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Konstrukcja i właściwości kwestionariusza
do badania intymności
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CONSTRUCTION AND CHARACTERISTICS
OF THE INTIMACY QUESTIONNAIRE

Summary. The paper presents consecutive steps of construction and psychometric properties of a self-report scale measuring 
intimacy in emotional, intellectual, social and sexual domains. The starting point and the base for the scale building was the 
PAIR (Personal Assessment of Intimacy in Relationships) by Scheafer and Olson. Above 300 adult married persons (including 
121 marital couples) took part in the validation procedure. Using the scale individuals describe their relationship in terms of 
how they actually perceive it (current or perceived intimacy) and how they would like it to be (expected or desired intimacy). 
Comparison of the partner's scores of the perceived and expected intimacy can provide a measure for their goals, needs and 
expectation in the relationship. The scale can be useful in monitoring the progress of couple psychotherapy as well as in 
research programs. It offers an assessment of the individual (intrapersonal system) and relationship (interpersonal system).

Zarówno praktyka kliniczna, jak i niektóre rozważania teoretyczne skłaniają do pytania o jakość relacji w parze 
małżeńskiej. Problem ten nabiera szczególnego znaczenia w kontekście rozumienia zaburzeń 
psychopatologicznych jako efektów przystosowawczych w zaburzonym systemie rodzinnym (por. m.in. Hinde, 
1979; Stevenson-Hinde, 1988; Hoffman, 1981; Minuchin, 1974).
Z systemowych koncepcji funkcjonowania rodziny wynika, że interpersonalne oddziaływania w dowolnym 
podsystemie rodzinnym wywierają wpływ na sposób funkcjonowania całej struktury, a także na poszczególnych 
jej członków. Wielu autorów akceptujących systemowe podejście (Minuchin, 1974; Satir, 1983) przypisuje 
szczególne znaczenie diadzie małżeńsko-rodzicielskiej w tworzeniu atmosfery rodziny i formułowaniu 
obowiązujących w niej reguł zachowań interpersonalnych. Na przykład Minuchin (1974) czy Hoffman (1981) 
zwracają uwagę na to, że napięcia istniejące w parze małżeńskiej mogą stać się przyczyną tzw. triangulacji 
dziecka i prowadzić do pojawienia się u niego zaburzeń. Przypisywanie szczególnej roli tej parze jest także 
podstawą nurtu psychoterapii, gdzie poprzez oddziaływania na nią uzyskuje się pożądane zmiany w funk-
cjonowaniu pozostałych członków rodziny (Hafner, 1982).
Poglądy takie znajdują swoje uzasadnienie w pracach empirycznych, wśród których można wymienić badania 
Easterbrooks i Emde (1988). Uzyskane przez autorów wyniki badań wskazują, że istnieje silny pozytywny 
transfer między systemem rodzicielskim a rodzicielsko-dziecięcym. Rodzice pozytywnie oceniający swoją relację 
małżeńską, zadowoleni z niej, są przekonani, że w dużym stopniu spełniają swoje oczekiwania związane 
z małżeństwem, stwarzają cieplejszy klimat emocjonalny w rodzinie. Ponadto stwierdzono zależność między 
jakością małżeństwa (miarą jej była harmonia małżeńska i przystosowanie małżeńskie) a: percepcją rodzicielską 
(np. rodzice z bardziej udanych związków spostrzegali swoje dzieci jako mniej zakłócające ich życie i stwarzające 
mniej problemów); zachowaniami rodzicielskimi (dzieci z bardziej harmonijnych małżeństw otrzymywały więcej 
aprobaty i czułości, więcej też było w tych rodzinach wymiany pozytywnych uczuć między rodzicami i dziećmi); 
emocjami rodzicielskimi (np. przystosowanie małżeńskie korelowało dodatnio z wynikami samoopisowych miar 
pozytywnych doświadczeń emocjonalnych w rodzinie); stopniem podporządkowywania się dzieci zakazom 
i nakazom rodziców (tu znaleziono pozytywny związek między jakością małżeństwa a dziecięcym 
podporządkowaniem).
Wyniki innej pracy dotyczącej jakości związku małżeńskiego i jego wpływu na relacje rodziców z dzieckiem 
przedstawiła Engfer (1988). Zaprezentowała ona wyniki trwających 4 lata badań podłużnych nad relacjami 
matki z jej nowonarodzonym dzieckiem, uwzględniając jakość małżeństwa spostrzeganą przez rodziców. Na 
podstawie uzyskanych wyników autorka formułuje następujące wnioski2.
1. Jakość małżeństwa bezpośrednio wpływa na sposób, w jaki matka odnosi się do swojego dziecka. Kobiety, 
które nie potwierdzały brak konfliktów w małżeństwie oraz czuły się w swoim związku rozumiane, wyrażały 

