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WSTĘP 

 

 Miłość i tworzone na jej bazie związki romantyczne są powszechną formą stosunków 

międzyludzkich na całym świecie, niezależnie od kultury i szerokości geograficznej. Ponadto 

wiele dowodów wskazuje na to, że taki rodzaj relacji nie jest niczym nowym, a przeciwnie – 

towarzyszy człowiekowi od setek tysięcy lat. Jakość tworzonych związków romantycznych 

przekłada się na wiele wymiarów dobrostanu tworzących je jednostek – łączy się z aspektami 

zdrowia fizycznego, jak i psychicznego, wpływa na funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne 

i behawioralne. Poszukiwanie predyktorów satysfakcji oraz zaangażowania w relacjach 

romantycznych wydaje się więc szczególnie ważną perspektywą w badaniach 

psychologicznych. 

 Za jeden z takich predyktorów można uznać inwestycje, czyli czyniony przez 

partnerów wkład w ramach związku miłosnego. Jedną z operacjonalizacji inwestycji jest 

propozycja Bruce’a Ellisa (1998), opierająca się na psychologii ewolucyjnej, a więc nurcie 

szczególnie silnie związanym z badaniem relacji romantycznych, ich korelatów, predyktorów 

oraz różnic. Inwestycje partnerskie Ellisa to behawioralne wskaźniki miłości, wynikające 

z problemów adaptacyjnych, z którymi spotykali się przodkowie współczesnych ludzi. Ich 

zadaniem jest zabezpieczenie dostępu do zasobów partnera poprzez zwiększenie jego 

zaangażowania w relację. 

 Prezentowana rozprawa doktorska dotyczy poszukiwania różnic w sposobach 

inwestowania w związki romantyczne wśród osób heteroseksualnych oraz osób 

homoseksualnych. Większość prowadzonych dotychczas badań nad relacjami miłosnymi 

obejmowało jedynie osoby heteroseksualne. Nie można jednak pominąć innych konfiguracji, 

na przykład w postaci relacji tworzonych przez osoby homoseksualne. Coraz większa 

społeczna widoczność związków osób homoseksualnych wskazuje na zasadność włączania tej 

grupy badanych do analiz dotyczących sposobów inwestowania w relacjach miłosnych. 

Związki tworzone przez osoby homoseksualne, jak wynika z literatury, pod pewnymi 

względami są podobne do relacji osób heteroseksualnych, ale jednocześnie mają swoją 

specyfikę. Zasadnym jest więc sprawdzenie, czy pomiędzy osobami heteroseksualnymi 

a osobami homoseksualnymi ujawnią się różnice pod względem wybieranych strategii 

inwestycyjnych. 
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 Drugim celem prezentowanej rozprawy doktorskiej jest natomiast poszukiwanie 

predyktorów inwestycji partnerskich. Jak wskazują badania, jedną ze zmiennych w sposób 

szczególny warunkującą funkcjonowanie w związkach romantycznych jest przywiązanie. 

Intencją przeprowadzonych badań było więc przetestowanie założenia dotyczącego roli 

niepokoju i unikania w przewidywaniu inwestycji partnerskich.  

 W badaniach związków miłosnych nie można jednak pominąć struktury Ja, która, jak 

wskazują dotychczas prowadzone analizy, również powiązana jest z funkcjonowaniem 

poszczególnych osób w relacjach romantycznych. Jednym z elementów struktury Ja, który, ze 

względu na swój motywacyjny charakter, w sposób szczególny może predysponować do 

pewnych zachowań w ramach związków miłosnych, są motywy Ja. W prezentowanej 

rozprawie doktorskiej założono, że motywy Ja stanowią mediator pomiędzy wymiarami 

przywiązania a inwestycjami partnerskimi. 

 Uwzględnienie w modelu badawczym wymiarów przywiązania oraz motywów Ja, 

a także testowanie  różnic w zakresie strategii inwestycyjnych ze względu na płeć i orientację 

psychoseksualną, wydaje się podejściem umożliwiającym pogłębienie wiedzy dotyczącej 

czynników sprzyjających podwyższaniu jakości związków romantycznych. 

 Pierwsze trzy rozdziały pracy stanowią wprowadzenie teoretyczne. W pierwszym 

rozdziale zostanie zaprezentowana tematyka inwestowania w związkach romantycznych wraz 

z przedstawieniem głównego kontekstu analiz, czyli kwestii zaangażowania w relacjach 

miłosnych. Drugi rozdział pracy dotyczy zaproponowanych predyktorów inwestowania – 

przywiązania i motywów Ja, natomiast trzeci rozdział rozprawy poświęcony jest związkom 

tworzonym przez osoby homoseksualne. W czwartym rozdziale opisano problematykę badań 

własnych wraz z hipotezami, opisem narzędzi, procedury oraz grupy badawczej, by 

w kolejnej, piątej części przedstawić wyniki przeprowadzonych analiz. Szósty rozdział pracy 

stanowi dyskusja wyników, a zwieńczeniem rozprawy jest rozdział siódmy, zawierający 

podsumowanie oraz opis ograniczeń zaprezentowanych badań i rekomendacje na przyszłość. 
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ROZDZIAŁ 1. ZAANGAŻOWANIE I INWESTOWANIE 

W  ZWIĄZKACH ROMANTYCZNYCH 

 

 Bliskie związki romantyczne to jeden z najważniejszych elementów życia społecznego 

człowieka, który pozytywnie oddziałuje na poczucie dobrostanu, jakość życia i zdrowie 

tworzących je jednostek (np. Adamczyk, Segrin, 2015; Braithwaite, Delevi, Fincham, 2010; 

Czyżowska, Gurba, Czyżowska, Kalus, 2020; Dush, Amato, 2005; Kim, Hatflied, 2004; 

Miller, Hollist, Olsen, Law, 2013; Proulx, Helms, Buehler, 2007). Zakończenie związku 

wiąże się natomiast z szeregiem negatywnych konsekwencji (Sbarra, 2006), zmianami 

poznawczymi (Lewandowski, Aron, Bassis, Kunak, 2006), a w skrajnych przypadkach może 

nawet doprowadzić do prób samobójczych (Donald, Dower, Correa-Velez, Jones, 2006). 

Biorąc pod uwagę to, że większość ludzi chociaż raz w życiu stworzy długoterminowy 

związek romantyczny (Buss, 1985), istotnym problemem badawczym wydaje się znalezienie 

wskaźników, które przekładają się na stabilność tych relacji i ich wysoką jakość. 

 W jakościowej analizie 19 longitudinalnych badań Cate, Levin i Richmond (2002) 

identyfikują trzy grupy czynników, które stanowią predyktory stabilności niemałżeńskich 

związków romantycznych: (1) czynniki indywidualne (charakterystyki partnerów tworzących 

relację, np. cechy osobowości, samoocena, przywiązanie), które, z wyjątkiem przywiązania, 

są najczęściej słabymi predyktorami stabilności związków, (2) czynniki związane ze 

związkiem, np. miłość, zaangażowanie, częstotliwość interakcji pomiędzy partnerami, 

stosunki seksualne, podobieństwo postaw, komplementarność osobowości oraz (3) czynniki 

zewnętrzne, np. wsparcie związku przez otoczenie społeczne partnerów. Zaangażowanie 

okazało się być najczęstszym istotnym predyktorem stabilności relacji romantycznych w tym 

podsumowaniu badań.   

 Rozszerzenie przeglądu literatury autorstwa Cate i in. (2002) stanowi ilościowa 

metaanaliza autorstwa Le, Dove, Agnew, Korn i Musto (2010). Jej autorzy również skupili się 

na badaniach longitudinalnych, w których poszukiwano predyktorów stabilności 

niemałżeńskich związków romantycznych, stosując, w odróżnieniu od Cate i in. (2002), 

analizy statystyczne. Wykazano, że zaangażowanie, obok miłości i pozytywnych iluzji wobec 

związku, jest kluczowym predyktorem pozostania w relacji romantycznej lub jej opuszczenia. 

Wydaje się więc, że zaangażowanie stanowi istotny czynnik, przyczyniający się do większej 

trwałości związków romantycznych. 
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1.1. Teoria współzależności społecznej 

 

 Jedną z najbardziej znanych teorii w ramach psychologii społecznej, dotykającą 

tematyki stabilności w relacjach międzyludzkich, jest teoria współzależności społecznej
1
 

(Interdependence Theory) Harolda Kelleya i Johna Thibaulta (Kelley, Thibault, 1978; 

Thibault, Kelley, 1959). Propozycja ta nawiązuje do teorii wymiany społecznej (Social 

Exchange Theory) Homansa (1961) opartej na założeniu, że ludzie oczekują, aby nagrody 

i kary, wynikające z interakcji społecznych, były sprawiedliwe. W teorii współzależności 

społecznej jej autorzy podkreślili, że zależność stanowi centralną właściwość związków, która 

jest szczególnie istotna do zrozumienia ich trwałości. Jednostki oceniają swoich partnerów 

i tworzone z nimi relacje na podstawie poziomu spójności pomiędzy wcześniej założonymi 

standardami i oczekiwaniami a tym, jaki faktycznie jest partner i jak wygląda budowany 

z nim związek. W tym procesie ludzie opierają się na dwóch standardach: poziomie 

porównania (comparison level) i poziomie porównania alternatyw (comparison level for 

alternatives). Poziom porównania jest miarą stopnia, w jakim ogólne rezultaty (tj. nagrody 

i koszty) w związku prześcignęły rezultaty, których osoba oczekiwała. Partnerzy nie dążą 

jednak wyłącznie do natychmiastowego, egoistycznego zaspokojenia, a biorą pod uwagę 

długoterminowe cele, skierowane na podwyższanie nie tylko własnego dobrostanu, ale także 

dobrostanu partnera. Poziom porównania alternatyw dotyczy natomiast rezultatów, które 

jednostka uważa, że mogłaby uzyskać będąc w związku z najlepszym dostępnym 

alternatywnym partnerem. Związki będą trwać z większym prawdopodobieństwem, kiedy 

partnerzy chcą pozostać w danej relacji (tj. satysfakcja ze związku jest wysoka) i gdy 

postrzegają, że nie mają innego wyboru niż trwanie z danym partnerem, ponieważ w ich 

otoczeniu nie znajdują się inne wartościowe opcje (tj. alternatywy dla aktualnego związku są 

słabe).  

 

1.2. Model inwestycji Rusbult 

 

 Rozwinięciem teorii współzależności Kelleya i Thibaulta jest model inwestycji 

(Investment Model) autorstwa Caryl E. Rusbult (1980, 1983). Autorka ta podkreśliła, że 

satysfakcja ze związku i jakość dostępnych dla niego alternatyw nie są wystarczające, aby 

wyjaśnić stabilność związków romantycznych. Satysfakcja fluktuuje, a związki utrzymują się 

                                                           
1
 To i kolejne tłumaczenie nazwy z języka angielskiego na język polski według Colman (2009, s.765) 
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pomimo pojawiania się kuszących alternatyw. Dodała więc do modelu trzeci czynnik – 

inwestycje, definiując je jako zasoby, które zostały w związek włożone i których nie da się 

łatwo odzyskać w razie rozpadu relacji. Inwestycje zwiększają zaangażowanie poprzez 

podwyższenie kosztów ewentualnego zakończenia związku. Kiedy jednostki są 

usatysfakcjonowane daną relacją, dużo inwestują w związek, a w ich otoczeniu nie ma 

alternatyw o wysokiej jakości, pojawia się u nich zależność, która z kolei powoduje powstanie 

silnego zaangażowania. Zaangażowanie definiowane jest jako subiektywny stan, zawierający 

poznawcze oraz emocjonalne komponenty, które bezpośrednio wpływają na szeroką gamę 

zachowań w ramach trwającej relacji. Jest ono długoterminową orientacją, która obejmuje 

uczucie przywiązania do partnera i pragnienie, aby związek trwał, na dobre i na złe.  

Zaangażowanie jest więc mediatorem pomiędzy satysfakcją, jakością alternatyw i poziomem 

inwestycji a prawdopodobieństwem trwania związku (Rusbult, Buunk, 1993). 

 Model inwestycji autorstwa Rusbult zainspirował wiele badań, dotyczących nie tylko 

związków interpersonalnych, ale również nieinterpersonalnych, np. relacji osoby z pracą, czy 

ze środowiskiem naturalnym, oraz doczekał się dwóch metaanaliz, które potwierdzają, że 

predyktorami zaangażowania w istocie są satysfakcja, jakość alternatyw i rozmiar inwestycji 

(Le, Agnew, 2003; Tran, Judge, Kashima, 2019). W nowszej metaanalizie autorstwa Trana 

i in. (2019) model ten przewidywał 54% wariancji zaangażowania.  

 Model inwestycji Rusbult doczekał się również prób jego rozszerzenia. Goodfriend 

i Agnew (2008) rozwinęli pojęcie inwestycji, podkreślając, że powinno ono zawierać nie 

tylko zasoby, które zostały już w związku ulokowane, ale także plany dotyczące przyszłych 

inwestycji oraz podzielili inwestycje na materialne i niematerialne. Podział ten, w badaniu 

autorów, okazał się użyteczną propozycją do bardziej precyzyjnego przewidywania trwałości 

związków romantycznych. Ponadto Etcheverry i Agnew (2004) wykazali, że znaczenie mają 

również subiektywne normy czyli to, co inni myślą o związku i to, na ile partnerzy są skłonni 

podążać za tymi przekonaniami. Subiektywne normy okazały się dodatkowym predyktorem 

zaangażowania, poza satysfakcją, alternatywami i inwestycjami. W efekcie Agnew, Arriaga 

i Wilson (2008) zaproponowali nowy model Bases of Relational Commitment (BORC) Model, 

który proponuje trzy predyktory zaangażowania: (1) połączenie satysfakcji i jakości 

alternatyw, (2) rozszerzoną konceptualizację inwestycji, która obejmuje także kwestie planów 

na przyszłość oraz (3) subiektywne normy. 

 Inne propozycje rozszerzenia modelu inwestycji Rusbult polegały na włączeniu do 

niego wymiarów przywiązania (lęku i unikania) jako predyktorów satysfakcji, jakości 

alternatyw i wielkości inwestycji (Etcheverry, Le, Wu, Wei, 2013) oraz postrzeganej 
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responsywności ze strony partnera jako mediatora pomiędzy wymiarami przywiązania 

a zmiennymi modelu inwestycji (Segal, Fraley, 2016). Niektórzy autorzy skupili się natomiast 

na samych inwestycjach, poszukując ich predyktorów nie tylko w postaci przywiązania, ale 

również w postaci cech osobowości oraz stylów miłości (Moore, Campbell, 2020). 

 

1.3. Model inwestycji w ujęciu Lund 

 

 Alternatywną, mniej popularną, propozycją ujęcia zaangażowania w ramach 

psychologii społecznej, którego autorka również dotyka tematyki inwestowania, jest model 

barier Lund (1985). Definiuje ona bariery utrudniające zakończenie związku jako powstające 

w wyniku powiązania behawioralnych inwestycji jednostki, włożonych w budowanie 

związku, z zaangażowaniem w przyszłość tej relacji. Lund określa zaangażowanie jako 

postanowienie o kontynuowaniu związku, które jest wzmocnione przez akty inwestowania 

czasu, wysiłku i zasobów ze strony jednostki. Decyzję o inwestowaniu poprzedza 

uświadomienie sobie przez osobę jej zaangażowania.  

 Różnicą między modelem barier Lund (1985) a modelem inwestycji Rusbult (1980, 

1983) jest konceptualizacja zaangażowania – Lund w itemach, dotyczących zaangażowania, 

pytała o oczekiwania wobec przyszłości związku, w tym o ewentualne wobec niego 

alternatywy, natomiast Rusbult skupiła się na pragnieniu badanych, aby tworzona przez nich 

relacja trwała nadal, traktując alternatywy jako oddzielną podskalę. Ponadto w propozycji 

Rusbult nagrody, które przekładają się na satysfakcję, są jednym z predyktorów 

zaangażowania, natomiast w badaniach Lund okazało się, że nagrody odgrywają małą rolę 

w przewidywaniu zaangażowania, gdy brano pod uwagę inwestycje. Co więcej, chociaż 

zarówno zaangażowanie i inwestycje, jak i nagrody i miłość przewidywały w badaniu Lund 

rozpad albo kontynuację związku, to lepszymi predyktorami trwałości relacji okazały się 

inwestycje i zaangażowanie. Tak więc Lund traktuje inwestycje i zaangażowanie jako 

równoważne predyktory trwałości związków, natomiast w modelu Rusbult zaangażowanie 

jest mediatorem pomiędzy inwestycjami a stabilnością relacji. 
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1.4. Model inwestycji partnerskich Ellisa 

 

 Pomimo wprowadzenia do rozważań na temat stabilności relacji miłosnych 

i  zaangażowania w związki terminu inwestycji, ujęcie tej zmiennej przez Rusbult, a także 

propozycja jej konceptualizacji autorstwa Lund, mają swoje ograniczenia, które przedstawia 

inny badacz inwestycji Bruce J. Ellis (1998; patrz również Campbell, Ellis, 2005). 

 Ellis zwrócił uwagę, że Rusbult i Lund koncentrują się na przeszkodach, które 

podwyższają koszty zakończenia związku i, w konsekwencji, wpływają na decyzję jednostki 

o pozostaniu w relacji, nawet w momentach stresu i niskiej satysfakcji. Takie ujęcie sugeruje, 

że funkcją inwestycji jest poświęcenie osoby inwestującej (nadawcy) na rzecz osoby 

otrzymującej inwestycje (odbiorcy). Ellis sugeruje natomiast, że możliwe jest odwrócenie 

akcentów – inwestycje nadawcy zwiększają zaangażowanie odbiorcy (Ellis, 1998). Pomimo 

wykazania, że ludzie odczuwają wdzięczność wobec partnerów, których postrzegają jako 

inwestujących w związek, co zwrotnie motywuje do większego zaangażowania w te relacje 

(Joel, Gordon, Impett, MacDonald, Keltner, 2013), to nadal w ramach badań dotyczących 

inwestycji akcentuje się głównie zwiększanie własnego zaangażowania w związek poprzez 

własne inwestycje (patrz np. metaanaliza Tran, Judge, Kashima, 2019). 

 Ponadto, mimo wyników badań sugerujących, że inwestycje nie są jednolitym 

konstruktem (np. Duffy, Rusbult, 1986; Goodfriend, Agnew, 2008), pomiar zarówno modelu 

Rusbult (Rusbult, Martz, Agnew, 1998), jak i modelu Lund (1985) za pomocą 

przeznaczonych do tego narzędzi pozwala na określenie jedynie globalnego poziomu 

inwestycji danej osoby. Uniemożliwia to uchwycenie konkretnych rodzajów inwestycji 

czynionych w bliskich związkach oraz tego, jak te typy inwestycji odnoszą się do innych 

zmiennych. Co więcej, globalny pomiar inwestycji uniemożliwia wychwycenie różnic 

w rodzajach inwestycji czynionych w poszczególnych typach relacji interpersonalnych – 

ludzie inaczej inwestują w przyjaźń a inaczej w związek romantyczny (Ellis, 1998; Campbell, 

Ellis, 2005).  

 Próbując przezwyciężyć przedstawione ograniczenia w ujmowaniu inwestycji przez 

Rusbult i Lund, Ellis (1998) zaproponował swój własny model inwestycji partnerskich 

(Partner-Specific Investment, PSI). Odwołując się do analiz z zakresu teorii sprawiedliwości 

(Equity Theory) (Walster, Walster, Berscheid, 1978, za: Ellis, 1998; Van Yperen, Buunk, 

1990, za: Ellis, 1998), Ellis definiuje inwestycje jako rodzaj wkładu w związek. Wkład 

obejmuje to, co jednostki wnoszą do związku lub to, co w związku robią i wpływa na wartość 

osoby w oczach partnerów interakcji. Niektóre rodzaje wkładu mogą być wykorzystywane 
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w różnych związkach i nie traci się ich w wyniku inwestycji w konkretną relację (np. cechy 

fizyczne, osobowości, społeczne i osobiste osiągnięcia). Natomiast inne typy wkładu raz 

zainwestowane nie mogą być łatwo przekierowane na inne związki i to na nich koncentruje 

się w swoim modelu Ellis. 

 Inwestycje partnerskie zaproponowane przez Ellisa są kierowane przez jedną osobę 

(nadawcę) w stronę innej osoby (odbiorcy) i odbywa się to kosztem alternatywnych form 

inwestycji. Funkcją takiego rodzaju wkładu jest zabezpieczenie długoterminowego dostępu 

do społecznych, fizycznych i energetycznych zasobów konkretnego odbiorcy. Inwestycje 

partnerskie obejmują dwie funkcjonalnie powiązane formy wkładu: rzeczywiste, namacalne 

(tangible) i symboliczne. Inwestycje namacalne pociągają za sobą wydatki ponoszone przez 

nadawcę w formie wysiłku, zasobów zewnętrznych lub narażenia się na ryzyko w procesie 

tworzenia i utrzymywania związku (np. „kupiła mi skórzaną kurtkę na urodziny”, 

„zaopiekował się mną, kiedy byłam chora”). Dla odbiorcy korzyści z inwestycji namacalnych 

pojawiają się natychmiastowo. Ten rodzaj inwestycji ma za zadanie zabezpieczyć dostęp do 

danego odbiorcy poprzez nagradzanie go. Symboliczne inwestycje obejmują natomiast takie 

działania, które służą jako dowód na zaangażowanie nadawcy w związek na dłuższy okres 

czasu (np. „kiedy on mówi o swojej przyszłości, zawsze mnie w niej uwzględnia”, „ona 

wyraża obawę o moje problemy”). Dla odbiorcy symboliczne inwestycje są sygnałami, że 

nadawca będzie chętny do inwestowania w związek w przyszłości. Ich funkcją jest 

zabezpieczenie dostępu do danego odbiorcy poprzez poprawę poziomu zaufania 

i bezpieczeństwa w relacji.  

