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Abstract. The development and assessment of the psychometric properties of the 
Polish-language version of the Revised Adult Attachment Scale (RAAS; Collins, 1996) 
is described in this article. The aim of this study was to translate the RAAS into Polish 
and establish the psychometric properties of this instrument evaluating adult roman-
tic attachment in terms of dimensions and categories. Data were collected via self- 
-report measures from a total sample of 355 university students (210 women and 145 
men, age range: 20-26). Exploratory and confirmatory factor analyses confirmed the 
factor structure of the original English-language RAAS for the three subscales transla-
ted into Polish: Close, Depend, and Anxiety. All three subscales showed good internal 
consistency. The results from the present study indicate that the Polish version of the 
RAAS is a reliable and valid measure of romantic attachment in adulthood with good 
levels of internal consistency, homogeneity, and construct validity. 
 

PRZYWIĄZANIE W DOROSŁOŚCI 

Pomimo Ŝe Bowlby (2007) wskazywał na waŜną rolę przywiązania w ciągu 
całego Ŝycia człowieka, dopiero ponad dwadzieścia lat temu zainteresowano 
się znaczeniem systemu przywiązania w dorosłości (Fraley, Davis, 1997). Po-
dąŜając za sugestią Bowlby’ego (2007), Ŝe przywiązanie to fenomen trwający
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całe Ŝycie i „charakteryzujący ludzkie zachowanie od kołyski do grobu”, Hazan 
i Shaver (1987) jako pierwsi zweryfikowali hipotezę głoszącą, Ŝe system beha-
wioralny, wyznaczający dynamikę więzi między niemowlęciem a jego opieku-
nem, pełni podobną funkcję w relacjach romantycznych. Zdaniem wymienio-
nych badaczy romantyczna miłość czy – szerzej – więź między osobami w do-
rosłości stanowi funkcjonalną integrację trzech systemów: przywiązania, 
opieki i seksualności. W swych badaniach Hazan i Shaver (1987) zidentyfiko-
wali trzy prototypowe wzorce przywiązania u dorosłych, korespondujące  
z trzema stylami przywiązania (styl bezpieczny, unikający, ambiwalentny), 
zaobserwowanymi w niemowlęctwie przez Ainsworth i jej współpracowników1 
(1978). Owe wzorce zostały wzbogacone przez Bartholomew i Horowitza (1991) 
o dwa typy unikającego stylu przywiązania, tj. lękowo-unikający, czyli zwią-
zany z unikaniem bliskich relacji z powodu lęku przed antycypowanym zra-
nieniem lub odrzuceniem, oraz oddalająco-unikający, w którym nieangaŜowa-
nie się w intymne związki i utrzymywanie poczucia niezaleŜności i odporności 
na zranienia interpretowane jest jako przejaw ochrony przed rozczarowaniem. 
Zaproponowana przez wymienionych autorów klasyfikacja stylów przywiąza-
nia bazuje na treściowej zawartości wewnętrznych modeli operacyjnych,  
w których obrębie Bowlby (2007) wyróŜnił reprezentacje siebie (self) i innych 
(others). Dychotomizacja owych reprezentacji na pozytywne i negatywne po-
strzeganie siebie i innych pozwala ujmować je jako bieguny dwóch dymensji – 
lęku (pozytywny vs negatywny model siebie) i unikania (pozytywny vs nega-
tywny model innych). Wzajemne kombinacje wymienionych dymensji pozwa-
lają z kolei na wyróŜnienie czterech stylów przywiązania w dorosłości: bez-
piecznego, zaabsorbowanego, oddalającego i lękowego (tamŜe). Bezpieczny styl 
przywiązania charakteryzuje się pozytywnym obrazem siebie i innych i okre-
ślany jest przez poczucie własnej wartości oraz przekonanie o akceptującym 
stosunku innych i ich gotowości do reagowania na potrzeby jednostki. Za-
absorbowany styl przywiązania definiowany jest przez poczucie niskiej warto-
ści (bycia niekochanym) i pozytywne spostrzeganie innych; efektem konfigu-
racji tych właściwości jest osiąganie samoakceptacji poprzez poszukiwanie 
aprobaty ze strony znaczących innych. Styl lękowo-unikający opisywany jest 
jako poczucie małej wartości własnej i oczekiwanie negatywnego (odrzucają-
cego) nastawienia ze strony innych. Styl oddalająco-unikający wiąŜe się nato-
miast z pozytywnym obrazem self i negatywnymi oczekiwaniami co do goto-
wości innych do reagowania na potrzeby jednostki (tamŜe).  

Przyjmując za punkt wyjścia opis stylów przywiązania opracowany przez 
Hazan i Shavera (1987), kolejni badacze konstruowali róŜne narzędzia samo-