1 Adres do korespondencji: Zakład Psychologii Klinicznej, Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 1/9, 02-957 
Warszawa.
2 Autorka wskazuje co prawda na kierunek wykrytej zależności, nie wyjaśnia jednak, co ją do tego upoważnia; niemniej 
wyniki potwierdzają współzależność badanych zmiennych.
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także zadowolenie ze swej roli matki i przejawiały więcej czułości wobec dzieci. Kobiety, które opisywały swoje 
małżeństwo jako zaburzone, przejawiały więcej zachowań nadopiekuńczych oraz wchodziły w silniejsze więzi ze 
swoimi dziećmi.
2. Jakość relacji matka–dziecko wpływa na relację małżeńską. Jeśli matka spostrzegała swoje dziecko jako 
sprawiające trudności, to najczęściej relacjonowała również istnienie konfliktu małżeńskiego.
3. Charakterystyka cech osobowościowych matki okazała się silnym predyktorem jakości małżeństwa. Jeśli żony 
opisywały siebie jako depresyjne, nerwowe i zmienne, to było to powiązane z występowaniem konfliktu 
małżeńskiego, brakiem porozumienia i czułości w małżeństwie. Te same cechy matki korelowały pozytywnie 
z objawami zaburzeń relacji matka–dziecko.
Komplementarne do powyższych wyniki badań przedstawili Christensen i Margolin (1988). Podjęli oni także 
próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób konfliktowa relacja małżeńska wpływa na pojawianie się zaburzeń 
zachowania u dzieci. Autorzy ci przypuszczają, że w wyniku konfliktów między rodzicami dochodzi w rodzinie do 
pojawienia się niekorzystnych zjawisk, takich jak: osłabienie koalicji wewnątrz diady małżeńskiej; silny sojusz 
międzygeneracyjny; przenoszenie się konfliktu na inne podsystemy rodziny.
W celu sprawdzenia tych hipotez autorzy zbadali 73 rodziny (uczestniczyły w nich wyłącznie rodziny pełne, 
razem mieszkające, z co najmniej jednym dzieckiem w wieku 3-13 lat). Za pomocą odpowiednich 
kwestionariuszy autorzy mierzyli satysfakcję małżeńską, głębokość konfliktu małżeńskiego oraz określali 
występowanie lub brak symptomów patologii u dziecka. Uzyskane wyniki potwierdziły wstępne hipotezy 
badaczy.
Przytoczone wyżej wyniki badań potwierdzają zasadność systemowego myślenia o rodzinie i wzajemnej, kołowej 
zależności między funkcjonowaniem jej poszczególnych podsystemów. Wykazano w nich także, iż pozytywna, 
bliska i satysfakcjonująca relacja małżeńska jest pożądana, wiążą się bowiem z nią m.in. ciepły klimat 
emocjonalny w rodzinie, aprobujący sposób spostrzegania dzieci przez rodziców, satysfakcja z pełnionej roli 
macierzyńskiej czy pozytywne doświadczenia emocjonalne u wszystkich członków rodziny. W rodzinach o za-
burzonej więzi emocjonalnej małżonków częściej pojawiały się nieaprobowane zachowania rodziców wobec dzieci 
i patologiczne właściwości matek (Christensen, Margolin, 1988).
Jakość relacji małżeńskiej bywa definiowana poprzez intymność. Status tego pojęcia w naukach o relacjach nie 
jest jeszcze ostatecznie ustalony. Niektórzy, np. Derlega i Chaikin (1976), utożsamiają intymność z tendencją do 
ujawniania siebie (self-disclosure), inni (np. Morris i Ramey − cyt. za: Perlman, Fehr, 1987) – z więzią 
seksualną. Jednak w większości późniejszych prac intymność traktowana jest jako cecha relacji diadycznej, 
najczęściej – w parze heteroseksualnej. Warunkuje ona osiągnięcie satysfakcji życiowej (Loventhal, Haven, 
1968), a przejawia się w wymianie werbalnej i niewerbalnej między dwiema akceptującymi się osobami, 
pragnącymi utrzymać swój związek (Perlman, Fehr, 1987; Waring, Russell, 1982). Relacje, w których może 
pojawić się intymność to takie, które trwają dostatecznie długo i wolą partnerów jest, żeby trwały nadal; są 
wielopłaszczyznowe, obejmują wiele sfer życia. Partnerzy tych relacji żywią wobec siebie pozytywne emocje, 
akceptują się nawzajem, ufają sobie i charakteryzują się wysokim stopniem ujawniania siebie (Scheafer, Olson, 
1981; Waring, Russell, 1982; Wynne, 1984; Wynne, Wynne, 1986).
Podobne treści w pojęciu „intymność” dostrzega Sternberg (cyt. za: Wojciszke, 1993), traktuje ją jednak nie jako 
właściwość relacji, lecz składową miłości, pojawiającą się obok namiętności i zaangażowania. W tym wypadku 
na intymność składa się m. in. wymiana intymnych informacji, wzajemne zrozumienie, dzielenie się 
przeżyciami, otrzymywanie i dawanie wsparcia emocjonalnego, chęć dbania o dobro partnera, traktowanie go 
jako ważnej postaci w swoim życiu. Tak rozumiana intymność może pojawić się zarówno w związku erotycznym, 
jak i w relacji rodzica z dzieckiem, rodzeństwa wobec siebie nawzajem czy przyjaciół. Sternberg podkreśla, że 