 Ellis jest przedstawicielem nurtu psychologii ewolucyjnej, która stanowi jedną 

z głównych perspektyw wykorzystywanych w analizach związków romantycznych 

(Campbell, Loving, 2015; Fletcher, Simpson, Campbell, Overall, 2013). Ta dziedzina 

psychologii zajmuje się przede wszystkim odległymi przyczynami ludzkich zachowań, 

tendencji emocjonalnych i procesów poznawczych. Psychologia społeczna natomiast, której 

przedstawicielkami są Rusbult i Lund, funkcjonuje na poziome proksymalnym, a więc 

częściej oferuje wyjaśnienia dotyczące zachowań i procesów poznawczych w konkretnych 

sytuacjach (Fletcher, Simpson, Campbell, Overall, 2013). Wspólnym mianownikiem tych 

dwóch perspektyw jest podkreślanie roli zaangażowania, które promuje trwałość tworzonych 

przez ludzi związków romantycznych (Campbell, Loving, 2015). 

 Ellis (1998), w ramach proponowanej przez siebie koncepcji inwestycji partnerskich, 

zakłada, że psychologiczne mechanizmy leżące u podłoża decyzji o tym, jak inwestować 

w związki romantyczne są adaptacjami. Wyróżnione przez niego inwestycje partnerskie 
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wynikają więc z problemów adaptacyjnych, z którymi mierzyli się przodkowie
2
 

współczesnych kobiet i mężczyzn i które rozwiązywali poprzez wchodzenie w długotrwałe 

relacje romantyczne. Rozbieżność pomiędzy płciami w zakresie problemów adaptacyjnych 

i wynikającymi z nich odmiennymi strategiami seksualnymi (patrz teoria strategii 

seksualnych Bussa i Schmitta, 1993), preferencjami wobec partnerów oraz funkcjonowaniem 

w związkach romantycznych, w ramach psychologii ewolucyjnej, przypisuje się głównie 

różnicom w poziomie inwestycji rodzicielskich, które opisał w swojej teorii Robert Trivers 

(1972). Dysproporcję tę widać już na poziomie gamet – żeńskie komórki rozrodcze są duże, 

zawierają wiele substancji odżywczych a do ich wyprodukowania potrzeba większych 

nakładów niż do wyprodukowania mniejszych komórek płciowych, które posiadają 

mężczyźni. Ponadto, to na kobiecie spoczywa wysiłek metaboliczny związany z ciążą, 

porodem i laktacją. Pojedynczy akt seksualny, który dla mężczyzn ma niewielkie 

konsekwencje, dla kobiet może skutkować więc bardzo kosztownymi następstwami. Ewolucja 

faworyzowała te kobiety, które były wybredne i rozważne w wyborze partnera 

i podejmowaniu z nim kontaktów seksualnych. Odzwierciedlają to wyniki badań – kobiety są 

najczęściej bardziej restrykcyjne seksualnie niż mężczyźni (Schmitt, 2005), mają inne 

postawy wobec przelotnych kontaktów seksualnych i inaczej na nie reagują pod względem 

emocjonalnym (Townsend, Wasserman, 2011). 

 Na tej podstawie można wywnioskować, że dla mężczyzn najbardziej opłacalną 

strategią osiągania sukcesu reprodukcyjnego byłyby krótkoterminowe kontakty seksualne – 

możliwość posiadania dużej liczby potomstwa przy minimalnym poziomie inwestycji. Istnieje 

jednak szereg korzyści, które mogły skłonić mężczyzn do nawiązywania także relacji 

długoterminowych. Mężczyźni decydujący się na większe zaangażowanie spełniają 

oczekiwania kobiet, a dzięki temu mają szansę na zdobycie bardziej atrakcyjnych partnerek. 

Ponadto maksymalizują w ten sposób pewność ojcostwa. Dodatkowo, inwestując w związek 

z partnerką i spłodzone w nim dzieci, zwiększają szasnę na przeżycie i późniejszy sukces 

reprodukcyjny potomstwa (Buss, Schmitt, 1993; Buss, 2016). 

 Opierając się na dokonaniach psychologii ewolucyjnej w badaniu różnic 

międzypłciowych, wynikających z wyżej zasygnalizowanych kwestii, Ellis (1998) wyróżnia 

następujące grupy problemów adaptacyjnych, które przekładają się na sposoby inwestowania 

w związki romantyczne: 

                                                           
2
 Psychologowie ewolucyjni dość rzadko podają konkretne przedziały czasowe powstawania 

konkretnych adaptacji. Mówiąc o przodkach współczesnych ludzi najczęściej mają na myśli 

mieszkańców okresu plejstocenu (Neckar, 2018). 
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1. Problem zaopatrzenia – w ewolucyjnej historii człowiek mierzył się z trudnościami 

w pozyskaniu adekwatnego i niezawodnego źródła zewnętrznych zasobów (jedzenia, 

schronienia, terytorium) dla siebie i dla swoich rodzin (patrz np. Buss, 2016). Problem 

ten był szczególnie istotny dla kobiet (Trivers, 1972; Buss, Schmitt, 1993). Zasoby, na 

przestrzeni historii ludzkiego gatunku, były przez mężczyzn monopolizowane 

i kontrolowane (Smuts, 1995). Wybieranie więc partnera zdolnego i chętnego do 

inwestowania w związek i w potomstwo sprzyjało kobiecemu przetrwaniu 

i reprodukcji. (Ellis, 1992; Buss, 2020). Unaocznia się to w przykładaniu większego 

znaczenia dla zasobności partnera wśród kobiet niż zasobności partnerki wśród 

mężczyzn (Buss, 1989; Walter i in., 2020; patrz też przegląd badań w Buss, 2016). 

Zapewnienie zewnętrznych zasobów partnerce jest więc według Ellisa istotnym 

rodzajem inwestycji ze strony mężczyzn wobec kobiet. 

2. Problem ochrony – inną istotną kwestią dla przodków współczesnych ludzi było 

uniknięcie fizycznej dominacji lub szkody ze strony innych osób (Buss, 2016). Ze 

względu na drobniejszą posturę i mniejszą siłę kobiety oraz dzieci były potencjalnymi 

ofiarami przemocy. W wielu ludzkich społecznościach kobiety, które nie mają 

ochrony ze strony męskiego partnera są szczególnie narażone na kilka form przymusu 

ze strony mężczyzn, szczególnie w postaci gwałtu, uprowadzenia i dzieciobójstwa 

(Smuts, 1992). W kobietach wykształciła się więc preferencja wobec wysokiego 

wzrostu i atletycznej budowy ciała u potencjalnych partnerów (patrz przegląd badań 

w Buss, 2016). Zapewnienie fizycznej ochrony jest więc istotnym rodzajem inwestycji 

ze strony mężczyzn wobec kobiet (Ellis, 1998). 

3. Problem opieki rodzicielskiej – ludzie zwykle borykali się z problemem opieki nad 

dziećmi i ich socjalizacji. Zapewnianie dzieciom wiedzy, umiejętności 

i emocjonalnego wsparcia, interweniowanie w ich imieniu w przypadku konfliktów 

społecznych i ogólne kreowanie warunków życia w sposób, który umożliwia im 

zdrowie, wzrost i sukces są formami rodzicielskiego inwestowania, które mają duży 

wpływ na dostosowanie dziecka (Ellis, 1992). Istotność inwestowania w potomstwo 

przez matki jest w zasadzie niepodważalna, ale wiele dowodów wskazuje na to, że 

także wkład ze strony ojców ma znaczenie dla przeżycia, zdrowia fizycznego 

i funkcjonowania społecznego jego potomstwa (Sarkadi, Kristiansson, Oberklaid, 

Bremberg, 2008; zobacz też przegląd badań w Geary, 2016). Ellis (1998) zakłada 

powiązanie opieki rodzicielskiej z troską partnerów wobec siebie i w związku z tym 
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wyznacza opiekuńczość i pielęgnowanie jako kolejne ważne wymiary inwestycji 

partnerskich, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. 

4. Problem seksualnej dostępności – dla naszych przodków trudność stanowiło również 

utrzymanie seksualnego dostępu do zasobów rozrodczych partnera. Kwestia ta była 

szczególnie istotna dla mężczyzn, ponieważ ich sukces reprodukcyjny był historycznie 

ograniczony przez dostęp do płodnych partnerek (Trivers, 1972; Buss, 2020). 

Mężczyźni poszukując więc kobiet seksualnie dostępnych i dążą do odbywania z nimi 

stosunków płciowych. Zgodnie z badaniami mężczyźni oczekują pojawienia się seksu 

w relacji szybciej i wcześniej inicjują aktywność seksualną niż kobiety (Kendrick, 

Kepple, 2022; Mongeau, Johnson, 1995; Morr, Mongeau, 2004). Ponadto częściej 

błędnie zakładają seksualne intencje w neutralnych zachowaniach kobiet (Perilloux, 

Easton, Buss, 2012; Saal, Johnson, Weber, 1989). Ze względu na duże zasoby 

fizyczne inwestowane w potencjalną ciążę, stosunki seksualne byłyby formą 

inwestycji ze strony kobiet wobec mężczyzn (Ellis, 1998). 

5. Problem zaangażowania – w kontekście długotrwałych związków trudnością jest 

utrzymanie stałego dostępu do inwestycji ze strony partnera na przestrzeni czasu. 

W każdym wzajemnie inwestującym związku jednostki ryzykują porzuceniem, 

niewiernością i rozproszeniem zasobów. Chociaż rodzaj zasobów utraconych 

z powodu wycofania zaangażowania przez partnera różni się dla mężczyzn i dla 

kobiet, to konsekwencje wobec obu płci mogą być równie poważne. Mężczyźni 

ryzykują utratą dostępu do płodnej partnerki oraz „przyprawieniem rogów” 

i inwestowaniem w biologicznie niepowiązane z nimi potomstwo. Kobiety natomiast 

ryzykują głównie utratą zasobów i dóbr dostarczanych im przez partnera (Buss, 

Schmitt, 1993; Buss, 2020). Tak więc wskazówki dotyczące wierności 

i zaangażowania będą równie ważnym rodzajem inwestycji ze strony partnera 

zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn (Ellis, 1998). To założenie wydają się 

potwierdzać badania, w których zarówno kobiety, jak i mężczyźni doceniają cechy 

współpartnerów powiązane z zaangażowaniem takie, jak niezawodność, emocjonalna 

stabilność, szczerość, bycie dobrym i ciepłym (Lippa, 2007). 

 W celu określenia konkretnych aktów inwestycyjnych Ellis zastosował dwa rodzaje 

procedur, zarówno bottom-up, czyli nominację sposobów inwestowania przez osoby badane, 

jak i top-down, czyli uzupełnienie przez Ellisa wymienionych przez badanych sposobów 

inwestowania zachowaniami, które korespondują z pięcioma opisanymi wyżej problemami 
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adaptacyjnymi. Rezultatem tych zabiegów było określenie 10 strategii inwestycyjnych. Słowo 

strategia jest przez Ellisa używane celowo, ponieważ implikuje, że inwestycja jest częścią 

behawioralnego systemu zorientowanego na cel, którego funkcją jest zabezpieczenie 

długoterminowego dostępu do społecznych, fizycznych i energetycznych zasobów danego 

partnera). Model inwestycji partnerskich Ellisa obejmuje więc następujące strategie: 

1. Inwestowanie pieniężne (Monetary Investing) – odnosi się do poziomu finansowej 

hojności skierowanej na partnera i nawiązuje do problemu aprowizacji. 

2. Ochrona fizyczna (Physically Protective) – zawiera zarówno konkretne akty obronne, 

jak i ogólne poczucie bezpieczeństwa w obecności partnera i koresponduje 

z problemem ochrony. 

3. Proceptywność
3
 (gotowość) seksualna (Sexually Proceptive) – zawiera akty, które 

obejmują zarówno seksualny entuzjazm, jak i pragnienie, aby zadowolić partnera 

seksualnie. Strategia ta odnosi się do problemu seksualnej dostępności. 

4. Oferowanie czasu (Giving of Time) – skupia się głównie na decyzjach o dzieleniu 

czasu pomiędzy partnerem a innymi ludźmi i aktywnościami niezwiązanymi z relacją. 

Jest to najbardziej rozproszona strategia i odnosi się do wielu problemów 

adaptacyjnych jednocześnie. 

5. Zorientowanie na przyszłość (Future-Oriented) – zawiera zarówno orientację 

przyszłościową wobec partnera, jak i publiczne deklarowanie zaangażowania 

w relację. Stanowi ewolucyjną odpowiedź na problem zaangażowania. 

6. Szczerość (Honest) – wskazuje na większe i mniejsze formy nieuczciwości wobec 

partnera. Odnosi się do problemu zaangażowania. Buss (1989) podkreśla, że brak 

szczerości może być szczególnie silnym wyznacznikiem niskiego inwestowania 

w relację, ponieważ wiąże się z niewiernością. 

7. Wyłączność seksualna (Not Sexualizing of Others) – odnosi się do częstotliwości 

flirtowania i poziomu uwagi skierowanej na przedstawicieli płci przeciwnej 

w obecności partnera. Odnosi się do problemu zaangażowania. 

8. Dobre relacje z rodziną partnera (Good Relationship with Partner’s Family) – dotyczy 

poziomu konfliktów pomiędzy rodziną danej osoby a jej partnerem. Strategia ta mogła 

mieć szczególne znaczenie w przeszłości, kiedy małżeństwo pomiędzy dwojgiem 

                                                           
3
 Określenie Sexually Proceptive Ellis (1998) zaadaptował z terminologii rozwiniętej przez Beacha 

(1976) do określenia zachowań seksualnych samic ssaków w okresie rui. Beach używa tego terminu, 

aby opisać stopień, w jakim samice aktywnie zabiegają o kopulację i ją inicjują. 



13 

 

ludzi było często małżeństwem pomiędzy dwiema rodzinami. Strategia ta 

koresponduje z problemem zaangażowania. 

9. Otwartość/troskliwość (Expressive/Nurturing) – obejmuje takie zachowania, jak 

dzielenie się z partnerem swoimi uczuciami oraz okazywanie mu ciepła, troski 

i szacunku. Tego rodzaju akty inwestycyjne mogą odnosić się zarówno do problemu 

zaangażowania, jak i do problemu opieki rodzicielskiej. 

10. Zainteresowanie partnerem w sytuacjach społecznych (Socially Attentive) – dotyczy 

poziomu wsparcia i uwagi poświęconej partnerowi w sytuacjach społecznych. 

Strategia ta odnosi się zarówno do problemu zaangażowania, jak i do problemu 

ochrony (Ellis, 1998). 

 

 Ellis podzielił także strategie inwestycyjne na rzeczywiste (namacalne), symboliczne 

oraz mieszane. Strategie namacalne to inwestowanie pieniężne, ochrona fizyczna, 

proceptywność (gotowość) seksualna oraz oferowanie czasu. Ellis podkreśla, że każda z tych 

strategii zawiera w sobie także element symboliczny – inwestowanie zasobów rzeczywistych, 

namacalnych można potraktować jako wskaźnik angażowania zasobów w przyszłości. 

Strategiami symbolicznymi są natomiast zorientowanie na przyszłość, szczerość, wyłączność 

seksualna oraz dobre relacje z rodziną partnera. Każda z tych strategii może, ale nie musi, 

zawierać komponent rzeczywisty, namacalny. Wreszcie strategiami, które łączą w sobie 

zarówno elementy rzeczywiste, jak i symboliczne są otwartość/troskliwość oraz 

zainteresowanie partnerem w sytuacjach społecznych. 

 Wyodrębnione w modelu Ellisa konkretne strategie inwestycyjne pozwalają na 

dokładniejsze zbadanie relacji pomiędzy inwestowaniem a innymi zmiennymi związanymi 

z funkcjonowaniem związków romantycznych. Na przykład w badaniu Simpsona 

i Gangestada (1991), dotyczącym socjoseksualności, z wykorzystaniem ogólnej miary 

inwestycji Rubsult (1980), wykazano niższy poziom inwestycji wśród osób 

nierestrykcyjnych. Jednak, zgodnie z analizami Ellisa (1998), relacja ta jest bardziej 

skomplikowana. Faktycznie wyższy poziom nierestrykcyjności seksualnej wiąże się 

z niższym ogólnym poziomem inwestycji, ale jednocześnie z częstszym stosowaniem strategii 

związanych z seksualną proceptywnością. Podobnie w innym badaniu, obejmującym kobiety, 

wykazano negatywną zależność pomiędzy nierestrykcyjnością a ogólnym poziomem 

inwestycji, ale, biorąc pod uwagę poszczególne strategie, można zauważyć, że istotne 

korelacje dotyczyły jedynie czterech z dziesięciu strategii (Tempelhof, Allen, 2008). 
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 Wyróżnienie konkretnych strategii inwestycyjnych pozwala również na dokładniejsze 

zbadanie różnic pomiędzy płciami. Analizy oparte na operacjonalizacji inwestycji według 

Rusbult umożliwiły ustalenie, czy przedstawiciele obu płci różnią się pomiędzy sobą 

w ogólnym poziomie inwestycji. Wykazano, że kobiety określają swój poziom inwestycji 

jako wyższy niż czynią to mężczyźni (Rusbult, Martz, Agnew, 1998; Sally, Rusbult, 1986; 

Van Lange i in., 1997), co zostało potwierdzone także w metaanalizie Le i Agnew (2003). 

Tylko w  jednym badaniu (Sally, Rusbult, 1986) autorki wykorzystały pomiar różnego 

rodzaju inwestycji (ale czyniły to za pomocą pojedynczych itemów, a nie skal stworzonych 

z wielu pytań). W porównaniu z mężczyznami kobiety zgłaszały, że spędzają więcej czasu na 

przestrzeni tygodnia ze swoimi partnerami/partnerkami (w badaniu brały udział również 

osoby homoseksualne), częściej określały swoje związki jako wyłączne, więcej aktywności 

wiązały jednie z osobą partnera/partnerki i sygnalizowały, że dzielą więcej dóbr materialnych 

ze swoją „drugą połówką”.  

 Analizy Ellisa (1998) pozwoliły na bardziej dokładne zbadanie różnic 

międzypłciowych, dając także możliwość odniesienia wyników do teorii i badań w ramach 

nurtu psychologii ewolucyjnej. Mężczyźni osiągają wyższe wyniki niż kobiety na skalach 

inwestowania pieniężnego, ochrony fizycznej, proceptywności (gotowości) seksualnej, 

a kobiety mają wyższe od mężczyzn wyniki pod względem otwartości/troskliwości, 

oferowania czasu i wyłączności seksualnej, co potwierdziło założenia autora. Rezultaty te 

korespondują także z odmiennymi problemami adaptacyjnymi, z którymi spotykali się 

przodkowie współczesnych kobiet i mężczyzn i ich rozwiązaniami w postaci adaptacji.  

 Wyniki uzyskane przez Ellisa dla mężczyzn potwierdziły się również w innym 

badaniu z wykorzystaniem inwestycji partnerskich. W próbie tej mężczyźni istotnie więcej od 

kobiet inwestowali pod względem ochrony fizycznej wobec swoich partnerek oraz, na 

poziomie trendu, w zakresie inwestowania pieniężnego i proceptywności seksualnej. Ponadto 

autorzy sprawdzili korelacje pomiędzy samoopisami kobiet i mężczyzn i odnotowali istotne 

powiązania dla szczerości, wyłączności seksualnej, oferowania czasu i zainteresowania 

partnerem w sytuacjach społecznych (Tempelhof, Allen, 2008). Są to strategie 

korespondujące według Ellisa (1998) z problemem zaangażowania, który jest tak samo 

istotny zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Istotne korelacje w samoopisie mężczyzn 

i kobiet pod względem tych właśnie strategii wydają się więc wskazywać na poprawność 

założeń autora modelu inwestycji partnerskich. 

 To, co wyróżnia badanie Ellisa spośród innych analiz dotyczących inwestowania 

w związkach romantycznych, to pozyskanie odpowiedzi od obydwu osób tworzących diadę, 
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zarówno w kontekście własnych inwestycji, jak i strategii inwestycyjnych partnera/partnerki. 

Badanie obydwu jednostek tworzących diadę daje możliwość sprawdzenia, jak samoopis 

jednostki koresponduje z oceną jej inwestycji przez partnera. W badaniu Ellisa (1998) 

korelacje pomiędzy samoopisem danej osoby a oceną współpartnera były istotne dla 

wszystkich strategii inwestycyjnych i dla wyniku ogólnego. Podobne wyniki uzyskali 

Tempelhof i Allen (2008) z dwoma wyjątkami – pod względem ochrony fizycznej samoopis 

kobiet i ocena ze strony ich partnerów nie łączyły się, natomiast dla inwestowania 

pieniężnego samoopis mężczyzn i ocena w oczach ich partnerek nie korelowały istotnie. 

Ponadto autorzy porównywali samoopisy i oceny ze strony partnerów i odkryli kilka istotnych 

różnic. Kobiety opisywały siebie jako bardziej zorientowane na przyszłość i jako tworzące 

lepsze relacje z rodziną partnera niż czynili to ich partnerzy. Co więcej, kobiety oceniały 

swoich partnerów jako bardziej zorientowanych na przyszłość i bardziej wyłącznych 

seksualnie niż wynika to z samoopisów dostarczonych przez mężczyzn. Z przedstawionych 

wyników można więc wywnioskować, że partnerzy, poza kilkoma wyjątkami, dość 

obiektywnie oceniają swoje inwestycje. Warto jednak zaznaczyć, że w obydwu badaniach 

korelacje pomiędzy samoopisem a oceną w oczach partnera osiągały poziom umiarkowany, 

nie przekraczając progu 0,70. 