                                                 
1 Ta klasyfikacja przywiązania została wzbogacona przez Main i Solomon (1986)  

o dodatkową, czwartą kategorię przywiązania – wzorzec zdezorganizowany, który moŜ-
na zdefiniować przez brak spójnej strategii (wzorca) zachowania przywiązaniowego. 
Dezorganizacja przywiązania łączona jest ze sprzecznością i podwójnością zachowania 
rodzica, który z jednej strony jest źródłem i gwarantem poczucia bezpieczeństwa, 
a z drugiej strony jest źródłem obaw (van Ijzendoorn, Bakermans-Kranenburg, 2003).  
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opisowe, które bezpośrednio odwoływały się do kategorii przywiązania lub 
dymensji pozwalających klasyfikować osoby do stylów przywiązania (Allen  
i in., 2005). Pomimo Ŝe podstawą wielu badań nad przywiązaniem w dorosłości 
jest ujęcie kategorialne, wywodzące się z klasyfikacji przywiązania w niemo-
wlęctwie, większość narzędzi typu self-report opiera się na modelu dymen-
sjonalnym (Stein in., 2002). Ostatnie badania ujawniają ponadto, Ŝe to model 
dymensjonalny, a nie kategorialny lepiej odzwierciedla naturę przywiązania 
w dorosłości (Gallo, Smith, Ruiz, 2003). W badaniach nad przywiązaniem  
w dorosłości  stosowane są róŜne metody do jego pomiaru, na przykład Adult 
Attachment Scale (AAS; Simpson, 1990); Relationship Questionnaire (RQ; 
Bartholomew, Horowitz, 1991); Relationship Scales Questionnaire (RSQ; Grif-
fin, Bartholomew, 1994); Attachment Style Questionnaire (ASQ; Feeney, 
Noller, Hanrahan, 1994); Revised Adult Attachment Scale (RAAS; Collins, 
1996); The Experiences in Close Relationships-Revised Questionnaire (ECR-
R; Fraley, Waller, Brennan, 2000). W Polsce równieŜ powstało narzędzie, któ-
rego podstawy teoretyczne opierają się na opisie stylów przywiązania zapropo-
nowanym przez Hazan i Shavera (1987). Kwestionariusz Stylów Przywiązania 
Plopy (2005) jest narzędziem o charakterze samoopisowym, składającym się  
z 24 stwierdzeń, po osiem dla kaŜdej z trzech skal, pozwalających na zdiagno-
zowanie trzech stylów przywiązania w relacjach partnerskich (romantycz-
nych) w dorosłości, to znaczy stylu bezpiecznego, stylu lękowo-ambiwa-lentne-
go oraz stylu unikającego.  

Biorąc pod uwagę znaczenie badań na przywiązaniem w dorosłości oraz 
zainteresowanie tą problematyką wśród polskich badaczy, istotne wydaje się 
zastosowanie w rodzimych badaniach narzędzia, które (1) z jednej strony 
umoŜliwia pomiar przywiązania w ujęciu dymensjonalnym, jak i kategorial-
nym, a ponadto (2) jest znane i powszechnie stosowane w badaniach zagra-
nicznych (np. O’Connor, Elklit, 2008; Thorberg, Lyvers, 2010; Reich, Harold, 
2002), co w efekcie pozwoliłoby na odniesienie wyników badań przeprowadzo-
nych w Polsce do rezultatów badawczych zgromadzonych w innych krajach. 
Narzędziem spełniającym wymienione powyŜej kryteria jest kwestionariusz 
the Revised Adult Attachment Scale, autorstwa Nancy L. Collins (1995, 1996). 
W związku z tym podjęto decyzję o jego polskiej adaptacji, pomimo iŜ w Polsce 
dostępny jest Kwestionariusz Stylów Przywiązania Plopy (2005); jest to na-
rzędzie o wysokiej rzetelności i trafności teoretycznej, co potwierdzają liczne 
badania w Polsce z zastosowaniem tego kwestionariusza (np. Liberska, Su-
walska, 2011; Malina, 2011). Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie 
polskiej adaptacji RASS (Zrewidowanej Skali Przywiązania u Dorosłych – 
ZSPuD), którą przeprowadzono zgodnie z postulowanymi w literaturze eta-
pami adaptacji kulturowej (por. Brzeziński, 1990, 2006; Drwal, 1990, 1995; 
Hornowska, Paluchowski, 2004), oraz ukazanie jej właściwości psychome-
trycznych.  
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METODA 

Oryginalny kwestionariusz The Revised Adult Attachment Scale (RAAS) jest 
narzędziem samoopisowym, słuŜącym do pomiaru przywiązania w romantycz-
nych związkach w dorosłości, opracowanym przez N. L. Collins w roku 1996. 
RAAS to 18-itemowy kwestionariusz, w którym osoby badane proszone są  
o odwołanie się do swoich miłosnych relacji w ogóle, a nie do konkretnego 
związku i dokonanie oceny na 5-stopniowej skali Likerta (od 1 – w ogóle nie 
jest to dla mnie typowe do 5 – bardzo typowe dla mnie), w jakim stopniu 
kaŜde ze stwierdzeń, dotyczących odczuć wobec relacji miłosnych, jest dla nich 
charakterystyczne. RAAS stanowi zrewidowaną wersję wcześniejszej skali do 
badania przywiązania w romantycznych związkach (Adult Attachment Scale – 
AAS), skonstruowaną przez N. L. Collins i S. Reada w roku 1990 dla oceny,  
w kontekście romantycznych relacji, trzech stylów przywiązania: bezpiecz-
nego, unikającego, lękowo-ambiwalentnego, wyróŜnionych przez Hazan i Sha-
vera (1987). Analiza czynnikowa skali przeprowadzona przez Collins i Reada 
na próbie studentów pozwoliła na wyodrębnienie trzech następujących dymen-
sji: (1) dymensja Close (dymensja Bliskość) odnosi się do zakresu, w jakim jed-
nostka odczuwa komfort związany z bliskością i intymnością w romantycz-
nych związkach (np. „Potrafię dość łatwo zbliŜyć się do innych ludzi”); (2) dy-
mensja Depend (dymensja Poleganie) odnosi się do zakresu, w jakim jednost-
ka odczuwa komfort związany z poleganiem w potrzebie na partnerze w ro-
mantycznych związkach (np. „Wiem, Ŝe gdy będę tego potrzebować, mogę 
liczyć na innych”); (3) dymensja Anxiety (dymensja Lęk) odnosi się do zakresu, 
w jakim jednostka odczuwa lęk przed odrzuceniem lub byciem niekochanym  
w relacjach miłosnych (np. „Często martwię się, Ŝe mój partner/partnerka nie 
kocha mnie naprawdę”).  

