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prof. UŁ dr hab. Iwona Janicka
Uniwersytet Łódzki

Bliskie związki a zaangażowanie partnerów

Wskazując  na  zagrożenia  stanowiące  o  niestabilności  współczesnych
bliskich związków emocjonalnych znaczenia nabierają badania dotyczące
zaangażowania  interpersonalnego.  Uznaje  się  bowiem zaangażowanie  za
proces niezbędny do budowania i umacniana relacji między partnerami.

Celem  badań  była  ocena  zaangażowania  w  związek  partnerów
kohabitujących  i poślubionych.   Zbadano 260 par  (160 małżeństw i  100
kohabitacji).Wszystkie osoby badane (N = 520) były w wieku od 19 do 68
lat.  Do  badań  zastosowano  Kwestionariusz  Zaangażowania
Interpersonalnego (Janicka, Szymczak, 2017) – polską adaptację Inventory
Commitment S. Stanley`a i H. Markman`a.

Wyniki  badań  pokazały,  że  zaangażowanie  jako  oddanie
i zobowiązanie  różnicowało  osoby  kohabitujące  i  poślubione.  Wymiar
emocjonalny oddania – więź z partnerem okazał się głównym czynnikiem
scalającym związek kohabitacyjny. Z kolei zobowiązanie małżeńskie było
silniejsze  niż  kohabitacyjne,  co  stanowi  o  większych  ograniczeniach
wyjścia  ze  związku  partnerów  poślubionych.  Przeprowadzone  analizy
wskazały,  że  zobowiązanie  może  określać  forma  relacji  w  jakiej  są
partnerzy.
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prof. UG dr hab. Maria Kaźmierczak
Uniwersytet Gdański

Empatia a sprawa płci - przejawianie, dostrzeganie i docenianie
kobiecej i męskiej empatii w bliskich relacjach

Empatia  to  pojęcie  o  różnych  obliczach  –  mówi  się  między  innymi
o empatii  emocjonalnej,  poznawczej czy behawioralnej,  zorientowanej  na
innych  ale  i  na  siebie,  empatii  ogólnej  lub  wymagającej  społecznego
kontekstu, wrodzonej czy wyuczonej. Z pewnością jest to konstrukt łączący
doświadczenia  emocjonalne  ze społeczną  percepcją  oraz  analizowany na
poziomie  fizjologicznym,  behawioralnym  czy  osobowościowym.  Bez
względu jednak na obszar psychologii czy paradygmat badawczy wskazuje
się  na  empatię  jako  na  integralny  aspekt  stereotypu  kobiecości.
Wspólnotowość  czy  wrażliwość  emocjonalna  mają  być  „naturalnymi”
przymiotami  kobiet  uzasadniającymi  ich  szczególne  tendencje  do
empatyzowania.  Zmiany społeczno-kulturowe wzbudzają jednak potrzebę
rozwoju skłonności do empatii również u współczesnych mężczyzn. 

Podczas wykładu dokonany zostanie przegląd koncepcji i badań na
temat różnic płci (a może i podobieństw?) w obszarze empatii ujmowanej
wielowymiarowo oraz w perspektywie rozwojowej. Eksplorując tematykę
empatii  oraz stereotypów płci  warto uwzględnić kontekst  romantycznego
związku  i  przywołać  badania  nad  satysfakcją  małżeńską,  komunikacją
między  partnerami  czy  dostrzeganiem  przejawów  empatyzowania  we
wzajemnych, partnerskich relacjach. Z powyższych względów, prowadzone
podczas  wykładu  rozważania  będą  również  miały  na  celu  poszukanie
odpowiedzi na pytanie o znaczenie empatii „na planetach Mars i Wenus”
oraz   pokazanie  specyfiki  „kobiecej” i  „męskiej”  empatii  z  perspektywy
aktora i obserwatora. Proces obdarzania innych empatią jest zatem złożony,
a  uwzględnienie  kontekstu  płci  i  bliskich  związków pozwala  dogłębniej
zrozumieć  źródła,  przebieg  i  konsekwencje  powstawania  tej  unikalnej
mozaiki  emocji  i  spostrzeżeń,  o  ogromnym  znaczeniu  dla  intra-
i interpersonalnego rozwoju zarówno kobiet jak i mężczyzn.
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prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Mężczyźni i chłopcy

Mężczyźni wchodzący w romantyczne relacje lub zawierający małżeństwa
nie  zawsze  zdają  się  być  świadomi  tego,  że  bycie  z  drugą  osobą,
małżeństwo i rodzicielstwo niosą ze sobą nowe zadania i obowiązki, a te
zwykle związane są ze zmianami w ich dotychczasowym życiu. Niektórzy
mężczyźni  nie  potrafią  tego  zrozumieć,  nie  umieją  dorośleć  i  zamiast
wspierać partnerki, żony, dzieci i rodzinę są dla nich źródłem nieustannych
problemów, pozostając „wiecznymi chłopcami” - Piotrusiami Panami. 

W  wykładzie  przedstawiona  zostanie  tematyka  męskości
w perspektywie stawania się mężczyzną lub bycia „wiecznym chłopcem”.
Zaprezentowane  zostaną  tradycyjne  wzorce  męskości  oraz  problemy
związane z kryzysem męskości. Pokazane będą ich implikacje dla bliskich
relacji mężczyzn i kobiet.

Podczas  wykładu  szczególny  akcent  położony  zostanie
na tematykę poświęcenia w bliskich związkach kobiet i mężczyzn.
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Prof. UKW dr hab. Hanna Liberska
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Świat przeżyć kobiety i mężczyzny podejmujących role rodzicielskie

Rodzicielstwo  jest  naturalną  konsekwencją  rozwiązania  dylematu
rozwojowego  intymność  vs  izolacja,  który  przypada  na  okres  wczesnej
dorosłości  (Erikson,  1982).  Intymność  w szerokim rozumieniu  obejmuje
bliskość nie tylko cielesną bądź seksualną, ale także bliskość intelektualną,
emocjonalną  i  duchową  (Liberska,  2011).  W  tradycji  naszego  kręgu
kulturowego prowadzi do założenia rodziny – jednak współcześnie coraz
więcej  mężczyzn  i  kobiet  decyduje  się  na  odejście  od  tej  najbardziej
powszechnej  przez  setki  lat  formy  wspólnego  życia.  Nie  skutkuje  to
odrzuceniem  prokreacji  chociaż  wiąże  się  z  coraz  wyraźniejszym
odraczaniem jej w czasie. Powody takiej decyzji mogą być różnorodne, w
przypadku niektórych jest to poczucie zagrożenia dla autonomii w relacjach
społecznych, w przypadku innych – obawa przed utratą własnej tożsamości
lub  koniecznością  jej  zmiany,  lub  wczesny etap  prac  nad  nią.  Niepokój
może też wzbudzać aktualna sytuacja ekonomiczna, która w ocenie kobiety
i/lub  mężczyzny  nie  gwarantuje  zabezpieczenia  dziecku  godziwych
warunków  bytowych.  Źródłem  niepokoju  bywa  też  przekonanie  o
konieczności  zmiany  organizacji  dania  i  stylu  życia.  Czynnikiem
powstrzymujący przed prokreacją i podjęciem roli  rodzica może również
być niepokój wynikający z zagrożenia utraty pozycji osoby najważniejszej
w życiu partnera lub współmałżonka. Osoby zależne od ocen zewnętrznych,
których  poczucie  własnej  wartości  jest  bazuje  na  walorach/atrybutach
swego  ciała  (uroda)  lub  kompetencjach  i  statusie  zawodowym  mogą
odsuwać w czasie podjęcie roli macierzyńskiej lub ojcowskiej właśnie ze
względu na  obawy związane z  ewentualną utratą  atrakcyjności  fizycznej
bądź  pozycji  zawodowej.  Wynika  z  powyższego,  że  przynajmniej  część
obaw  i  niepokojów  związanych  z  rodzicielstwem  jest  osadzona  w
stereotypach społecznych i schematach poznawczych podmiotu, ale część
jest  osadzona  w  aktualnym  kontekście  ekologicznym.  Jednak  czy  świat
przeżyć  kobiety  i  mężczyzny  podejmujących  role  rodzicielskie  jest
zdominowany przez obawy i niepokoje? Odpowiedź jest przecząca. Jednak
warto zauważyć, że są to dwa światy.
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prof. dr hab. Anna Kwiatkowska
Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

dr hab. Joanna Mizielska
Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

dr Agata Stasińska
Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

Przemoc w intymnych związkach nieheteroseksualnych

Badania  nad  przemocą  w  związkach  nieheteroseksualnych  są  nieliczne,
a zupełnie  nieobecne  w Polsce.  W  niniejszej  prezentacji  przedstawiamy
analizy  oparte  na  danych  uzyskanych  w  ramach  projektu  „Rodziny
z wyboru  w  Polsce”,  realizowanego  pod  kierunkiem  prof.  Joanny
Mizielińskiej w latach 2013 – 2016. Badana próba liczyła 3038 osób, w tym
44%  mężczyzn,  w  wieku  średnio  ok. 30  lat,  pozostających  w  stałych
związkach  przez  okres  średnio  ok.  4  lata.  Analizowano  częstość
występowania  przemocy  emocjonalnej,  fizycznej,  seksualnej
i ekonomicznej  w  związkach  kobiecych  i  męskich;  w  postaci  przemocy
dwukierunkowej  (jednoczesne  bycie  sprawcą  i  ofiarą)  i przemocy
jednokierunkowej (albo bycie ofiarą, albo sprawcą). Zidentyfikowano także
czynniki  demograficzne,  psychologiczne  i  kontekstowe  pozostające
w relacji  do  występowania  przemocy.  Wyniki  pokazały,  że  najczęstszą
formą przemocy jest przemoc emocjonalna, najrzadszą – przemoc fizyczna.
Okazało  się  też,  że  częściej  występuje   przemoc  dwukierunkowa  niż
jednokierunkowa.  Ponadto,  przemoc  częściej  występuje  w  związkach
męskich  niż  kobiecych,  dotyczy  to  zwłaszcza  przemocy  o  charakterze
seksualnym  i  ekonomicznym.  Wśród  czynników  pozwalających
przewidywać  występowanie  przemocy  najważniejszymi  są:  wiek
partnerek/partnerów, ich wykształcenie, religijność oraz poziom satysfakcji
z aktualnego związku.
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mgr Agnieszka Abramiuk
Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna

dr Karolina Konopka
Instytut Psychologii, Akademia Pedagogiki Specjalnej

Płeć psychologiczna oraz rozbieżność między kobiecością i męskością
partnera realnego i idealnego 

a satysfakcja ze związku u kobiet i mężczyzn

Celem badania było sprawdzenie czy i w jakim stopniu płeć psychologiczna
oraz  rozbieżność  pomiędzy  kobiecością  i  męskością  partnera  idealnego
i realnego wiąże się z  satysfakcją ze związku u mężczyzn i kobiet. Zgodnie
z teorią doboru partnera (Buss, 1999), kobiety preferują u mężczyzn cechy
stereotypowo męskie,  takie jak stanowczość czy dominacja,  a mężczyźni
u kobiet  cechy  typowo  kobiece  takie  jak  opiekuńczość  i  delikatność.
Przewidywano,  że  im  wyższa  rozbieżność  między  męskością  partnera
realnego  i  idealnego,  oraz  kobiecością  partnerki  realnej  i  idealnej,  tym
niższa  satysfakcja  ze  związku.  W  badaniu  udział  wzięło  60  par
heteroseksualnych. Do pomiaru płci psychologicznej realnej i idealnej użyto
Skali Męskości i Kobiecości (Lipińska – Grobelny, Gorczycka, 2011), a do
oceny satysfakcji Kwestionariusza Jakości Związku (Acker, Davis, 1992).
Analizy wykazały, że im większa rozbieżność między męskością partnera
realnego i idealnego, tym niższa satysfakcja ze związku u kobiet, ale przy
kontroli innych zmiennych w analizie regresji rozbieżność ta nie wyjaśniała
istotnie więcej wariancji. Co więcej, zgodność między płcią psychologiczną
partnera realnego i idealnego nie różnicowała satysfakcji ze związku osób
badanych.  Najsilniejszym,  ujemnym  predyktorem  satysfakcje  u  kobiet
okazał się czas trwania związku, podczas gdy u mężczyzn – predyktorem
dodatnim – natężenie ich psychologicznej męskości. Największą satysfakcję
ze związku deklarowały osoby androgyniczne.