 Zaproponowany przez Ellisa (1998) konstrukt inwestycji partnerskich wydaje się więc 

szczególnie użyteczny przy badaniu różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami w zakresie 

sposobów inwestowania w relacje. Sam autor podkreśla jednocześnie, że sformułowany przez 

niego model jest szczególnie przydatny do testowania hipotez wynikających z założeń 

psychologii ewolucyjnej, natomiast model Rusbult (1980, 1983) lepiej sprawdzi się 

w badaniach nawiązujących do teorii współzależności społecznej. Propozycja Ellisa nie 

spotkała się jednak do tej pory z szerokim odzewem, także w kręgach psychologów 

ewolucyjnych, pomimo, wydawałoby się, obiecujących wyników nielicznych badań 

prowadzonych z jej użyciem (Ellis, Malamuth, 2000; Ellis, Simpson, Campbell, 2002; 

Ellsworth, Bailey, 2013; Gangestad, Thornhill, 1997; Garver-Apgar, Gangestad, Thornhill, 

Miller, Olp, 2006; Grebe i in., 2017; Haselton, Gangestad, 2006; Juda, Campbell, Crawford, 

2004; Saphire-Bernstein i in., 2017; Tempelhof, Allen, 2008). 

 Model inwestycji partnerskich Ellis skupia się oczywiście jedynie na jednym 

z predyktorów zaangażowania opisanych przez Rusbult (1980, 1983) w jej modelu inwestycji. 

Inwestycje, w porównaniu z satysfakcją z relacji, rozumianą jako bilans nagród i kosztów 

w związku, oraz jakością alternatyw, są działaniami, nad którymi jednostka ma potencjalną 

kontrolę i o których może względnie autonomicznie decydować (Lund, 1985). Wagę działań 
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w związkach romantycznych podkreślił z kolei Sternberg (1986), który zauważył, że istotne 

jest zawarcie w teoriach dotyczących miłości sposobu, w jaki jednostki okazują sobie uczucia 

i zaangażowanie. Podkreślił on powiązanie uczuć i myśli z działaniami, wzajemne 

umacnianie się działań (jedne akty miłości prowadzą do kolejnych), oraz wpływ działań 

jednej osoby nie tylko na myśli i emocje drugiej osoby, ale także na jej działania, co prowadzi 

do  wzajemnie umacniających się sekwencji zachowań wewnątrz pary. Pogłębienie wiedzy 

o inwestowaniu w związkach wydaje się więc szczególnie cenne. 
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ROZDZIAŁ 2. PREDYKTORY FUNKCJONOWANIA 

W  ZWIĄZKACH  ROMANTYCZNYCH 

 

 Badacze związków romantycznych poszukują predyktorów, które wyjaśniają szereg 

zmiennych związanych z tworzeniem relacji miłosnych i ich dalszym funkcjonowaniem, 

odwołując się do wielu konstruktów, zarówno interpersonalnych, jak i intrapersonalnych 

(Cate i in., 2002; Karney, Bradbury, 1995; Le i in., 2010). Jedną z najczęściej 

wykorzystywanych w tym celu zmiennych jest przywiązanie. 

 

2.1. Teoria przywiązania 

 

 Teoria przywiązania Bowlby’ego (1969) wyrosła na gruncie obserwacji zachowań 

dzieci oddzielonych od swojego głównego opiekuna (najczęściej matki). W pierwszych latach 

życia główny opiekun jest źródłem zaspokojenia potrzeb dziecka. Brak opiekuna lub 

pojawienie się zagrożenia powoduje aktywizację systemu przywiązania w postaci strategii 

pierwotnej – dziecko dąży wtedy do odzyskania poczucia bezpieczeństwa i bliskości 

z opiekunem. Po osiągnięciu tego celu system przywiązania ulega dezaktywacji. Jeśli 

natomiast figura przywiązania jest niedostępna lub nieresponsywna w dziecku mogą 

wykształcić się  strategie, które Main (1990) określiła jako drugorzędne – hiperaktywacja albo 

dezaktywacja. Hiperaktywacja polega na intensyfikowaniu poszukiwania bliskości 

z opiekunem poprzez wyolbrzymienie zachowań przywiązaniowych i ekspresji emocjonalnej, 

natomiast dezaktywacja charakteryzuje się tłumieniem tych zachowań oraz ekspresji, a osoba 

podejmuje samodzielną próbę poradzenia sobie z zagrożeniem. 

 Zdaniem Bowlby’ego (1969) trzema definiującymi przywiązanie cechami i funkcjami 

więzi przywiązaniowej są: (1) utrzymanie bliskości (proximity maintenance), czyli 

poszukiwanie bliskości fizycznej, szczególnie w momencie zagrożenia, oraz protest na 

separację; (2) bezpieczna przystań (safe haven), czyli traktowanie opiekuna jako azylu, do 

którego niemowlę może się zwrócić po pociechę i ukojenie oraz (3) bezpieczna baza (safe 

base), czyli traktowanie opiekuna jako fundamentu, na którym dziecko może budować swoje 

doświadczenie niezwiązane z przywiązaniem, na przykład eksplorację świata. Na bazie 

doświadczeń z głównym opiekunem w dziecku tworzą się wewnętrzne modele robocze siebie 

i świata. Jeśli opiekun jest dostępny i responsywny, to u dziecka powstaje pozytywny obraz 

innych ludzi i samego siebie (Bowlby, 1973). Bowlby (1969) podkreślał także ewolucyjny 



18 

 

charakter więzi przywiązaniowej, której funkcją jest ochrona niemowlęcia przez głównego 

opiekuna i, dzięki temu, zwiększenie szans dziecka na przetrwanie i, w przyszłości, 

reprodukcję. 

 Ainsworth, Blehar, Waters i Wall (1978), prowadząc badania oparte na teorii 

Bowlby’ego, obserwowali reakcje dzieci na krótką rozłąkę z matkami oraz zachowania 

towarzyszące ich powrotowi. Na podstawie swoich analiz wyróżnili trzy style przywiązania: 

bezpieczny, unikający i lękowo-ambiwalentny. Później Main i Solomon (1990) dodali jeszcze 

czwarty styl przywiązania – zdezorganizowany. 

 

2.1.1. Rola przywiązania w dorosłym życiu 

 

 Przywiązanie pomiędzy dzieckiem i opiekunem a dwiema osobami dorosłymi ma 

wiele podobieństw. Jakość przywiązania pomiędzy dzieckiem a opiekunem zależy od 

responsywności opiekuna. Również jakość związku pomiędzy dorosłymi związana jest 

z wzajemnością i zainteresowaniem ze strony partnera. Zarówno przywiązanie w wieku 

dziecięcym, jak i miłość romantyczna zapewniają poczucie bezpieczeństwa, manifestują się 

w poszukiwaniu bliskości fizycznej, idealizowaniu rodzica albo partnera, byciu wyczulonym 

na drugą osobę (w relacji dziecko-opiekun to opiekun wykazuje się empatią, a w diadzie osób 

dorosłych – obydwaj partnerzy) oraz wykształceniu własnego systemu komunikacji. 

Poszukiwanie ukojenia u opiekuna/partnera związku romantycznego jest szczególnie silne 

w momencie zagrożenia lub choroby. Ponadto zniknięcie lub obojętność ze strony 

opiekuna/partnera relacji miłosnej powoduje napięcie, zabieganie o odzyskanie tej uwagi, co 

do pewnego momentu będzie nasilać zachowania przywiązaniowe i miłość, natomiast 

ponowne pojawienie się opiekuna/partnera obniża napięcie i powoduje przyjemne emocje. 

Pomimo że dziecko może być przywiązane w danym momencie do wielu obiektów, a dorosły 

człowiek może być zakochany jednocześnie w więcej niż jednej osobie, to najczęściej procesy 

te zachodzą wobec jednej figury przywiązania (Shaver, Hazan, Bradshaw, 1988). 

 Cindy Hazan i Philip Shaver (1987) zwrócili jednak uwagę na różnice między 

przywiązaniem w relacji rodzic-dziecko a przywiązaniem pomiędzy dwiema dorosłymi 

osobami w związku miłosnym. Po pierwsze w relacjach romantycznych przywiązanie 

manifestuje się w obu kierunkach – ta sama osoba może jednocześnie poszukiwać 

przywiązania, jak i kierować je wobec swojego partnera. Drugą różnicą jest występujący 

w związkach miłosnych pociąg seksualny. Miłość romantyczna, zdaniem tych autorów, jest 
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biologicznym procesem zaprojektowany przez ewolucję, aby ułatwić przywiązanie pomiędzy 

dorosłymi partnerami seksualnymi, dla których prawdopodobne jest, że zostaną rodzicami 

niemowlęcia, potrzebującego ich niezawodnej opieki. Miłość osób dorosłych jest więc 

integracją trzech składowych – przywiązania, opieki i seksualności (Shaver, Hazan, Bradshav, 

1988). 

 Hazan i Shaver (1987) wyróżnione przez Ainsworth i in. (1978) trzy style 

przywiązania zaadaptowali do związków miłosnych pomiędzy dorosłymi. Styl bezpieczny 

scharakteryzowali jako łatwość nawiązywania bliskich relacji i poczucie komfortu 

w relacjach zależnościowych. Osoby o tym stylu nie zamartwiają się tym, że zostaną przez 

partnera porzucone oraz nie obawiają się zbytniej bliskości z drugą osobą. Styl unikający 

odnosi się do osób, które w bliskich związkach czują się niekomfortowo, trudno znoszą 

poczucie zależności, a duża bliskość z drugą osobą jest dla nich nieprzyjemna. Partnerzy 

oczekują z ich strony większego poziomu intymności niż ten preferowany przez osoby o stylu 

unikającym. Osoby lękowo-ambiwalentne natomiast czują, że inni nie chcą się do nich 

zbliżyć tak bardzo, jakby one tego chciały. Pragną pełnego połączenia z drugą osobą. Ponadto 

często martwią się, że ich partnerzy tak naprawdę ich nie kochają albo nie będą chcieli z nimi 

dłużej pozostać w relacji.  

 Hazan i Shaver (1987) wykazali w swoich badaniach, że osoby o stylu bezpiecznym 

opisują swój związek jako szczęśliwy, przyjazny i pełen zaufania, są gotowe wspierać 

partnera pomimo jego wad. Ponadto jednostki te opisują siebie jako łatwiejsze do poznania, 

bardziej lubiane oraz postrzegają innych ludzi jako ogólnie posiadających dobre intencje. 

Osoby o stylu unikającym charakteryzują się lękiem przed intymnością i opisują swoje 

związki w mało pozytywny sposób. Uważają także, że rzadko udaje się spotkać osobę, 

w której naprawdę można się zakochać, a miłość romantyczna nie trwa wiecznie. Natomiast 

badani o stylu lękowo-ambiwalentnym opisują miłość jako obsesję, pragnienie pełnego 

zjednoczenia, odczuwają zazdrość i silny pociąg seksualny wobec partnera. Stwierdzają także, 

że łatwo się zakochują, ale ich zdaniem tak naprawdę trudno jest znaleźć prawdziwą miłość. 

Ponadto często czują się niezrozumiani i niedoceniani oraz postrzegają innych jako mniej 

zdolnych i mniej chętnych do stworzenia relacji niż oni sami. 

 Powstawały również inne próby uchwycenia stylów przywiązania u osób dorosłych. 

Jedną z nich jest klasyfikacja zaproponowana przez Kim Bartholomew i Leonarda Horowitza 

(1991), która opiera się na modelach roboczych Ja i innych ludzi. Autorzy ci wyróżnili cztery 

style przywiązania: (1) ufny (secure) u osób, które pozytywnie postrzegają zarówno siebie, 

jak i innych; (2) zaabsorbowany (preoccupied) u osób, które siebie postrzegają negatywnie, 
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ale mają pozytywny model innych osób, (3) odrzucająco-unikający (dismissive-avoidant) 

charakteryzujący osoby, których model roboczy Ja jest pozytywny, ale model innych jest 

negatywny oraz (4) styl lękowo-unikający (fearful-avoidant), do którego przynależą osoby 

o negatywnym obrazie zarówno siebie, jak i innych ludzi. Kelly Brennan, Catherine Clark 

oraz Philip Shaver (1998) wyróżnili natomiast dwa wymiary więzi – lęk przed odrzuceniem 

i unikanie intymności. 

 

2.1.2. Przywiązanie a jakość i funkcjonowanie związków romantycznych 

 

 Ujęcie przywiązania zaproponowane przez Hazan i Shavera (1987) zainspirowało 

ogromną liczbę badań dotyczących funkcjonowania związków romantycznych w zależności 

od stylów i wymiarów przywiązania u osób dorosłych. 

 Osoby o bezpiecznym stylu przywiązania odczuwają wyższe zadowolenie i większą 

satysfakcję ze związku niż osoby unikające czy lękowo-ambiwalentne (Collins i Read, 1990; 

Cooper, Totenhagen, McDaniel, Curran, 2017; Kaźmierczak, Plopa, 2006; Liberska, 

Suwalska, 2011; Stacker, Bursik, 2003; Tryjarska, 2017). Jednostki bezpiecznie przywiązane 

określają swój związek jako szczególnie szczęśliwy, przyjazny i pełen zaufania. Podkreślają 

swoją zdolność do akceptowania i wspierania partnera pomimo jego wad (Hazan, Shaver, 

1987) i częściej są wobec partnerów responsywne niż osoby o stylach pozabezpiecznych 

(Davila, Kashy, 2009; Kunce, Shaver, 1994). Stosują także bardziej adaptacyjne sposoby 

rozwiązywania konfliktów (Pistole, 1989). Osoby bezpiecznie przywiązane lepiej niż osoby 

o przywiązaniu pozabezpiecznym komunikują swoje potrzeby seksualne partnerowi i lepiej 

rozumieją potrzeby partnera (Davis i in., 2006). Osoby te tworzą związki trwalsze niż osoby 

przywiązane pozabezpiecznie (Hazan, Shaver, 1987). Ponadto wykazano pozytywne korelacje 

bezpiecznego przywiązania z trzema składnikami miłości według Sternberga – namiętnością, 

intymnością i zaangażowaniem (Juroszek, Haberla, Kubeczko, 2012; Liberska, Suwalska, 

2011). 

 Badani o unikającym stylu przywiązania charakteryzują się przede wszystkim lękiem 

przed intymnością, w relacjach utrzymują dystans (Hazan, Shaver, 1987) oraz unikają 

ujawniania Ja i odczuwają dyskomfort, gdy partner się przed nimi otwiera (Mikulincer, 

Nachshon, 1991). W konfliktowych sytuacjach osoby te nie angażują się w adaptacyjne 

sposoby rozwiązywania nieporozumień (Simpson, Rholes, Phillips, 1996). Unikanie wiąże się 

z niższą jakością związku zarówno dla badanego, jak i dla jego partnera niezależnie od płci 
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(Cooper, Totenhagen, McDaniel, Curran, 2017). Styl przywiązania unikający negatywnie 

wiąże się z intymnością, namiętnością i zaangażowaniem (Juroszek, Haberla, Kubeczko, 

2012; Liberska, Suwalska, 2011). 

 Osoby lękowo-ambiwalentne są natomiast zaabsorbowane związkiem 

i responsywnością partnera, pragną zjednoczenia z partnerem, odczuwają silną zazdrość 

(Hazan, Shaver, 1987), a także odsłaniają się w sposób niezróżnicowany i zbyt intymny 

(Mikulincer, Nachshon, 1991). Jednostki te gorzej radzą sobie w sytuacjach konfliktu 

z partnerem – odczuwają niepokój, a jednocześnie złość i wrogość wobec partnera (Simpson, 

Rholes, Phillips, 1996). Intymność i namiętność korelują ujemne ze stylem lękowo-

ambiwalentnym (Liberska, Suwalska, 2011), chociaż w innym badaniu nie odnotowano 

istotnych związków ze składniami miłości Sternberga (Juroszek, Haberla, Kubeczko, 2012). 

 W natężeniu stylów i wymiarów przywiązania można zaobserwować różnice między 

kobietami i mężczyznami, na które zwracają uwagę przede wszystkim badacze z nurtu 

psychologii ewolucyjnej. W metaanalizie stu badań, w których mierzono wymiary lęku 

i unikania przywiązaniowego wykazano, że mężczyźni charakteryzują się wyższym 

poziomem unikania i niższym poziomem lęku niż kobiety (Del Giudice, 2011). 

 

2.1.3. Przywiązanie a inwestowanie w relacjach romantycznych 

 

 W obliczu tak dużego oddziaływania przywiązania na funkcjonowanie w związkach, 

jego współzależność z inwestowaniem nie jest zaskoczeniem. W pierwszym badaniu 

dotyczącym relacji między przywiązaniem a inwestycjami okazało się, że osoby 

o unikającym stylu przywiązania, mierzonym za pomocą trzech definicji autorstwa Hazan 

i Shavera (1987), mniej inwestują w relacje niż osoby lękowo-ambiwalentne i bezpiecznie 

przywiązane (Pistole, Clark, Tubbs, 1995). W kolejnym badaniu, w którym mierzono dwa 

wymiary przywiązania, czyli lęk i unikanie, okazało się, że lęk przywiązaniowy pozytywnie 

łączy się z wielkością inwestycji, natomiast unikanie negatywnie (Etcheverry i in., 2013). 

Ponadto, dzięki włączeniu do modelu postrzeganego poziomu responsywności ze strony 

partnera, udało się ustalić, że osoby które określają swoich partnerów jako responsywnych 

więcej inwestują w związki (Segal, Fraley, 2016).  

 Inwestycje w ujęciu Ellisa również znalazły oparcie w przywiązaniu – autor ten 

dokonał wstępnego powiązania inwestycji z poczuciem bezpieczeństwa na stworzonej przez 

siebie krótkiej skali, jednak odwrócił akcenty dotychczasowych badań – sprawdzał 
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powiązanie inwestycji nadawcy z poczuciem bezpieczeństwa ich odbiorcy i otrzymał 

pozytywne korelacje w przypadku obydwu płci. Natomiast Tempelhof i Allen (2008) 

analizowali związki przywiązania kobiet z ich strategiami inwestycyjnymi. Lęk i unikanie 

u kobiet wiążą się z mniejszym ogólnym inwestowaniem w związek oraz na poszczególnych 

strategiach, a także z ocenianiem partnera jako mniej inwestującego. Wymiar lęku u kobiet 

wiąże się negatywnie z inwestowaniem w szczerość, dobre relacje z rodziną partnera, 

otwartość/troskliwość i proceptywność (gotowość) seksualną, a także negatywnie 

z ocenianiem partnera pod względem jego zorientowania na przyszłość, szczerości, 

wyłączności seksualnej, otwartości/troskliwości, inwestowania czasu oraz pieniędzy, 

seksualnej proceptywności oraz zainteresowania partnerką w sytuacjach społecznych. 

Natomiast wymiar unikania u kobiet wiązał się negatywnie ze zorientowaniem na przyszłość, 

szczerością, otwartością/troskliwością, oferowaniem czasu, seksualną proceptywnością oraz 

zainteresowaniem partnerem w sytuacjach społecznych, a także negatywnie z ocenianiem 

partnera pod względem jego zorientowania na przyszłość, szczerości, otwartości/troskliwości, 

oferowania czasu i pieniędzy oraz seksualnej proceptywności. Ponadto okazało się, że 

unikanie moderuje związek między wymiarem lęku a inwestycjami partnerskimi. 

 Badania nad związkami przywiązania i inwestycji są spójne z analizami dotyczącymi 

innych wymiarów funkcjonowania w relacjach – lęk i unikanie przywiązaniowe nie sprzyjają 

zachowaniom podwyższającym jakość związków miłosnych. Zastosowanie modelu Ellisa, 

wyróżniającego konkretne strategie inwestycyjne, pozwoliło na pogłębienie wniosków 

dotyczących mniejszego inwestowania w relacje osób przywiązanych pozabezpiecznie 

sugerując, że nie tylko ogólna wielkość inwestycji jest przewidywana przez lęk i unikanie, ale 

także konkretne strategie. Dla części własnych strategii inwestycyjnych badanych 

odnotowano negatywną zależność zarówno z wymiarem lęku, jak i z wymiarem unikania 

(szczerość, otwartość/troskliwość, seksualna proceptywność), a część korelowała jedynie 

z unikaniem (zorientowanie na przyszłość, oferowanie czasu, zainteresowanie partnerem 

w sytuacjach społecznych), natomiast jedna ze strategii (dobre relacje z rodziną partnera) 

korelowała jedynie z lękiem. Pod względem oceny inwestycji ze strony partnera odnotowano 

większą spójność, gdzie ocena sześciu strategii negatywnie korelowała zarówno z lękiem, jak 

i z unikaniem (zorientowanie na przyszłość, szczerość, otwartość/troskliwość, oferowanie 

czasu, inwestowanie pieniężne, proceptywność seksualna), natomiast dwie wiązały się 

negatywnie jedynie z lękiem (wyłączność seksualna, zainteresowanie partnerem w sytuacjach 

społecznych). Ochrona fizyczna jako jedyna strategia nie wiązała się z wymiarami 

przywiązania, ani w samoopisie, ani w przypadku oceny inwestycji ze strony partnera. 
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2.2. Struktura Ja a jej znaczenie dla funkcjonowania w relacjach romantycznych 

 

 Nie tylko przywiązanie łączy się z funkcjonowaniem w związkach romantycznych. 

Struktura Ja również odgrywa ogromną rolę. Relacyjny i społeczny charakter struktury Ja 

pojawia się w wielu teoriach i dociekaniach. Na ten aspekt self zwracali uwagę zarówno 

przedstawiciele teorii relacji z obiektem i ich kontynuatorzy, np. Sullivan (1953) i Bowlby 

(1969), jak i badacze bardziej współcześni, np. Baumeister i Leary (1995).  