Trzy wymienione powyŜej dymensje mogą być wykorzystywane w analizie 
przywiązania w dwojaki sposób (Collins, 1996): (1) jako miara komponentów 
leŜących u podstaw dorosłych wzorców przywiązania (komfort związany z blis-
kością, z poleganiem na innych i lęk przed odrzuceniem) – taka analiza po-
zwala zarazem na lepsze zrozumienie procesów przywiązaniowych w dorosło-
ści, gdyŜ umoŜliwia określenie, który komponent operacyjnego modelu przy-
wiązania jest najbardziej krytyczny dla danej relacji; (2) jako podstawa klasy-
fikacji osób – na podstawie punktów uzyskanych w zakresie trzech dymensji – 
do jednego z czterech stylów przywiązania w modelu Bartholomew i Horo-
witza (1991) (bezpiecznego, zaabsorbowanego, oddalającego, lękowego).  

Collins i Read (1990) wskazują na teoretyczne znaczenie relacji między 
dymensjami przywiązania a innymi miarami wewnętrznych modeli operacyj-
nych siebie oraz innych. Punkty zdobywane na skalach Bliskość i Poleganie 
pozwalają róŜnicować osoby o bezpiecznym i lękowym stylu przywiązania od 
osób o unikającym stylu przywiązania. Osoby o bezpiecznym stylu przywiąza-
nia uzyskują wyŜsze punkty na dymensjach Bliskość i Poleganie, a niŜsze na 
wymiarze Lęk; osoby o unikającym stylu przywiązania zdobywają niŜsze 
punkty na skalach Bliskość i Poleganie, natomiast osoby lękowe wyróŜniają 
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się wyŜszymi punktami na dymensji Lęk. System kategoryzacji osób do czte-
rech stylów przywiązania opracowany przez Collins bazuje na ciągłej punkta-
cji w zakresie trzech dymensji; pierwszym etapem jest obliczenie średniej 
punktów, jakie osoba uzyskuje na skali Bliskość i Poleganie, a następnie 
przypisuje się tę osobę do odpowiedniej kategorii zgodnie z następującym sys-
temem (Collins, 1996):  

(1) styl bezpieczny – wysoka średnia punktów uzyskanych na skali Blis-
kość–Poleganie;  

(2) styl zaabsorbowany – wysoka średnia punktów uzyskanych na skali 
Bliskość–Poleganie; 

(3) styl oddalający – niska średnia punktów uzyskanych na skali Bliskość–
–Poleganie;  

(4) styl lękowy – niska średnia punktów uzyskanych na skali Bliskość– 
–Poleganie. 

Jeśli chodzi o sposób obliczania punktów, na podstawie których przypisuje 
się daną osobę do odpowiedniej kategorii stylu przywiązania, naleŜy wskazać 
na pewne ograniczenie RAAS w tym zakresie. Mianowicie, autorka skali, Col-
lins (1996), zdefiniowała jako wysokie punkty, które znajdują się powyŜej 
średniej teoretycznej równej 3, a jako niskie – te poniŜej punktu środkowego. 
Konsekwencją takiej punktacji jest to, Ŝe osoby, które zdobywają punkty środ-
kowe, nie są włączane do dalszej analizy. Średnia liczba osób, które nie są 
włączane do dalszej analizy, w stosunku do wyjściowej liczebności grupy ba-
dawczej, kształtuje się na poziomie 7%. Z drugiej jednak strony metoda ta po-
zwala na dokładniejszą ocenę stylu przywiązania, poniewaŜ wyklucza osoby, 
które znajdują się na granicy dwóch stylów przywiązania lub nie naleŜą do 
Ŝadnego stylu przywiązania.  

Rzetelność uzyskana w badaniach nad oryginalną skalą RAAS dla próby 
(N = 173) wynosi w poszczególnych podskalach odpowiednio: dla podskali 
Close (Bliskość) α = 0,81; dla podskali Depend (Polegania) α = 0,80; dla pod-
skali Anxiety (Lęk) α = 0,83. Współczynnik stabilności bezwzględnej, szaco-
wany metodą test-retest w odstępie dwóch miesięcy, dla wyróŜnionych podskal 
wynosi od rs = 0,52 do rs = 0,71.  

ADAPTACJA LINGWISTYCZNA 

Mając na uwadze dylematy związane z procesem adaptacji lingwistycznej 
(Drwal, 1995), zdecydowano się na tłumaczenie o charakterze translacji. Pra-
ce nad przygotowaniem polskiej wersji kwestionariusza przeprowadzono  
w dwóch etapach. Pierwszy z nich polegał na tłumaczeniu wprost oryginalnej 
wersji RAAS z języka angielskiego na język polski przez trzech niezaleŜnych 
tłumaczy. Osoby biorące udział w translacji wprost i wstecznej (sześć dokto-
rantek z Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza  
w Poznaniu) zostały przeszkolone w zakresie: (1) istoty tłumaczenia narzędzia 
psychologicznego oraz (2) wiedzy o tym, co jest przedmiotem pomiaru kwe-
stionariusza (jaki konstrukt teoretyczny jest przez niego mierzony). Na pod-
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stawie tłumaczeń z języka angielskiego na język polski oraz dyskusji w gronie 
tłumaczy utworzono polską wersję roboczą kwestionariusza, którą poddano 
translacji wstecznej, przeprowadzonej przez trzech kolejnych niezaleŜnych 
tłumaczy. Treść tłumaczenia odwrotnego zasadniczo zgadzała się z wersją 
oryginalną, ale by zapewnić dokładność i równowaŜność obu wersji narzędzia, 
podjęto dalszą pracę nad tłumaczeniem z udziałem wszystkich tłumaczy.  
W rezultacie powstała polska wersja eksperymentalna RAAS – Zrewidowana 
Skala Przywiązania u Dorosłych (ZSPuD).  