intymności towarzyszą pozytywne uczucia wobec partnera, wykształcające się powoli wraz z rozwojem związku 
i narastającą umiejętnością wymiany intelektualnej, emocjonalnej i coraz większym wzajemnym zrozumieniem.
W bardziej sformalizowanych definicjach można wyróżnić cztery podstawowe składniki intymności: bliskość 
i współzależność partnerów, wysoki stopień ujawniania siebie, doświadczanie pozytywnych emocji w relacji, 
współprzeżywanie znaczących doświadczeń.
Podsumowując można powiedzieć, że intymność to taka właściwość relacji, która tworzy się wraz z jej rozwojem, 
stanowiąc efekt procesu wspólnego przeżywania ważnych wydarzeń, wzajemnego komunikowania odczuć, 
poglądów, znaczeń (np. Boss − cyt. za: Nichols, 1988; Scheafer, Olson, 1981). Jej przejawy można dostrzec 
w wielu sferach życia, przy czym do najczęściej wymienianych w literaturze należą: sfera emocji, wymiany 
intelektualnej, życia seksualnego, kontaktów towarzyskich i sfera rekreacji (np. Scheafer, Olson 1981; Wa-
ring, Russell, 1982).
Poziom intymności w diadzie wiąże się nie tylko – jak wcześniej wykazano – z funkcjonowaniem całego systemu 
rodzinnego, lecz ma także wpływ na aktywność jednostki pozostającej w bliskich relacjach.
W wielu badaniach stwierdzono, że osoby, które są w udanym, satysfakcjonującym związku małżeńskim, mają 
mniej kłopotów zdrowotnych i deklarują lepsze samopoczucie (Fehr, Perlman, 1985; Loventhal, Haven, 1968). 
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Uważa się, że obecność bliskiej osoby zmniejsza niekorzystne wpływy kryzysów życiowych, pozwala łatwiej 
rozwiązywać życiowe problemy. Obecność bliskiej relacji jest związana z poczuciem ogólnej satysfakcji życiowej. 
Freedman (1978) stwierdził, że 90% badanych ludzi, oceniających pozytywnie swoje intymne relacje, było także 
zadowolonych ze swego życia w ogóle. Natomiast ci, którzy byli niezadowoleni z życia, najczęściej utrzymywali, 
że brakuje im bliskiego związku z drugą osobą. Reiss (cyt. za: Perlman, Fehr, 1985) przejrzał 10 prac 
badawczych, dotyczących różnych rodzajów relacji interpersonalnych i ich wpływu na zdrowie psychiczne. 
Stwierdza on, że dobre samopoczucie jest najprawdopodobniej pochodną „bycia w bliskiej lub intymnej relacji 
z kimś”.
Blau (1961) stwierdził, że ludzie, w których życiu istniał co najmniej jeden silny, intymny związek, 
charakteryzowali się lepszymi możliwościami adaptacyjnymi niż ci, którzy nigdy nie weszli w taką relację. 
Dowody na pozytywną współzależność intymności ze zdolnościami przystosowawczymi, a także z większą 
aktywnością życiową i zdolnością do autonomii uzyskali w swych badaniach Lowenthal i Weiss (1976), Miller 
i Lefcourt (1982) oraz Tolsted i Stokes (1984).
Powyższe przykłady można uogólnić uznając, że bliska, intymna relacja między ludźmi jest ważnym źródłem 
wsparcia społecznego (por. Wojciszke, 1993). Ułatwia rozwiązywanie problemów życiowych, pokonywanie 
kryzysów i przezwyciężanie trudności. Z tego powodu może być także uznana za jeden z zasobów (resources) 
umożliwiający lub ułatwiający radzenie sobie w sytuacjach trudnych (por. Sęk, 1993).
Można by zapytać, czy intymność − bądź jej „nadmiar” − może być niekorzystna. Niektórzy badacze wskazują na 
negatywne skutki bliskich więzi. Na przykład Hatfield (1984) przytacza sześć niekorzystnych zjawisk, które 
mogą towarzyszyć intymności i być przyczyną unikania nawiązywania intymnych relacji. Są to obawy przed: 
ujawnieniem swoich słabych stron i wad, porzuceniem, niepożądanym wykorzystywaniem przez partnera 
wcześniej ujawnionych mu informacji, utratą kontroli nad sobą, autodestrukcją w przypadku nadmiernego 
emocjonalnego zaangażowania się, utratą indywidualności i „wchłonięciem” przez partnera.
W literaturze nie ma zgodności co do tego, czy istnieje pewien optymalny poziom intymności, poniżej i powyżej 
którego należy się spodziewać pogorszenia funkcjonowania, czy też jest to taka właściwość, której wzrastające 
nasilenie wiąże się z efektywniejszym funkcjonowaniem pary (lub każdego z partnerów). Można przyjąć, że 
każdy z partnerów relacji wnosi do niej swój obraz idealnego związku, w którym jest miejsce także na określenie 
poziomu oczekiwanej intymności. Wydaje się prawdopodobne, że każda para określa najlepszy dla siebie poziom 
intymności: zgodny z oczekiwaniami każdego z małżonków oraz wzajemnie spójny.
Niniejsza publikacja ma na celu prezentację narzędzia, które może być miarą intymności w parze 
heteroseksualnej, w czterech sferach życia. Jego pierwowzorem był kwestionariusz PAIR (Personal Assessment  
of Intimacy in Relationships), którego autorami są Scheafer i Olson (1981).