 Carmichael, Tsai, Smith, Caprariello, Reis (2007) analizują self w relacji z dwóch 

perspektyw: self jako obiekt i self jako podmiot. Z jednej strony Ja może być w związku 

obiektem, a więc informacje zwrotne uzyskiwane od innych, szczególnie od osób bliskich, 

mogą mieć wpływ na postrzeganie samego siebie. Ten aspekt jest widoczny zwłaszcza 

w teorii przywiązania Bowlby’ego (1969). Na bazie relacji przywiązaniowych tworzy się nie 

tylko model drugiej osoby i związku z nią, ale także model własnej osoby. Na podstawie 

interakcji z głównym opiekunem dziecko rozwija wiedzę o sobie – reprezentacja self jest więc 

powiązana z figurą przywiązania (Bowlby, 1969). Także u osób dorosłych przywiązanie 

organizuje procesy motywacyjne i emocjonalne oraz przetwarzanie informacji związanych 

z Ja (Main, Kaplan, Cassidy, 1985). Osoby bezpiecznie przywiązane mają wysoką samoocenę 

i sądzą, że są zdolne do uzyskania wsparcia od innych oraz uważają, że są godne takiej 

pomocy, natomiast osoby przywiązane pozabezpiecznie odwrotnie – uważają, że nie są warte 

uwagi ze strony innych, a ponadto cechuje je obniżona samoocena (Bartholomew, Horowitz, 

1991; Cassidy, 2000). 

 Ja w relacjach może być także rozumiane jako podmiot – to ono będzie regulować 

zachowania w związkach intymnych. Ważne znaczenie w tym kontekście mają negatywne 

modele Ja, które mogą manifestować się w postaci, np. braku pewności siebie lub niskiej 

samooceny. Zgodnie z badaniami osoby z negatywnymi modelami Ja rzadziej uważają, że ich 

partner je kocha, a to z kolei wiąże się z mniejszą satysfakcją z relacji i mniejszym wobec niej 

optymizmem (Murray, Holmes, Griffin, Bellavia, Rose, 2001). Ponadto osoby takie 

przybierają ochronne strategie self i niechętnie otwierają się przed innymi (Matsushima, 

Shiomi, Kuhlman, 2000), podczas gdy wzajemne ujawnianie informacji o sobie jest jednym 

z elementów rozwijania intymności (Sternberg, 1986). W obliczu konfliktów jednostki 

o negatywnych modelach Ja wątpią w dobre intencje partnera, odczuwają z nim mniejszą 

bliskość, czują się bardziej zranione, odrzucone i doświadczają więcej lęku (Murray, Bellavia, 

Rose, Griffin, 2003; Murray, Holmes, Bellavia, Griffin, Dolderman, 2002). Jednakże również 

nadmiernie pozytywny model self może być szkodliwy dla związku. W badaniach 
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prowadzonych podczas sesji speed datingu, osoby przeceniające swój wygląd zewnętrzny 

były postrzegane jako partnerzy do związków krótkotrwałych, ale nie do relacji 

długoterminowych (Schröder–Abé, Rentzsch, Asendorpf, Penke, 2016). Ponadto narcyzm 

powiązany jest z niższym poziomem zaangażowania w związek (Campbell, Foster, 2002; 

Campbell, Foster, Finkel, 2002), częstszą niewiernością (Campbell i in., 2002), mniej 

restrykcyjną orientacją socjoseksualną (Foster, Shrira, Campbell, 2006) oraz częstszym 

angażowaniem się w negatywnie zachowania w odpowiedzi na konflikty pojawiające się 

w relacji (Peterson, DeHart, 2014).  

 Znaczenie dla związków ma także klarowność koncepcji Ja, która pozytywnie łączy 

się z satysfakcją z relacji miłosnych (Lewandowski, Nardne, Raines, 2010; Parise, Pagani, 

Donato, Sedikides, 2019). Ponadto znajomość koncepcji Ja danej osoby przez jej partnera jest 

ważnym elementem budowania intymności w związku (Reis, Shaver, 1988), umożliwia 

bowiem partnerowi bycie responsywnym wobec potrzeb tej osoby oraz wspiera 

funkcjonowanie pary jako harmonijnej diady. Ponadto partnerzy mogą uczestniczyć 

w realizacji ważnych dla Ja motywów (Carmichael i in., 2007) poprzez wzajemne wspieranie 

się w dążeniu do ideałów (Drigotas, 2002). Koncepcja Ja generuje również emocje wobec 

partnera, np., dumę, jeśli partner prześcignie nas w zadaniu stosunkowo nieważnym dla 

naszego obrazu Ja, ale istotnym dla niego (Tesser, Collins, 1988) lub współczucie wobec 

partnera w razie jego porażki (Beach, i in., 1998; Scinta, Gable, 2002). 

 

2.2.1. Motywy Ja jako element struktury Ja 

 

 Motywacyjnym elementem struktury self są motywy Ja. Jednym z najbardziej znanych 

modeli motywów Ja jest model SCENT (Self-Concept Enhancing Tactician Model) autorstwa 

Sedikidesa i Strube (1995, 1997), który dotyczy sposobu przetwarzania informacji przez ludzi 

w celu dokonania ewaluacji siebie (self-evaluation). Ewaluacja siebie jest procesem 

o charakterze motywacyjnym, w którym koncepcja siebie jest negocjowana i modyfikowana. 

Autorzy ci wyróżnili cztery kategorie motywów Ja: umacnianie siebie (self-enhancement), 

weryfikację siebie (self-verification), ocenę samego siebie (self-assessment) oraz 

doskonalenie siebie (self-improvement). Motyw umacniania siebie (autowaloryzacji) służy 

włączaniu w obraz Ja, akceptowaniu i powiększaniu zasobu informacji, które są przychylne 

dla self. Ludzie są więc motywowani do zwiększania pozytywności swojego obrazu siebie 

i chronienia go przed negatywnymi informacjami. Motyw weryfikacji siebie powoduje 
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natomiast dążenie jednostki do pozyskiwania informacji spójnych z Ja nieważne, czy są one 

negatywne czy pozytywne. Ludzie są więc motywowani do utrzymania spójności pomiędzy 

już posiadanym obrazem Ja a nowymi informacjami odnoszącymi się do self. Z kolei motyw 

oceny samego siebie (autodiagnozowania) polega na dążeniu do posiadania dokładnych 

informacji o sobie. W przypadku tego motywu również nie jest istotne, czy zdobywane 

informacje są negatywne czy pozytywne dla self. Ludzie są więc motywowani do 

pozyskiwania dokładnej oceny siebie. Motyw doskonalenia siebie powoduje tymczasem 

dążenie do wiedzy, która może być użyteczna dla Ja, pomimo jej możliwego 

krótkoterminowego negatywnego wpływu. Ludzie są zatem motywowani do polepszania 

swoich cech, zdolności, umiejętności, statusu zdrowotnego lub dobrostanu. Później Sedikides 

i Skowronski (2000) dodali jeszcze motyw ochrony siebie (self-protection), który służy 

eliminacji, negacji lub umniejszaniu informacji, które są nieprzychylne dla obrazu siebie. 

 Sedikides i Skowronski motywom wymienianym w modelu SCENT przypisują 

znaczenie ewolucyjne. Charakterystyczne dla człowieka self bierze udział w procesach, 

których wynikiem jest efektywne poznanie, efektywne zachowanie, lepsze przystosowanie 

i lepsze zdrowie (Sedikides, Skowronski, 1997). Przeżycie wczesnych hominidów zależało po 

części od tego, jakiego rodzaju informacji poszukiwali i jakiego rodzaju informacje 

pozyskiwali ze środowiska, od sposobu, w jaki te informacje były interpretowane i od 

sposobu, w jaki były przekształcane na osądy i zachowania (Sedikides, Skowronski, 2000). 

Charakterystyczne dla człowieka Ja mogło pojawić się nawet 300 tys. lat temu, na co 

wskazują odnalezione niedawno skamieniałości (Hublin i in., 2017; Skowronski, Sedikides, 

2018). Jego wykształcenie zachodziło pod wpływem dwóch rodzajów nacisków (Sedikides, 

Skowronski, 1997, 2000, 2003, 2017, 2018; Sedikides, Skowronski, Dunbar, 2006; Sedikides, 

Skowronski, Gaertner, 2004). Pierwszym z nich były naciski ekologiczne, związane ze 

zmianą środowiska życia z lasów na sawannę i, powiązaną z tym, modyfikacją diety. Zmiana 

niszy ekologicznej wpłynęła także na pojawienie się nowego sposobu zdobywania pożywania 

– polowania, które spowodowało polepszenie zdolności do orientowania obiektów 

w przestrzeni, wywołało rozwój pamięci oraz konieczność angażowania się w świadome 

analizy myślowe ze względu na większą częstotliwość występowania nowych i nieznanych 

bodźców (Sedikides, Skowronski, 1997; Sedikides, Skowronski, 2000). Drugim rodzajem 

nacisków były naciski społeczne w formie pojawienia się stabilnych grup społecznych. 

Pierwotni ludzie tworzyli dość luźną i elastyczną strukturę społeczną, w której status danej 

osoby był często zmienny w zależności od momentu i sytuacji. Powoduje to duże poznawcze 

wymagania – aby odnieść sukces jednostka musi cały czas monitorować innych członków 
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grupy i obecną sytuację. Ponadto self było formowane przede wszystkim poprzez 

internalizowanie sposobu, w jaki członkowie grupy społecznej spostrzegali i oceniali 

jednostkę, co było możliwe jedynie w obliczu wyszukanych zdolności poznawczych 

(Sedikides, Skowronski, 1997).  

 Aby uznać daną właściwość za adaptację musi ona pomagać w przetrwaniu lub 

reprodukcji (Tooby, Cosmides, 1992). Jednostki posiadające poznawcze i dyspozycyjne 

cechy, które umożliwiały sprawne funkcjonowanie w grupie miały reprodukcyjną korzyść 

w postaci zyskania dostępu do pożywienia, partnerów i ochrony przed drapieżnikami (Wilson, 

Sober, 1994). Symboliczne self sprzyjało planowaniu i wykonywaniu codziennych czynności, 

efektywnemu zarządzaniu czasem i podejmowaniu dostosowanych do jednostki zadań i, tym 

samym, potęgowało poczucie sprawczości i podwyższało samoocenę, mogąc jednocześnie 

zwiększać szanse na sukces reprodukcyjny – szczęśliwy i aktywny partner to atrakcyjny 

partner. Procesy te miały także wpływ na efektywne funkcjonowanie całej grupy – dzięki 

symbolicznemu self jednostki zyskiwały rozeznanie w swoich mocnych stronach, co sprzyjało 

zajmowaniu odpowiedniej pozycji w grupie oraz podejmowaniu stosownych do możliwości 

zadań, co przyczyniało się do stabilizacji grupy i jej skutecznego działania (Sedikides, 

Skowronski 2000; Sedikides, Skowronski, Dunbar, 2006; Sedikides, Skowronski, Gaertner, 

2004; Skowronski, Sedikides, 2017). 

 Model SCENT spotkał się jednak z krytyką. Niektórzy poddawali w wątpliwość liczbę 

i rodzaje wyróżnionych motywów (Leary, 2007; Silvia, Duval, 2004), a inni dodatkowo 

opisowy, a nie wyjaśniający charakter tego modelu (Silvia, Duval, 2004). Ponadto Silvia 

i Duval (2004), korzystając z teorii przedmiotowej samoświadomości, podkreślili konieczność 

włączenia do dyskusji o motywach Ja pojęcia atrybucji, ponieważ ukierunkowuje ona 

działanie człowieka oraz wpływa na ocenę siebie. Zdaniem tych autorów, uaktywnienie się 

motywów Ja jest wynikiem procesów atrybucji. 

 

2.2.2. Motywy Ja w ujęciu Gasiula 

 

 Ze względu na krytykę modelu SCENT Gasiul zaproponował swoje autorskie ujęcie 

motywów Ja (Gasiul, Strus, 2018; Gasiul, 2020; Gasiul, 2022), traktując je szerzej niż jedynie 

jako sposoby przetwarzania informacji służące ewaluacji self. Gasiul (2022), analizując 

podejście do zachowań motywacyjnych w ramach różnych nurtów psychologicznych (m. in., 

poznawczym, społecznego uczenia się, egzystencjalnym), stwierdza, że  działania, i leżące 
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u ich podstaw motywy, wskazują na sprawczość i podmiotowość jednostki. Proponuje więc 

oparcie motywów Ja na perspektywie personalistycznej, która w szczególny sposób podkreśla 

podmiotowość człowieka i traktuje Ja jako intencjonalny podmiot, będący sprawcą zachowań 

i ich modyfikacji. Ja stanowi zatem źródło motywacji. Gasiul definiuje motywy jako 

dyspozycje, które mogą aktywować pewne działania człowieka w odpowiedzi na zaistniałe 

sytuacje i zdarzenia. Motywy Ja można realizować na różne sposoby, zależnie od warunków, 

np. sytuacyjnych, społecznych czy kulturowych, ale motyw sam w sobie jest czymś stałym. 

Możliwość realizacji motywów Ja powoduje spełnianie się atrybutów osobowych, na 

podstawie których można uchwycić osobową naturę człowieka. Atrybuty są nadrzędne wobec 

motywów i bardziej od nich ogólne. Możliwość spełniania atrybutów budzi emocje 

przyjemne, pozytywne, natomiast niemożliwość ich realizacji wywołuje nieprzyjemne, 

negatywne stany emocjonalne. Jeśli dany stan emocjonalny powtarza się, to powoduje to 

utrwalenie danych form aktywności, co z kolei nadaje kierunek rozwojowi osobowości danej 

jednostki (Gasiul, 2020). 

 Gasiul i Strus (2018) uszeregowali zaproponowane przez Gasiula motywy Ja, 

opracowując Kołowy Model Motywów Ja (KMMJ), który został potwierdzony przez 

Stolarskiego (2021). Autorzy odnieśli się do podstawowych prawidłowości rządzących 

motywacją – reguł podobieństwa, konfliktu i ortogonalności. Niektóre motywy mogą być 

realizowane poprzez te same zachowania. Inne motywy, stojące ze sobą w sprzeczności, 

prowadzą do wykluczających się działań – realizacja jednego motywu wyklucza więc 

możliwość realizacji drugiego motywu. Inne zaś motywy są wobec siebie ortogonalne 

(niezależne), a więc realizacja jednego motywu nie wpływa na realizację drugiego. Reguły te 

wyznaczają treść i sposób uporządkowania motywów Ja oraz relacje pomiędzy nimi. 

Dwanaście motywów Ja rozłożonych jest na kole. W ten sposób powstało sześć osi, których 

biegunami są poszczególne motywy Ja: 

1. Oś poczucia własnej wartości – dążenie do bycia ważnym dla innych (bycie obiektem 

czyjejś przyjaźni lub miłości, bycie pomocnym i potrzebnym, spełnianie czyichś 

potrzeb) vs. dążenie do bycia znaczącym na tle innych (opieranie swojej samooceny 

na byciu ważniejszym, bardziej cenionym, podziwianym i lepszym od innych). 

Biegunami tej osi są Ja relacyjne i Ja rywalizacyjne. 

2. Oś wolności – motyw odpowiedzialności (przestrzeganie zasad oraz przyjęcie na 

siebie obowiązku dbania o kogoś/o coś lub o siebie) vs. motyw wolności (zabieganie  

o możliwość decydowania o sobie i unikanie bycia przez innych ograniczanym, 
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poleganie na samym sobie). Biegunami, które tworzą tę oś są: Ja normatywne – Ja 

indywidualistyczne. 

3. Oś tożsamości – tożsamość kolektywna (dążenie do identyfikacji i więzi z jakąś grupą 

odniesienia i bycia jej integralną częścią – narodem, kulturą, religią, rodziną, grupą 

zawodową, grupą społeczną, z której jednostka pochodzi) vs. tożsamość osobista 

(dążenie do bycia kimś samodzielnym i niezależnym, podkreślanie swojej odrębności  

i niepowtarzalności). Biegunami tej osi są Ja zakorzenione i Ja autonomiczne. 

4. Oś indywidualności – motyw ochrony samego siebie (zabezpieczenie swojego 

zdrowia zarówno w wymiarze społecznym, jak i w wymiarze biologicznym, ochrona 

własnych pragnień i potrzeb, a także zdrowia i życia) vs. motyw kompetencji (dążenie 

do przekraczania siebie i doskonalenia swoich kompetencji, umiejętności, a także 

bycie skutecznym, nastawienie na tworzenie czegoś nowego). Biegunami, które 

tworzą tę oś są: Ja obronne i Ja ekspansywne. 

5. Oś transcendencji, która jest wymiarem aksjologicznym – prywatność (dążenie do 

zabezpieczenia swojego świata wewnętrznego przed innymi ludźmi) vs. 

transcendencja (dążenie do wykraczania poza tu i teraz, otwarcie na uniwersum, 

dążenie do odkrywania sensu życia). Biegunami tej osi są Ja subiektywne i Ja 

transcendentne. 

6. Oś rozumności – motyw afirmacji Ja (postrzeganie siebie jako kogoś ważnego, 

wyjątkowego i jednocześnie niezrozumianego przez innych, nadmierne uczuciowe 

nastawienie do siebie i świata, sentymentalna postawa wobec przeszłości) vs. motyw 

rozumności (dążenie do kierowania się logiką, a nie uczuciami, pragnienie pogłębienia 

wiedzy o świecie i o sobie samym). Biegunami, które tworzą tę oś są Ja sentymentalne 

i Ja logiczne. 

 

 W zaproponowanym przez siebie modelu Gasiul szczególnie silnie wiąże motywy Ja 

z relacjami z drugą osobą. Jego zdaniem motywy Ja, mimo swojego egotycznego charakteru, 

nie mogą być analizowane w oderwaniu od relacji z drugą osobą. Relacja z drugą osobą jest 

więc podstawą rozwoju osobowości, co odzwierciedla pierwsza reguła kształtowania się 

osobowości – zasada „przywiązanie – dystansowanie – indywiduacja”. Jednym 

z podstawowych motywów, który wzbudza i ukierunkowuje zachowanie człowieka, jest 

właśnie przywiązanie. Dzięki przywiązaniu, i związanymi z nim działaniami opiekuna, 

w dziecku tworzy się fundament, który na późniejszych etapach życia umożliwi mu 

odkrywanie swojej indywidualności (Gasiul, Strus, 2018). Na różnych etapach życia proces 
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ten będzie zachodzić w relacji z innymi osobami, co wynika z pojawiania się nowych 

dyspozycji psychofizycznych, które ukierunkowują jednostkę na osoby komplementarne 

wobec tych dyspozycji. W tym aspekcie istotna jest także umiejętność dystansowania się od 

obiektów charakterystycznych dla wcześniejszych faz rozwoju. Dystansowanie nie jest jednak 

tożsame ze zrywaniem relacji – relacje te są nadal istotne dla rozwoju osobowości, ale z innej 

już perspektywy (Gasiul, 2020). Możliwość wysycenia się kontaktem z drugą osobą 

powoduje, zdaniem Gasiula (2013), powstawanie dyspozycji motywacyjnych pod postacią 

motywów Ja, które z kolei umożliwiają orientację na cele, zadania i wartości, co sprzyja 

przeżywaniu pozytywnych emocji. Doświadczenia z innymi można więc potraktować jako 

afektywny rdzeń struktury Ja (Gasiul, 2022). 

 Pierwotnie przywiązanie może prowadzić do skupienia się na przestrzeganiu zasad 

i przyjmowaniu na siebie odpowiedzialności (Ja normatywne) i ukierunkowaniu na bycie 

członkiem jakiejś większej grupy odniesienia (Ja zakorzenione). Jeśli te motywy się wysycą, 

to możliwe jest dążenie do bycia kimś odrębnym od innych, niepowtarzalnym (Ja 

autonomiczne) oraz samodyrektywnym (Ja indywidualistyczne), a to następnie prowadzi do 

przekraczania i doskonalenia siebie (Ja ekspansywne), wykraczania poza tu i teraz i dążenia 

do odkrywania sensu życia (Ja transcendentne) oraz kierowania się w życiu logiką 

i pogłębiania wiedzy o świecie i o sobie samym (Ja logiczne). Jeśli natomiast proces 

dystansowania nie przebiegł pomyślnie, to następuje fiksacja na ochronie samego siebie 

w wymiarze społecznym i biologicznym (Ja obronne), nadmiernie emocjonalnej postawie do 

siebie i świata i poczuciu bycia niezrozumianym (Ja sentymentalnym) oraz nieodsłanianiu 

swoich przeżyć emocjonalnych przed innymi (Ja subiektywne). Kluczowe znaczenie ma 

również nadmierna koncentracja na narcystycznych dążeniach do bycia lepszym i bardziej 

wartościowym od innych (Ja rywalizacyjne) (Gasiul, 2022). Można więc wywnioskować, że 

osoby o bezpiecznym przywiązaniu będą cechować się motywami ukierunkowującymi na 

niezależność, które jednocześnie nie powodują separowania się od relacji z drugim 

człowiekiem. 

 Ta propozycja, mimo że w tym momencie głównie teoretyczna, wydaje się spójna 

z dotychczasowymi badaniami. Osoby o bezpiecznym przywiązaniu charakteryzują się 

czymś, co Mikulincer i Shaver (2016) nazwali „zdrowym narcyzmem”, który pozwala 

jednostce na stworzenie spójnej i koherentnej struktury Ja. Zgodnie z badaniami osoby 

o bezpiecznym przywiązaniu charakteryzują się wyższą samooceną niż osoby przywiązane 

pozabezpiecznie, uważają, że są godne pomocy i uwagi ze strony innych, mają poczucie 

kompetencji i skuteczności oraz efektywniej regulują emocje (patrz przegląd badań 
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w: Mikulincer, Shaver, 2016). Wydaje się więc, że taka reprezentacją self stanowi swojego 

rodzaju „zaplecze”, aby realizować motywy tożsamości osobistej, wolności, kompetencji, 

szeroko pojętej transcendencji oraz rozumności. Realizacja takich motywów może być z kolei 

korzystna dla funkcjonowania w związkach romantycznych. Badania prowadzone 

z wykorzystaniem teorii autodeterminacji Deci’ego i Ryana (2000), w ramach której 

szczególnie podkreśla się skłonność ludzi do samostanowienia i swobody działań, pokazują, 

że osoby autonomiczne cechuje także większa autonomia w związku, co z kolei przekłada się 

na lepsze radzenie sobie z konfliktami w relacjach (Knee, Lonsbary, Canevello, Patrick, 

2005). Autonomia w związku sprzyja także wspieraniu partnera w jego rozwoju, łączy się 

z responsywnością oraz satysfakcją z relacji (Hadden, Rodriguez, Knee, Porter, 2015). 