Drugi etap adaptacji polegał na sprawdzeniu równowaŜności polskiej wer-
sji eksperymentalnej ZSPuD z wersją angielską RAAS. Zgodnie z przyjmowa-
nym w badaniach adaptacyjnych, jakkolwiek budzącym wątpliwości, załoŜe-
niem o dwujęzyczności i dobrej znajomości polskiej i zagranicznej kultury 
przez studentów filologii obcych, przeprowadzono badania porównawcze (test- 
-retest) z udziałem studentów III, IV i V roku anglistyki IFA UAM. W pierw-
szym badaniu uczestnicy wypełniali angielską wersję kwestionariusza. W dru-
gim badaniu, które odbyło się po upływie czterech tygodni w celu obniŜenia 
prawdopodobieństwa zapamiętywania odpowiedzi, ci sami uczestnicy wypeł-
niali polską wersję narzędzia badawczego. Kwestionariusze były kodowane,  
a wszystkie osoby zostały poproszone o zapamiętanie swojego kodu w celu uŜy-
cia go podczas drugiego etapu badania. Kwestionariusze rozdano 100 studen-
tom, spośród których 28 osób zwróciło wypełnione ankiety (pochodziły one od 
studentów w wieku od 21 do 26 lat; średnia wieku – M = 23,36 roku, odchyle-
nie standardowe – SD = 1,50).  

Kolejnym etapem postępowania adaptacyjnego było obliczenie współczyn-
ników korelacji między pozycjami w wersji angielskiej i polskiej kwestionariu-
sza. Współczynniki rho Spearmana-Browna dla 18 pozycji wersji angielskiej 
RAAS i polskiej wyniosły od 0,16 do 0,77. Polskie pozycje testowe, które nisko 
korelowały z angielskimi odpowiednikami, ponownie poddano analizie języ-
kowej, przeprowadzonej z udziałem wszystkich tłumaczy. W ten sposób utwo-
rzono wersję docelową narzędzia, którego właściwości psychometryczne 
sprawdzono w badaniach z udziałem 355 osób.  

OSOBY BADANE  
I PRZEBIEG BADANIA 

Dobór osób do badań przeprowadzono wśród studentów Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu i Politechniki Poznańskiej. Do ostatecznych 
analiz zostały włączone osoby spełniające następujące kryteria: (1) osoby 
nigdy wcześniej niezamęŜne/nieŜonate/rozwiedzione/owdowiałe; (2) osoby nie 
mające partnera Ŝyciowego co najmniej od sześciu miesięcy; (3) osoby mające 
partnera Ŝyciowego (Ŝyjące w związku nieformalnym) co najmniej od sześciu 
miesięcy; (4) osoby bezdzietne; (5) osoby o orientacji heteroseksualnej. Decyzja 
o wykluczeniu z badań osób rozwiedzionych i owdowiałych oraz osób w związ-
kach małŜeńskich wynikała z przesłanek teoretycznych i empirycznych, wska-
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zujących na odmienność psychologicznego funkcjonowania par w związkach 
nieformalnych i w związkach małŜeńskich (Janicka, 2005). 

W badaniu wzięło udział 355 osób w wieku od 20 do 26 lat (M = 24;  
SD = 2,03): 210 kobiet (60%) i 145 męŜczyzn (40%). Osoby nie mające part- 
nera Ŝyciowego stanowiły 45% (n = 160), natomiast osoby mające partnera 
Ŝyciowego (Ŝyjące w związkach nieformalnych) 55% (n = 195) badanej grupy. 
NajwyŜszy odsetek (44%) stanowiły osoby mieszkające w mieście liczącym 
powyŜej 500 tys. mieszkańców oraz legitymujące się wyŜszym wykształceniem 
(59%). Osoby badane wypełniały dwa kwestionariusze: skalę ZSPuD oraz 
Kwestionariusz Danych Osobowych (KDO), który słuŜył zebraniu danych 
socjodemograficznych.  

WYNIKI BADANIA NAD POLSKĄ WERSJĄ RAAS  
– ZREWIDOWANĄ SKALĄ PRZYWIĄZANIA U DOROSŁYCH  

(ZSPuD)  

Analizy psychometryczne obejmowały oszacowanie rzetelności, trafności teore-
tycznej i kryterialnej skali oraz weryfikację teoretycznej struktury skali za 
pomocą eksploracyjnej i konfirmacyjnej analizy czynnikowej.  

Statystyki opisowe 
polskiej wersji kwestionariusza ZSPuD 

Statystyki opisowe polskiej wersji ZSPuD przedstawia tabela 1.  

 
Tabela 1. 