***
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dr hab. Katarzyna Adamczyk
Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Radosław Trepanowski
Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Agata Celejewska
Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Anita Mamot
Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Martyna Palczewska
Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Klaudia Rodziejczak
Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Aleksandra Skiba
Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Anna Czerwińska
Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Polska adaptacja skali do pomiaru lęku przed życiem w pojedynkę
Fear of Being Single Scale (FBS)

Celem  wystąpienia  jest  zaprezentowanie  wyników  badań  nad  polską
adaptacją  skali  do pomiaru lęku przed  życiem w pojedynkę,  tj.  Fear of
Being  Single  Scale autorstwa  Spielmann  i współpracowników  (2013).
W referacie  zostanie  omówiona  procedura,  zgodnie  z  którą  prowadzono
prace  nad  adaptacją  FBS oraz  wyniki  badania  walidacyjnego,  w którym
wzięło udział 238 osób w wieku 18 – 67 lat (M = 25,74; SD = 7,82), w tym
167  kobiet  (70,20%)  i  71  mężczyzn  (29,80%).  Przeprowadzone  analizy
potwierdziły  jednoczynnikową  strukturę  skali  oraz  ujawniły
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satysfakcjonujące właściwości psychometryczne polskiej wersji językowej
FBS. Uzyskane wyniki pozwalają uznać polską adaptację FBS za rzetelne
i trafne narzędzie do badania lęku przed życiem w pojedynkę w grupach
nieklinicznych osób dorosłych.
Literatura:
Spielmann, S. S., MacDonald, G.,  Maxwell, J. A.,  Joel, S., Peragine, D.,
Muise, A.,  & Impett, E. A. (2013). Settling for less out of fear of being
single.  Journal of Personality and Social Psychology, 105(6), 1049-1073.
doi: 10.1037/a0034628

***

dr hab. Lucyna Bakiera
Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zachowania afiliacyjne w związkach małżeńskich i kohabitacyjnych

Potrzeba afiliacji, będąc jedną z podstawowych potrzeb psychicznych, które
regulują  zachowanie  człowieka,  wyraża  się  w  dążeniu  do  nawiązywania
i utrzymywania  bliskich  stosunków  z  innymi  ludźmi.  Jej  wyrazem  są
zachowania, które można określić zachowaniami afiliacyjnymi. Rozumiem
je  jako  typ  aktywności  nastawionej  na  wyrażanie  (komunikowanie)
potrzeby  bliskości.  Przeciwieństwem  afiliacji  jest  izolacja,  odosobnienie
społeczne (Benesch, 2002).

W  dorosłości  potrzeba  afiliacji  ujawnia  dążenie  jednostki  do
tworzenia i podtrzymania bliskości osób zarówno w relacji asymetrycznej
(np.  z  własnymi  dziećmi),  jak  i  symetrycznej  (z mężem/żoną,
z przyjacielem/przyjaciółką).  W  przypadku  diady  tworzącej  związek
intymny  (małżeński  lub  konsensualny)  zachowania  afiliacyjne  stanowią
system komunikacji typowy dla danego związku. Mogą one mieć charakter
zamknięty  i  występować  wyłącznie  w  diadzie  (np. typowe  dla  związku
zwroty  językowe  zrozumiałe  tylko  dla  niego)  lub  otwarty  (określane
niekiedy  biesiadnymi)  z  udziałem  osób  spoza  związku  (np.  rocznice
świętowane z innymi).

W  referacie  zostaną  przedstawione  wyniki  badania  zachowań
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afiliacyjnych  osób  dorosłych  żyjących  w  związkach  intymnych,  które
pokazują na specyfikę małżeńskiej i kohabitacyjnej afiliacji. 

***

dr Jolanta Chanduszko-Salska
Instytut Psychologii Stosowanej Społecznej Akademia Nauk w Łodzi

mgr Ewa Włodarczyk
Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego

dr Karolina Kossakowska
Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego

Namiętność, Intymność i Zaangażowanie 
w Związkach Friends with Benefits i związkach romantycznych

Wprowadzenie:  Związek  Friends  with  Benefits (FWB;  „przyjaciele
z korzyścią/bonusem”)  to relacja,  w  której  przyjaciele  przeciwnej  płci
utrzymują  ze  sobą  powtarzalne  kontakty  seksualne,  wykluczające
romantyczne zaangażowanie. 

Cel: 1) porównanie relacji FWB ze związkami romantycznymi pod
względem nasilenia Intymności, Namiętności i Zaangażowania oraz oceny
poziomu satysfakcji seksualnej; 2) ocena motywów wchodzenia w relacje
typu FWB, oczekiwań względem partnera-przyjaciela, zalet i wad związku
oraz  planów  dotyczących  przyszłości  relacji  u  osób  będących  aktualnie
w związku FWB.

Materiał  i  metody: W badaniach wzięło udział  łącznie 268 osób
(n = 134/grupa FWB; n = 134/ grupa kontrolna).  Wykorzystano: autorskie
ankiety  dla  osób  będących  w  związkach  FWB  oraz  relacjach
romantycznych  oraz  Skale  Namiętności,  Intymności  i  Zaangażowania,
a także Index of Sexual Satisfaction.

Wyniki:  Otrzymane wyniki  wskazują na występowanie istotnych
statystycznie  różnic  między  kobietami  będącymi  w  związkach  FWB
i kobietami  zaangażowanymi  w  związki  romantyczne  w  zakresie
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zmiennych: Zaangażowanie  oraz Intymność (p < 0,05). Mężczyźni będący
w związkach romantycznych przejawiają wyższe nasilenie Zobowiązania,
Namiętności  i Intymności  (p <  0,05).  Związki  FWB  i  romantyczne
charakteryzują się zbliżonym poziomem satysfakcji seksualnej.

Wnioski:  Uzyskane  wyniki  wskazują,  że  poza  podobnym
poziomem  satysfakcji  seksualnej,  relacje  FWB  różnią  się  od  związków
romantycznych  pod  względem  natężenia  Namiętności,  Intymności
i Zobowiązania,  mamy więc  do  czynienia  ze  zjawiskiem odmiennym od
miłości romantycznej. 

***

dr Julita Czernecka
Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego

Poszukiwania „drugiej połowy” w sieci – oczekiwania singli i singielek
wobec związku oraz partnera/partnerki

Żyjemy  w  czasach,  w  której  wirtualna  bliskość  rodzi  realne  uczucia,
przyczynia  się  do  spotkania  dwojga  ludzi,  którzy być  może nie  mieliby
szans  spotkać  się  w  rzeczywistości.  Choć  stereotyp  singla-hedonisty,
szukającego  w  sieci  jedynie  przelotnych  znajomości  jest  nadal  silnie
zakorzeniony w sposobie myślenia, okazuje się, że często nie znajduje on
potwierdzenia  w  badaniach.  Jak  pokazują  przeprowadzone  przeze  mnie
badania, wiele osób szuka w sieci prawdziwej miłości, długoterminowego
związku,  takiego,  który  owocowałby  założeniem  rodziny  lub  jej
rekonstrukcją.  Celem  niniejszego  wystąpienia,  będzie  przedstawienie
wyników  badania  „Single  w  Polsce”,  realizowanego  przez  Uniwersytet
Łódzki  w  partnerstwie  z  Onet.pl.  Wynika  z  nich,  że  coraz  więcej
singli/singielek internautów/internautek chce poznać osobę, z którą stworzą
długoterminową relację. W referacie skupię się na prezentacji opinii singli
na  temat  oczekiwań  wobec  związku,  tych  aspektów,  które  ich  zdaniem
czynią  go  trwałym,  a  także  pożądanych  cech  kobiety  jako  partnerki
w opiniach mężczyzn, oraz mężczyzny jako partnera w opiniach badanych
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kobiet.  Będzie  także  mowa  o  tym,  jakie  uczestnicy  badań  mają
dotychczasowe  doświadczenia  emocjonalne  w  związkach  o  charakterze
miłosnym i jak definiują zakochanie. W badaniu wzięło udział 2893 singli
internautów,  użytkowników portalu  Sympatia.pl  w przedziale  wiekowym
18-65  lat.  Badanie  było  realizowane  za  pomocą  ankiety  internetowej
w 2016 roku.

***

dr Justyna Iskra
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

prof. UKSW dr hab. Waldemar Klinkosz
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Przyjaźń w doświadczeniach kobiet i mężczyzn 
– Kwestionariusz do Badania Relacji Przyjacielskiej

Każdy człowiek nawiązuje w swoim życiu wiele relacji, które mogą służyć
różnym  celom.  Najważniejszym  dążeniem,  realizowanym  w  kontakcie
z drugą osobą, jest jednak zaspokojenie potrzeby więzi, bliskości, wsparcia
czy szacunku. Poza miłością, przyjaźń jest relacją, dzięki której człowiek
nie czuje się samotny, może dzielić się swoimi doświadczeniami z kimś, kto
go zrozumie, wysłucha, doradzi, udzieli pomocy, nie zdradzi, nie wyśmieje,
nie  oszuka,  nie  wykorzysta.  Pytania  o  znaczenie  przyjaźni  w dzisiejszej
rzeczywistości  osób  dorosłych  stały  się  początkowo  inspiracją
do przeprowadzenia  jakościowych  badań  pozwalających  poznać
i zrozumieć  istotę  przyjaźni  w opiniach  i  doświadczeniach  kobiet  oraz
mężczyzn,  a  następnie  konstrukcji  Kwestionariusza  do  Badania  Relacji
Przyjacielskiej, który w czasie wystąpienia zostanie zaprezentowany.

***
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dr Agnieszka Izdebska
Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Doświadczenie wykorzystania seksualnego w dzieciństwie
a relacje intymne w dorosłości

Doświadczenie wykorzystania seksualnego stanowi istotny czynnik ryzyka
kształtowania się zaburzeń funkcjonowania zarówno w okresie po zdarzeniu
jak i w dorosłości. Sferą w sposób szczególny obciążoną takim ryzykiem
jest sfera relacji intymnych.

Referat  stanowić  będzie  prezentację  aktualnych  ustaleń
badawczych  dotyczących  skali  oraz  rodzaju  trudności  doświadczanych
w sferze  związków  partnerskich  przez  dorosłe  osoby  z doświadczeniem
wykorzystania  seksualnego  dzieciństwie.  Niniejszy  opis  zostanie
uzupełniony  o wskazanie  możliwych  mechanizmów  leżących  u  podłoża
kształtowania  się  tych  negatywnych  konsekwencji,  przy  czym  główny
nacisk położony zostanie na ujęcia psychoanalityczne, w tym nurt relacji
z obiektem. Wskazana zostanie ponadto wartość aplikacyjna przytoczonych
konceptualizacji.

Powyższe  zagadnienia  scharakteryzowane  zostaną  w  oparciu
o przegląd literatury przedmiotu uzupełniony o prezentację wyników badań
własnych autorki.

***
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Paulina Jabłońska
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

dr Małgorzata Stawska
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Spostrzeganie partnera jako podobnego do siebie
a satysfakcja ze związku

Głównym celem badania była próba rozstrzygnięcia sporu: podobieństwo
vs komplementarność  partnerów a  satysfakcja  ze  związku.  W literaturze
przedmiotu nie znajdziemy jednoznacznej odpowiedzi, a zdania badaczy są
podzielone. Mając jednak na uwadze dotychczasowe doniesienia naukowe
oraz własne obserwacje, hipoteza została postawiona na rzecz podobieństwa
w relacji.

W badaniu wzięło udział 216 osób (115 kobiet i  101 mężczyzn)
będących  w heteroseksualnych  związkach  od  minimum  12  miesięcy
(M = 5,65;  SD = 4,64). Uzyskane wyniki wskazują na to, że istnieje silny
związek (r = 0,645;  p < 0,001) pomiędzy spostrzeganym podobieństwem
a satysfakcją.  W  pracy  wykorzystano  autorskie  narzędzie  do  pomiaru
spostrzeganego  podobieństwa  partnerów,  Skalę  Satysfakcji  ze  Związku
(CSI-32) oraz Kwestionariusz Stosunków Partnerskich (PFB).

Dodatkowe  analizy z  wykorzystaniem  testu  t-Studenta  dla  grup
niezależnych oraz korelacji r-Pearsona również dostarczyły interesujących
wniosków,  które  możemy  wykorzystać  jako  kierunek  do  dalszych
rozważań.

***
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mgr Tomasz Jakubowski
Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego

Postawy wobec osób transpłciowych
a płeć psychologiczna, agresja i prawicowy autorytaryzm

wśród studentów psychologii

Postawy  wobec  osób  transpłciowych,  pomimo  co  raz  powszechniejszej
wiedzy na temat zjawiska transpłciowości, nadal w badaniach wskazują na
silnie  negatywny  stosunek  społeczeństwa  do  tej  grupy  (por.  Kryszk
i Kłonkowska, 2012).