Ponadto realizacja potrzeb autonomii i kompetencji pozytywnie koreluje z zaangażowaniem 

i satysfakcją ze związku (Patrick, Knee, Canevello, Lonsbary, 2007). Związek może być też 

jedną z form ekspansji self. Relacyjna ekspansja self łączy się natomiast z wyższą jakością 

relacji (Aron, Norman, Aron, McKenna, Heyman, 2000; Reissman, Aron, Bergen, 1993), 

z większą namiętnością, która z kolei podwyższa satysfakcję ze związku (Muise i in., 2019) 

oraz zmniejsza prawdopodobieństwo zdrady (VanderDrift, Lewandowski, Agnew, 2011). 

 Inaczej osoby przywiązane pozabezpiecznie – nie mając wykształconej stabilnej 

samooceny i poczucia własnej wartości (Brennan, Morris, 1997; Collins, Read, 1990; Doinita, 

2015; Foster, Kernis, Goldman, 2007) oraz posiadając negatywne reprezentacje siebie lub 

innych (Bartholomew, Horowitz, 1991), skupiają się one na motywach związanych 

z zabezpieczaniem siebie, ochroną swojego życia wewnętrznego przed innymi, nadmierną 

emocjonalną koncentracją na świecie i sobie oraz narcystyczną rywalizacją z innymi. Jak już 

wcześniej wspominano, odsłanianie przed partnerem informacji o sobie jest jednym 

z elementów budowania intymności w relacji (Sternberg, 1986) i wiąże się z satysfakcją ze 

związku, zadowoleniem z życia seksualnego i zaangażowaniem (Byers, Demmons, 1998; 

Sprecher, Hendrick, 2004). Z kolei neurotyzm i często wiązana z nim słaba regulacja emocji 

korelują z niższą satysfakcją ze związku, z negatywnymi zachowaniami podczas konfliktów, 

wrogimi atrybucjami wobec partnera, zachowaniami pasywno-agresywnymi oraz mniejszym 

ujawnianiem informacji o sobie (Kreuzer, Gollwitzer, 2022; Lavee, Ben-Ari, 2004; Vater, 

Schröder–Abé, 2015). Ponadto dążenie do bycia lepszym od innych, np. pod postacią 

narcyzmu, również wiąże się z gorszym funkcjonowaniem w relacjach romantycznych 

(Campbell, Foster, 200; Campbell, Foster, Finkel, 2002; Foster, Shrira, Campbell, 2006; 

Peterson, DeHart, 2014; Wurst i in., 2017).  
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 Na podstawie zasugerowanego przez Gasiula połączenia przywiązania 

z zaproponowanymi przez niego kategoriami motywów Ja oraz w świetle dotychczasowych 

badań, można założyć, że motywy Ja stanowią mediator pomiędzy stylem przywiązania danej 

osoby a charakterystyką jej funkcjonowania w relacji romantycznej. 
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ROZDZIAŁ 3. OSOBY HOMOSEKSUALNE W ZWIĄZKACH 

ROMANTYCZNYCH 

 

 Ludzie tworzą wiele rodzajów związków romantycznych i seksualnych, także 

w innych konfiguracjach niż diady osób heteroseksualnych (Jonason, Balzarini, 2016). 

Jednym z częściej występujących układów, alternatywnych dla relacji osób 

heteroseksualnych, są pary osób homoseksualnych. 

 Pomiędzy związkami osób homoseksualnych a relacjami heteroseksualnymi można 

zaobserwować wiele podobieństw (Kurdek, 2004; Roisman, Clausell, Holland, Fortuna, 

Elieff, 2008). Partnerzy obu typów związków doświadczają konfliktów i barier 

komunikacyjnych, problemów związanych z niewiernością oraz wspólnym podejmowaniem 

decyzji (Majka-Rostek, 2012), mają podobne rytuały, takie jak celebracja ważnych 

uroczystości i rocznic (Mizielińska, Abramowicz, Stasińska, 2014), a także doświadczają 

dynamiki relacji w zbliżony sposób (Iniewicz, 2009). 

 Z drugiej strony pary osób homoseksualnych mają swoją specyfikę. Większość 

obecnych w kulturze wzorców, odnoszących się do tworzenia związków romantycznych, ich 

funkcjonowania i występującego w nich podziału ról, dotyczy diad osób heteroseksualnych. 

Takich wzorców dla par osób homoseksualnych jest znacznie mniej (Majka-Rostek, 2012; 

McWhirter, Madison, 1984, za: Iniewicz, 2012), co wiąże się z bardziej elastycznym 

podziałem ról w tych relacjach (Kurdek, 2005; Majka-Roster, 2012) i ich większym 

egalitaryzmem (Mizielińska i in., 2014; Patterson, 1995). 

 Ponadto na funkcjonowanie diad osób homoseksualnych wpływa także ich mniejsza 

społeczna akceptacja (Centrum Badania Opinii Społecznej, 2019), która przekłada się z kolei 

na niższy poziom wsparcia ze strony bliskich (Smith, Brown, 1997), kwestię jawności 

i niejawności relacji, pod względem której partnerzy mogą się od siebie różnić (Berger, 1990; 

LaSala, 2000; Majka-Rostek, 2012; McWhirter, Madison, 1984, za: Iniewicz, 2012), 

zinternalizowaną homonegatywność (Balsam, Szymanski, 2005; Dupras, 1994; Elizur, 

Mintzer, 2003; Mohr, Fassinger, 2006; Nichols, 2004) oraz brak możliwości prawnego 

zalegalizowania relacji (Balsam, Beauchaine, Rothblum, Solomon, 2008; Whitton, Kuryluk, 

Khaddouma, 2015). Wszystkie te czynniki negatywnie wiążą się z jakością i trwałością 

związków tworzonych przez osoby homoseksualne. 
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3.1. Inwestycje w związkach wśród osób homoseksualnych 

 

 Badania z wykorzystaniem modelu inwestycji Rusbult (1980, 1983) wykazały, że 

inwestycje są predyktorem zaangażowania także wśród osób homoseksualnych (Greene, 

Britton, 2015; Kurdek, 2007, 2008). Ponadto Kurdek (2008), badając obie osoby tworzące 

diady, wykazał, że poziom inwestycji jednego partnera przewiduje poziom inwestycji 

drugiego partnera wśród osób homoseksualnych (Kurdek, 2008). 

 Odnotowano jednak także pewne różnice w porównaniu z osobami heteroseksualnymi. 

Zgodnie z metaanalizą Le i Agnew (2003) korelacja pomiędzy inwestowaniem 

a zaangażowaniem w relacje jest silniejsza dla mężczyzn heteroseksualnych niż dla mężczyzn 

homoseksualnych, natomiast między kobietami heteroseksualnymi a homoseksualnymi, jak 

i pomiędzy mężczyznami homoseksualnymi i kobietami homoseksualnymi nie odnotowano 

istotnych różnic. Lehiller (2010) natomiast wykorzystał propozycję Goodfrienda i Agnew 

(2008), którzy podzielili inwestycje na namacalne i nienamacalne, i porównał mężczyzn 

homoseksualnych i heteroseksualnych. Okazało się, że inwestycje materialne przewidują 

zaangażowanie jedynie mężczyzn heteroseksualnych, natomiast inwestycje niematerialne są 

predyktorem zaangażowania niezależnie od orientacji psychoseksualnej. 

 Nieliczne badania dotyczyły porównania poziomu inwestycji osób homoseksualnych 

i heteroseksualnych. W badaniu, które obejmowało marginalizowane grupy (pary 

homoseksualne, pary osób różnej rasy oraz pary z dużą różnicą wieku) okazało się, że osoby 

z takich związków inwestują w relacje mniej niż osoby ze związków niemarginalizowanych 

(pary osób heteroseksualnych, tej samej rasy i w podobnym wieku), chociaż jednocześnie 

odczuwają wyższy poziom zaangażowania (Lehmiller, Agnew, 2006). Duffy i Rusbult (1986) 

wykazały natomiast, że osoby heteroseksualne w porównaniu z kobietami i mężczyznami 

homoseksualnymi, zgłaszają wyższy ogólny poziom inwestycji, chociaż wynik ten osiągnął 

jedynie poziom tendencji statystycznej. Biorąc pod uwagę także płeć badanych autorki 

ustaliły, że mężczyźni homoseksualni zgłaszali najniższy ogólny poziom inwestycji 

w porównaniu z kobietami homoseksualnymi oraz osobami heterosekualnymi. Ponadto 

autorki te badały poszczególne rodzaje inwestycji za pomocą pojedynczych pytań. Mężczyźni 

heteroseksualni zgłaszali najwięcej inwestycji pieniężnych, natomiast mężczyźni 

homoseksualni najmniej. Inne różnice w sposobie inwestowania występowały już tylko ze 

względu na płeć – kobiety zgłaszały, że spędzają więcej czasu ze swoimi 

partnerami/partnerkami w tygodniu oraz że dzielą z nimi więcej dóbr materialnych. Ponadto 

określały swoje związki jako bardziej wyłączne, a także więcej aktywności uważały za 
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unikatowo związane z osobą partnerską. Na podstawie tego badania można wnioskować, że 

więcej różnic w zakresie inwestycji wynika z płci badanych osób niż z ich orientacji 

psychoseksualnej. Model inwestycji partnerskich Ellisa (1998) nie był natomiast do tej pory 

wykorzystywany do badania osób nieheteroseksualnych.  

 

3.2. Przywiązanie u osób homoseksualnych 

 

 Już Mary Ainsworth sugerowała, że przywiązanie romantyczne w parach 

jednopłciowych prawdopodobnie działa w ten sam sposób, co w parach osób 

heteroseksualnych (1985). W niektórych badaniach odnotowano podobny rozkład stylów 

przywiązania u osób homoseksualnych w porównaniu z osobami heteroseksualnymi (Ridge, 

Feenay, 1998), natomiast w innych (Iniewicz, 2015) odnotowano wyższy poziom lęku u osób 

homoseksualnych. Biorąc pod uwagę płeć badanych wykazano wyższy poziom lęku 

u mężczyzn homoseksualnych i biseksualnych w porównaniu z kobietami homoseksualnymi 

i biseksualnymi (Mohr, Selterman, Fassinger, 2013; Ridge, Feenay, 1998; Sommatico, Iorio, 

Lacatena, Parrello, 2021). Stanowi to różnicę w porównaniu z osobami heteroseksualnymi, 

gdzie to mężczyźni osiągają wyższy poziom unikania i niższy poziom lęku niż kobiety (Del 

Giudice, 2011). 

 Podobnie jak w parach osób heteroseksualnych, wśród osób homoseksualnych 

bezpieczne przywiązanie łączy się z wyższą satysfakcją ze związku i lepszym jego 

funkcjonowaniem, a pozabezpiecznie koreluje z jakością negatywnie i utrudnia 

funkcjonowanie w relacji (Guzmán-González i in., 2020; Mohr i in., 2013; Ridge, Feenay, 

1998; Sommatico i in., 2021). Na przykład w badaniu Mohra i in. (2013) własny lęk 

przywiązaniowy oraz lęk partnera negatywnie wiązały się ze wskaźnikami jakości związku 

(satysfakcją, zaangażowaniem, zaufaniem, intymnością, codziennymi dyskusji), a pozytywnie 

ze wskaźnikami problemów w związku (intensywnością trudności w relacji oraz problemami 

komunikacyjnymi). Natomiast w innych badaniach (np. Guzmán-González i in., 2020) to 

unikanie negatywnie korelowało z satysfakcją z relacji romantycznej.  

 Ogólnie badania nad przywiązaniem u osób homoseksualnych pokazują, że lękowe 

i unikające przywiązanie są powiązane z mniej pozytywną oceną związku i z mniej 

pozytywnymi doświadczeniami w nich, co jest tożsame z badaniami prowadzonymi wśród 

par osób heteroseksualnych. Osoby homo- i heteroseksualne są podobne pod względem 

stylów przywiązania i relacyjnych korelatów stylów przywiązania (Mohr, 2008). 
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3.3. Struktura Ja osób homoseksualnych i jej znaczenie dla relacji romantycznych 

 

 Dużym obszarem analiz, związanym ze strukturą self osób homoseksualnych, jest 

kwestia wyłaniania się homoseksualnej tożsamości, czego przykładem jest model Cass 

(1979), która podzieliła ten proces na sześć etapów: pomieszanie tożsamości, porównywanie 

tożsamości, tolerancja tożsamości, akceptacja tożsamości, duma z tożsamości oraz synteza 

tożsamości (patrz też krytyka tego modelu, np. Horowitz, Newcomb, 2002; Kenneady, 

Oswalt, 2014). 

 Badania nad Ja osób homoseksualnych w kontekście tworzonych przez nie relacji 

romantycznych koncentrują się w dużej mierze na kwestiach związanych z akceptacją własnej 

orientacji seksualnej. Egodystoniczność niehetoroseksualnej orientacji i niechęć do jej 

ujawniania mogą przyczyniać się do gorszego funkcjonowania w relacjach romantycznych 

(Balsam, Szymanski, 2005; Dupras, 1994; Elizur, Mintzer, 2003; Frost, Meyer, 2003; Mohr, 

Fassinger, 2006). Akceptacja własnej homoseksualności wiąże się z wyższą satysfakcją 

z relacji i jej trwałością (Elizur, Mintzer, 2003), homonegatywność natomiast łączy się 

z niższą satysfakcją ze związku i niższą jego jakością (Balsam, Szymanski, 2005; Mohr, 

Fassinger, 2006), mniej pozytywnymi postawami wobec seksualności (Dupras, 1994), 

większym napięciem w związku (Frost, Meyer, 2009) oraz częstszą przemocą w związku, 

zarówno doświadczaną, jak i zadawaną (Balsam, Szymanski, 2005). Znaczenie ma także 

podobieństwo obydwojga partnerów pod względem akceptacji nieheteroseksualnej orientacji 

– większe podobieństwo łączy się z wyższą jakością z relacji (Mohr, Fassinger, 2006). 

 Keller i Rosen (1988, za: Mohr, Fassinger, 2006) sugerują, że nieakceptacja 

homoseksualności może powodować mniejszy szacunek wobec siebie, jak i wobec partnera, 

natomiast Green i Mitchell (2002) uważają, że obniżenie jakości relacji w wyniku 

nieakceptowania własnej orientacji może zachodzić poprzez symptomy depresji (co 

potwierdzili Frost i Meyer, 2009), bycie wycofanym w relacji z partnerem i zahamowania 

seksualne. 

 Także badania nad klarownością koncepcji Ja, która ma znaczenie dla funkcjonowania 

związków osób heteroseksualnych (Parise, Pagani, Donato, Sedikides, 2019), wśród osób 

homoseksualnych skupiały się na jej powiązaniach ze zinternalizowaną homofobią 

i postawami wobec własnej orientacji (np. Feinstein, Davila, Yoneda, 2010). Tak więc 

o przełożeniu klarowności koncepcji Ja na związki romantyczne wśród osób 

homoseksualnych możemy wnioskować w sposób pośredni, odnosząc się do wyników badań 

dotyczących egodystoniczności orientacji psychoseksualnej. 
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 Zinternalizowana homofobia jest także wiązana z przywiązaniem. Bezpieczne 

przywiązanie wiąże się z akceptacją własnej homoseksualności (Elizur, Mintzer, 2003; 

Jellison, McConnell, 2003), natomiast pozabezpieczne style i wymiary przywiązania korelują 

ze zinternalizowaną homofobią (Brown, Trevethan, 2010; Calvo, Cusinato, Meneghet, 

Miscioscia, 2021; Mohr, Fassinger, 2003; Sherry, 2007), a związki te są prawdopodobnie 

mediowane przez poziom wsparcia społecznego (Calvo, Cusinato, Meneghet, Miscioscia, 

2021). 

 Badania nad strukturą Ja osób homoseksualnych i jej powiązaniami 

z funkcjonowaniem w związkach romantycznych skupiają się na odrębnych kwestiach niż ma 

to miejsce w przypadku par heteroseksualnych. Ogólny wniosek jest jednak tożsamy dla 

przedstawicieli obydwu orientacji. Negatywne modele self utrudniają funkcjonowanie 

w związkach romantycznych i obniżają ich jakość, natomiast pozytywne modele Ja odwrotnie 

– są korzystne dla przebiegu relacji romantycznych. Można również założyć podobną ścieżkę, 

jak u osób heteroseksualnych –  korelacja przywiązania z zachowaniami w obrębie relacji 

romantycznych i ich jakością jest mediowana poprzez strukturę Ja jednostki. 

 

3.4. Osoby homoseksualne w związkach romantycznych a badania w nurcie psychologii 

ewolucyjnej 

 

 Biorąc pod uwagę fakt, że inwestycje partnerskie Ellisa (1998) nie były jeszcze 

wykorzystywane w badaniach z udziałem osób homoseksualnych, warto przyjrzeć się innym 

dotychczasowym analizom, prowadzonym w nurcie psychologii ewolucyjnej, 

uwzględniającym tę grupę badanych. 

 W psychologii dobierania się w pary i funkcjonowania w związkach osób 

homoseksualnych można przyjąć dwie perspektywy wynikające z założeń psychologii 

ewolucyjnej: (1) osoby homoseksualne są podobne do osób heteroseksualnych przeciwnej 

płci (Bailey, Gaulin, Agyei, Gladue, 1994; Lippa 2002, 2008; Rieger, Linsenmeier, Gygax, 

Bailey, 2008), co byłoby powiązane z hipotezą dotyczącą rozwoju mózgów osób 

nieheteroseksualnych w życiu płodowym, zgodnie z którą mózgi kobiet homoseksualnych są 

maskulinizowane, a mózgi mężczyzn homoseksualnych są feminizowane (a dokładniej nie-

maskulinizowane) (Ellis, Ames, 1987; Rahman, Wilson, 2003); (2) homoseksualne jednostki 

prezentują fenotyp zgodnie z płcią biologiczną lub przesadnie zgodny z płcią, co wynika 

z różnych nacisków selekcyjnych doświadczanych przez kobiety i mężczyzn (Bailey i in., 
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1994; Buss, 1995), natomiast orientacja psychoseksualna jest wynikiem innych, potencjalnie 

biologicznych, mechanizmów, które mogą, ale nie muszą, służyć konkretnym funkcjom 

adaptacyjnym (Lawson, James, Jannson, Koyama, Hill, 2014).  

 Mężczyźni homoseksualni wydają się być typowi dla swojej płci pod względem 

większości zmiennych dotyczących psychologii dobierania się w pary. Podobnie jak 

mężczyźni heteroseksualni, mężczyźni homoseksualni są zainteresowani niezobowiązującym 

seksem, jednakże częściej od mężczyzn heteroseksualnych aktywnie go poszukują i mają 

więcej okazji do realizacji tych pragnień (Bailey i in., 1994; Gobrogge i in., 2007). Ponadto 

mężczyźni homoseksualni typowo dla swojej płci interesują się seksualną stymulacją 

wizualną, nie przykładają dużej wagi do statusu społecznego partnera a bardziej cenią jego 

atrakcyjność fizyczną (Bailey i in., 1994; Kostic, Scofield, 2022; Lawson i in., 2014; Lippa, 

2007), ale częściej od mężczyzn heteroseksualnych „oferują” swój wygląd w ogłoszeniach 

matrymonialnych (Lawson i in., 2014). Mężczyźni homoseksualni, podobnie jak 

heteroseksualni, preferują młodszych partnerów (Kenrick, Keefe, Bryan, Barr, Brown, 1995; 

Silverthorne, Quinsey, 2000), chociaż w badaniu Bailey’a i in., (1994) kładli na to mniejszy 

nacisk niż mężczyźni heteroseksualni. Ponadto, mimo deklarowanej większej wrażliwości na 

hipotetyczną zdradę emocjonalną niż seksualną u mężczyzn homoseksualnych w porównaniu 

z mężczyznami heteroseksualnymi (Bailey i in., 1994; Harris, 2002), przy pomiarze 

faktycznych doświadczeń związanych z niewiernością partnera lub partnerki nie odnotowano 

istotnych różnic w zależności od orientacji seksualnej (Harris, 2002). Także pod względem 

taktyk utrzymania partnera w związku mężczyźni homoseksualni wydają się postępować 

typowo dla swojej płci – dla 16 taktyk nie odnotowano różnic ze względu na orientację 

psychoseksualną. Jednak mężczyźni homoseksualni angażowali się częściej w manipulowanie 

zaangażowaniem i emocjami oraz rzadziej wybierali fizyczne sygnały posiadania (czyli np. 

trzymanie partnera za rękę w obecności potencjalnych rywali) i prezentowanie zasobów jako 

strategie mające zapobiec odejściu partnera ze związku (VanderLaan, Vasey, 2008). 

W niektórych badanach ujawniły się także inne różnice, np. Lippa (2007) odnotował, że 

mężczyźni homoseksualni bardziej cenią młody wiek, wygląd fizyczny, pieniądze, dobrobyt 

i szczerość potencjalnego partnera niż mężczyźni heteroseksualni. 

 Kobiety homoseksualne prezentują natomiast bardziej „mozaikowy” obraz pod 

względem psychologii dobierania się w pary – w części aspektów są podobne do swojej płci, 

natomiast w innych są nietypowe. Wydają się być typowe pod względem mniejszego niż 

mężczyźni zainteresowania seksem bez zobowiązań, podobnie jak kobiety heteroseksualne, 

tak samo niepokoją się faktyczną zdradą emocjonalną oraz przykładają mniejszą wagę do 
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atrakcyjności fizycznej partnerki (Bailey i in., 1994; Harris, 2002; Kostic, Scofiled, 2022; 

Lawson i in., 2014; Lippa, 2007). Są także ogólnie bardziej zainteresowane osobowością 

potencjalnej partnerki niż jej wyglądem, podobnie, jak kobiety heteroseksualne, które również 

cenią sobie bardziej osobowość potencjalnego partnera niż jego wygląd (Lawson i in., 2014). 