Statystyki opisowe dla dymensji przywiązania polskiej wersji ZSPuD 

Podstawowe statystyki Bliskość Lęk Poleganie 

dt – dyspersja teoretyczna 1-5 1-5 1-5 

do – dyspersja otrzymana 3-5 1-5 1-5 

M – średnia arytmetyczna 3,54 2,33 3,29 

Me – mediana 3,42 3,33 3,33 

D – dominanta 3a 2a 3a 

SD – odchylenie standardowe 0,70 1,04 0,83 

Sk – skośność  1,00 0,58 -0,17 

Ku – kurtoza  1,83 -0,26 -0,64 

Z – Kołmogorowa-Smirnowa 0,55 0,87 0,92 

a istnieje wiele wartości modalnych 
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Jak wynika z danych ujętych w tabeli 1, w zakresie dymensji przywiąza-
nia ogólny poziom grupy badanej naleŜy uznać za przeciętny (w stosunku do 
średniej teoretycznej) w odniesieniu do lęku przed odrzuceniem (M = 2,33;  
SD = 1,04), natomiast za wyŜszy od przeciętnego – w przypadku komfortu 
związanego z bliskością (M = 3,54; SD = 0,70) i komfortu związanego z po-
leganiem na partnerze (M = 3,29; SD = 0,83). Otrzymana rozpiętość wyników 
róŜni się od teoretycznej jedynie w przypadku komfortu związanego z blis-
kością (podskala Bliskość). Rozkłady wszystkich zmiennych są wielomodalne. 
Rozkład dla komfortu związanego z bliskością i lęku przed odrzuceniem jest 
asymetryczny prawostronnie, zaś w przypadku komfortu związanego z pole-
ganiem na partnerze – asymetryczny lewostronnie. Wartości kurtozy suge-
rują, Ŝe w przypadku komfortu związanego z bliskością mamy do czynienia  
z rozkładem leptokurtycznym (koncentracja wyników wokół średniej), nato-
miast w przypadku komfortu związanego z poleganiem na partnerze i lęku 
przed odrzuceniem – z rozkładem platykurtycznym (wartości skrajne, dodat-
nie i ujemne, występują z częstością zbliŜoną do średniej). Analizy za pomocą 
testu Kołmogorowa-Smirnowa wskazują, Ŝe rozkłady zmiennych: komfort  
z bliskości w relacji (Z = 0,55; p = 0,93), lęk przed odrzuceniem (Z = 0,87;  
p = 0,37) oraz komfort związany z poleganiem na partnerze (Z = 0,87; 
p = 0,44) nie odbiegają od rozkładu normalnego. 

Rozkład stylów przywi ązania  
w badanej grupie 

W uwagi na sposób obliczania punktów, na podstawie których przypisuje się 
daną osobę do odpowiedniej kategorii stylu przywiązania, w prezentowanych 
badaniach 24 uczestników (7,16%) osiągnęło punkty poniŜej punktu środko-
wego (midpoint) i zostało wyłączonych z dalszych analiz. W związku z tym 
klasyfikację stylów przywiązania przeprowadzono dla grupy 321 osób. Roz-
kład czterech stylów przywiązania w badanej grupie jest następujący: uczest-
nicy o bezpiecznym stylu stanowią 57,7%, o zaabsorbowanym stylu – 14,1%,  
o oddalającym – 8,2%, a o lękowym – 13,2%. Rozkład stylów przywiązania  
w prezentowanych badaniach jest zbliŜony do rozkładu stylów przywiązania  
w badaniach innych autorów. Na przykład w badaniach Bartholomew i Horo-
witza (1991) z udziałem studentów osoby o bezpiecznym przywiązaniu stano-
wili 47%, o zaabsorobownym – 14%, o oddalającym – 18%, a o lękowym – 21%. 
Podobne wyniki uzyskiwano w kolejnych badaniach, na przykład Searle  
i Meara (1999) podają, iŜ 40% badanych oceniało siebie jako bezpiecznie 
przywiązanych, 19% jako zaabsorbowanych, 24% jako lękowych i 17% jako 
oddalających. 

Korelacje mi ędzy skalami ZSPuD  

Macierz korelacji między podskalami polskiej wersji ZSPuD w porównaniu  
z macierzą korelacji wersji oryginalnej RAAS ukazuje tabela 2.  
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Tabela 2. 

Interkorelacje podskal przywiązania dla wersji angielskiej RAAS i polskiej 
ZSPuD (r Pearsona) 

Podskale 
Podskale 

Close (Bliskości) Depend (Polegania) Anxiety (Lęku) 

Close  
(Bliskości) 

– 
0,53 
0,50* 

-0,34 
-0,46* 

Depend  
(Polegania)  

 – 
-0,46 
-0,60** 

Anxiety  
(Lęku) 

  – 

N = 355; *p = 0,05; **p = 0,01; korelacja dwustronna. Górny rząd przedstawia wartości  
r Pearsona uzyskane w badaniach oryginalnych Collins (1996), natomiast dolny rząd – warto- 
ści r Pearsona pochodzące z badań własnych. 

 

Na podstawie danych ujętych w tabeli 2 moŜna stwierdzić, Ŝe wyróŜnione 
podskale w polskiej wersji skali ZSPuD w porównaniu z narzędziem oryginal-
nym są ze sobą istotnie skorelowane, dodatnio i ujemnie. Korelacje te są jed-
nak umiarkowane, co pozwala uznać je za względnie niezaleŜne dymensje 
przywiązania.  

Struktura czynnikowa ZSPuD  

W pierwszym etapie przeprowadzono eksploracyjną analizę czynnikową,  
w której zastosowano metodę głównych składowych i rotację Oblimin z nor-
malizacją Kaisera. W celu zbadania, czy macierz korelacji moŜe być uŜyta do 
analiz czynnikowych, zastosowano wskaźnik Kaisera-Meyera-Olkina oraz test 
sferyczności Bartletta. Wskaźnik Kaisera-Mayera-Olkina (K-M-O) osiągnął 
wartość 0,88, zaś Bartletta – 2330,54 (df = 153; p = 0,000). Wyniki eksplo-
racyjnej analizy czynnikowej ukazuje tabela 3.  

Wyodrębnione w analizie trzy czynniki odpowiadają trzem podskalom: 
czynnik F1 – podskali Lęku, czynnik F2 – podskali Bliskości, zaś czynnik F3 – 
podskali Poleganie. Czynnik F1 wyjaśnia 33,89% wariancji całkowitej, czyn-
nik F2 – 12,13%, natomiast Czynnik F3 – 7,37%. Trzy czynniki wyjaśniają 
łącznie 53,39% całkowitej wariancji po rotacji. Uzyskane ładunki rozkładają 
się zgodnie z przeznaczeniem, jak w oryginalnej skali, i są one wysokie (war-
tość ładunku co najmniej 0,40). Wyjątek stanowi jedynie pozycja 17, wcho-
dząca w skład czynnika F2. Dla tej pozycji wartość ładunku wyniosła poniŜej 
0,40. Z tej racji, Ŝe głównym celem badań było ustalenie psychometrycznych 
właściwości polskiej wersji skali ZSPuD, a nie jej modyfikacja, nie podjęto 
decyzji o eliminacji wymienionej pozycji, której ładunek czynnikowy nie 
osiągnął wartości co najmniej 0,40.  
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Tabela 3.  
Wyniki eksploracyjnej analizy czynnikowej przeprowadzonej dla Zrewidowa-
nej Skali Przywiązania u Dorosłych (ZSPuD) 