Konstrukcja skali
Wyjściowe narzędzie (PAIR) składało się 36 stwierdzeń tworzących 6 podskal. Pięć z nich służyło pomiarowi 
intymności w sferach: emocjonalnej, intelektualnej, społecznej, seksualnej i rekreacyjnej. Szósta podskala – 
konwencjonalności – była podskalą kontrolną. Kwestionariusza używano w wersji mierzącej intymność realną 
oraz w wersji mierzącej intymność idealną (por. s. 150). Jego wyniki służyły ocenie aktualnej relacji małżeńskiej 
oraz ocenie postępów w prowadzonej terapii małżeńskiej.
Poniżej przedstawię kolejne etapy prac nad adaptacją kwestionariusza PAIR i transformacji go w ostateczną 
wersję kwestionariusza KI-1 (Kwestionariusz Intymności – stan spostrzegany) i KI-2 (Kwestionariusz 
Intymności – stan oczekiwany, pożądany). Są one w części powtórzeniem procedury zastosowanej przez autorów 
PAIR. Pierwszym krokiem było przetłumaczenie kwestionariusza PAIR3 i potraktowanie go jako wyjściowej puli 
stwierdzeń; następnie zebrano dane pozwalające na przeprowadzenie analizy czynnikowej i ustalenie ostatecz-
nej liczby podskal z przypisanymi im stwierdzeniami. Kolejną fazę stanowiło badanie i analiza wyników 
uzyskanych przez grupy walidacyjne w celu określenia rzetelności i trafności nowej skali.