Kobiety homoseksualne różnią się natomiast od kobiet heteroseksualnych pod względem 

zainteresowania wizualnymi bodźcami seksualnymi, których pożądają bardziej oraz pod 

względem mniejszej uwagi przywiązywanej do pozycji społecznej partnerki i jej zasobności 

(Bailey i in., 1994; Lippa, 2007), chociaż w badaniu Lawnsona i in. (2014) kobiety 

homoseksualne kładły większy nacisk na zasoby potencjalnej partnerki niż kobiety 

heteroseksualne na zasoby potencjalnego partnera. Ponadto kobiety homoseksualne preferują 

partnerki starsze niż kobiety heteroseksualne (Kendrick i in., 1995; Silverthorn, Quinsey, 

2000), aczkolwiek w badaniu Bailey’a i in. (1994) oraz Kostica i Scofielda (2022) nie 

wykazano różnic. Pod względem taktyk utrzymania partnera kobiety homoseksualne 

funkcjonują inaczej niż kobiety heteroseksualne i prezentują zróżnicowany wzorzec – 

prezentują albo wzorzec typowo męski, albo wzorzec „hipermęski”, albo wzorzec średniej 

atypowości. Kobiety homoseksualne rzadziej niż kobiety heteroseksualne, ale tak samo często 

jak heteroseksualni mężczyźni, stosują strategie umniejszania rywalek, zachęt seksualnych 

i poprawiania wyglądu, co wskazuje na wzorzec nietypowy dla płci. Po drugie kobiety 

homoseksualne angażują się w prezentowanie zasobów rzadziej niż mężczyźni 

heteroseksualni, ale częściej niż kobiety heteroseksualne, co wskazuje na wzorzec pośredni. 

Po trzecie kobiety homoseksualne rzadziej niż mężczyźni heteroseksualni angażują się 

w monopolizowanie czasu partnerki i karanie groźbą niewierności, a mężczyźni 

heteroseksualni z kolei rzadziej wybierają te taktyki w porównaniu z kobietami 

heteroseksualnymi, a więc, pod względem tych strategii, kobiety homoseksualne stosują 

wzorzec „hipermęski” (VanderLaan, Vasey, 2008). 

 Jak wynika z przedstawionego przeglądu badań, uwzględnianie osób 

homoseksualnych, także w badaniach prowadzonych w nurcie psychologii ewolucyjnej, 

pozwala szerzej spojrzeć na kwestie związane z wyborem partnera związku miłosnego 

i funkcjonowania w ramach stworzonych relacji romantycznych. 
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ROZDZIAŁ 4. PROBLEMATYKA BADAŃ WŁASNYCH, OPIS 

NARZĘDZI ORAZ CHARAKTERYSTYKA PRÓBY BADAWCZEJ 

 

4.1. Cel i przedmiot badań własnych 

 

 Zaangażowanie stanowi jeden z predyktorów trwałości związków romantycznych (Le 

i in., 2010). Biorąc pod uwagę, jak trudnym i bolesnym doświadczeniem bywa zakończenie 

relacji miłosnej (Donald i in., 2006; Sbarra, 2006), poszukiwanie predyktorów zaangażowania 

wydaje się szczególnie istotnym zagadnieniem dla badaczy zajmujących się obszarem 

psychologii miłości. 

 Jak wspomniano w pierwszym rozdziale pracy, jednym z najbardziej znanych modeli 

predykcyjnych zaangażowania jest model inwestycji Rusbult (1980, 1983). Według tego 

ujęcia poziom zaangażowania danej osoby w relację jest wypadkową jej satysfakcji, wielkości 

inwestycji oraz oceny jakości dostępnych dla obecnego związku alternatyw. Model ten 

znalazł swoje odzwierciedlenie w licznych badaniach i został potwierdzony w dwóch 

metaanalizach (Le, Agnew, 2003; Tran i in., 2019). 

 Inną propozycją jest natomiast model inwestycji partnerskich Ellisa (1998), opierający 

się na perspektywie psychologii ewolucyjnej. Autor ten skupił się na samej zmiennej 

inwestycji, proponując jej operacjonalizację w postaci dziesięciu strategii, które wynikają 

z problemów adaptacyjnych związanych z tworzeniem i utrzymywaniem relacji miłosnych, 

których doświadczali przodkowie współczesnych kobiet i mężczyzn. Ponadto Ellis 

zaproponował odwrócenie akcentów – inwestycje jednostki przekładają się na zaangażowanie 

jej partnera (a nie na własne zaangażowanie, jak proponuje Rusbult). Funkcją inwestycji jest 

więc zatrzymanie partnera przy sobie i tym samym zabezpieczenie dostępu do jego zasobów 

społecznych, fizycznych i energetycznych. Dodatkowo Ellis zmienia umiejscowienie 

satysfakcji w modelu predykcyjnym zaangażowania. W jego ujęciu inwestycje przewidują 

poziom zaangażowania i satysfakcji. W propozycji Rusbult natomiast satysfakcja jest, obok 

inwestycji, jednym z predyktorów zaangażowania. 

 Psychologia ewolucyjna stanowi jedną z podstawowych perspektyw analizowania 

związków romantycznych, a ważnym obszarem badań w tym względzie są porównania kobiet 

i mężczyzn heteroseksualnych. Odmienności pomiędzy osobami heteroseksualnymi są tak 

ważne ze względu na inne problemy adaptacyjne, z którymi spotykali się przodkowie 
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współczesnych kobiet i mężczyzn i których rozwiązania są niejednokrotnie komplementarne 

wobec siebie, ale bywają również przyczyną nieporozumień (Buss, Schmitt, 1993). Różnice 

ze względu na płeć ustalono dla szeregu zmiennych powiązanych z tworzeniem 

i utrzymywaniem związków miłosnych i seksualnych (patrz przegląd różnych obszarów 

i badań w Buss, 2015). 

 Ponadto, jak wykazano w poprzednim rozdziale pracy, uwzględnianie osób 

homoseksualnych w badaniach dotyczących związków romantycznych prowadzonych 

w nurcie psychologii ewolucyjnej, pozwala na pełniejsze zrozumienie różnic i zależności 

w ramach prowadzonych analiz. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, mężczyźni 

homoseksualni są pod względem większości zmiennych podobni do mężczyzn 

heteroseksualnych (Bailey i in., 1994; Gobrogge i in., 2007; Kenrick i in., 1995; Kostic, 

Scofield, 2022; Lawson i in., 2014; Silverthorne, Quinsey, 2000; VanderLaan, Vasey, 2008), 

natomiast kobiety homoseksualne prezentują bardziej zróżnicowany obraz doboru partnerki 

i dalszego funkcjonowania w ramach stworzonej relacji (Bailey i in., 1994; Harris, 2002; 

Kendrick i in., 1995; Kostic, Scofiled, 2022; Lawson i in., 2014; Lippa, 2007; Silverthorn, 

Quinsey, 2000; VanderLaan, Vasey, 2008). 

 Ważnym obszarem badań w ramach psychologii miłości jest nie tylko odkrywanie 

różnic pomiędzy grupami pod względem konkretnych konstruktów, ale także poszukiwanie 

predyktorów tych zmiennych. Jak zostało zasygnalizowane w drugim rozdziale pracy, 

przywiązanie jest jedną ze zmiennych warunkujących funkcjonowanie w relacjach 

romantycznych, zarówno wśród osób heteroseksualnych, jak i wśród osób homoseksualnych 

(np. Davila, Kashy, 2009; Hazan, Shaver, 1987; Kunce, Shaver, 1994; Mikulincer, Nachshon, 

1991; Simpson i in., 1996).  

 Jednakże nie tylko przywiązanie ma znaczenie dla funkcjonowania w związkach 

romantycznych. Ważna jest również struktura Ja (np. Carmichael i in., 2007; Lewandowski 

i in., 2010; Matsushima i in., 2000; Murray i in., 2001, 2002, 2003; Parise i in., 2019), 

a jednym z jej elementów, który w sposób szczególny może predysponować do pewnych 

zachowań w ramach związków romantycznych, są motywy Ja. Engel, Olson i Patrick (2002), 

korzystając z koncepcji motywów fundamentalnych Reissa i Havercamp (1998), potwierdzili 

użyteczność odnoszenia się do motywacyjnych elementów struktury Ja w przewidywaniu 

zmiennych związanych z relacjami romantycznymi – dziesięć, spośród szesnastu, badanych 

motywów było predyktorami składników miłości Sternberga oraz satysfakcji ze związku.  
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4.2. Pytania i hipotezy badawcze 

 

 Przedstawione w pierwszej części tego rozdziału zagadnienia można podsumować 

w postaci kilku pytań badawczych. 

 

Pytanie 1: Czy między kobietami i mężczyznami heteroseksualnymi występują różnice 

w zakresie inwestycji partnerskich? 

 

 Biorąc pod uwagę dotychczasowe badania (Ellis, 1998; Tempelhof, Allen, 2008), 

sprawdzające różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami heteroseksualnymi, można założyć 

następujące hipotezy: 

 

H1.1: Pod względem otwartości/troskliwości, oferowania czasu oraz wyłączności seksualnej 

kobiety heteroseksualne inwestują więcej niż mężczyźni heteroseksualni. 

H1.2: Pod względem inwestowania pieniężnego, ochrony fizycznej oraz proceptywności 

(gotowości) seksualnej mężczyźni heteroseksualni inwestują więcej niż kobiety 

heteroseksualne. 

 

Pytanie 2: Jak inwestują osoby homoseksualne – podobnie do osób tej samej płci, czy jednak 

inaczej od nich? 

 

 Na podstawie wcześniejszych analiz dotyczących inwestycji można przypuszczać, że 

osoby homoseksualne inaczej inwestują w relacje niż osoby heteroseksualne, chociaż wyniki 

wydają się jednocześnie sugerować, że więcej różnic związanych jest z płcią (Duffy, Rusbult, 

1986; Lehiller, 2010; Lehmiller, Agnew, 2006). Jednakże dotychczasowe badania, 

obejmujące także osoby homoseksualne, dotyczyły jedynie modelu inwestycji Rusbult, 

natomiast propozycja Ellisa nie była jeszcze wykorzystywana na grupie osób 

nieheteroseksualnych. 

 Dla części strategii inwestycyjnych można spodziewać się różnic jedynie ze względu 

na płeć. Jak wykazały badania Ellisa (1998) oraz Tempelhofa i Allena (2008) kobiety 

inwestują więcej pod względem oferowania czasu. Znajduje to także odzwierciedlenie 

w badaniu Duffy i Rusbult (1986), które obejmowało również kobiety homoseksualne. 

Ponadto kobiety heteroseksualne więcej inwestują pod względem strategii 

otwartości/troskliwości niż mężczyźni (Ellis, 1998). Koresponduje to z innymi badaniami, 
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zgodnie z którymi kobiety bardziej od mężczyzn cenią sobie emocjonalną intymność 

w związkach i dążą do jej podwyższania. Tendencję tę można także zaobserwować wśród 

kobiet homoseksualnych (Umberson, Thomeer, Lodge, 2015). Ponadto mężczyźni dążą do 

aktywności seksualnej bardziej niż kobiety (Kendrick, Kepple, 2022; Mongeau, Johnson, 

1995; Morr, Mongeau, 2004) i dotyczy to także mężczyzn homoseksualnych (Bailey i in., 

1994; Gobrogge i in., 2007). Kobiety natomiast preferują związki bardziej wyłączne 

seksualnie (Duffy, Rusbult, 1986; Ellis, 1998; Schmitt, 2005). 

 

H2.1.: Pod względem oferowania czasu, otwartości/troskliwości oraz wyłączności seksualnej 

kobiety inwestują więcej niż mężczyźni, niezależnie od orientacji psychoseksualnej. 

H2.2.: Pod względem proceptywności (gotowości) seksualnej mężczyźni inwestują więcej niż 

kobiety, niezależnie od orientacji. 

 

 Dla części strategii różnica wynika natomiast jedynie z orientacji psychoseksualnej 

badanych. Jak pokazano we wcześniejszych badaniach, osoby homoseksualne inwestują 

ogólnie mniej w relacje niż osoby heteroseksualne, niezależnie od płci (Duffy, Rusbult, 

1986). Ponadto strategie takie, jak dobre relacje z rodziną partnera, zorientowanie na 

przyszłość oraz zainteresowanie partnerem w sytuacjach społecznych zawierają w sobie 

elementy publicznego deklarowania zaangażowania. Jak zostało zarysowane w poprzednim 

rozdziale pracy, kwestia jawności orientacji psychoseksualnej jest jednym z czynników 

szczególnie odróżniającym funkcjonowanie relacji osób tej samej płci od związków osób 

innej płci (Berger, 1990; Centrum Badania Opinii Społecznej, 2019; LaSala, 2000; Majka-

Rostek, 2012; McWhirter, Madison, 1984, za: Iniewicz, 2012). 

 

H2.3.: Pod względem ogólnego poziomu inwestycji osoby homoseksualne inwestują w relacje 

mniej niż osoby heteroseksualne.  

H2.4.: Pod względem zorientowania na przyszłość, dobrych relacji z rodziną partnera 

i zainteresowania partnerem w sytuacjach społecznych osoby homoseksualne inwestują mniej 

niż osoby heteroseksualne. 

 

 Dla części strategii różnice wynikają zarówno z płci, jak i z orientacji 

psychoseksualnej. Jak wykazano w badaniach nad osobami heteroseksualnymi, mężczyźni 

inwestują pieniężnie więcej niż kobiety heteroseksualne (Ellis, 1998). Potwierdzają to także 

badania Duffy i Rusbult (1986) z uwzględnieniem osób homoseksualnych, w których okazało 



43 

 

się, że mężczyźni heteroseksualni inwestują pod tym względem najwięcej, a jednocześnie 

mężczyźni homoseksualni najmniej. Możliwe też, że właśnie ze względu na mniejsze 

inwestycje materialne mężczyzn homoseksualnych ta grupa, w badaniu Lippy (2007), tak 

wysoko ceniła zasobność finansową potencjalnego partnera. Problem zagrożenia fizyczną 

dominacją jest natomiast szczególnie istotny dla kobiet (Smuts, 1992). Ochrona fizyczna 

wobec partnerki jest więc charakterystycznym typem inwestycji mężczyzn wobec kobiet 

(Ellis, 1992).  

 

H2.5.: Pod względem inwestycji pieniężnych i ochrony fizycznej mężczyźni heteroseksualni 

inwestują najwięcej w porównaniu z pozostałymi grupami. 

 

 Dla jednej ze strategii inwestycyjnych założono brak różnic pomiędzy respondentami. 

W badaniu Lippy (2007) mężczyźni homoseksualni bardziej cenili szczerość u potencjalnego 

partnera niż mężczyźni heteroseksualni, jednakże liczba możliwych do wyboru cech 

ograniczona była jedynie do trzech. Szczerość natomiast, zdaniem Ellisa (1998), jest typem 

inwestycji szczególnie powiązanym z zaangażowaniem. Zaangażowanie stanowi z kolei 

predyktor trwałości nie tylko związków heteroseksualnych, ale również homoseksualnych 

(Riggle, Rothblum, Rostosky, Clark, Balsam, 2016). 

 

H2.6.: Pod względem szczerości nie ma różnic między badanymi grupami. 

 

Pytanie 3: Czy przywiązanie stanowi predyktor własnych inwestycji partnerskich oraz oceny 

inwestycji ze strony partnera? 

 

 Jak można założyć na podstawie dotychczasowych badań (Pistole i in., 1995; Segal, 

Fraley, 2016; Tempelhof, Allen, 2008), przywiązanie jest predyktorem inwestycji 

w związkach miłosnych. Ze względu na dużą popularność ujęcia przywiązania w ramach 

dwóch wymiarów, zaproponowanego przez Brennan, Clark i Shavera (1998), również 

w prezentowanej pracy zdecydowano się na pomiar tych dwóch aspektów przywiązania.  

 

H3.1.: Niepokój i unikanie są negatywnymi predyktorami własnych inwestycji partnerskich. 

 

 Kwestionariusz do badania inwestycji partnerskich Ellisa (1998) umożliwia nie tylko 

pomiar własnych inwestycji, ale także tego, jak postrzegana jest przez daną osobę realizacja 
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poszczególnych strategii inwestycyjnych przez jej partnera. Jak pokazują badania 

przywiązanie jest jedną ze zmiennych warunkujących postrzeganie partnera i jego zachowań 

w związkach romantycznych (Campbell, Simpson, Boldry, Kashy, 2005; Overall, Fletcher, 

Simpson, Fillo, 2015; Segal, Fraley, 2016; Young, Acitelli, 1998). 

 

H3.2.: Niepokój i unikanie są negatywnymi predyktorami postrzegania inwestycji ze strony 

partnera. 

 

Pytanie 4: Czy motywy Ja są mediatorem związku przywiązania z własnymi strategiami 

inwestycyjnymi? 

 

 Do tej pory motywy Ja nie były wykorzystywane jako predyktory inwestycji 

w relacjach romantycznych. Do przewidywania inwestycji zastosowano jedynie osobowość. 

Pięcioczynnikowy model osobowości okazał się predyktorem inwestycji w modelu Rusbult, 

a także mediował związek pomiędzy przywiązaniem i inwestycjami (Moore, Campbell, 

2020). Podczas gdy cechy osobowości dotyczą tego, jak ludzie się zachowują, motywy 

wyjaśniają dlaczego ludzie zachowują się w dany sposób. Dróg do zaspokojenia danego 

motywu jest wiele (Winter, John, Stewart, Klohnen, Duncan, 1998). Zastosowanie motywów 

Ja jako predyktora strategii inwestycyjnych umożliwia więc poszukiwania fundamentalnych 

przyczyn wyjaśniających, czemu osoby o danym stylu przywiązania inwestują w związki 

w określony sposób. 

 Motywy Ja Gasiula (2020, 2022; Gasiul, Strus, 2018), które są wykorzystywane 

w prezentowanej pracy doktorskiej, są wynikiem szeroko zakrojonej analizy teorii ludzkiej 

motywacji. Teorie te dowodzą, że najbardziej fundamentalną przyczyną uaktywnienia 

różnych motywów jest ich powiązanie ze strukturą Ja, odniesienie do Ja podmiotowego. To 

właśnie motywy Ja, jako coś szczególnego w ludzkiej motywacji, wskazują na konieczność 

określenia specyfiki bytu ludzkiego i pozwalają dokonać zwrotu w kierunku interpretacji 

personalistycznej. Na mocy bycia osoba jest istotą będącą zawsze w relacji z inną osobą 

(osobami). W efekcie, dla realizacji jej najgłębszych motywacyjnych źródeł, istotne staje się 

przywiązanie do innych oraz jego spełnienie owocujące kształtowaniem się danych 

dyspozycji motywacyjnych, które można sprowadzić do rodzaju motywów ja. Skoro jakość 

poszczególnych motywów jest wynikiem spełniania się przywiązania (lub braku jego 

spełniania), to propozycja Gasiula wydaje się szczególnie wartościowa w badaniu związków 

romantycznych, także tych, prowadzonych z perspektywy psychologii ewolucyjnej. 
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 Jak wskazuje z kolei Lundh (2021), psychologia może osiągnąć poziom 

paradygmatyczny, dzięki połączeniu podejścia zorientowanego na osobę z podejściem 

ewolucyjnym, szczególnie tym zaproponowanym przez Dawkinsa (1996), skupionym na 

analizach genetycznych dyspozycji. Jak podkreślają badacze (Sedikides, Skowronski, 1997, 

2000, 2003; Sedikides, Skowronski, Dunbar, 2006; Sedikides, Skowronski, Gaertner, 2004; 

Skowronski, Sedikides, 2017, 2018) charakterystyczne dla ludzi symboliczne Ja, którego 

element stanowią również motywy Ja, bierze udział w procesach istotnych dla przetrwania 

i reprodukcji, których wynikiem jest efektywne poznanie, efektywne zachowanie, lepsze 

przystosowanie oraz lepsze zdrowie. Motywy wyróżnione przez Gasiula, a w szczególności 

te, których realizację umożliwia wysycenie przywiązaniem (np. motyw kompetencji, dążenie 

do bycia ważnym dla innych, motyw rozumności), również sprzyjają lepszemu dostosowaniu, 

poprzez pobudzanie osoby do indywidualistycznych dążeń, z jednoczesnym zachowaniem 

umiejętności tworzenia bliskich relacji i efektywnej kooperacji z innymi. Chociaż podejścia 

personalistyczne i ewolucyjne znacząco się od siebie różnią, to obie te perspektywy 

umożliwiają zrozumienie motywacji poprzez inne formy interpretacji wymiaru adaptacyjnego 

człowieka. Powoduje to bardziej holistyczne ujęcie prowadzonych w pracy doktorskiej analiz.  

  

H4.: Motywy Ja są mediatorem związku pomiędzy wymiarami lęku i unikania a własnymi 

inwestycjami partnerskimi. 

 

Dodatkowo postawiono pytanie 5: Czy zaangażowanie i satysfakcję jednej z osób tworzących 

związek można przewidzieć na podstawie postrzeganego przez tę osobę poziomu inwestycji 

ze strony partnera oraz samoopisu inwestycji ze strony tego partnera? 

 

 Jednym z głównych elementów odróżniającym model Ellisa (1998) od modelu 

inwestycji Rubsult (1980, 1983) jest to, jaką funkcję pełnią w relacji inwestycje. W ujęciu 

Rusbult inwestycje oraz satysfakcja danej osoby przewidują jej własne zaangażowanie, 

natomiast w modelu Ellisa inwestycje mają zabezpieczyć długoterminowy dostęp do zasobów 

partnera poprzez podniesienie jego satysfakcji i zaangażowania w relację. Ponadto znaczenie 

dla zadowolenia z relacji danej osoby ma także to, jak partner i jego zachowania są 

postrzegane (Falconier, Jackson, Hilpert, Bodenmann, 2015; Segal, Fraley, 2016). 