Aby w pełni zrozumieć czym jest transfobia należy się przyjrzeć
klasycznej  definicji  transfobii  zaproponowanej  przez  Hilla  i  Willoughby
(2005):

Transfobia  to  poczucie  obrzydzenia  do  osób,  które  nie
odpowiadają  społecznym  oczekiwaniom  związanym  z płcią.
Trzeba  zwrócić  uwagę,  że  przyrostek  –fobia  nie  sugeruje,  że
osoba transfobiczna cierpi na kliniczną fobię; nie sugeruje on też,
że osoba transfobiczna cierpi na jakieś zaburzenia. Przyrostek –
fobia  odnosi  się  do  irracjonalnego  lęku  czy  nienawiści,
przynajmniej częściowo utrwalonego przez ideologie kulturową.

W ramach transfobii można wyróżnić takie elementy podległe jak
transmizoandrię  czy  transmizogynię  (por.  Jakubowski,  2015).
Transmizoandria  defninowana  jest  jako  poczucie  niechęci,  obrzydzenia
względem osób transpłciowych typu K/M.

Z  kolei  transmizogynia to  niechęć,  poczucie  obrzydzenia
względem osób transpłciowych typu M/K. Tak rozumiana transfobia zdaje
się  być  jedną  z  wielu  form piętna  w ujęciu  goffmanowskim (Goffman,
1963/2005).

Celem badania  jest  analiza  postaw wobec  osób  transpłciowych,
weryfikacja  ich  potencjalnych  korelatów  i  predyktorów  w populacji
przyszłych psychologów.

W badaniu zostały wykorzystane następujące narzędzia: inwentarz
płci  psychologicznej  (Bem,  1974,  w  adaptacji  Kuczyńskiej,  1992),
kwestionariusz agresji Buss-Perry (Buss i Perry, 1992, w adaptacji Instytutu
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Amity, 2005), skala prawicowego autorytaryzmu (Altmeyer, 1988; Duckitt,
2001,  w  adaptacji  Radkiewicza,  2011)  oraz  skala  postaw  wobec  osób
transpłciowych (metoda własna). W badaniu wzięło udział 174 studentek i
studentów  psychologii  ze  szkół  wyższych  znajdujących  się  na  terenie
województwa śląskiego.

Analizy  statystyczne  wykazały  istotny  statystycznie  związek
postaw wobec osób transpłciowych z agresją, prawicowym autorytaryzmem
oraz  natężeniem  psychicznej  męskości  i kobiecości.  Wyniki  badania
również  wskazują  na  mniej  przychylne  nastawienie  wobec  osób
transpłciowych wśród studentów psychologii w porównaniu do studentek.

***

mgr Kamil Janowicz
Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznania

Wizja własnego rodzicielstwa u osób znajdujących się 
w bliskich związkach intymnych i singli

Fakt  znajdowania  się  w  bliskim związku  intymnym  istotnie  wpływa  na
funkcjonowanie  kobiet  i mężczyzn  w  wielu  obszarach  ich  życia.
W naturalny  sposób  bycie  w  takiej  relacji  traktowane  jest  często  jako
pierwszy krok do założenia rodziny i posiadania dzieci.

W badaniu przeprowadzonym na grupie 180 bezdzietnych kobiet
i mężczyzn  znajdujących  się  w  okresie  późnej  adolescencji  i  wczesnej
dorosłości sprawdzano, czy osoby będące aktualnie w związku intymnym
różnią się od singli tym, jak wyobrażają sobie swoje przyszłe rodzicielstwo
i drogę do niego.

Jakościowe  i  ilościowe  (ANOVA,  test  χ2)  analizy  potwierdziły
istnienie licznych różnic w kształcie wizji własnego rodzicielstwa pomiędzy
osobami  znajdującymi  się  w  związkach  oraz  singlami  –  osoby  będące
w związku  wyżej  wartościowały  rodzicielstwo  jako  takie,  były  bardziej
chętne do uczestniczenia w różnych formach przygotowania się do niego
oraz miały bardziej sprecyzowane plany prokreacyjne. Co więcej – różnice
te były bardziej zauważalne, gdy wzięto pod uwagę czynnik łącznego czasu
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spędzonego w związkach intymnych.
Uzyskane wyniki wspierają obiegową opinię, że związek intymny

może  stymulować  do  myślenia  o  założeniu  rodziny,  a  także  pozwalają
postawić hipotezę,  że kształtowanie się wizji własnego rodzicielstwa jest
procesem dynamicznym,  na  który może wpływać  fakt  bycia  w  związku
intymnym.

***

dr Marek Jasiński
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

Lęk przed sukcesem jako istotna bariera psychologiczna 
w rozwoju osobistym i jakości relacji interpersonalnych

Referat  dotyczy  analizy  psychologicznych  czynników  blokujących  bądź
uniemożliwiających  osiągnięcie  sukcesu  zarówno  w  aspekcie
indywidualnym  jak  i  relacyjnym.  Omówione  zostaną  czynniki  rodzinne,
środowiskowe,  psychospołeczne  i  osobowościowe  uniemożliwiające
osiągnięcie  szeroko  rozumianego  sukcesu  życiowego,  w  tym  także
interpersonalnego,  relacyjnego.  Część  z  tych  czynników  może  mieć
charakter nieuświadomiony i dopiero w terapii można dokonać wglądu w te
czynniki  i  je  przepracowywać.  Wartość  referatu  docenią  szczególnie
klinicyści.

***
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mgr Anna Józefczyk
Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego

Dyferencjacja Ja oraz procesy emocjonalne
jako uwarunkowania zdrowia psychicznego

Dyferencjacja  Ja,  jako  kluczowe  pojęcie  w  teorii  systemów  rodzinnych
Bowena,  odnosi  się  do  umiejętności  różnicowania  własnych  procesów
emocjonalnych  i  intelektualnych  (wymiar  intrapsychiczny)  oraz
odnajdywania  równowagi  między  autonomią  i  bliskością  w  relacjach
z innymi (wymiar interpersonalny). Osoby o słabo zróżnicowanym Ja, które
czerpią poczucie tożsamości głównie z relacji z innymi, odczuwają wyższy
poziom  chronicznego  lęku,  co w konsekwencji  może  doprowadzić
do pojawienia  się  symptomów  chorobowych.  Według  koncepcji  Bowena
w redukowaniu  tego  lęku  uczestniczą  procesy  emocjonalne,  do  których
zaliczamy  dysfunkcję  jednego  z  małżonków,  konflikty  małżeńskie,
koncentrację na dziecku oraz dystans emocjonalny. Dotychczasowe badania
empiryczne  potwierdzają  związek  dyferencjacji  Ja  ze  zdrowiem
psychicznym,  nie  uwzględniając  jednak  procesów  emocjonalnych,  które
zdają się mieć kluczowe znaczenie w powstawaniu objawów chorobowych.
Niniejsze badanie jest próbą uzupełnienia tej luki i odpowiedzi na pytanie
czy  poziom  dyferencjacji  Ja  jest  istotnie  związany  z procesami
emocjonalnymi  oraz  jakie  znaczenie  mają  owe  procesy  dla  zdrowia
psychicznego.  W badaniu  wzięły  udział  154  kobiety.  Do  pomiaru
zmiennych  wykorzystano:  Kwestionariusz  DSI-R  (Kriegelewicz,  2008),
Kwestionariusz  NFFS  (Józefczyk,  2017)  oraz  Kwestionariusz  Ogólnego
Stanu Zdrowia GHQ-28 (Makowska, Merecz, 2001). Uzyskane wyniki są
zgodne  z  założeniami  teoretycznymi  Bowena  i  potwierdzają  zasadność
uwzględnienia procesów emocjonalnych w powstawaniu symptomów.

***
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prof. UG dr hab. Maria Kaźmierczak
Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego

dr Paulina Pawlicka
Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego

mgr Paulina Anikiej
Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego

mgr Ariadna Łada
Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego

mgr Agata Ruźniak-Lubocka
Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego

Czy macierzyństwo jest kobiece?

Stereotypowo, postrzeganie kobiety jest silnie łączone z zaangażowaniem
w macierzyństwo (Kosakowska-Berezecka,  2012).  Raphael-Leff  wyróżnia
trzy orientacje macierzyńskie: ułatwiającą (adaptującą siebie do dziecka),
regulującą  (oczekującą  od  dziecka  przystosowania  do  siebie),
odwzajemniającą (opierającą relację z dzieckiem na mechanizmie empatii).
Postępujące zmiany społeczne wpływają się na obraz macierzyństwa. Coraz
więcej  kobiet  angażuje  się  w  karierę  zawodową.  Celem  badania  było
sprawdzenie  postrzegania  matek  prezentujących  różne  orientacje
macierzyńskie przez młode kobiety.

W badaniu wzięły udział  162 kobiety w wieku od 19 do 29 lat
(M = 23,97;  SD =  3,14).  Każdej  z  nich  została  zaprezentowana  losowo
wybrana historia odzwierciedlająca jedną z trzech orientacji wyróżnionych
przez Raphael-Leff. Do ceny matek zastosowano Inwentarz do Oceny Płci
Psychologicznej  (Kuczyńska,  1992),  Skalę  do  Oceny  Postrzegania  na
Wymiarach Społecznych (Wojciszke, 2005) oraz zapytano o podobieństwo
bohaterki do siebie i/lub własnej wizji macierzyństwa.

Wyniki  wskazują  na  występowanie  istotnych  różnic  w  zakresie
oceny trzech orientacji macierzyńskich na wymiarach percepcji społecznej.
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Najbardziej lubiany typ to matka odwzajemniająca, jest ona także uważana
za  najbardziej  kobiecą,  sprawczą,  moralną  i  godną  szacunku.  Natomiast
matki  prezentujące  orientację  regulującą  są  oceniane  jako  najbardziej
męskie oraz wzbudzają najmniejszy szacunek i sympatię. Badane kobiety
najsilniej  identyfikują  się  z  matką  odwzajemniającą.  Młode  kobiety  są
skłonne  do  opisywania  siebie  poprzez  pryzmat  cech  stereotypowo
łączonych z kobiecością.

***

dr Dagna Kocur
Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego

Publiczne okazywanie uczuć i jego korelaty
– doniesienia wstępne

Publiczne okazywanie uczuć w bliskich związkach heteroseksualnych i jego
korelaty  do  tej  pory  nie  były  przedmiotem  szerszej  uwagi  naukowców.
Nieliczne publikacje w tym temacie dotyczyły różnic międzykulturowych,
różnic  w  związkach  homo-  i  heteroseksualnych  czy  okazywania  uczuć
w związkach  międzyrasowych  i  wewnątrzrasowych  (Regan  i  in.,  1999;
Vaquera i  Kao,  2005; Abramowicz,  2007; De Oliveira,  Costa,  Nogueira,
2013).  Potencjalne  korelaty  publicznego  okazywania  uczuć  takie  jak
satysfakcja  ze  związku,  jego  trwałość,  postrzegany  obraz  partnera  czy
poczucie  bliskości  w  romantycznym  związku  wymagają  szczegółowej
analizy. 

Wystąpienie  ma  na  celu  prezentację  Skali  Publicznego
Okazywania Uczuć. Przeprowadzono badanie na grupie 370 osób mające na
celu  analizę  psychometryczną  Skali  Publicznego  Okazywania  Uczuć.
W badaniu wykorzystano pierwotną wersję Skali Publicznego Okazywania
Uczuć  (SPOU),  której  itemy  zostały  stworzone  podczas  badania
pilotażowego. Narzędzie to składa się z 4 podskal: Prywatne okazywanie
uczuć, Publiczne okazywanie uczuć, Stosunek do osób okazujących uczucia
w  miejscu  publicznym  i  Zachowania  wobec  osób  okazujących  uczucia
w miejscach  publicznych.  Zaprezentowane  zostaną  również  związki
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skłonności  do  publicznego  i  prywatnego  okazywania  uczuć  z  płcią,
wiekiem, rodzajem bliskiego związku, satysfakcją z bliskiego związku czy
satysfakcją seksualną.