3Dziękuję dr Barbarze Mroziak za pomoc w tłumaczeniu kwestionariusza PAIR na język polski.
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Osoby badane
Zbadano 287 osób, w tym 121 par małżeńskich oraz 45 kobiet (kobiety badano dwukrotnie, w odstępie 2-3 
tygodni, a uzyskane wyniki stanowiły podstawę oszacowania stałości skali). Rozkład liczebności i wieku 
badanych kobiet i mężczyzn zawiera tabela 1.

Tabela 1.
Wiek badanych osób

Rozpiętość wieku Średnia wieku S. D. wieku

Kobiety (N = 166)
Mężczyźni (N = 121)

20÷56
21÷67

33,42
35,90

6,98
7,74

Staż małżeński badanych osób wynosił od 1 do 22 lat, średnio – 9,80 przy odchyleniu standardowym 4,23. 
Badani wypełniali na początku wersję kwestionariusza dotyczącą spostrzeganego przez nich aktualnego stanu 
wzajemnej relacji. Instrukcja do tej wersji była następująca:
„Poniżej znajdują się stwierdzenia dotyczące życia dwojga ludzi. Proszę określić, jak trafnie opisują one 
Pani/Pana aktualny związek. Oceny tej proszę dokonać, zaznaczając po prawej stronie każdego stwierdzenia 
odpowiedni punkt na skali”.
Na skalę składało się pięć stopni, a jej krańce były opisane przez wyrażenia: „zdecydowanie nietrafnie” i „bardzo 
trafnie”.
Bezpośrednio po wypełnieniu tej wersji kwestionariusza proszono badanych o wykonanie analogicznej pracy, 
przy czym tym razem instrukcja brzmiała tak:
„Poniżej znajdują się stwierdzenia dotyczące życia dwojga ludzi. Proszę określić, jak bardzo chciałaby Pani/Pan, 
aby tak właśnie było w Pani/Pana małżeństwie (związku). Oceny tej proszę dokonać, zaznaczając po prawej stro-
nie każdego stwierdzenia odpowiedni punkt na skali”.
I tym razem badani dysponowali pięciostopniową skalą, rozpiętą między stwierdzeniami „bardzo bym nie 
chiał/a” i „bardzo bym chciał/a”.
Kolejnym krokiem prac adaptacyjnych było wykonanie analizy czynnikowej z rotacją varimax, analogicznej do 
tej, jaką zastosowali Scheafer i Olson (1981). W jej wyniku uzyskano strukturę czteroczynnikową, przy czym dla 
wersji kwestionariusza badającej intymność realną wysycenie ładunkami poszczególnych czynników było nieco 
wyższe niż dla wersji kwestionariusza badającej intymność idealną.
Spośród oryginalnych pozycji kwestionariusza PAIR wybrane zostały te, które spełniały dwa kryteria: a) ich 
ładunki wynosiły co najmniej 0,50 i b) były najbardziej wysycone danym czynnikiem (zob. tab. 2).
W wyniku zastosowanej procedury zostały wyodrębnione 4 czynniki:
Pierwszy − związany z poczuciem bliskości i wspólnoty emocjonalnej z partnerem lub poczuciem osamotnienia 
w związku. (Podskala intymności emocjonalnej EMO).
Drugi − dotyczący poczucia dobrego kontaktu intelektualnego z partnerem i gotowości do uczestniczenia w jego 
życiu intelektualnym lub poczucia braku zainteresowania ze strony partnera własną aktywnością intelektualną. 
Tworzą one podskalę intymności intelektualnej (INT).
Trzeci − złożony z pozycji opisujących relacje diady z innymi ludźmi, zakładających przy tym, że partnerzy 
spostrzegają się jako całość wobec innych ludzi; nazwano je podskalą intymności społecznej (SPO).
Czwarty − obejmuje pozycje dotyczące współżycia seksualnego jako ważnego elementu wiążącego partnerów, 
mówiące też o swobodzie (lub jej braku) ekspresji, otwartości wobec partnera. Stanowią one podskalę intymności 
seksualnej (SEX).
Każda z powyższych podskal składa się z czterech stwierdzeń. Wynik podskali odpowiada wartości średniej 
uzyskanej z tych czterech pozycji.
W drugim etapie prac nad skalą, nowo utworzonym kwestionariuszem zbadano dwukrotnie (w odstępie 2-3 
tygodni) 45 kobiet, w wieku od 23 do 52 lat (średnia wieku − 31,34, odchylenie standardowe − 4,82). Stosowano 
kwestionariusz KI-1 (mierzący intymność realną) oraz KI-2 (mierzący intymność idealną).
Wyniki pierwszego badania posłużyły do przeprowadzenia analizy czynnikowej na nowej, 16-pozycyjnej skali. 
Zarówno dla wersji informującej o poziomie intymności realnej, jak i dla wersji dotyczącej poziomu intymności 
pożądanej uzyskano 3-czynnikową strukturę, w której każda pozycja kwestionariusza była jednoznacznie 
i wysoko (od 0,46 do 0,75) wysycona ładunkiem jednego z czynników. Pozycje z podskali intymności emocjonalnej 
i intelektualnej zorganizowały się wokół jednego czynnika (podobnie jak w badaniach nad skalą PAIR prowa-
dzonych przez jej autorów). Za Scheaferem i Olsonem podzielono je – na podstawie analizy treści – na dwie 
części. Podział ten wydaje się tym bardziej uzasadniony, że przy wymuszeniu czterech czynników w analizie 
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czynnikowej te dwie podskale wyodrębniają się w postaci dwóch osobnych czynników.
W porównaniu z kwestionariuszem PAIR skala KI jest pozbawiona podskali intymności rekreacyjnej (pozycje tej 
podskali miały niskie ładunki czynnikowe i nie organizowały się jednoznacznie wokół jednego czynnika). 
Wykluczono z niej także podskalę konwencjonalności. Sześć stwierdzeń z tej podskali uzyskało bardzo wysokie 
(od r = 0,56 do r = 0,72) wysycenie dwoma czynnikami, zakwalifikowanymi do podskali intymności emocjonalnej 
i intelektualnej. Z wynikami tych dwóch podskal wyniki podskali konwencjonalności korelowały najwyżej: 
z podskalą intymności emocjonalnej r = 0,82, zaś intelektualnej − r = 0,78. Nieco niższe współczynniki korelacji 
uzyskano z podskalą intymności seksualnej (r = 0,61) i społecznej (r = 0,40), przy czym wszystkie były statys-
tycznie  istotne.  Mogłoby  to  sugerować,  że  podskala  konwencjonalności jest
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Tabela 2.
Pozycje kwestionariusza PAIR, które wesz ył
do ostatecznej wersji narz dzia badaj cego intymno  (KI)ę ą ść
Nr pozycji 
w PAIR