 

 H5.: Inwestycje danej osoby oraz ich postrzeganie przez partnera są pozytywnymi 

predyktorami satysfakcji i zaangażowania tego partnera w relację. 
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Przedstawione hipotezy można podsumować w następującej formie graficznej: 

 

Rysunek 1  

Model predykcyjny pracy doktorskiej 

 

Adnotacja. Oznaczenie P1 odnosi się do pierwszego partnera tworzącego związek, 

a określenie P2 do drugiej osoby z diady. 

 Badania nad przywiązaniem wśród osób homoseksualnych i nad ich strukturą Ja 

pokazują, że zmienne te w podobny sposób jak u osób heteroseksualnych warunkują 

funkcjonowanie w związkach romantycznych jednostek nieheteroseksualnych (Balsam, 

Szymanski, 2005; Elizur, Mintzer, 2003; Mohr, 2008; Mohr, Fassinger, 2006). Ponadto wśród 

osób homoseksualnych również wykazano, że inwestycje przewidują zaangażowanie 

w relację (Greene, Britton, 2015; Kurdek, 2007, 2008). Na tej podstawie można założyć 

uniwersalność prezentowanego modelu predykcyjnego, niezależnie od orientacji 

psychoseksualnej. 

 



47 

 

4.3. Narzędzia badawcze 

 

 Do pomiaru inwestycji partnerskich została zastosowana Skala Inwestycji Partnerskich 

(Partner-Specific Investment Scale) Ellisa (1998) w adaptacji Jastrzębskiego i Włodarskiej 

(2018). Mierzy ona dziesięć strategii inwestycyjnych opisanych w pierwszym rozdziale 

niniejszej pracy. Struktura czynnikowa tego narzędzia została potwierdzona za pomocą 

konfirmacyjnej analizy czynnikowej (RMSEA = 0,048; CFI = 0,909) Łącznie skalę tę tworzą 

52 itemy. Część z nich (35 itemów) badany ocenia pod względem częstotliwości 

występowania danych zachowań i sytuacji (0-nigdy, 1-rzadko, 2-czasami, 3-dość często, 4-

bardzo często), a resztę (17 itemów) na skali Likerta od 1 do 5, gdzie 1 oznacza 

zdecydowanie się nie zgadzam, a 5 – zdecydowanie się zgadzam.  Najpierw badany 

ustosunkowuje się do stwierdzeń oceniając swojego partnera/swoją partnerkę, a następnie, 

z wykorzystaniem tych samych pytań, charakteryzuje własne inwestycje. W badaniu 

uzyskano następujące wskaźniki spójności wewnętrznej dla części z oceną inwestycji partnera 

(otwartość/troskliwość α = 0,90; zorientowanie na przyszłość α = 0, 73; oferowanie czasu α = 

0,74; proceptywność seksualna α = 0,87; inwestowanie pieniężne α = 0,75; szczerość α = 

0,85; ochrona fizyczna α = 0,68; zainteresowanie partnerem w sytuacjach społecznych α = 

0,46; dobre relacje z rodziną partnera α = 0,80; wyłączność seksualna α = 0,73) oraz dla 

części samoopisowej (otwartość/troskliwość α = 0,90; zorientowanie na przyszłość α = 0, 76; 

oferowanie czasu α = 0,76; proceptywność seksualna α = 0,86; inwestowanie pieniężne α = 

0,73; szczerość α = 0,79; ochrona fizyczna α = 0,72; zainteresowanie partnerem w sytuacjach 

społecznych α = 0,60; dobre relacje z rodziną partnera α = 0,80; wyłączność seksualna α = 

0,79). Wskaźniki te są więc zadowalające. Jedynie dla skali zainteresowanie partnerem 

w sytuacjach społecznych, z części dotyczącej oceny partnera, wartość alfy jest zbyt niska. 

Wyniki dotyczące tej skali należy więc traktować ze szczególną ostrożnością. Został również 

policzony ogólny poziom inwestycji. Ze względu na różnice w długości poszczególnych 

podskal, wynik w każdej z nich został podzielony przez liczbę tworzących ją pytań. Następnie 

uśrednienia te zsumowano. Wskaźniki spójności wewnętrznej dla oceny ogólnego poziomu 

inwestycji ze strony partnera, jak i dla ogólnego poziomu inwestycji w części samoopisowej 

wynosi α = 0,93. 

 Do badania wymiarów przywiązania użyto Zrewidowanej Skali Doświadczeń 

w Bliskich Związkach (Experience in Close Relationships Questionnaire - Revised) autorstwa 

Fraleya, Wallera i Brennan (2000) w polskiej adaptacji Lubiewskiej i wsp. (2016). Składa się 

ona z dwóch podskal: (1) unikania, dotyczącej tendencji do stosowania strategii 
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dezaktywizacyjnej w relacjach, która odnosi się do unikania bliskości, dyskomfortu 

odczuwanego podczas bliskości z obiektem przywiązania i braku otwartości w relacji z tym 

obiektem oraz (2) niepokoju, mierzącej tendencje hiperaktywizacyjne, które obejmują 

tendencję do bycia zaabsorbowanym związkiem i partnerem, hiperaktywizację na poziomie 

afektu, troski, zachowań i potrzeby bliskości oraz niepewny i negatywny obraz siebie. Pytania 

sformułowane są w ten sposób, aby badać związki intymne. Skalę tworzy 36 stwierdzeń, do 

których badany ustosunkowuje się na skali od 1 (zdecydowanie się nie zgadzam) do 7 

(zdecydowanie się zgadzam). Wskaźniki spójności wewnętrznej dla skali niepokoju wynosi 

α = 0,90, a dla skali unikania α = 0,87. 

 Do pomiary motywów Ja został zastosowany Kwestionariusz Motywów Ja autorstwa 

Gasiula i Strusa (2018). Składa się on z dwunastu podskal mierzących natężenie motywów Ja 

w ujęciu Gasiula, opisanych w rozdziale pierwszym niniejszej pracy. Kwestionariusz ten 

tworzy łącznie 61 stwierdzeń, do których badany ustosunkowuje się na skali od  1 (całkowicie 

nietrafnie mnie opisuje) do 5 (całkowicie trafnie mnie opisuje). Wskaźniki spójności 

wewnętrznej wynoszą: dla motywu przynależności α = 0,82, dla motywu odpowiedzialności α 

= 0,65, dla motywu bycia ważnym dla innych α = 0,79, dla motywu rozumności α = 0,72, dla 

motywu transcendencji α = 0,74, dla motywu kompetencji α = 0,75, dla motywu 

niezależności α = 0,69, dla motywu wolności α = 0,79, dla motywu bycia kimś znaczącym na 

tle innych α = 0,85, dla motywu afirmacji Ja α = 0,70, dla motywu prywatności α = 0,70, dla 

motywu ochrony siebie α = 0,72.  

 Dodatkowo zastosowano Skalę Oceny Relacji (Relationship Assessment Scale) 

autorstwa Hendrick (1988) w polskim tłumaczeniu Śmiei (2018), która służy do pomiaru 

ogólnego zadowolenia ze związku. Składa się ona z 7 itemów. Badani ustosunkowują się do 

stwierdzeń na pięciostopniowej skali (zależnie od pytania warianty odpowiedzi różnią się, np. 

słabo – doskonale lub niezbyt zadowolony – całkowicie zadowolony). Czym wyższy wynik, 

tym wyższa satysfakcja ze związku badanego. Wskaźniki spójności wewnętrznej dla tej skali 

wynosi α = 0,89. 

 Ponadto wykorzystano podskalę zaangażowania ze Skali Modelu Inwestycji 

(Investment Model Scale) autorstwa Rusbult, Martza i Agnew (1998), również w polskim 

tłumaczeniu Śmiei (2018). Zaangażowanie jest w tym narzędziu operacjonalizowane jako 

chęć trwania w obecnym związku i psychologiczne przywiązanie do niego. Składa się z  7 

itemów, do których badani ustosunkowują się na skali od 0 (zupełnie się nie zgadzam) do 8 

(zgadzam się całkowicie). Wskaźniki spójności wewnętrznej dla tego narzędzia wynosi α = 

0,91. 
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4.4. Charakterystyka grupy badawczej i przebiegu badań 

 

 Każda tożsamość płciowa i orientacja psychoseksualna charakteryzują się pewną 

specyfiką funkcjonowania w relacjach romantycznych (Hammack, Frost, Hughes, 2018; Li, 

Dobinson, Scheim, Ross, 2013). W związku z tym została podjęta decyzja o zawężeniu grupy 

badawczej do pełnoletnich osób cispłciowych, czyli takich, których tożsamość płciowa jest 

zgodna z płcią przypisaną przy urodzeniu (Pliczko, Mijas, 2020), o dwóch orientacjach 

psychoseksualnych – heteroseksualnej i homoseksualnej, będących w relacjach 

romantycznych. Założono, za Ellisem (1998), minimalną długość trwającego związku jako 

trzy miesiące. Biorąc pod uwagę wnioski z badań, pokazujące pozytywną korelację między 

satysfakcją, zaangażowaniem i stabilnością w związkach a możliwością ich formalizacji, 

zarówno wśród osób heteroseksualnych, jak i wśród osób homoseksualnych (Balsam i in., 

2008; MacIntosh, Reissing, Andruff, 2010; Skinner, Barh, Crane, Call, 2002; Whitton i in., 

2015; Wienke, Hill, 2009) i uwzględniając brak możliwości formalizowania związków 

jednopłciowych w Polsce, badaną grupę ograniczono jedynie do związków niemałżeńskich. 

Ponadto, uwzględniając duże różnice pomiędzy krajami pod względem społecznej akceptacji 

związków jednopłciowych, w badaniu brali udział jedynie respondenci mieszkający na terenie 

Polski. Dodatkowo, ze względu na specyfikę inwestycji partnerskich, których stosowanie 

zakłada raczej brak przeszkód w regularnym spotykaniu się partnerów, badaniem nie zostały 

objęte osoby pozostające w tak zwanych związkach na odległość. Biorąc pod uwagę większą 

popularność związków otwartych seksualnie wśród diad męsko-męskich (Adam, 2006; 

Majka-Rostek, 2012), przy jednoczesnym braku różnic pomiędzy męsko-męskimi relacjami 

monogamicznymi i niemonogamicznymi pod względem satysfakcji, zaangażowania, 

intymności i poczucia bezpieczeństwa (Adam, 2006), dopuszczono do badania również pary 

w relacjach otwartych. 

 Badanie prowadzono online za pomocą formularzy Google’a. Grupa badawcza była 

zbierana za pomocą mediów społecznościowych, szczególnie Facebook’a i Instagrama, 

metodą kuli śnieżnej oraz poprzez grupy, szczególnie te, które zrzeszają osoby LGBT+. Po 

zapoznaniu się z informacją dotyczącą przedmiotu i celu badania, kryteriami doboru do próby 

oraz po wyrażeniu świadomej zgody na udział, badani byli proszeni o wymyślenie 

pseudonimu pary, który umożliwiał późniejszą identyfikację poszczególnych diad w zbiorze 

danych. Następnie badani uzupełniali metryczkę z pytaniami socjodemograficznymi, aby 

w dalszej kolejności przystąpić do wypełniania opisanych wyżej narzędzi badawczych. 
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 W badaniu wzięło udział łącznie 98 mężczyzn heteroseksualnych, 124 kobiety 

heteroseksualne, 108 mężczyzn homoseksualnych oraz 99 kobiet homoseksualnych. 

W analizach statystycznych brano pod uwagę jedynie osoby, których współpartnerzy również 

wypełnili badanie. W próbie ujawniło się 90 par osób heteroseksualnych, 35 par kobiet 

homoseksualnych oraz 33 pary mężczyzn homoseksualnych. 

 Dane demograficzne zostały przedstawione w tabeli poniżej. Badane grupy nie różnią 

się znacząco od siebie. Są to w większości bezdzietni młodzi dorośli, mieszkający w dużych 

miastach i będący w obecnym związku od około trzech lat. Połowa badanych osób 

heteroseksualnych prowadzi z partnerem wspólne gospodarstwa domowe. Wśród osób 

homoseksualnych ten odsetek jest jeszcze wyższy. Najczęściej wspólne gospodarstwo 

z partnerem prowadzą mężczyźni homoseksualni. Jednocześnie jest to grupa wśród której 

odnotowano najwyższy odsetek relacji otwartych seksualnie. Dla około ¼ badanych obecny 

związek jest pierwszą relacją romantyczną trwającą przynajmniej 3 miesiące, natomiast 

większość badanych do tej pory stworzyła kilka takich związków. Ponadto wśród osób 

homoseksualnych dominują osoby, które nie ukrywają swojej orientacji psychoseksualnej 

przed innymi ludźmi. 
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Tabela 1 

Dane demograficzne w podziale na grupy 

 Kobiety 
heteroseksualne  

(N = 90) 

Mężczyźni 
heteroseksualni 

(N = 90) 

Kobiety  
homoseksualne 

(N = 70) 

Mężczyźni 
homoseksualni 

(N = 66) 

Wiek (w latach)     
Średnia 25,74 27,09 25,00 29,17 
SD 6,38 6,60 6,25 7,12 

Staż związku (w miesiącach)     
Średnia 36,56 36,56 30,00 35,18 
SD 29,17 29,17 26,15 29,17 

Wykształcenie     
Podstawowe 2,2 % 2,2% 8,6% 1,5% 
Średnie i zawodowe 38,9 % 47,3% 42,8% 36,3% 
Wyższe  58,9% 50,0% 48,6% 62,1% 

Miasto zamieszkania     
Wieś 6,7% 8,9% 14,3% 3,0% 
Do 50 tys. mieszkańców 7,8% 15,6% 7,1% 4,5% 
Do 200 tys. Mieszkańców 15,6% 11,1% 11,4% 6,1% 
Powyżej 200 tys. mieszkańców 70,0% 64,4% 67,1% 86,4% 

Prowadzenie z partnerem/partnerką 
wspólnego gospodarstwa 
domowego 

    

Tak 55,6% 55,6% 64,3% 72,7% 
Nie 44,4% 44,4% 35,7% 27,3% 

Posiadanie dzieci     
Tak 8,9% 8,9% 5,7% 1,5% 
Nie 91,1% 91,1% 94,3% 98,5% 
 

ciąg dalszy na następnej stronie 
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Wyłączność seksualna relacji     
Związek na wyłączność 98,8% 94,4% 98,8% 74,2,% 
Związek otwarty 0,0% 0,0% 4,3% 16,8% 
Jest to kwestia sporna 1,2% 1,2% 4,3% 9,0% 

Liczba poprzednich związków 
trwających więcej niż 3 miesiące 

    

0 28,9% 24,4% 20,0% 25,8% 
1 – 4 65,6% 68,9% 72,8% 62,1% 
Powyżej 4 5,5% 6,7% 7,2% 12,1% 

Liczba osób, wobec których 
ujawniono romantyczny charakter 
związku (tylko dla osób 
homoseksualnych) 

    

Mniej niż 5   5,7% 4,5% 
Między 5 a 10   2,9% 9,1% 
Więcej niż 10   18,6% 25,8% 
Nie wiem, nie ukrywam 
romantycznego charakteru  
tej relacji 

  72,9% 60,6% 
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ROZDZIAŁ 5. WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH 

 

 Analizy danych dokonano przy użyciu pakietu statystycznego SPSS i jego 

rozszerzenia Amos (wersja 27, IBM SPSS). West, Popp i Kenny (2008) podkreślają korzyści 

z uwzględniania współzależności w badaniach dotyczących związków romantycznych 

i obejmowania badaniami nie tylko pojedynczych osób, będących w związkach, ale całych 

diad, które badacz jest w stanie zidentyfikować w bazie danych. Umożliwia to przekształcenie 

zbioru w ten sposób, aby w każdym wierszu znajdowały się wyniki zarówno jednego, jak 

i drugiego partnera, co daje sposobność do testowania zależności w ramach poszczególnych 

diad. 

 W analizach przyjęto trzy poziomy istotności p < 0,05, p < 0,01 i p < 0,001 oraz 

poziom tendencji statystycznej dla wartości 0,1 < p < 0,05. 

Ze względu na duże odchylenie standardowe stażu związku badanych osób, na wstępie 

została sprawdzona korelacja pomiędzy długością trwania relacji romantycznej 

a inwestycjami. Korelacje nie były istotne statystycznie. W związku z tym staż związku nie 

był kontrolowany podczas wykonywanych analiz. 

    

5.1. Różnice między mężczyznami heteroseksualnymi a kobietami heteroseksualnymi 

pod względem inwestycji partnerskich 

 

 Dzięki możliwości identyfikacji poszczególnych osób w ramach diad i podzielenia ich 

pod względem płci na dwie grupy, w celu sprawdzenia różnic między mężczyznami 

heteroseksualnymi a kobietami heteroseksualnymi pod względem inwestycji partnerskich, 

został zastosowany test t-Studenta dla dwóch prób zależnych. Założenia, pozwalające na 

zastosowanie tego testu, zostały spełnione. 

 Najpierw sprawdzono różnice pod względem samoopisu badanych na poszczególnych 

wymiarach inwestycji partnerskich oraz pod względem ogólnego ich poziomu. Wyniki 

zaprezentowano w tabeli 2. 
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Tabela 2 

Różnice pomiędzy mężczyznami heteroseksualnymi a kobietami heteroseksualnymi pod 

względem własnej oceny inwestycji  

 Mężczyźni 
heteroseksualni  

(N = 90) 

Kobiety 
heteroseksualne 

 (N = 90) 

t p 

M SD M SD 

Otwartość/troskliwość 51,30 6,85 55,02 6,23 -4,550 0,001 
Zorientowanie na 
przyszłość 

34,24 4,32 36,09 3,85 -3,844 0,001 

Oferowanie czasu 26,27 3,46 28,12 2,24 -4,579 0,001 
Proceptywność 
seksualna 

25,81 4,17 25,03 4,61 1,412 0,162 

Inwestowanie 
pieniężne 

19,70 3,18 17,80  3,22 4,666 0,001 

Szczerość 13,68 1,84 14,21 1,70 -2,441 0,017 
Ochrona fizyczna 12,81 2,31 10,23 2,99 8,047 0,001 
Sytuacje społeczne 13,59 1,68 13,91 1,61 -1,360 0,177 
Dobre relacje z 
rodziną partnera 

11,89 2,47 11,33 3,22 1,275 0,206 

Wyłączność seksualna 13,31 1,91 13,38 2,10 -0,264 0,792 
Ogólny poziom 
inwestycji 

42,93 4,12 42,54 4,13 0,743 0,459 

Adnotacja. Sytuacje społeczne – zainteresowanie partnerem w sytuacjach społecznych. 

 

 Kobiety heteroseksualne w porównaniu z mężczyznami heteroseksualnymi więcej 

inwestują pod względem otwartości/troskliwości (t(89) = -4,450; p < 0,001), zorientowania na 

przyszłość (t(89) = -3,844; p < 0,001), oferowania czasu (t(89) = -4,579; p < 0,001) oraz 

szczerości (t(89) = -2,441; p < 0,01). Mężczyźni heteroseksualni inwestują natomiast we 

własnej ocenie więcej od kobiet heteroseksualnych pod względem inwestowania pieniężnego 

(t(89) = 4,666; p < 0,001) oraz ochrony fizycznej (t(89) = 8,047; p < 0,001). Dla pozostałych 

strategii inwestycyjnych oraz dla ogólnego poziomu inwestycji między badanymi nie 

odnotowano istotnych statystycznie różnic (p > 0,05). 

 

 Kolejnym krokiem porównań między kobietami i mężczyznami heteroseksualnymi 

było sprawdzenie różnic pomiędzy samoopisem mężczyzn pod względem inwestycji 

partnerskich a tym, jak kobiety oceniają inwestycje ze strony swoich partnerów. Wyniki 

zaprezentowano w tabeli 3. 
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Tabela 3 

Różnice pomiędzy samoopisem inwestycji mężczyzn heteroseksualnych a oceną inwestycji ze 

strony partnerów przez kobiety heteroseksualne  

 Mężczyźni 
heteroseksualni  

(N = 90) 

Kobiety 
heteroseksualne 

 (N = 90) 

t p 

M SD M SD 

Otwartość/troskliwość 51,30 6,85 51,60 8,77 -0,350 0,727 
Zorientowanie na 
przyszłość 

34,24 4,32 35,09 4,39 -1,724 0,088 

Oferowanie czasu 26,27 3,46 26,80 3,59 -1,210 0,230 
Proceptywność 
seksualna 

25,81 4,17 26,07 3,78 -0,695 0,489 

Inwestowanie 
pieniężne 

19,70 3,18 18,59 3,94 2,931 0,004 

Szczerość 13,68 1,84 13,88 1,84 -1,003 0,319 
Ochrona fizyczna 12,81 2,31 12,81 2,43 0,000 1,000 
Sytuacje społeczne 13,59 1,68 13,43 1,98 0,662 0,509 
Dobre relacje z 
rodziną partnera 

11,89 2,47 11,79 2,85 0,382 0,704 

Wyłączność seksualna 13,31 1,91 13,69 1,78 -1,727 0,088 
Ogólny poziom 
inwestycji 

42,93 4,12 42,53 4,13 -0,291 0,772 

Adnotacja. Sytuacje społeczne – zainteresowanie partnerem w sytuacjach społecznych. 

 

 Mężczyźni heteroseksualni wyżej szacują swój wkład pod względem inwestowania 

pieniężnego (t(89) = 2,931; p < 0,01) niż oceniają pod tym względem swoich partnerów 

kobiety. Ponadto na poziomie tendencji statystycznej mężczyźni niżej oceniają swój wkład 

pod względem zorientowania na przyszłość (t(89) = -1,724; p = 0,088) oraz wyżej pod 

względem wyłączności seksualnej (t(89) = -1,727; p = 0,088). Dla pozostałych strategii 

inwestycyjnych oraz dla oceny ogólnego poziomu inwestycji między badanymi nie 

odnotowano istotnych statystycznie różnic (p > 0,05). 