Czynniki 
Podskala/numer pozycji 

1 2 3 

Podskala Lęku  

3 
Często martwię się, Ŝe mój partner /partnerka nie kocha mnie 
naprawdę. 

-0,798 -0,178 -0,376 

4 
Mam wraŜenie, Ŝe inni ludzie nie zbliŜają się do mnie tak chętnie,  
jakbym tego chciał / chciała.  

-0,653 -0,339 -0,290 

9 
Martwię się często, Ŝe mój partner /partnerka nie będzie 
chciał/chciała ze mną zostać. 

-0,873 -0,196 -0,315 

10 
Obawiam się, Ŝe inni nie odwzajemnią moich uczuć, gdy wyraŜam 
je wobec nich.  

-0,833 -0,222 -0,279 

11 
Zastanawiam się często, czy mojemu partnerowi /partnerce 
naprawdę na mnie zaleŜy. 

-0,830 -0,149 -0,330 

15 Chcę zbliŜyć się do innych ludzi, ale obawiam się zranienia. -0,659 -0,416 -0,329 

Podskala Bliskości 

1 Potrafię dość łatwo zbliŜyć się do innych ludzi. 0,326 0,706 0,119 

6 Nie martwię się, gdy inni ludzie zbliŜają się do mnie za bardzo. 0,077 0,604 0,323 

8 Odczuwam pewien dyskomfort, będąc blisko z innymi. 0,305 0,750 0,458 

12 Czuję się komfortowo, wchodząc w bliskie relacje z innymi. 0,158 0,777 0,366 

13 
Nie czuję się komfortowo, kiedy ktoś zbytnio zbliŜa się do mnie 
emocjonalnie. 

0,194 0,714 0,417 

17 
Moi partnerzy często chcą, abym zbliŜył / zbliŜyła się do nich 
emocjonalnie bardziej, niŜ mi to odpowiada. 

0,210 0,351 0,305 

Podskala Polegania  

2 Trudno mi pozwolić sobie na to, by polegać na innych.  0,174 0,291 0,479 

5 Czuję się komfortowo, mogąc polegać na innych.  -0,045 0,352 0,574 

7 Mam wraŜenie, Ŝe innych nigdy nie ma, gdy się ich potrzebuje. 0,413 0,248 0,773 

14 Wiem, Ŝe gdy będę tego potrzebować, mogę liczyć na innych. 0,345 0,316 0,748 

16 Trudno mi całkowicie zaufać innym. 0,417 0,407 0,624 

18 
Nie jestem pewien/pewna, czy zawsze mogę liczyć na innych 
ludzi, gdy ich potrzebuję. 

0,462 0,244 0,765 
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W drugim kroku metodą konfirmacyjnej analizy czynnikowej testowano 
model trójczynnikowy. Wartości miar dopasowania testowanego modelu są 
następujące: wskaźnik dobroci dopasowania GFI = 0,80; skorygowany wskaź-
nik dobroci dopasowania AGFI = 0,79; wskaźnik RMSEA = 0,07; normalizo-
wany indeks dopasowania NFI = 0,64; indeks dopasowania porównawczego 
CFI = 0,70; relatywny indeks dopasowania RFI = 0,96; przyrostowy wskaźnik 
dopasowania IFI = 0,76; pierwiastek ze średniego kwadratu reszt RMR = 0,04. 
Wartości wskazanych wskaźników dobroci dopasowania wskazują, Ŝe model 
trójczynnikowy jest dobrze dopasowany do danych i trafnie identyfikuje dy-
mensje przywiązania w romantycznych związkach w dorosłości, co świadczy  
o trafności czynnikowej polskiej wersji skali ZSPuD.  

Rzetelno ść ZSPuD  

Rzetelność polskiej wersji ZSPuD sprawdzono, obliczając zgodność wewnętrz-
ną mierzoną współczynnikiem α Cronbacha (por. tab. 4).  
 

Tabela 4.  

Współczynniki rzetelności αααα Cronbacha dla angielskiej wersji RAAS i polskiej 

wersji ZSPuD 

Podskale Badania Collins (1996) Badania własne 

Close (Bliskości)  0,77 0,75 

Depend (Polegania)  0,78 0,76 

Anxiety (Lęku) 0,85 0,86 

 

Jak wynika z danych ujętych w tabeli 4, wartość współczynnika α Cronba-
cha polskiej wersji narzędzia jest niŜsza niŜ wersji oryginalnej w przypadku 
podskali Bliskości oraz podskali Poleganie, natomiast jest wyŜsza dla podskali 
Lęku. Pomimo tych róŜnic, wartości współczynników obliczonych dla wyróŜ-
nionych podskal polskiej skali ZSPuD są zbliŜone do wartości wersji angiel-
skiej i moŜna uznać je za w pełni zadowalające.  

Trafno ść teoretyczna i kryterialna ZSPuD 

W celu oceny trafności teoretycznej skali ZSPuD dokonano dwóch porównań 
międzygrupowych – (1) między kobietami i męŜczyznami oraz (2) między oso-
bami mającymi i nie mającymi partnera Ŝyciowego.  

W prezentowanych badaniach nie odnotowano róŜnic między kobietami  
i męŜczyznami w zakresie punktów uzyskiwanych na wymiarze Bliskości – 
t(353) = -0,97; p = 0,333; na wymiarze Poleganie – t(353) = 0,54; p = 0,555 oraz 
na wymiarze Lęku – t(353) = -0,76; p = 0,448. Analogicznie róŜnic płciowych 
nie zaobserwowano w zakresie rozkładu stylów przywiązania: χ2(3) = 3,06;  
p = 0,382; V Cramera = 0,10; p = 0,382. Wyniki te są spójne z dotychcza-
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sowymi badaniami (por. Gallo, Smith, Ruiz, 2003; Hazan, Shaver, 1987), które 
nie ujawniły, podobnie jak badania nad przywiązaniem w relacji niemowlę– 
–opiekun, róŜnic płciowych w zakresie stylów przywiązania. Ten wzorzec wy-
ników jest zgodny z sugestią Bowlby’ego (2007), Ŝe u kobiet oraz męŜczyzn  
z równym prawdopodobieństwem mogą kształtować się bezpieczne i pozabez-
pieczne modele operacyjne przywiązania.  