Treść pozycji kwestionariusza Ładunek 
czynnikowy

CZYNNIK I (α Cronbacha = 0,82)

10 Kiedy dochodzi do poważnej dyskusji, wydaje mi się, że mamy ze 
sobą niewiele wspólnego.*

0,57

13 Często czuję, że ja i mój partner nie jesteśmy sobie bliscy.* 0,69

22 Uważam, że o pewnych sprawach nie ma sensu rozmawiać z moim 
partnerem.*

0,56

31 Czasami, gdy jesteśmy razem, czuję się samotna.* 0,70

CZYNNIK II (α Cronbacha = 0,79)

1 Mój partner wysłuchuje mnie, gdy potrzebuję przed kimś się 
wygadać.

0,58

4 Mój partner pomaga mi uporządkować myśli. 0,60

5 Sprawia nam przyjemność ten sam sposób wypoczywania. 0,63

7 Mogę powiedzieć, co czuję, bez obawy, że partner będzie się tak 
zachowywał, jakby nie chciał o tym wiedzieć. 

0,54

CZYNNIK III (α Cronbacha = 0,78)

8 Z przyjemnością spędzamy czas w towarzystwie innych par. 0,68

14 Zwykle trzymamy się zdala od towarzystwa innych.* 0,71

2 Mamy bardzo niewielu wspólnych przyjaciół.* 0,62

20 Spotykanie się z przyjaciółmi stanowi ważną część tego, co robimy 
razem.

0,62

CZYNNIK IV (α Cronbacha = 0,72)

3 Jestem zadowolona z naszego życia seksualnego. 0,61

9 Czuję, że seks w naszym życiu, to tylko przyzwyczajenie.* 0,53

21 Powstrzymuję swoje zainteresowania seksem, ponieważ mój 
partner sprawia, że czuję się skrępowana.*

0,63

33 Mój partner sprawia wrażenie, że seks go nie interesuje.* 0,59

(*) Przy tak zaznaczonych pozycjach kwestionariusza stosuje się odwrócony klucz.
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silnie związana z pozostałymi, tzn. można było oczekiwać, że osoby spostrzegające wysoką intymność w swoich 
związkach będą się również charakteryzowały wysokim wynikiem w podskali konwencjonalności. Słuszność tego 
przypuszczenia potwierdziły wyniki analizy poziomu konwencjonalności w dwóch grupach małżeństw: 
o wysokim i niskim poziomie intymności w czterech sferach: emocjonalnej, intelektualnej, społecznej 
i seksualnej. Osoby zaliczone do grupy o wysokiej intymności uzyskały znacząco wyższe wyniki w podskali 
konwencjonalności niż osoby zakwalifikowane do grupy o niskiej intymności (zob. tab. 3).