***

dr Karolina Konopka
Instytut Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

dr Monika Dominiak-Kochanek
Instytut Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

dr Joanna Rajchert
Instytut Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Wpływ zagrożenia tożsamości płci na rozbieżność pomiędzy Ja realnym
- Ja idealnym i Ja powinnościowym w kontekście męskości i kobiecości

Celem  badania  było  sprawdzenie,  czy  efektem  uzyskania  informacji
o posiadaniu  kobiecej  płci  psychologicznej  u  mężczyzn  i  męskiej  płci
psychologicznej  u  kobiet  będzie  zmiana  w  rozbieżności  pomiędzy  Ja
realnym  –  Ja  idealnym  oraz  Ja  realnym  –  Ja  powinnościowym
w odniesieniu  do  cech  męskich  i  kobiecych.  Osoby  badane  (N =  270)
otrzymywały  informację  zwrotną  o  rzekomym  posiadaniu  kobiecej
(zagrożenie  u  mężczyzn,  afirmacja  u  kobiet)  lub  męskiej  (afirmacja
u mężczyzn, zagrożenie u kobiet) płci psychologicznej. Zarówno przed, jak
i po manipulacji eksperymentalnej uzupełniały Skalę Męskości i Kobiecości
w wersji Ja realne oraz Ja idealne (N = 134) i Ja powinnościowe (N = 136).
Analizy  wykazały,  że  efektem  zagrożenia  tożsamości  płci  były  przede
wszystkim zmiany w męskim Ja  realnym i  Ja  idealnym.  Osoby badane
obydwu  płci  –  po  otrzymaniu  informacji  niespójnej  –  deklarowały,  że
chciałyby  być  męskie  w  mniejszym  stopniu  niż  przed  manipulacją
eksperymentalną.  Dodatkowo,  u  kobiet  które  uzyskały  informację
o posiadaniu  męskiej  płci  psychologicznej,  malało  natężenie
przypisywanych  sobie  cech  męskich;  a efekt  ten  nie  był  obserwowalny
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u mężczyzn.  Uzyskane dane  są  dyskutowane w odniesieniu  do postulatu
o specyficznym wyłącznie dla mężczyzn (Vandello i Bosson, 2013) efekcie
zagrożenia tożsamości płci.

***

dr Karolina Konopka
Instytut Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

mgr Agnieszka Abramiuk
Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna

Zuzanna Jentkiewicz
Instytut Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

dr Karolina Ziembowicz
Instytut Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej

Płeć psychologiczna i postawy wobec ról płciowych a jakość związku
w świetle Modelu Inwestycji

Zgodnie  z  Modelem  Inwestycji  (The  Investment  Model;  Rusbult,  Martz
& Agnew, 1998) zaangażowanie w związek determinowane jest poziomem
satysfakcji  z  niego,  wielkością  poniesionych  inwestycji  oraz  oceną
istniejących  alternatyw.  Celem  dwóch  badań  było  sprawdzenie  czy  te
aspekty  oceny  jakości  związku  są  mediatorami  związków  pomiędzy
psychiczną męskością i kobiecością (badanie 1) oraz postawami wobec ról
płciowych (badanie 2) a zaangażowaniem w związek. W badaniu 1 udział
wzięły 83 pary (M wieku = 33,27), a w badaniu drugim 143 pary (M wieku
=  34,86)  heteroseksualne,  pozostające  w  związkach  formalnych
i nieformalnych. Analizy wykazały, że psychiczna męskość i kobiecość nie
wiążą  się  z  żadnym  z  aspektów  oceny  jakości  związku,  poza  jednym
wyjątkiem  –  im  wyższa  była  psychiczna  męskość  osób  badanych,  tym
wyższa ich ocena alternatyw dla związku (badanie 1). Z kolei w badaniu 2
okazało się, że im bardziej egalitarne postawy mężczyzn, tym wyższa ich
satysfakcja i  zaangażowanie;  oraz im bardziej  egalitarne postawy kobiet,
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tym większe ich deklarowane inwestycje w związek i zaangażowanie. Co
ciekawe, postawy wobec ról płciowych kobiet i mężczyzn miały również
przełożenie  na  satysfakcję  i  zaangażowanie  ich  partnerów  i  partnerek.
Wyniki badań wskazują, że wyższą wartość regulacyjną dla zaangażowania
i satysfakcji ze związku mają postawy wobec ról płciowych.

***

dr Karolina Kossakowska
Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego

Polskie kobiety wobec płodności i posiadania dzieci 
– polska adaptacja Attittudes toward Fertility and Childbearing Scale

(AFCS)

W  krajach  wysokorozwiniętych,  wiek  zajścia  w  ciążę  i  urodzenia
pierwszego dziecka stale  się  opóźnia.  Wiele kobiet  całkowicie rezygnuje
z macierzyństwa.  Wiele  spośród  tych,  które  mają  już  dziecko  także  nie
decyduje się na kolejne. Inne podejmują decyzję o kolejnym dziecku nawet
po  przekroczeniu  40  roku  życia.  Taka  sytuacja  dotyczy również  Polski.
Analiza  literatury  sugeruje,  że  przyczyn  decyzji  prokreacyjnych  należy
poszukiwać nie tylko wśród zmiennych socjodemograficznych, ale również
psychologicznych.  Celem  badania  była  adaptacja  i psychometryczna
ewaluacja Attitudes to Fertility and Childbearing Scale (AFCS). Oryginalne
narzędzie,  które  zostało  stworzone  w  Szwecji  przez  Malin  Söderberg
i współautorów (2013), składa się z 49 pozycji i trzech podskal opisujących
postaw wobec płodności  i  posiadania dzieci.  W badaniach adaptacyjnych
wzięło  udział  561  kobiet  w  wieku  od  18  do  46  roku  życia.  Rzetelność
narzędzia oszacowano za pomocą współczynnika alfa Cronbacha. Trafność
wewnętrzna  została  zweryfikowana  za  pomocą  eksploracyjnej
i konfirmacyjnej  analizy czynnikowej.  Wyniki  potwierdzają  zadowalające
właściwości  psychometryczne  polskiej  adaptacji.  Analiza  zmiennych
socjodemograficznych  pokazuje,  że  uwarunkowania  postaw Polek  różnią
się  od  tych,  które  reprezentują  kobiety  uczestniczące  w  badaniach
oryginalnych. 
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dr Marta Kucharska
Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego

Zależność i wsparcie od partnera 
a więź matki z dzieckiem w okresie prenatalnym

Celem badań było określenie, czy charakter związku z partnerem, zależność
od  niego  oraz  ocena  otrzymywanego  wsparcia  stanowią  o  więzi
emocjonalnej matki z dzieckiem w okresie prenatalnym. Badaniu poddano
kobiety  w  ciążach  fizjologicznych,  ze  zdiagnozowanymi  wadami
rozwojowymi  płodu  oraz  z  innymi  zagrożeniami.  Zastosowano:
Kwestionariusz  „Więź  z  dzieckiem  w  okresie  ciąży”  (Fetal  Attachment
Scale – FAS) M.S. Cranley w adaptacji E. Bielawskiej-Batorowicz, Skalę
Wsparcia Społecznego K. Kmiecik-Baran, Skalę Zależności od Małżonka
SZM  M.E.  Babiuch  i O. Kriegelewicz  oraz  wywiad  własnej  konstrukcji.
Charakter  relacji  z  partnerem  nie  różnicuje  nasilenia  więzi  matki
z dzieckiem.  Badane  oceniają  wsparcie  od  partnerów  na  podobnym
poziomie  niezależnie  od  stanu  zagrożenia  ciąży  lub  jego  braku.  Silniej
zależne od partnerów są ciężarne, u których dzieci wykryto wadę. W grupie
z  wadami  wrodzonymi  nie  znaleziono  istotnych  predyktorów  więzi
emocjonalnej. U matek w ciążach z innymi zagrożeniami wysokie wsparcie
instrumentalne  od  partnera  sprzyja  podporządkowywaniu  się  interesom
dziecka.  Badane  w  ciążach  zdrowych,  które  wysoko  oceniają  wsparcie
instrumentalne, chętniej podejmują rolę rodzicielską. Natomiast trudniej im
podporządkować się interesom dziecka, gdy są bardziej zależne od partnera.

***
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mgr Marzena Lelek-Kratiuk
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Poczucie koherencji u kobiet z doświadczeniem przemocy w związku
intymnym oraz kobiet bez takich doświadczeń

Osoby zajmujące  się  zjawiskiem przemocy w związku intymnym od lat
zadają sobie pytanie dlaczego ofierze tak trudno jest  zdecydować się  na
opuszczenie  agresywnego  partnera?  Odpowiedzi  na  to  pytanie  dostarcza
Teoria  Zachowania  Zasobów  S.E.  Hobfolla.  Zgodnie  z  tą  koncepcją
odpowiedni  sposób  gospodarowania  zasobami  może  skutecznie
przeciwdziałać  wystąpieniu  stresu.  Jednak  przy  niewielkim  kapitale
zasobów działania te stają się niemożliwe.

Na efektywny sposób radzenia sobie ze stresem wpływa poczucie
koherencji.  A. Antonovsky  (2005)  zaznacza,  że  ta  globalna  orientacja
człowieka nie jest strategią zaradczą, ponieważ „ludzie o silnym poczuciu
koherencji  wybierają  określoną  strategię  radzenia  sobie,  najbardziej  ich
zdaniem  adekwatną  do  danego  stresora”  (s.  133).  W  związku  z  tym,
poczucie  koherencji  można  potraktować  jako  zasób  człowieka,  dzięki
któremu z puli innych dostępnych zasobów wybiera te, które jego zdaniem
ułatwią poradzenie sobie z określoną sytuacją trudną.

Celem  wystąpienia  jest  prezentacja  wyników  badań
porównujących poziom poczucia koherencji oraz jego składowych w grupie
40  kobiet  ofiar  przemocy  oraz  40  kobiet  bez  takich  doświadczeń.
W badaniu oprócz zjawiska przemocy w związku intymnym uwzględniono
również  obecność przemocy w rodzinie  generacyjnej  kobiet  z  obu grup.
Interpretacja  zachowań  ofiar  przemocy  w  kategoriach  gospodarowania
zasobami  adaptacyjnymi  ułatwia  zrozumienie  ich  zachowania,  ale  także
umożliwia podniesienie jakości  działań pomocowych kierowanych do tej
grupy. 

***
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mgr Ariadna Łada
Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański

prof. UG dr hab. Maria Kaźmierczak
Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański

Empatia w bliskich związkach
w kontekście dojrzałości do rodzicielstwa

Obecnie  podejmowanie  ról  typowych  dla  dorosłości,  w  tym  roli  matki
i ojca, nie ogranicza się do określonego etapu w ciągu życia (Arnett, 2004).
Niewątpliwie  wiąże  się  to  z  poziomem  dojrzałości  do  rodzicielstwa
młodych  dorosłych.  Z  tego  względu,  zwraca  się  uwagę  na  znaczenie
czynników podmiotowych dla adaptacji  do ról  życiowych.  Wskazuje się
między  innymi  na  znaczenie  empatii  dla  funkcjonowania  w  bliskich
związkach  i  adaptacji  do  ról  rodzicielskich  (Belsky,  2014;  Kaźmierczak,
2015).  Celem badania było zweryfikowanie roli  empatii  diadycznej,  jako
predyktora dojrzałości do rodzicielstwa młodych dorosłych.

W  badaniu  wzięło  udział  181  młodych  dorosłych  (129  kobiet,
52 mężczyzn)  w  wieku  od  20  do  30  lat  (M =  23.13;  SD =  2.19),
pozostających  w  związkach  romantycznych  i  nie  posiadających  dzieci.
Zastosowano  następujące  narzędzia  badawcze:  Skalę  Dojrzałości
do Rodzicielstwa  (Łada,  Kaźmierczak,  2018),  Skalę  Wrażliwości
Empatycznej  dla  Par  (Kaźmierczak,  2018)  oraz  ankietę  dotyczącą
zmiennych socjodemograficznych.

Występuje związek między empatią diadyczną, a dojrzałością do
rodzicielstwa.  Zarówno czynnik przyjmowanie perspektywy partnera,  jak
i empatyczna troska okazały się predyktorami dojrzałości do rodzicielstwa.
Wyniki wskazują jednak na występowanie różnic, w zależności od płci osób
badanych.  Wyższy poziom empatycznej  troski  u  mężczyzn  oraz  wyższy
poziom  przyjmowania  perspektywy  partnera  u  kobiet  pozwalają
przewidywać  wyższy  poziom  dojrzałości  do  rodzicielstwa  w  zakresie
wartości.  Natomiast  wyższy  poziom  obu  powyższych  czynników  jest
związany  z  wyższą  dojrzałością  do  rodzicielstwa  w  zakresie  zachowań
jedynie u kobiet. 
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prof. UR dr hab. Andrzej Łukasik
Zakład Psychologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

mgr Magdalena Marzec

Czy style miłości mogą być strategiami reprodukcyjnymi?