Analizy przeprowadzone w odniesieniu do dymensji i stylów przywiązania 
wśród osób Ŝyjących w pojedynkę i w związku wskazują, Ŝe osoby nie mające 
partnera w porównaniu z osobami mającymi partnera cechują się niŜszym 
poziomem komfortu z bliskości w relacji – t(353) = 2,24; p = 0,02, niŜszym po-
ziomem komfortu z polegania na partnerze – t(301) = 3,40; p = 0,001 oraz wyŜ-
szym poziomem lęku przed odrzuceniem – t(302) = -6,38; p = 0,000. W od-
niesieniu do stylów przywiązania wyniki analizy równieŜ ujawniły istotne róŜ-
nice między dwiema grupami wyróŜnionymi z uwagi na kryterium posiadania 
partnera Ŝyciowego. Wśród osób mających partnera dominowały osoby o bez-
piecznym i oddalającym stylu przywiązania, natomiast wśród osób Ŝyjących  
w pojedynkę przewaŜały osoby o zaabsorbowanym i lękowym stylu przywią-
zania: χ2(3) = 23,24; p = 0,000; V Cramera = 0,27; p = 0,000. Ten wzorzec 
wyników potwierdza dotychczasowe ustalenia teoretyczne, wskazujące, iŜ styl 
przywiązania (poprzez wewnętrzne modele operacyjne) wpływa na potencjalne 
relacje, predysponując daną osobę do myślenia, odczuwania i zachowywania 
się w sposób, który ułatwia lub utrudnia jej nawiązywanie i utrzymywanie 
zadowalających relacji (Collins i in., 2002), oraz wyniki wcześniejszych badań, 
ujawniających, Ŝe osoby bezpiecznie przywiązane cechuje gotowość i łatwość 
podejmowania wielu zachowań wiąŜących, słuŜących nawiązywaniu i podtrzy-
mywaniu intymnych więzi, zaś osoby o pozabezpiecznych stylach przywią-
zania częściej ujawniają w tym obszarze trudności (por. Adamczyk, Pilarska, 
2012; Bookwala, 2003).  

Trafność kryterialną skali ZSPuD oceniono na podstawie wysokości 
współczynników korelacji wyników w zakresie dymensji przywiązania z wyni-
kami Kwestionariusza Kompetencji Relacyjnych w Związkach Intymnych2 

                                                 
2 U podstaw teoretycznych kwestionariusza leŜą: (1) pojęcie kompetencji /umiejęt-

ności społecznych w ujęciu M. Argyle’a oraz (2) koncepcja zachowań wiąŜących A. Ku-
czyńskiej. Kwestionariusz składa się z sześciu skal, odpowiadających sześciu typom 
kompetencji w zakresie zachowań wiąŜących, w tym pięciu rodzajom zachowań wiąŜą-
cych, wyróŜnionych przez Kuczyńską (1998), tj. (1) zachowań bliskości fizycznej i psy-
chicznej (ZBfip), (2) zachowań imponujących (ZImp), (3) zachowań na rzecz partnera  
i związku (ZnRzPiZ), (4) zachowań pojednawczych (ZPoj), (5) zachowań seksualnych 
(ZSek) oraz, wyróŜnionego na drodze analizy czynnikowej przez autorkę kwestionariu-
sza, szóstego typu – zachowań na rzecz siebie w związku (ZnRzSwZ), tj. zachowań 
ukierunkowanych na zaspokajanie przez jednostkę indywidualnych potrzeb w ramach 
relacji, w jakiej się znajduje. Osoby badane proszone są tu o udzielenie odpowiedzi na 
pytanie: „Jak ocenia Pan/Pani stopień trudności, z jaką podejmował i / lub podejmuje 
Pan/Pani następujące zachowania?”, sformułowane w odniesieniu do 54 zachowań 
ujętych w kwestionariuszu, do których dołączono 10-stopniową skalę (gdzie „1” oznacza 
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(KKRwZI) autorstwa Katarzyny Palus (2010). Jest to narzędzie słuŜące do 
pomiaru sześciu typów kompetencji relacyjnych w związkach intymnych, tj. 
kompetencji w zakresie (1) zachowań bliskości fizycznej i psychicznej (ZBfip), 
(2) zachowań imponujących (ZImp), (3) zachowań na rzecz partnera i związku 
(ZnRzPiZ), (4) zachowań pojednawczych (ZPoj), (5) zachowań seksualnych 
(ZSek) oraz (6) zachowań na rzecz siebie w związku (ZnRzSwZ). Otrzymane 
rezultaty okazały się zgodne z zaleŜnościami oczekiwanymi na podstawie do-
tychczasowych ustaleń teoretycznych i empirycznych, sugerujących, iŜ charak-
terystyczne dla poszczególnych stylów przywiązania wzorce emocjonalnego 
oraz behawioralnego funkcjonowania w bliskich związkach mogą być powią-
zane z odmiennymi kompetencjami społecznymi, przy czym bezpieczne przy-
wiązanie wiąŜe się z wyŜszym poziomem kompetencji społecznych oraz pre-
zentowaniem szerszego repertuaru zachowań prospołecznych podtrzymują-
cych relacje (por. Adamczyk, Pilarska, 2012). Dymensja Bliskość istotnie do-
datnio koreluje ze wszystkimi rodzajami kompetencji relacyjnymi, tj. z kompe-
tencjami w zakresie ZBfip (r = 0,45; p = 0,000), ZImp (r = 0,38; p = 0,000), 
ZnRzSwZ (r = 0,36; p = 0,000), ZnRzPiZ (r = 0,34; p = 0,000), ZPoj (r = 0,48;  
p = 0,000) i ZSek (r = 0,42; p = 0,000). Dymensja Poleganie istotnie dodatnio 
koreluje ze wszystkimi rodzajami kompetencji relacyjnymi, tj. z kompeten-
cjami w zakresie ZBfip (r = 0,37; p = 0,000), ZImp (r = 0,32; p = 0,000),  
ZnRzSwZ (r = 0,38; p = 0,000), ZnRzPiZ (r = 0,32; p = 0,000), ZPoj (r = 0,37;  
p = 0,000) i ZSek (r = 0,35; p = 0,000). Dymensja Lęk istotnie negatywnie 
koreluje ze wszystkimi rodzajami kompetencji relacyjnymi, tj. z kompeten-
cjami w zakresie ZBfip (r = -0,24; p = 0,000), ZImp (r = -0,31; p = 0,000), 
ZnRzSwZ (r = -0,22; p = 0,000), ZnRzPiZ (r = -0,19; p = 0,000), ZPoj (r = -0,37; 
p = 0,000) i ZSek (r = -0,34; p = 0,000). 