Tabela 3.
Wyniki w podskali konwencjonalno ci uzyskane przez grupś ę
o wysokiej i o niskiej intymno ciś

Grupa o wysokiej
intymności (N=42)

Grupa o niskiej
intymności (N=30)

t p<

Średnia S.D. Średnia S.D.

Wynik w podskali kon-
wencjonalności

4,12 0,96 2,64 0,98 8,61 0,05

Tak więc można przypuszczać, że podskala konwencjonalności nie jest niezależna od pozostałych podskal 
kwestionariusza, a interpretacja jej wyników wymagałaby dodatkowych analiz.

Badanie rzetelności skali
Rzetelność skali została oszacowana na podstawie określenia jej stabilności (korelacja test-retest z przerwą 2-3 
tygodnie) oraz spójności wewnętrznej4. Współczynniki korelacji r-Pearsona między pierwszym a drugim 
badaniem wynosiły r = 0,80 dla wersji KI-1 oraz r = 0,84 dla wersji KI-2.
Spójność wewnętrzna skali mierzona współczynnikami korelacji poszczególnych pozycji z wynikami czterech 
podskal jest zadowalająca: każdorazowo istotnie i najwyżej korelowały wyniki podskal ze stwierdzeniami 
tworzącymi te skale. Wartości współczynników korelacji zamieszczono w tab. 4.

4O zadowalającej rzetelności prezentowanego narzędzia świadczą także wartości α Cronbacha dla poszczególnych podskal 
zamieszczone w tab. 2.
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Tabela 4.
Wspó czynniki korelacji (ł r Pearsona) kolejnych pozycji kwestionariusza KI-1
z czterema podskalami tego kwestionariusza

Nr pozycji kwestiona-
riusza przynależność do 
podskali

Podskale kwestionariusza KI-1
(półgrubą czcionką wyróżniono współczynniki korelacji pozycji z jej 
skalą)

Emocjonalna Intelektualna Społeczna Seksualna

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

INT
SPO
SEX
EMO
INT
SPO
SEX
EMO
INT
SPO
EMO
INT
SEX
EMO
SPO
SEX

0,36
0,16
0,65
0,83
0,26
0,14
0,51
0,85
0,17
0,12
0,67
0,21
0,45
0,83
0,26
0,39

0,76
0,23
0,54
0,68
0,81
0,08
0,38
0,50
0,85
0,08
0,51
0,72
0,30
0,54
0,31
0,34

0,21
0,63
0,14
0,28
0,17
0,54
0,22
0,28
0,30
0,65
0,15
0,29
0,13
0,23
0,67
0,32

0,31
0,11
0,83
0,44
0,43
0,22
0,74
0,54
0,17
0,19
0,40
0,49
0,78
0,59
0,16
0,78

Badanie trafności skali
Trafność skali mierzono poprzez porównanie wyników uzyskanych przy jej zastosowaniu z wynikami, jakie 
otrzymano, posługując się wersją oryginalną (PAIR) oraz poprzez sprawdzenie trafności teoretycznej.
Korelacja nowej skali (KI) z wynikami uzyskanymi za pomocą skali oryginalnej jest bardzo wysoka i wynosi dla 
poszczególnych podskal od r = 0,82 do r = 0,97 (zob. tab. 5).

Tabela 5.
Wspó czynniki korelacji ł r Pearsona wska ników intymno ci realnejź ś
uzyskanych za pomoc  skal PAIR ią  KI-1 w czterech sferach

Sfery intymności wg KI Sfery intymności wg PAIR; N=100

Emocjonalna Intelektualna Społeczna Seksualna

Emocjonalna
Intelektualna
Społeczna
Seksualna

0,89 0,76
0,82

0,33
0,37
0,95

0,60
0,49
0,28
0,97

Określając trafność teoretyczną nowej skali, przyjęto dwa założenia:
1. Istnieje istotna różnica między wskaźnikami intymności realnej i oczekiwanej.
2. Istnieją istotne różnice między wskaźnikami intymności realnej uzyskanymi przez różne populacje.
Dane zamieszczone w tab. 6 potwierdzają pierwsze założenie: są istotne różnice między wartościami 
wskaźników intymności realnej i oczekiwanej; we wszystkich czterech sferach badani uzyskali wyższe wskaźniki 
intymności idealnej niż realnej.