W odniesieniu do człowieka, w ewolucyjnej teorii historii życia zakłada się,
że  strategie  reprodukcyjne  opisać  można  poprzez  dwubiegunowe
kontinuum:  strategia  wolna  –  strategia  szybka.  Strategie  reprodukcyjne
przejawiają się między innymi w tendencji do tworzenia bliskich związków
o  różnej  perspektywie  czasowej.  John  Lee  (1973)  wyróżnił  6  stylów
miłości:  eros,  ludus,  storge,  pragma,  agape,  mania.  Celem  badań  było
stwierdzenie  czy  style  miłości  mogą  być  traktowane  jako  strategie
reprodukcyjne. W badaniach (N = 177) stwierdziliśmy, że osoby preferujące
wolną  strategię  reprodukcyjną  mają  skłonność  do  stylu  eros,  storge
i pragma,  zaś  osoby preferujące  strategię  szybką  do  stylu  ludus.  Osoby
o stylu  eros  i  storge,  pragma  należą  do  osób  o  restrykcyjnej  orientacji
socjoseksualnej,  preferują  więc  związki  długotrwałe,  zaś  osoby  o  stylu
ludus,  to  osoby  o  orientacji  nierestrykcyjnej,  preferujące  związki
krótkotrwałe. Analiza mediacji wykazała także, że trzy style: eros, storge
i ludus mediują między strategią reprodukcyjną a orientacją socjoseksualną.
Nie ma jednak wystarczających podstaw do stwierdzenia, że style miłości
są  specyficznymi  strategiami  reprodukcyjnymi.  Uzyskane  rezultaty
wskazują  na  to,  że  mogą  być  jedynie  ich  korelatami.  Omówione  także
zostaną różnice płciowe w odniesieniu do otrzymanych rezultatów.

***
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Zakład Psychologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

dr Dominik Borawski
Instytut  Pedagogiki  i  Psychologii,  Uniwersytet  im.  J.  Kochanowskiego
w Kielcach

dr Anna Wołpiuk-Ochocińska
Instytut  Pedagogiki  i  Psychologii,  Uniwersytet  im.  J.  Kochanowskiego
w Kielcach

Obraz własnego ciała 
jako mediator między strategiami reprodukcyjnymi kobiet

a intuicjami moralnymi

Teoria fundamentów moralnych (MFT) podkreśla, że moralność człowieka,
przynajmniej w części, jest pochodną mechanizmów ewolucyjnych. MFT
wyodrębnia  pięć  typów  intuicji  moralnych:  Troska/Krzywda,
Sprawiedliwości/Oszustwo,  Lojalność/Zdrada,  Autorytet/Bunt,
Świętość/Upodlenie.  Każda z  tych  intuicji  powstała  w procesie  ewolucji
jako  efekt  rozwiązania  konkretnego problemu adaptacyjnego i  wiążę  się
z odrębnym  stylem  rozumowania  w  warunkach  dylematów  moralnych.
Z badań wynika , że kobiety o większej atrakcyjności fizycznej mają więcej
partnerów  seksualnych,  wcześniej  zaczynają  aktywność  seksualną.
Atrakcyjność fizyczna może zatem sprzyjać rozluźnieniu norm moralnych.
Z  kolei  z  teorii  historii  życia  (LHT)   wynika,  że  osoby  żyjące
w bezpiecznym  środowisku  rodzinnym  i  zewnętrznym  ,wykazują
preferencję tzw. wolnej strategii reprodukcyjnej, charakteryzującą się m.in.
większym  wysiłkiem  somatycznym  ,  co  sugeruje  większą  atrakcyjność
seksualną, kondycję i dbałość o ciało. Osoby takie są bardziej restrykcyjne
seksualnie,  mają  mniej  partnerów  i  są  bardziej  zasadnicze  w kwestiach
moralności.  Czy  więc  atrakcyjność  i  kondycja  fizyczna   powiązane  są
z wyższymi czy raczej niższymi standardami moralnymi? Celem badań jest
zatem próba odpowiedzi na pytanie czy istnieje związek między strategią
reprodukcyjną, obrazem własnego ciała a intuicjami moralnymi u kobiet.
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Wychodząc  z  LHT postawiono  następujące  hipotezy:  Kobiety  o  wolnej
strategii  reprodukcyjnej  charakteryzują  się  większą  atrakcyjnością
seksualną,  kondycją  fizyczną i  kontrolą  wagi  (H1).  Te  zmienne mediują
między  strategią  reprodukcyjną  a  moralnymi  intuicjami  (H2).  Badania
z zakresu  LHT  dostarczają  niezgodnych  rezultatów  na  temat  związków
między strategiami reprodukcyjnymi  i  intuicjami moralnymi.  Postawiono
więc H3: Wolna strategia reprodukcyjna powiązana jest ze skłonnością do
intuicji moralnych: Troska, Sprawiedliwość, Lojalność, Autorytet, Świętość.

***

prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal 
Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego

mgr Anna Latusek
Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego

Style miłości oraz style przywiązania, psychiczna kobiecość i męskość,
makiawelizm, narcyzm, inteligencja emocjonalna i lęk u osób

porzucających partnerów w bliskich związkach

Współcześnie,  coraz częstszym problemem w relacjach damsko-
męskich jest brak stałego, bliskiego związku. Jednocześnie zauważa się, że
niektóre  osoby  często  jako  pierwsze  inicjują  proces  zrywania  bliskich
relacji  porzucając  kolejnych  partnerów.  Celem  badań  było  sprawdzenie
postaw wobec miłości, stylów miłości, psychicznej kobiecości i męskości,
makiawelizmu, narcyzmu, inteligencji emocjonalnej oraz lęku jako cechy
u osób porzucających  partnerów w bliskich związkach. 

Badaniami  objęto  120  osób  (w  wieku  20  –  30  lat):  60  osób
(30 kobiet, 30 mężczyzn) porzucających partnerów oraz 60 osób (30 kobiet
i  30  mężczyzn)  stanowiących  grupę  porównawczą  (będących  w  stałym,
bliskim związku). W badaniach zastosowano Skalę Postaw Wobec Miłości
(Hendrick,  Hendrick,  1986),  Kwestionariusz  Stylów  Przywiązaniowych
(Plopa,  2008),  Inwentarz  Płci  Psychologicznej  IPP  (Kuczyńska,  1992),
Kwestionariusz MACH IV (Christie i Geis, 1970), NARPI (Bazinska, Drat-
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Ruszczak, 2000), INTE (Ciechanowicz, Jaworowska, Matczak, 2000) oraz
Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI (Spielberger i in, 1987).

Rezultaty  pokazały,  że  osoby  często  porzucające  partnerów,
w porównaniu  z  osobami  będącymi  w  stałym  związku,  cechowały  się
wyższym natężeniem ludus i pragma, a niższym agape oraz eros.  Osoby
porzucające partnerów w bliskich związkach uzyskały wyższe wyniki niż
osoby z grupy porównawczej w unikowym i lękowo-ambiwalentnym stylu
przywiązania, a niższe w bezpiecznym stylu przywiązania oraz wyższe w
lęku jako  cecha.  Wykazano,  że osoby porzucające  partnerów w bliskich
związkach  cechowały się  niższym poziomem kobiecości  w  stosunku  do
grupy porównawczej.  Analiza uzyskanych wyników pokazała,  że istnieje
dodatnia  korelacja  pomiędzy  liczbą  porzuconych  przez  osoby  badane
partnerów  a  poziomem  męskości.  Ludus  i  pragma,  unikowy  styl
przywiązania  oraz  lęk  jako  cecha  były  predyktorami  bycia  osobą
porzucającą.

***

prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal
Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego

mgr Aleksandra Wierzchoń
Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego

Zrewidowana Skala Nieśmiałości Jonathana M. Cheeka i Arnolda
H. Bussa - analiza parametrów psychometrycznych narzędzia

Pojęcie  nieśmiałości  stanowi  relewantną  kategorię  opisu  funkcjonowania
osoby w relacjach interpersonalnych. Nieśmiałość ogniskuje się wokół lęku
społecznego,  istotnie  ograniczając  jednostkowe  zdolności  do  tworzenia
i utrzymywania  więzi  oraz  aktywne  uczestnictwo  w  życiu  społecznym.
Mimo  wyraźnie  interpersonalnych  implikacji,  polskojęzyczna  literatura
psychologiczna  porusza  problematykę  nieśmiałości  jedynie  marginalnie
(Dzwonkowska, 2003, 2009; Harwas-Napierała, 1979, 1995; Kwiatkowska,
Kwiatkowska,  Rogoza,  2016;  Mandal,  2008;  Tyszkowa,  1978;  Zabłocka,
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2012).  Przyczyny można upatrywać w znikomej  ilości  polskojęzycznych
narzędzi do jej pomiaru.

Przeprowadzono  psychometryczną  adaptację  narzędzia  The
Revised Jonathan M.  Cheek and Arnold H.  Buss  Shyness  Scale (RCBS;
Cheek,1983; Hopko, Stowell, Jones, Armento, 2005), służącego do badania
nieśmiałości definiowanej jako względnie trwała dyspozycja, manifestująca
się w kontakcie z ludźmi w postaci behawioralnych następstw wzmożonego
napięcia.  Po  uprzedniej  translacji,  badaniami  objęto  grupę  234  osób
badanych,  w  tym  121  mężczyzn  oraz  113  kobiet  w wieku  18-35  lat
(M = 24,29  lat,  SD =  4,37).  W  celu  określenia  właściwości
psychometrycznych skali wykonano analizę rzetelności oraz eksploracyjną
analizę  czynnikową.  Rezultaty  wykazały  zadowalającą  zgodność
wewnętrzną  (α Cronbacha  = 0,869) oraz  potwierdziły jednoczynnikową
strukturę narzędzia.  Przeprowadzone analizy mogą posłużyć jako asumpt
do opracowania  pełnej  adaptacji  i  podjęcia  badań  naukowych  nad  rolą
nieśmiałości w bliskich związkach.

***

dr Marcin Moroń
Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego

Mobilizowanie wsparcia, czy unikanie samotności?
Inteligencja emocjonalna a afektywny komponent zadowolenia z życia

Poczucie  zadowolenia  z  życia  odzwierciedlane  jest  przez
przekonania  dotyczące  satysfakcji  z  życia,  i  przed  doświadczanie
emocjonalnego  dobrostanu,  określanego  przez  natężenie  afektu
pozytywnego  i  negatywnego.  Inteligencja  emocjonalna  stanowi  jeden
z predyktorów  jakości  życia  (w  tym  afektywnego  dobrostanu),
psychologiczne  mechanizmy  tej  zależności  są  jednak  nadal
niewystarczająco opisane. Zeidner, Matthews i Roberts (2012) proponowali,
iż  jednym  z mechanizmów  tej  zależności  mogą  być  bardziej  efektywne
relacje  społeczne  osób  z  wyższymi  zdolnościami  emocjonalnymi.
W badaniu  analizowano  czy  pośredniczącą  rolę  między  inteligencją
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emocjonalną  a  pozytywnym  i  negatywnym  afektem  ma  mobilizowanie
wsparcia społecznego, czy raczej unikanie samotności.

W badaniu wzięły udział 304 osoby (51% mężczyzn) w wieku od
16 do 30 lat (M = 22,02; SD = 2,86), które wypełniły Samoopisową skalę
inteligencji emocjonalnej (Brackett i in., 2006), opartą na zdolnościowym
modelu  inteligencji  emocjonalnej,  Skalę  samotności  (De  Jong  Gierveld,
1987),  nominacyjną  techniką  ocenili  dostępne  wsparcie  społeczne,
natomiast  za pomocą skali  PANAS (Kuppens i  in.,  2008) zmierzono ich
negatywny i pozytywny afekt.

Inteligencja  emocjonalna  była  pozytywnym  predyktorem
uzyskiwanego wsparcia społecznego, przewidywała także niższe poczucie
samotności.  Poziom inteligencji  emocjonalnej  pozwala na przewidywanie
wyższego natężenia pozytywnego i niższego natężenia negatywnego afektu.
W analizie mediacji wykazano, iż samotność, ale nie postrzegane wsparcie
społeczne,  istotnie  statystycznie  pośredniczy  między  inteligencją
emocjonalną  a  pozytywnym  i  negatywnym  afektem.  Inteligencja
emocjonalna  jest  predyktorem  niższego  poczucia  samotności,  które
przyczynia  się  do  silniejszego odczuwania  pozytywnego afektu  (ZSobela =
3,22;  p = 0,001) i doświadczania niższego natężenia negatywnego afektu
(ZSobela = 2,85; p = 0,004).