Z kolei dla oceny siły związku między stylami przywiązania (zmienna no-
minalna) i wyróŜnionymi kompetencjami relacyjnymi (zmienna ilościowa) 
obliczono współczynniki η. Ich wartości dla poszczególnych typów kompetencji 
relacyjnych wskazują na umiarkowaną siłę związku między stylem przywią-
zania i kompetencjami relacyjnymi, i wynoszą kolejno dla kompetencji w za-
kresie: ZBfip, η = 0,55; ZImp, η = 0,55; ZnRzSwZ, η = 0,49; ZnRzPiZ, η = 0,47; 
ZPoj, η = 0,57 i ZSek, η = 0,61.  

 
* 

 
Rezultatem przeprowadzonego postępowania adaptacyjnego jest utworzenie 
polskiej wersji the Revised Adult Attachment Scale (RAAS) – Zrewidowanej 
Skali Przywiązania u Dorosłych (ZSPuD). Wstępne prace nad polską adapta-
cją skali ZSPuD pozwoliły na określenie właściwości psychometrycznych na-

                                                 
„zdecydowanie trudne”, zaś „10” – „zdecydowanie łatwe”). Wartości współczynnika  
α Cronbacha dla sześciu podskal (N = 430) wynoszą odpowiednio: dla podskali ZBfip  
α = 0,83; dla podskali ZImp α = 0,84; dla podskali ZnRzSwZ α = 0,82; dla podskali 
ZnRzPiZ α = 0,84; dla podskali ZPoj α = 0,84 oraz α = 0,80 dla podskali ZSek.  
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rzędzia, ale istnieje konieczność dalszych badań walidacyjnych, które nie zo-
stały przeprowadzone w ramach prezentowanych badań, co stanowi ich zna-
czące ograniczenie. Pomimo to moŜna uznać, Ŝe aktualna wersja skali ZSPuD 
otwiera moŜliwości wykorzystywania w polskich badaniach wartościowej me-
tody i zasługuje ona na zaprezentowanie – nawet na tym etapie prac adapta-
cyjnych. UŜyteczność omawianego narzędzia badawczego wynika z następują-
cych jego właściwości: (1) pozwala ono na łatwy i szybki pomiar przywiązania 
zarówno w ujęciu kategorialnym (cztery style przywiązania), jak i w ujęciu dy-
mensjonalnym (trzy wymiary przywiązania). Jest to istotna zaleta, gdyŜ – jak 
juŜ zwrócono uwagę – ostatnie badania wskazują, Ŝe model dymensjonalny  
(a nie kategorialny) lepiej odzwierciedla naturę przywiązania w dorosłości 
(Gallo, Smith, Ruiz, 2003); (2) ma zadowalające właściwości psychometryczne, 
korespondujące z właściwościami oryginalnego narzędzia, a jego pozycje testowe 
cechują się jasnością sformułowań oraz przystępnym formatem odpowiedzi.  

Przedstawione analizy pozwalają uznać Zrewidowaną Skalę Przywiązania 
u Dorosłych (ZSPuD) za trafne i rzetelne narzędzie do pomiaru romantycz-
nego przywiązania w dorosłości. W prezentowanych badaniach potwierdzono 
trafność teoretyczną i kryterialną, trójczynnikową strukturę oraz wewnętrzną 
spójność skal. Pomimo iŜ wyniki analiz wskazują, Ŝe polska wersja RAAS – 
ZSPuD – jest narzędziem o wystarczającej spójności wewnętrznej, to dalsze 
badania nad nią są niezbędne. Niezaprzeczalnie w dalszych badaniach ko-
nieczne jest przeprowadzenie walidacji ZSPuD z uwzględnieniem zmiennych 
analizowanych w badaniach oryginalnych, takich jak styl atrybucji, emocjo-
nalna i behawioralna reakcja na sytuacje pojawiające się w związkach miło-
snych (Collins, 1996) oraz sprawdzenie trafności zbieŜnej i róŜnicowej. Warto-
ściowym elementem walidacji będzie równieŜ sprawdzenie trafności zbieŜnej 
skali ZSPuD z Kwestionariuszem Stylów Przywiązania M. Plopy (2005). 
Istotne w kolejnych badaniach będzie teŜ określenie stabilności bezwzględnej 
skali ZSPuD metodą test-retest.  

Podsumowując, uzyskane parametry psychometryczne pozwalają sądzić, 
Ŝe skala ZSPuD na obecnym etapie prac adaptacyjnych moŜe być z powodze-
niem stosowana w badaniach naukowych dotyczących problematyki przywią-
zania w dorosłości.  
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