Tabela 6.
Warto ci rednie, odchylenia standardowe iś ś  warto ci statystyki ś t uzyskane
przez badanych (N = 277) w podskalach intymno ci realnej iś  idealnej

Średni poziom intymności t p<

Sfery Intymności Intymność Realna Intymność Idealna

Średnia S.D. Średnia S.D.

Emocjonalna
Intelektualna

3,72
3,68

0,92
0,95

4,38
4,27

0,78
0,79

8,92
8,45

0,01
0,02
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Społeczna
Seksualna

3,89
4,06

0,86
0,71

4,19
4,51

0,62
0,68

4,40
4,98

0,03
0,03

W tab. 7 przedstawione zostały średnie, odchylenia standardowe oraz wartości statystyki t uzyskane przez dwie 
różne grupy badanych: ludzi bez zaburzeń (30 osób) i pacjentów z nerwicą (także 30 osób), dobranych parami ze 
względu na płeć, wiek, status rodzinny i poziom wykształcenia. We wszystkich czterech sferach intymności 
realnej pacjenci uzyskali istotnie niższe wskaźniki intymności.

Tabela 7.
rednie warto ci wska ników intymno ci realnejŚ ś ź ś

uzyskane przez osoby zdrowe i osoby z nerwicą
Poziom intymności t p<

Sfery Intymności Grupa osób bez 
zaburzeń (N = 30)

Grupa pacjentów 
z nerwicą (N = 30)

Średnia S.D. Średnia S.D.

Emocjonalna
Intelektualna
Społeczna
Seksualna

3,62
3,52
3,83
4,11

0,83
0,84
0,82
0,70

2,63
2,53
2,94
3,30

0,68
0,71
0,72
0,69

7,99
8,47
7,63
6,48

0,05
0,02
0,05
0,05

Kwestionariusz różnicuje także pary małżeńskie z rodzin zaburzonych i niezaburzonych. Przebadano nim 98 par 
zakwalifikowanych do terapii rodzinnej (z powodu rozmaitych objawów psychopatologicznych u któregoś 
z członków rodziny) lub małżeńskiej oraz 50 par zdrowych5. W tab. 8 (część A dla kobiet, część B dla mężczyzn) 
zamieszczono średnie wartości wskaźników poziomu intymności w czterech sferach, odchylenia standardowe 
oraz wartości statystyki F dla obu porównywanych grup.

Tabela 8.
Intymno  realnaść
A. KOBIETY

Sfery Intymności 
Realnej

Średnie w grupie: F
(df = 1;146)

p<

Kontrolnej
(N = 50)

Terapeutycznej
(N = 98)

Emocjonalna
Intelektualna
Społeczna
Seksualna

3,65
3,60
3,91
4,18

2,48
2,42
2,98
3,46

41,64
50,42
38,62
27,56

0,001
0,001
0,001
0,001

B. M CZY NIĘŻ Ź
Sfery Intymności 
Realnej

Średnie w grupie: F
(df = 1;146)

p<

Kontrolnej
(N = 50)

Terapeutycznej
(N = 98)

Emocjonalna
Intelektualna
Społeczna
Seksualna

3,72
3,47
3,78
3,96

2,94
2,78
2,91
3,26

22,18
19,06
35,26
15,59

0,001
0,001
0,001
0,001

Przytoczone wyniki w sposób oczekiwany różnicują porównywane grupy, a tym samym – przemawiają za 
trafnością skali.
Podsumowując, w wyniku przeprowadzonej procedury adaptacyjnej uzyskano 16-pozycyjne narzędzie badające 

5Badania prowadzono w ramach realizacji Centralnego Programu Badawczo-Rozwojowego C3 w latach 1986-1990. 
Szczegółowe dane zawarte są w niepublikowanej pracy doktorskiej: K. Kosińskiej-Dec pt. Intymność w  diadach małżeńskich 
i jej zmiany pod wpływem terapii.
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intymność realną i idealną w czterech sferach: emocjonalnej, intelektualnej, społecznej i seksualnej. Jego 
właściwości psychometryczne wydają się wystarczające, by uznać skale KI za dobre narzędzie do badania jakości 
relacji małżeńskiej. Pozwala ono uzyskać informacje o jakości relacji spostrzeganej przez każdego partnera, 
o rozbieżności między oczekiwaniami a stanem „realnym” (spostrzeganym przez badanych) oraz o zgodności 
partnerów dotyczącej zarówno oceny stanu aktualnego, jak i ich oczekiwań.
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