***

dr Marcin Moroń
Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego

Patrz, co przez Ciebie zrobiłem...
Zniekształcenia świadomości emocjonalnej a relacyjna agresywność

względem partnera romantycznego

Agresywność  relacyjna  wobec  partnera  romantycznego
(wywoływanie zazdrości, grożenie zerwaniem, ciche dni, etc.; por. Linder
i in.,  2002) niesie  ze sobą negatywne konsekwencje zarówno dla jakości
relacji  romantycznej  jak  i  przystosowania  psychologicznego  partnerów.
W okresie  adolescencji  i  wczesnej  dorosłości,  wraz  ze  wzrostem  roli
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związków  romantycznych  w  budowaniu  tożsamości,  wzrasta  natężenie
skłonności do wykazywania relacyjnej agresywności wobec partnera a także
dotkliwość skutków doświadczania tego typu agresywności (Murray-Close
i in.,  2008).  Skłonność  do  agresji  relacyjnej  w  znacznej  mierze  wynika
z nieprawidłowości  w  przetwarzaniu  informacji  społecznych  (Crick
i Dodge, 1994).

W trzech badaniach, prowadzonych wśród osób w wieku późnej
adolescencji  (n1 =  147;  n2 = 143;  n3 =  214)  weryfikowano  rolę
zróżnicowanych  aspektów  świadomości  emocjonalnej:  zdolności
rozumienia  emocji,  empatii,  wrogości,  uważności  i  klarowności
emocjonalnej  dla  stopnia  gotowości  do  podejmowania  agresywnych
zachowań relacyjnych wobec partnera romantycznego.

Wykazano,  iż  wyższa zdolność rozumienia emocji  i  empatyczna
troska,  wyższa  klarowność  emocjonalna  stanowią  czynniki  obniżające
tendencję  do  zachowań  agresywnych  relacyjnie  względem  partnera
romantycznego,  podczas  gdy osobista  przykrość  i  wrogość  sprzyjają  ich
występowaniu.  Wykazano także,  iż  niektóre  zniekształcenia  postrzegania
emocji  (zewnętrznie  zorientowany  styl  myślenia  i  trudność  z  opisem
doświadczeń emocjonalnych) mogą hamować skłonność do agresywności
relacyjnej względem partnera.

***

dr Dominika Ochnik
Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego

mgr Mirjam Holleman
Department of Biocultural Medical Anthropology, University of Alabama

Społeczne role płciowe w ocenie kobiet i mężczyzn

Celem badania była analiza społecznych ról  płciowych  w ocenie kobiet
i mężczyzn w kontekście kulturowego konsensusu - wspólnych przekonań
społecznych dotyczących postaw i zachowań (Dressler, 2015).
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Do  badania  wykorzystano  Scenariusze  modeli  kulturowych
(Holleman, 2016) w etapie 1 (N = 104) i etapie 2 (N = 119). W etapie 2
zmodyfikowano płeć aktorów.

Analiza  z  wykorzystaniem  dwuczynnikowej  ANOVA  ukazała
istotne  zróżnicowanie  ze względu  na  etap  badania.  Uczestnicy  badania
wyżej cenili kobiety będące: singlem po 40 r. ż. mieszkającym z rodzicami;
osobą niezależnie myślącą; opiekuńczym rodzicem; osobą posiadającą trzy
prace i osobą bezrobotną w porównaniu do mężczyzn w tej samej sytuacji.
Z kolei mężczyźni dążący do sukcesu finansowego zostali ocenieni wyżej
niż  kobiety.  W  kategoriach:  lojalny  pracownik,  artysta  i  osoba
opiniotwórcza  etap  badania  nie  różnicował  oceny.  Kobiety  wyżej  niż
mężczyźni  oceniały  dążenie  do  sukcesu  finansowego  mężczyzn  jako
pożądane społecznie niż dążenie kobiet. Dodatkowo kobiety bardziej ceniły
mężczyzn singli i przedsiębiorców, a mężczyźni - kobiety single.

W większości kategorii modeli kulturowych, stereotypowych, jak
i niestereotypowych, kobiety były wyżej cenione, co potwierdza ujmowanie
kultury polskiej jako kobiecej (Mandal, 2004). Społeczna rola męska jest
tradycyjna  i  jednoznaczna  -  związana  z  zasobami  finansowymi.  Niższa
ocena społeczna  mężczyzn singli  może wiązać się  z  niższym poziomem
psychologicznego funkcjonowania mężczyzn singli (Ochnik, 2016).

***

dr Dominika Ochnik
Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego

Poczucie samotności u kobiet i mężczyzn singli

Samotność  jest  subiektywnym  doświadczeniem,  mającym  wpływ  na
osobowość  i  doświadczenie  życiowe,  które  każdy  odczuwa  na  którymś
z etapów swojego życia (Cacioppo, Patrick, 2008; Rokach, 2011).  Jest to
szczególnie ważne zagadnienie wśród osób żyjących w pojedynkę. Wśród
młodych dorosłych to mężczyźni single mają wyższe poczucie samotności
niż kobiety (Knox, Vail-Smith, i Zusman, 2007), co jednak zmienia się w
późniejszym wieku (Dołęga, 2003).
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Celem  badania  jest  analiza  nasilenia  poczucia  samotności  oraz
wyłonienie  predyktorów  poczucia  samotności  wśród  kobiet  i  mężczyzn
singli w dorosłości.

W  badaniu  wzięło  udział  196  nigdy  nie  będących  w  związku
małżeńskim,  bezdzietnych  kobiet  i  mężczyzn  w  wieku  powyżej  30  lat
(Mwiek = 36). W badaniu wykorzystano Wielowymiarowy Kwestionariusz
Samooceny  (MSEI)  (O`Brien,  Epstein,  1986),  Inwentarz  Oceny  Płci
Psychologicznej  (IPP)  (Kuczyńska,1992),  Skalę  zadowolenia  z  życia  w
pojedynkę  w  perspektywie  temporalnej  (Ochnik,  2016)  oraz  ankietę
socjodemograficzną.

W toku  analiz  wyłoniono  model  predykcji  poczucia  samotności
odmienny wśród  kobiet  i  mężczyzn.  Zarówno  wśród  kobiet  i  mężczyzn
singli  najsilniejszym  predyktorem  poczucia  samotności  była  niska
psychiczna  męskość  oraz  niska  samoocena  poczucia  bycia  kochanym.
Wśród  mężczyzn  dodatkowym  predyktorem  było  niskie  zadowolenie  z
życia w pojedynkę w przeszłości,  a  wśród kobiet  w teraźniejszości  oraz
samodzielne zamieszkanie. 

Badani  single  okazali  się  bardziej  samotni  w  porównaniu  do
innych grup społecznych, a mężczyźni single bardziej samotni niż kobiety
single.  Oznacza to,  iż  badani mężczyźni  (35-60lat)  mentalnie przeżywali
samotność na poziomie młodych dorosłych (19-30 lat), być może dlatego,
że zmagają się z wyzwaniami relacyjnymi, rozwiązywanymi tradycyjnie w
młodszym wieku. 
Słowa kluczowe: poczucie samotności, single, życie w pojedynkę, różnice
płciowe

***
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dr Emilia Paprzycka
Wydział Nauk Społecznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie

dr Edyta Mianowska
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu 
Zielonogórskiego 

Dlaczego się rozstajemy?
Społeczno-demograficzne uwarunkowania decyzji o rozstaniu 

Przedmiotem zainteresowania w wystąpieniu  jest  problematyka trwałości
związków intymnych. Zaprezentowane w nim zostaną analizy społeczno-
demograficznych  uwarunkowań  doświadczeń  w relacjach  intymnych
Polaków w kontekście ich nietrwałości. Założono, że współczesne biografie
intymne konstruowane są z doświadczeń w wielu różnych związkach wobec
czego  bycie  w  związku  staje  się  coraz  częściej  etapem  w  trajektorii
związkowej.   Przy  czym,  za  Kaufmanem  przyjęto,  że obserwowane
przemiany  relacji  intymnych  nie  wskazują  na  kryzys  pary,  ale  raczej
przeciwnie, że życie w związku zyskuje na znaczeniu w biografii jednostki
i ma coraz większe znaczenie dla kształtowania jednostkowej tożsamości.
Przedmiotem  analizowanych  w  artykule  badań  były  związki  intymne
Polaków  i  przyczyny  ich  rozpadu.  Celem  badań  było  rozpoznanie
czynników  sprzyjających  trwałości,  jak  i  nietrwałości  związków  oraz
ustalenie  zależności  między  płcią  a doświadczeniami  w  związkach  oraz
decyzjami  i  powodami  rozstania.  Problemy  badawcze  miały  postać
następujących  pytań:  Jakie  cechy  społeczno-demograficzne  kobiet
i mężczyzn różnicują doświadczenia w relacjach intymnych oraz wybory
i decyzje o pozostaniu w związku lub odejściu od partnera/ki w sytuacjach
kryzysowych?  Badania  zrealizowano  metodą  sondażu  diagnostycznego
na reprezentatywnej  próbie  dorosłych  Polaków  w  styczniu  2018  roku.
Analizy  pozwoliły  ustalić  zależności  między  takimi  cechami  jak:  wiek,
wykształcenie,  miejsce  zamieszkania,  sytuacja  materialna,  religijność
a doświadczeniami w związkach i preferencjami w zakresie warunków ich
(nie) trwania.
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dr Joanna Pyrkosz-Pacyna
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie

dr Karolina Dukała
Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Wydział Zamiejscowy 
w Katowicach

dr Marta Szastok
Uniwersytet Jagielloński

dr Katarzyna Jaśko
Uniwersytet Jagielloński

Kobiety w naukach ścisłych

Wielu współczesnych badaczy podejmuje temat niskiej aktywności kobiet
w naukach ścisłych.  Bogata literatura tematu wskazuje na takie czynniki
przyczyniające się do tego zjawiska jak niska samoocena kobiet, poczucie
braku przynależności czy brak spójności celów. Celem naszych badań było
odkrycie, czy mechanizmy te są obecne także wśród kobiet, które już obrały
ścieżkę  kształcenia  w  dziedzinach  ścisłych.  Nasze  badania  na  próbie
studentów  i  studentek  (N =  316)  kierunków  ścisłych  pokazały,  że  nie
wszystkie przewidywane różnice płciowe są obecne w tej grupie badanych.
M. in.  w badanej grupie kobiety w takim samym stopniu jak mężczyźni
deklarowały  poczucie  przynależności  do  technicznej  uczelni,  gotowość
zaangażowania  się  w  studia  techniczne  oraz  sprawczość.  Kobiety
cechowały  się  jednak,  zgodnie  z  naszymi  przewidywaniami,  wyższą
wspólnotowością,  niższą samooceną oraz niższym oczekiwaniem sukcesu
na gruncie zawodowym. Wyniki badań mają duże zastosowanie praktyczne
dla  planowania  interwencji  w zakresie  zwiększania  udziału  kobiet
w dziedzinach ścisłych.

***
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mgr Magdalena Rachubińska
Uniwersytet Łódzki

Zaangażowanie interpersonalne w związkach randkujących
- różnice międzypłciowe

Wejście w związek jest jednym z pragnień młodych dorosłych. W okresie
wczesnej  dorosłości  mają  miejsce  pierwsze  spotkania  na  randkach.
Pojawiają się poszczególne składniki miłości, a w późniejszej fazie związku
można  zaobserwować  poziom  zaangażowania  w  relację  partnerów.
Interesujące jest podejście kobiet i mężczyzn w tej kwestii. Pod wieloma
względami  jest  podobne,  ale  są  także  kwestie,  które  różnią  obie  płcie.
Podczas  wystąpienia  zostaną  zaprezentowane  wyniki  badań  na  temat
poziomu  zaangażowania  i  jego  poszczególnych  składników  wśród  osób
randkujących z podziałem na płeć.

***

prof. KUL dr hab. Ewa Rzechowska
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr Monika Dacka
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Związki partnerskie i macierzyństwo młodych kobiet

Wczesna  dorosłość  to  tradycyjnie  czas  poszukiwania  stałego  partnera,
budowania  związku  i realizowana  ról  (pracownika,  małżonka,  rodzica
i obywatela).  Wydłużający  się  obecnie  okres  wchodzenia  w  dorosłość
przekłada  się  na  odraczanie  zobowiązań,  rezygnowanie  z  podejmowania
definitywnych decyzji, eksponowanie roli samorozwoju. Role i relacje tracą
swój  stabilizujący,  społecznie  zdefiniowany  charakter,  co  w  przypadku
współczesnych  kobiet  przekłada  się  na  poszerzenie  obszaru  ich
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niezależności  i  decyzyjności,  zróżnicowanie  budowanych  związków
i sposobów realizowania (lub definiowania) macierzyństwa.

Cel badań: zrekonstruowanie zróżnicowań związków partnerskich
młodych kobiet i jakości realizowanego przez nie macierzyństwa. 

Osoby badane: 138 kobiet w wieku 20-35 lat.
Narzędzia badawcze: wywiad podążający i kwestionariusz.
Analiza  danych:  zgromadzone  jakościowe  dane  idiograficzne,

stanowiły podstawę do rekonstruowania indywidualnej ścieżek życia każdej
z  badanych  kobiet,  w  tym  sposobów  budowania  związków partnerskich
i realizowania  macierzyństwa.  Analiza  zbioru  ścieżek  życia  stanowiła
podstawę wyłonienia wariantów oraz modelu kształtowania się związków
partnerskich i sposobów realizacji macierzyństwa. W analizie wykorzystano
Strategię RTP i algorytm C 4.5 Quinlana.

Rezultaty:  Wyniki  ujawniają  jakościowe  zróżnicowanie
tworzonych  przez  kobiety  związków  oraz  sposobów  realizowania  (lub
przewidywań  dotyczących  realizowania)  macierzyństwa:  od (1) dojrzałej
realizacji macierzyństwa i pogłębionego związku z partnerem (świadomość
własnej i partnera roli w rozwoju dziecka, wspólne rodzicielskie działania,
przy wzajemnej  trosce  o związek  i  realizowanie  potrzeb  partnera)  przez
(2) traktowanie związku jako wspólnej przestrzeni działań i źródła poczucia
bezpieczeństwa,  a  macierzyństwa jako  jednego z  kierunków aktywności,
efektywnie wiązanych z aktywnością zawodową, po (3) redefinicję siebie
i realizowanej  roli  matki  w  wyniku  doświadczenia  rozpadu  związku.
Oddzielną grupę stanowiły kobiety,  które świadomie zdecydowały się  na
samotne macierzyństwo. W ich przypadku istotnymi okazały się poczucie
odpowiedzialności  za  dziecko  i  chęć  zapewnienia  mu  jak  najlepszych
warunków bytowych. 

***
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prof. KUL dr hab. Ewa Rzechowska
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

mgr Bogumiła Krawiec
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Indywidualizm w budowaniu związków partnerskich
przez młodych dorosłych. Podejście procesualne

Wydłużający  się  okres  wchodzenia  w  dorosłość  oraz  odraczanie
podejmowania  ról  są  rezultatem  społecznego  przyzwolenia
na indywidualizm  współczesnych  młodych  dorosłych  oraz  dekonstrukcję
dotychczasowych wzorców budowania bliskich relacji. Role i relacje tracą
swój stabilizujący charakter. Dominuje wielokierunkowość i niestabilność
zaangażowań  realizowanych  dotąd  w ramach  społecznie  zdefiniowanych
ról.

Celem badań jest zrekonstruowanie natury związków partnerskich
budowanych  przez  młodych  dorosłych  w  kontekście  ich  zaangażowań,
na różnych płaszczyznach ukierunkowanych na rozwój własny.

W badaniach uczestniczyło 150 osób (100 kobiet i 50 mężczyzn)
w tzw. okresie  emerging adulthood (20-35 lat). Dane zebrane przy użyciu
wywiadu  podążającego  i  kwestionariusza  stanowiły  podstawę
rekonstruowania  organizacji  indywidualnych  ścieżek  życia  badanych.
Następnie  wykorzystano  Strategię  Rekonstrukcji  Transformacji  Procesu,
obejmującą: (1) analizę pojedynczych przypadków oraz (2) analizę zbioru
przypadków, z użyciem algorytmu C4.5 Quinlana. Rezultat analiz stanowi
wypracowany empirycznie model budowania związków partnerskich przez
młodych dorosłych, w różny sposób ukierunkowanych na rozwój własny.

Wstępne  analizy  wyników  pozwalają  na  sporządzenie  katalogu
charakterystyk  budowania  związków  partnerskich  przez  młodych
dorosłych. Budowanie związku często traktują oni jako element własnego
rozwoju  –  nabywania  doświadczeń  i  kompetencji.  Najczęściej
nieintencjonalnie instrumentalizują partnera i  związek.  Definiują związek
i rolę  partnera  ze  względu  na  własne  potrzeby  i  oczekiwania  lub  nie
doprecyzowują ról. Pochodną tego są problemy z godzeniem ról.
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dr Katarzyna Serafińska
Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego

dr Bogusława Błoch
Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Czy feminizm kobiet idzie w parze ich z niechęcią do mężczyzn?
Siła utożsamiania się z feminizmem a seksizm wobec mężczyzn

Zagadnienia związane z feminizmem stały się w ostatnich latach zarówno
przedmiotem  szeroko  rozumianej  debaty  publicznej,  jak  i  refleksji
psychologicznej.  Potocznie  przyjmuje  się,  że  jednym  z atrybutów  osób
identyfikujących  się  z  ruchem  feministycznym  czy  też  posiadających
przekonania  wspierające  idee  feministyczne  jest  przejawianie  niechęci
wobec  mężczyzn,  a  także  tradycyjnej  relacji  z  mężczyznami.
W świadomości  społecznej  atrybut  ten  wydaje  się  dodatkowo  być
powiązany  z  ciągle  utrzymującym  się  negatywnym  stereotypem  osoby
deklarującej poglądy feministyczne. Nieliczne badania z tego obszaru dają
jak  dotychczas  niejednoznaczny  obraz  powyższych  zależności.  Celem
prezentowanego badania było zweryfikowanie hipotez odnośnie związków
między siłą identyfikacji feministycznej, stylami tożsamości feministycznej
a seksizmem względem mężczyzn. W badaniu wzięły udział 302 kobiety,
których zadaniem było ustosunkowanie się do twierdzeń zawartych w skali
Seksizmu  Ambiwalentnego  Wobec  Mężczyzn  (AMI),  Skali  Identyfikacji
Feministycznej  (IF),  Skali  Tożsamości  Feministycznej  (FIC),  a  także
Kwestionariuszu  Płci  Psychologicznej  (IPP)  oraz  Kwestionariuszu
Samooceny (SES). Okazało się, że stosunek do mężczyzn był u badanych
kobiet powiązany jedynie z niektórymi stylami tożsamości feministycznej,
przy czym nie wiązał się w ogóle z aktywnym zaangażowaniem w działania
na  rzecz  równouprawnienia.  Badanie  sugeruje  konieczność  bliższego
przyjrzenia  się  mitowi  feministki  niechętnej  mężczyznom,  także
z uwzględnieniem sposobu, w jaki ona sama rozumie sposób realizowania
się w obrębie feministycznych przekonań. 

***
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mgr Magdalena Sitko-Dominik
Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Przynależność generacyjna, płeć psychologiczna, postawy wobec
miłości a style użytkowania Facebooka przez młodych dorosłych

Współczesne  media  intensyfikują  globalizację  w  wyniku  czego
dochodzi do homogenizacji kultury, zaś globalna kultura wyznacza trendy,
jak i definiuje standardy aprobowanych zachowań przez co oddziałuje na
wiele  aspektów  życia,  w  tym  na  nawiązywanie  i  kształtowanie
romantycznych relacji. Promowanie wartości kultur indywidualistycznych
przyczynia się do traktowania miłości w sposób ludyczny, jak i kreowania
relacji romantycznych o mniejszym poziomie intymności.

Pod wpływem globalnej kultury w największym stopniu pozostają
osoby znajdujące się w okresie wczesnej dorosłości, które to stanowią też
najliczniejszą  grupę  użytkowników  Facebooka,  zaś  najważniejszym
zadaniem  rozwojowym  w  okresie  wczesnej  dorosłości  jest  nawiązanie
bliskich  i  intymnych  relacji.  Interesujące  jest  zatem,  czy  sposób
użytkowania Facebooka przez osoby należące do generacji Z, która nie zna
rzeczywistości bez Internetu, jest odmienny od generacji Y, ukształtowanej
w  wyniku  intensywnych  przemian  społecznych,  oraz  w jaki  sposób  ów
przynależność do określanej generacji wiąże się z posiadanymi postawami
wobec miłości oraz płcią psychologiczną?

W  celu  uzyskania  odpowiedzi  na  powyższe  pytanie
przeprowadzono badania pośród grupy 100 osób, w tym 50 należących do
generacji Y oraz 50 należących do generacji Z. W badaniach posłużono się
Inwentarzem  do  Oceny  Płci  Psychologicznej  (Kuczyńska,  1992),  Skalą
Postaw wobec Miłości  (Love Attitudes Scale;  Hendrick,  Hendrick,  1986)
oraz  Kwestionariuszem  Intensywności  Użytkowania  Facebooka  (Kuś,
Szulżycki, 2014).

***
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dr Joanna Sweklej
Wydział Psychologii, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS 
w Warszawie

mgr Katarzyna Stempkowicz
Wydział Psychologii, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS 
w Warszawie

Przekonanie o stałości/zmienności cech i rozbieżność w obrębie
Systemu Ja a Efekt Michała Anioła i satysfakcja kobiet w bliskim

związku romantycznym

Sprawdzono,  czy  poziom  rozbieżności  w  systemie  Ja  (Ja  realne  vs  Ja
idealne)  oraz  przekonanie  o stałości/zmienności  cech  różnicuje  poziom
Efektu Michała Anioła. Dodatkowo mierzono związek siły Efektu Michała
Anioła z satysfakcją ze związku romantycznego. Wyniki zebrane od 130
kobiet  potwierdziły  przypuszczenie  o  różnicowaniu  poziomu  Efektu
Michała  Anioła  ze  względu  na poziom rozbieżności  w  systemie  Ja  oraz
wykazały  związek  siły  Efektu  Michała  Anioła  z poziomem  satysfakcji
ze związku.  Okazało  się  również,  że  znaczenie  przekonania
o stałości/zmienności  dla  doświadczania  Efektu  Michała  Anioła  zależy
od rozbieżności pomiędzy Ja realnym i idealnym. Predyktorami satysfakcji
ze związku okazały się: mniejsza rozbieżność w systemie Ja, doświadczenie
silniejszej  afirmacji  percepcyjnej  i  behawioralnej  ze strony partnera oraz
doświadczanie  Efektu  Michała  Anioła.  W  podsumowaniu  zostaną
przedstawione wnioski i implikacje.

***
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dr Joanna Sweklej
Wydział Psychologii, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS 
w Warszawie

Zawiść kobiet w bliskich związkach

W  trzech  badaniach  sprawdzano  znaczenie  zmiennych  kontekstowych
(bliskość  relacji,  rodzaj  dziedziny  życia,  sprawiedliwość  sytuacji)  oraz
indywidualnych  (orientacje  regulacyjne,  skłonność  do  rywalizacji,
samoocena)  dla  reakcji  zawiści  kobiet  na  sukces  innej  osoby,  w  tym
przyjaciółki,  czy partnera.  Wykorzystano autorskie narzędzia do pomiaru
zawiści  i  rywalizacji  oraz Skalę Samooceny (SES) i Skalę samoregulacji
promocyjnej  i  prewencyjnej  (SSPP).  Wykazano,  że  najsilniejszą  zawiść
kobiety  odczuwają  w  dziedzinie  sukcesu  zawodowego,  szczególnie  w
sytuacji  postrzeganej  jako  niesprawiedliwa.  Wzrost  nastawienia
rywalizacyjnego i samooceny wiąże się z wyższym poziomem zawiści  w
reakcji na sukces partnera, zaś wyższe natężenie nastawienia promocyjnego
osłabia  skłonność  do  odczuwania  zawiści  o  sukces  odniesiony  przez
przyjaciółkę. Rezultaty wskazują na zróżnicowanie reakcji emocjonalnych
i behawioralnych.  Wnioski  i propozycje  interpretacyjne  zostaną
zaprezentowane w podsumowaniu.

***

mgr Paulina Szymańska
Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego

Kobiecość i męskość 
a funkcjonowanie rodzeństw młodych dorosłych

Relacja łącząca rodzeństwo jest uznawana za jedną z najdłużej trwających
więzi w życiu człowieka. Cicirelli (1995) definiuje ją jako „ogół interakcji
(fizycznych, werbalnych i  niewerbalnych) dwojga lub więcej  osób, które
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dzielą  swoją  wiedzę,  spostrzeżenia,  postawy,  wierzenia  i  uczucia
uwzględniając siebie nawzajem, od momentu, gdy jedno z rodzeństwa stało
się świadome obecności drugiego”. Wykazuje się, że jakość tej relacji jest
uwarunkowana  zróżnicowanymi  czynnikami  demograficznymi,
społecznymi czy psychologicznymi (Cicirelli, 1995; Panish, Striker, 2001;
Portner,  Riggs,  2016;  Stocker,  Lanthier,  Furman,  1997;  van  Volkom,
Beaudoin,  2016;  White,  2001).  Wielu  badaczy  podkreśla  rolę  płci  w
procesie kształtowania się więzi miedzy rodzeństwem, wykazując m. in. że
najbliższe  i  najcieplejsze  więzi  łączą  siostry,  najchłodniejsze  zaś  bracia
(Barroso,  2011;  Bayen  i  in.  1991;  Pollet,  2007;  Riggio,  2000).  Celem
niniejszego  badania  było  sprawdzenie  psychologicznych  aspektów
odnoszących  się  do  płci,  tj.  związku  kobiecości  i męskości  z poziomem
agresji  oraz  szeroko  rozumianą  jakością  relacji  miedzy  rodzeństwem.
W tym  celu  wykorzystano  własną  ankietę  socjodemograficzną,
Kwestionariusz  Ty i  Twoje  rodzeństwo  –  Obecnie  (STQ-Now)  Stewarta
i współpracowników  (2001,  w  adaptacji  Szymańskiej,  2016)  oraz
Kwestionariusz  Agresji  (BPAQ)  Bussa  i  Perry’ego  (1992,  w  adaptacji
Instytutu Amity; Siekierka, 2005). Podczas prezentacji zostaną omówione
uzyskane rezultaty z uwzględnieniem ich implikacji praktycznych. 

***

prof. UJK dr hab. Konstantinos Tsirigotis
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie 
Trybunalskim, Zakład Psychologii

Kobiety-mężczyźni, kobiecość/męskość a autodestruktywność
pośrednia i bezpośrednia

Cel: Celem tej pracy było przedstawienie wyników badań nad autodestru-
ktywnością  pośrednią  i  bezpośrednią  w aspekcie  płci  biologicznej  i  płci
psychologicznej (rodzaju). 
Metodologia: Projekty badawcze obejmowały dwie populacje: osoby, które
popełniły  próby  samobójcze  i  osoby,  które  nie  popełniły  prób
samobójczych. W celu zbadania nasilenia autodestruktywności  pośredniej
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zastosowano  polską  wersję  Chronic  Self-Destructiveness  Scale (CS-DS).
Do badania płci psychologicznej zastosowano polską wersję Bem Sex Role
Inventory (BSRI).
Wyniki: W populacji ogólnej intensywność autodestruktywności pośredniej
była  niższa  u  kobiet,  aczkolwiek  w  populacji  osób  po  próbach
samobójczych była taka sama jak u mężczyzn. U kobiet autodestruktywność
pośrednia dodatnio korelowała ze skalą męskości,  natomiast  u mężczyzn
ujemnie  ze  skalą  kobiecości.  Kobiety stosowały większą  liczbę  różnych
sposobów prób samobójczych i  częściej  podejmowały próby samobójcze
niż rzeczywiście popełniały samobójstwa; to osoby usiłujące (attempters) i
ocalałe (survivors) z prób samobójczych.
Wnioski:  Płeć  biologiczna  stanowi  czynnik  różnicujący  nasilenie
autodestruktywności  pośredniej;  istotna  jest  również  przeciwna  do  płci
biologicznej płeć psychologiczna. Psychologiczny wymiar męskości i płeć
męska  stanowią  czynniki,  które  mogą  predysponować  do  zachowań
pośrednio  autodestruktywnych,  podczas  gdy  psychologiczny  wymiar
kobiecości i płeć żeńska to czynniki chroniące przed takimi zachowaniami.
Kolejnym prawdopodobnym wyjaśnieniem tzw. płciowego (rodzajowego)
paradoksu  w  zachowaniach  suicydalnych,  może  być  hipoteza,  że  próby
samobójcze  podejmowane  przez  mężczyzn  częściej  kończą  się  zgonem,
ponieważ są u nich silniejsze tendencje pośrednio autodestruktywne. Można
spróbować obrazowo przedstawić to  zjawisko stwierdzając,  że kobiecość
rozsądnie  hamuje  męskość  w  jej  szaleńczym  (roz)pędzie  (perspektywa
intrapsychiczna)  i/lub  kobiety  rozsądnie  hamują  mężczyzn  w  ich
szaleńczym  (roz)pędzie  (perspektywa  interpersonalna).  Mowa  tu  o
konstruktywnym  ukierunkowaniu  czy  kanalizowaniu  silnego  napędu
związanego z męskością.  

Słowa  kluczowe:  Autodestruktywność  pośrednia;  Autodestruktywność
bezpośrednia;  Próby  samobójcze;  Płeć  biologiczna;  Płeć  psychologiczna
(rodzaj); Męskość; Kobiecość. 

***
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dr Katarzyna Walęcka-Matyja
Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego

Osobowość a relacje interpersonalne rodzeństw 
w okresie wczesnej dorosłości - analiza kauzalna

Celem badań było zidentyfikowanie osobowych predyktorów jakości relacji
interpersonalnej  z rodzeństwem  w  okresie  wczesnej  dorosłości.
Oszacowano  także  zróżnicowanie  międzypłciowe  w zakresie  wymiarów
osobowości, inteligencji emocjonalnej oraz jakości relacji interpersonalnej
z rodzeństwem.

W  badaniach  uczestniczyło  160  młodych  dorosłych  (88  kobiet
i 72 mężczyzn),  o  średniej  wieku  25,5  lat  (SD =  3,27),  pochodzących
z województwa łódzkiego. Zastosowano następujące narzędzia badawcze:
Kwestionariusz  Relacji  Dorosłego  Rodzeństwa  -  wersja  skrócona,
Inwentarz Osobowości NEO-FFI, Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej
INTE oraz ankietę.

Uzyskane rezultaty badań wskazują na występowanie osobowych
determinantów  jakości  relacji  interpersonalnej  rodzeństw  w  okresie
wczesnej  dorosłości.  Stwierdzono,  że  wartość  predykcyjną  dla  relacji
z rodzeństwem opartych na Cieple  mają  Ekstrawersja  (w grupach  kobiet
i mężczyzn) oraz Otwartość na doświadczenie (tylko w grupie mężczyzn).
Konfliktowe  relacje  z dorosłym  rodzeństwem  w  obu  grupach  były
warunkowane niskim poziomem Ugodowości,  a jedynie  w grupie  kobiet
wysokim poziomem Neurotyzmu i Ekstrawersji. Rywalizacja w relacjach
z rodzeństwem była  determinowana  w grupie  kobiet  przez  niski  poziom
Ugodowości. W przeprowadzonych badaniach inteligencja emocjonalna nie
miała wartości  predykcyjnej  dla jakości  relacji  z dorosłym rodzeństwem.
Stwierdzono,  że  kobiety uzyskały wyższe  wyniki  średnie  niż  mężczyźni
w zakresie Neurotyczności, Ugodowości i Wsparcia Emocjonalnego.

***
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dr Katarzyna Walęcka-Matyja
Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego

Samotność i radzenie sobie ze stresem 
u jedynaków i osób posiadających rodzeństwo 

w okresie wczesnej dorosłości.
Mediacyjna rola jakości relacji z rodzeństwem.

Celem przeprowadzonych badań było  porównanie  preferowanych  stylów
radzenia sobie ze stresem oraz doświadczania samotności w grupach osób
będących jedynakami oraz  osób posiadających  rodzeństwo.  Poszukiwano
zależności  między  samotnością  a  radzeniem  sobie  ze  stresem  oraz
relacyjnych determinant stylów radzenia sobie ze stresem i samotności.

W  badaniach  uczestniczyło  180  osób  (63,9%  kobiet),
pochodzących  z  województwa  łódzkiego.  Osoby  te  znajdowały  się
w okresie wczesnej dorosłości (M = 26,2 lat; SD = 3,89).

Zastosowano  następujące  narzędzia  badawcze:  Kwestionariusz
Relacji  Dorosłego  Rodzeństwa  w adaptacji  K.  Walęckiej-Matyja  (2014),
Social and Emotional Loneliness Scale for Adults (SELSA-S) w adaptacji
K.  Adamczyk,  Kwestionariusz  Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych
(CISS) w adaptacji J. Strelaua i in. (2007) oraz ankietę.

Rezultaty  badań  wskazały  na  występowanie  istotnego
zróżnicowania w zakresie stylów radzenia sobie ze stresem w grupach osób
posiadających  rodzeństwo  i  jedynaków.  Osoby  posiadające  rodzeństwo,
zarówno kobiety i mężczyźni częściej preferowali styl zadaniowy. Osoby
posiadające  rodzeństwo  częściej  odczuwały  samotność  w  wymiarze
romantycznym  niż  jedynacy,  którzy  częściej  deklarowali  samotność
w wymiarze  rodzinnym.  W grupie  rodzeństw płeć  różnicowała  wymiary,
na których młodzi dorośli doświadczali samotności. Ustalono występowanie
licznych korelacji między stylami radzenia sobie ze stresem i samotnością
w porównywanych grupach jedynaków i osób posiadających rodzeństwo.
Wartość predykcyjną dla stylów radzenia sobie ze stresem miały zmienne:
Przeciwieństwo, Rywalizacja Matczyna, Konkurencja, Dominacja, zaś dla
samotności  -  Przeciwieństwo,  Dominacja.  Stwierdzono,  że  konfliktowe
relacje  z  dorosłym rodzeństwem stanowią  mediator  zależności  pomiędzy
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samotnością romantyczną a angażowaniem się w czynności zastępcze.

***

dr Karolina Zalewska-Łunkiewicz
Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia, Uniwersytet 
Humanistycznospołeczny SWPS, Wydział Zamiejscowy w Katowicach

dr Agata Zygmunt
Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Role rodzinne i poczucie zadowolenia
w związkach Polek przebywających na emigracji

Przez  wiele  lat  w  doniesieniach  na  temat  Polek  przebywających
na emigracji pojawiały się informacje o ich matrymonialnie zorientowanej
strategii  przetrwania  w  obcym  kraju,  zajmowaniu  nisko-płatnych  nisz
zawodowych związanych z sektorem usług domowych i opiekuńczych oraz
pełnieniu  ról  pozostających  w domach gospodyń.  Celem prezentacji  jest
próba  analizy  współczesnego  psychologiczno-socjologicznego  obrazu  ról
rodzinnych i tym samym ról płciowych, kobiet narodowości polskiej, które
podjęły decyzję o trwałej emigracji do krajów rozwiniętych gospodarczo.
Przytaczane dane pochodzą z autorskiego badania przeprowadzono w 2017
roku na grupie 113 dorosłych Polek, przebywających na trwającej  ponad
rok emigracji w Europie, Stanach Zjednoczonych, Australii, a także Azji.
Projekt  został  zrealizowany w oparciu  o  uzyskane  drogą   on-line:  dane
ilościowe zebrane techniką ankietową oraz uzupełniająco dane jakościowe
w postaci 15 wywiadów częściowo ustrukturyzowanych. Wyniki pozwoliły
dostrzec,  że  większość  badanych  Polek  na  emigracji  podejmuje  role
rodzinne zgodnie z nowym modelem kulturowym, a w mniejszym stopniu
tradycyjnym - wykazywały się przedsiębiorczością, starając się łączyć życie
rodzinne z zawodowym. Jednocześnie pomimo przeżywania modelu swego
związku jako partnerskiego, przyznawały, że głową rodziny jest mężczyzna,
ujawniał  się  także  nierówny podział  obowiązków w zakresie  opieki  nad
dziećmi.  Badane  kobiety  deklarowały  w  większości  wysoki  poziom
zadowolenia  z  aktualnej  sytuacji  życiowej.  Rezultaty badania  podejmują
polemikę  ze stereotypem  polskich  kobiet  migrujących  oraz  stanowią
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przyczynek do pogłębionej diagnozy możliwości samorealizacji tych kobiet
w kontekście modeli rodzinnych realizowanych zagranicą.

***

strona 52