 

 Następnie zostały przeanalizowane różnice między samoopisem kobiet 

heteroseksualnych a oceną inwestycji partnerek w oczach mężczyzn. Wyniki zaprezentowano 

w tabeli 4.  
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Tabela 4 

Różnice pomiędzy samoopisem inwestycji kobiet heteroseksualnych a oceną inwestycji ze 

strony partnerek przez mężczyzn heteroseksualnych 

 Kobiety 
heteroseksualne  

(N = 90) 

Mężczyźni 
heteroseksualni 

 (N = 90) 

t p 

M SD M SD 

Otwartość/troskliwość 55,02 6,23 51,47 6,98 5,084 0,001 
Zorientowanie na 
przyszłość 

36,09 3,85 35,00 3,76 2,782 0,007 

Oferowanie czasu 28,12 2,25 27,27 2,99 2,523 0,013 
Proceptywność 
seksualna 

25,03 4,61 25,81 4,17 -1,412 0,162 

Inwestowanie 
pieniężne 

17,80 3,22 18,28 3,63 -1,319 0,190 

Szczerość 14,21 1,70 13,70 1,83 2,516 0,014 
Ochrona fizyczna 10,23 2,98 9,87 2,74 1,111 0,270 
Sytuacje społeczne 13,91 1,61 13,44 1,53 2,341 0,021 
Dobre relacje z 
rodziną partnera 

11,33 3,22 11,07 3,14 0,973 0,333 

Wyłączność seksualna 13,38 2,10 13,23 1,81 0,684 0,496 
Ogólny poziom 
inwestycji 

42,54 4,13 41,36 3,91 2,622 0,010 

Adnotacja. Sytuacje społeczne – zainteresowanie partnerem w sytuacjach społecznych. 

 

 Kobiety heteroseksualne wyżej oceniają swoje inwestycje niż mężczyźni 

heteroseksualni pod względem otwartości/troskliwości (t(89) = 5,084; p < 0,001), 

zorientowania na przyszłość (t(89) = 2,782; p < 0,01), oferowania czasu (t(89) = 2,523; p < 

0,05), szczerości (t(89) = 2,516; p < 0,05), zainteresowaniem partnerem w sytuacjach 

społecznych (t(89) = 2,341; p < 0,05) oraz ogólnego poziomu inwestycji (t(89) = 2,622; p < 

0,05). Dla pozostałych strategii inwestycyjnych między badanymi nie odnotowano istotnych 

statystycznie różnic (p > 0,05). 

 

5.2. Różnice pomiędzy wszystkimi badanymi grupami pod względem inwestycji 

partnerskich 

 

 W celu sprawdzenia różnic pomiędzy diadami w ramach wszystkich grup 

respondentów zastosowano modelowanie wielopoziomowe zgodnie z procedurą opisywaną 

przez West i in. (2008), która pozwala na przetestowanie efektu płci respondenta, płci partnera 
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oraz interakcji między nimi. Wyniki zaprezentowano w tabeli 5, a średnie dla poszczególnych 

grup w tabeli 6. 

 

Tabela 5 

Wyniki oszacowań dla efektów płci 

 Płeć respondentaa Płeć partnerab 
Płeć respondenta x 

Płeć partnerac 

Otwartość/troskliwość -1,993*** -0,132 0,664 
Zorientowanie na 
przyszłość 

-1,201*** -0,279 -0,616 

Oferowanie czasu -0,895*** 0,033 0,258 
Proceptywność 
seksualna 

-0,105 -0,494 -0,177 

Inwestowanie 
pieniężne 

0,117 -0,833*** 0,467* 

Szczerość -0,368*** -0,102 -0,858 
Ochrona fizyczna 0,153 -1,136*** 0,541** 
Sytuacje społeczne -0,245** -0,084 0,039 
Dobre relacje z 
rodziną partnera 

-0,138 -0,416* -0,112 

Wyłączność seksualna -0,574*** -0,541*** -0,751*** 
Ogólny poziom 
inwestycji samoopis 

-0,850*** -1,049*** -0,011 

Adnotacja. Sytuacje społeczne – zainteresowanie partnerem w sytuacjach społecznych. 

a. Respondenci mężczyźni kodowani jako +1, kobiety jako -1. 

b. Partnerzy mężczyźni kodowani jako +1, kobiety jako -1. 

c. Mężczyźni homoseksualni i kobiety homoseksualne kodowani jako +1, osoby 

heteroseksualne kodowane jako -1. 

*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. 

 

 Dla zmiennych otwartość/troskliwość (p < 0,001), zorientowanie na przyszłość (p < 

0,001), oferowanie czasu (p < 0,001), szczerość (p < 0,001), zainteresowanie partnerem 

w sytuacjach społecznych (p < 0,01), wyłączność seksualna (p < 0,001) oraz dla ogólnego 

poziomu inwestycji (p < 0,001) ujawniły się istotne ujemne efekty płci respondenta. Oznacza 

to, że mężczyźni, niezależnie od orientacji psychoseksualnej, inwestują pod względem tych 

strategii mniej niż kobiety. 

 Dla zmiennych inwestowanie pieniężne (p < 0,001), ochrona fizyczna (p < 0,001), 

dobre relacje z rodziną partnera (p < 0,05), wyłączność seksualna (p < 0,001) oraz dla 

ogólnego poziomu inwestycji (p < 0,001) ujawniły się istotne statystycznie negatywne efekty 
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płci partnera. Oznacza to, że w parach, w których kobieta jest partnerką (czyli w diadach osób 

heteroseksualnych oraz w parach kobieco-kobiecych), respondenci inwestują więcej pod 

względem tych strategii niż w parach, gdzie partnerem jest mężczyzna. Ponadto dla zmiennej 

proceptywność seksualna ujawnił się ujemny efekt na poziomie tendencji statystycznej (p = 

0,066), co oznacza, że w parach, w których kobiety są partnerkami respondenci inwestują 

więcej pod względem tej strategii niż w parach, gdzie partnerem jest mężczyzna. 

 Dla zmiennych inwestowanie pieniężne (p < 0,05) i ochrona fizyczna (p < 0,001) 

ujawnił się istotny statystycznie dodatni efekt dla interakcji płci respondenta i płci partnera. 

Oznacza to, że w parach osób homoseksualnych badani inwestują pod względem tych 

strategii więcej niż osoby w parach heteroseksualnych. Ponadto ujawnił się istotny negatywny 

efekt dla wyłączności seksualnej (p < 0,001), co oznacza, że w badani w parach osób 

heteroseksualnych inwestują pod względem tej strategii więcej niż badani w parach osób 

homoseksualnych. Ponadto dla zmiennej zorientowanie na przyszłość ujawnił się ujemny 

efekt na poziomie tendencji statystycznej (p = 0,053), co oznacza, że osoby heteroseksualne 

inwestują więcej pod względem tej strategii niż osoby homoseksualne.  
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Tabela 6 

Średnie dla grup w na poszczególnych strategiach inwestycyjnych z części samoopisowej kwestionariusza 

 
Zmienne 

Grupa O/T ZNP OC PS IP S OF ZPWSS DRZRP WS IPO 

MHo 52,36 32,45 26,85 24,79 18,97 13,30 11,62 13,50 10,83 10,72 40,82 

KHo 56,20 35,19 28,46 25,80 20,40 14,21 13,53 14,09 11,86 12,90 44,40 

Osoby He 53,16 35,17 27,20 25,42 18,75 13,95 11,52 13,75 11,61 13,35 42,74 

MHe 51,30 34,24 26,27 25,81 19,70 13,68 12,81 13,59 11,89 13,31 42,93 

KHe 55,02 36,09 28,12 25,03 17,80 14,21 10,23 13,91 11,33 13,38 42,54 

Adnotacja. MHo – mężczyźni homoseksualni, KHo – kobiety homoseksualne, Osoby He – osoby heteroseksualne, MHe – mężczyźni 

heteroseksualni, KHe – kobiety heteroseksualne, O/T – otwartość/troskliwość, ZNP – zorientowanie na przyszłość, OC – oferowanie czasu; PS – 

proceptywność seksualna, IP – inwestycje pieniężne, S – szczerość, OF – ochrona fizyczna, ZPWSS – zainteresowanie partnerem w sytuacjach 

społecznych, DRZRP – dobre relacje z rodziną partnera, WS – wyłączność seksualna, IPO – inwestycje poziom ogólny. 
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5.3. Analiza predykcyjna dla własnych inwestycji partnerskich na podstawie wymiarów 

przywiązania 

 

 W celu zweryfikowania hipotezy dotyczącej przewidywania inwestycji partnerskich 

respondentów z części samoopisowej na podstawie wymiarów przywiązania została 

zastosowana regresja liniowa. Wyniki przedstawiono w tabeli 7. 

 Na podstawie analizy wariancji można stwierdzić dobre dopasowanie linii regresji do 

danych dla zmiennych otwartość/troskliwość (F(2, 313) = 72,391; p < 0,001), zorientowanie 

na przyszłość (F(2, 313) = 47,165; p < 0,001), oferowanie czasu (F(2, 313) = 31,968; p < 

0,001), proceptywność seksualna (F(2, 313) = 10,962; p < 0,001), inwestowanie pieniężne 

(F(2, 313) = 5,644; p < 0,01), szczerość (F(2, 313) = 11,923; p < 0,001), ochrona fizyczna 

(F(2, 313) = 6,965; p < 0,001), zainteresowanie partnerem w sytuacjach społecznych (F(2, 

313) = 10,266; p < 0,001), dobre relacje z rodziną partnera (F(2, 313) = 10,612; p < 0,001) 

oraz dla ogólnego poziomu inwestycji (F(2, 313) = 37,783; p < 0,001). Na podstawie 

współczynników regresji można stwierdzić, że unikanie jest negatywnym predyktorem 

otwartości/troskliwości (β = -0,578; p < 0,001), zorientowania na przyszłość (β = -0,465; p < 

0,001), oferowania czasu (β = -0,425; p < 0,001), proceptywności seksualnej (β = -0,245; p < 

0,001), inwestowania pieniężnego (β = -0,193; p < 0,001), szczerości (β = -0,225; p < 0,001), 

ochrony fizycznej (β = -0,200; p < 0,001), zainteresowania partnerem w sytuacjach 

społecznych (β = -0,253; p < 0,001), dobrych relacji z rodziną partnera (β = -0,189; p < 0,001) 

oraz ogólnego poziomu inwestycji (β = -0,431; p < 0,001). Ponadto dla wyłączności 

seksualnej, pomimo nieistotnej analizy wariancji (p > 0,05), ujawnił się współczynnik regresji 

na poziomie tendencji statystycznej (β = -0,110; p = 0,051). 

 Niepokój natomiast okazał się istotnym negatywnym predyktorem tylko dla jednego 

wymiaru inwestycji partnerskich – dla dobrych relacji z rodziną partnera (β = -0,120; p < 

0,05). 
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Tabela 7 

Wyniki analizy regresji liniowej dla wymiarów przywiązania i samoopisu inwestycji partnerskich 

Zmienne Niepokój Unikanie F p R2 

β t p β t p    

Otwartość/troskliwość 0,063 1,296 0,196 -0,578 -11,811 0,001 72,391 0,001 0,316 
Zorientowanie na 
przyszłość 

-0,049 -0,938 0,349 -0,465 -8,958 0,001 47,165 0,001 0,481 

Oferowanie czasu 0,055 1,012 0,312 -0,425 -7,877 0,001 31,968 0,001 0,412 
Proceptywność 
seksualna 

-0,030 -0,527 0,598 -0,245 -4,289 0,001 10,962 0,001 0,065 

Inwestowanie 
pieniężne 

0,030 0,508 0,612 -0,193 -3,323 0,001 5,644 0,004 0,035 

Szczerość -0,090 -1,574 0,117 -0,225 -3,951 0,001 11,923 0,001 0,071 
Ochrona fizyczna -0,018 -0,308 0,759 -0,200 -3,463 0,001 6,965 0,001 0,043 
Sytuacje społeczne 0,017 0,300 0,764 -0,253 -4,408 0,001 10,266 0,001 0,062 
Dobre relacje z 
rodziną partnera 

-0,120 -2,096 0,037 -0,189 -3,300 0,001 10,612 0,001 0,064 

Wyłączność seksualna 0,022 0,370 0,711 -0,110 -1,962 0,051 1,987 0,139 0,013 
Ogólny poziom 
inwestycji (samoopis) 

-0,029 -0,554 0,580 -0,431 -8,124 0,001 37,783 0,001 0,441 

Adnotacja. Sytuacje społeczne – zainteresowanie partnerem w sytuacjach społecznych. 
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 Dodatkowo przeprowadzono analizę regresji z podziałem na płeć, której wyniki 

zaprezentowano w tabeli 8. Na podstawie analizy wariancji można stwierdzić dobre 

dopasowanie linii regresji do danych dla wszystkich opisywanych dalej zmiennych (p < 0,05).  

Nadal unikanie jest ważniejszym predyktorem własnych inwestycji partnerskich badanych. 

Wśród kobiet przewiduje negatywnie osiem strategii inwestycyjnych: otwartość/troskliwość 

(β = -0,509; p < 0,001), zorientowanie na przyszłość (β = -0,394; p < 0,001), oferowanie 

czasu (β = -0,364; p < 0,001), proceptywność seksualną (β = -0,198; p < 0,01), inwestowanie 

pieniężne (β = -0,172; p < 0,05), ochronę fizyczną (β = -0,180; p < 0,05), zainteresowanie 

partnerem w sytuacjach społecznych (β = -0,223; p < 0,01) oraz ogólny poziom inwestycji (β 

= -0,363; p < 0,001), natomiast dla dwóch odnotowano tendencję statystyczną: dobre relacje 

z rodziną partnera (β = -0,148; p = 0,070) oraz wyłączność seksualną (β = -0,155; p = 0,062). 

Dla mężczyzn natomiast unikanie jest istotnym negatywnym predyktorem wszystkich 

strategii inwestycyjnych z wyjątkiem wyłączności seksualnej. Ujawniło się jednak również 

kilka istotnych wyników dla niepokoju, szczególnie w grupie kobiet, gdzie okazał się być 

negatywnym predyktorem dla zorientowania na przyszłość (β = -0,166; p < 0,05), dobrych 

relacji z rodziną partnera (β = -0,197; p < 0,05) oraz, na poziomie tendencji statystycznej, dla 

postrzegania ogólnego poziomu własnych inwestycji (β = -0,134; p = 0,081). U mężczyzn 

natomiast niepokój okazał się pozytywnie przewidywać inwestowanie pod względem 

otwartości/troskliwości (β = -0,183; p < 0,001) oraz negatywnie, na poziomie tendencji 

statystycznej, pod względem szczerości (β = -0,142; p = 0,074). 

 Przeprowadzono analizę regresji również oddzielnie dla wszystkich badanych grup, 

które wyniki przedstawiają tabele 9 i 10. Na podstawie analizy wariancji można stwierdzić 

dobre dopasowanie linii regresji do danych dla wszystkich opisywanych dalej zmiennych (p < 

0,05). Można zaobserwować, że unikanie nadal przewiduje najwięcej strategii inwestycyjnych 

we wszystkich grupach. Jego znaczenie jest jednak najsłabsze w grupie kobiet 

homoseksualnych – odnotowano jedynie pięć istotnych predykcji: dla otwartości/troskliwości 

(β = -0,384; p = 0,001), zorientowania na przyszłość (β = -0,297; p < 0,01), oferowania czasu 

(β = -0,357; p < 0,01), ochrony fizycznej (β = -0,290; p < 0,05)  oraz dla ogólnego poziomu 

inwestycji (β = -0,276; p < 0,05)  i jedną, na poziomie tendencji statystycznej, dla 

zainteresowania partnerką w sytuacjach społecznych (β = -0,234; p = 0,067). Jednocześnie 

w tej grupie można zaobserwować większe znaczenie niepokoju, chociaż predykcje te są 

w zasadzie na poziomie tendencji statystycznej: proceptywność seksualna (β = -0,302; p < 

0,01), otwartość/troskliwość (β = -0,220; p = 0,053), zorientowanie na przyszłość (β = -0,209; 

p = 0,080), wyłączność seksualna (β = -0,219; p = 0,085). W pozostałych grupach, czyli 
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wśród kobiet heteroseksualnych, mężczyzn heteroseksualnych oraz mężczyzn 

homoseksualnych, niepokój nie jest predyktorem własnych strategii inwestycyjnych – 

odnotowano jedynie jedną istotną predykcję dla kobiet heteroseksualnych pod względem 

inwestowania w dobre relacje z rodziną partnera (β = -0,395; p < 0,001) i jedną na poziomie 

tendencji statystycznej u mężczyzn homoseksualnych pod względem wyłączności seksualnej 

(β = 0,255; p = 0,064). 
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Tabela 8 

Wyniki analizy regresji liniowej dla wymiarów przywiązania i samoopisu inwestycji partnerskich oddzielnie wśród kobiet i wśród mężczyzn 

Zmienne Niepokój Unikanie 

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni 

β p β p β p β p 

Otwartość/troskliwość -0,091 0,201 0,133 0,050 -0,509 0,001 -0,627 0,001 
Zorientowanie na 
przyszłość 

-0,166 0,027 -0,013 0,857 -0,394 0,001 -0,501 0,001 

Oferowanie czasu -0,111 0,152 0,115 0,132 -0,364 0,001 -0,451 0,001 
Proceptywność 
seksualna 

-0,088 0,284 0,039 0,630 -0,198 0,017 -0,300 0,001 

Inwestowanie 
pieniężne 

0,059 0,482 0,022 0,793 -0,172 0,040 -0,245 0,003 

Szczerość -0,096 0,250 -0,142 0,074 -0,114 0,173 -0,287 0,001 
Ochrona fizyczna -0,021 0,797 0,027 0,744 -0,180 0,031 -0,272 0,001 
Sytuacje społeczne -0,007 0,930 0,007 0,933 -0,223 0,007 -0,251 0,003 
Dobre relacje z 
rodziną partnera 

-0,197 0,016 -0,025 0,759 -0,148 0,070 -0,230 0,006 

Wyłączność seksualna -0,088 0,288 0,075 0,373 -0,155 0,062 -0,032 0,705 
Ogólny poziom 
inwestycji (samoopis) 

-0,134 0,081 0,036 0,630 -0,363 0,001 -0,472 0,001 

Adnotacja. Sytuacje społeczne – zainteresowanie partnerem w sytuacjach społecznych. 
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Tabela 9 

Wyniki analizy regresji liniowej dla wymiarów przywiązania i samoopisu inwestycji partnerskich oddzielnie wśród kobiet heteroseksualnych 

i kobiet homoseksualnych 

Zmienne Niepokój Unikanie 

Kobiety heteroseksualne Kobiety homoseksualne Kobiety heteroseksualne Kobiety homoseksualne 

β p β p β p β p 

Otwartość/troskliwość 0,016 0,869 -0,220 0,053 -0,636 0,001 -0,384 0,001 
Zorientowanie na 
przyszłość 

-0,122 0,204 -0,209 0,080 -0,492 0,001 -0,297 0,014 

Oferowanie czasu -0,062 0,551 -0,164 0,162 -0,377 0,001 -0,357 0,003 
Proceptywność 
seksualna 

0,095 0,382 -0,302 0,015 -0,315 0,005 -0,081 0,507 

Inwestowanie 
pieniężne 

0,019 0,866 0,115 0,370 -0,265 0,018 -0,146 0,256 

Szczerość -0,008 0,945 -0,207 0,106 -0,266 0,017 0,067 0,598 
Ochrona fizyczna -0,011 0,921 -0,065 0,598 -0,223 0,048 -0,290 0,021 
Sytuacje społeczne -0,057 0,607 0,062 0,622 -0,223 0,045 -0,234 0,067 
Dobre relacje z 
rodziną partnera 

-0,395 0,001 0,063 0,622 -0,174 0,085 -0,140 0,277 

Wyłączność seksualna 0,041 0,708 -0,219 0,085 -0,276 0,014 -0,034 0,789 
Ogólny poziom 
inwestycji (samoopis) 

-0,107 0,272 -0,170 0,160 -0,482 0,001 -0,276 0,025 

Adnotacja. Sytuacje społeczne – zainteresowanie partnerem w sytuacjach społecznych. 
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Tabela 10 

Wyniki analizy regresji liniowej dla wymiarów przywiązania i samoopisu inwestycji partnerskich oddzielnie wśród mężczyzn heteroseksualnych 

i mężczyzn homoseksualnych 

Zmienne Niepokój Unikanie 

Mężczyźni heteroseksualni Mężczyźni homoseksualni Mężczyźni heteroseksualni Mężczyźni homoseksualni 

β p β p β p β p 

Otwartość/troskliwość 0,112 0,208 0,177 0,112 -0,601 0,001 -0,669 0,001 
Zorientowanie na 
przyszłość 

-0,052 0,568 0,099 0,400 -0,533 0,001 -0,573 0,001 

Oferowanie czasu 0,114 0,247 0,106 0,411 -0,456 0,001 -0,432 0,001 
Proceptywność 
seksualna 

0,129 0,224 0,007 0,954 -0,233 0,030 -0,404 0,002 

Inwestowanie 
pieniężne 

0,012 0,913 0,101 0,439 -0,160 0,142 -0,388 0,004 

Szczerość -0,139 0,179 -0,111 0,394 -0,293 0,005 -0,316 0,017 
Ochrona fizyczna -0,023 0,829 0,179 0,168 -0,231 0,032 -0,432 0,001 
Sytuacje społeczne -0,083 0,439 0,167 0,206 -0,192 0,075 -0,383 0,005 
Dobre relacje z 
rodziną partnera 

-0,022 0,834 0,008 0,953 -0,324 0,002 -0,196 0,157 

Wyłączność seksualna -0,006 0,957 0,255 0,064 -0,203 0,061 -0,063 0,644 
Ogólny poziom 
inwestycji (samoopis) 

0,007 0,944 0,162 0,176 -0,490 0,001 -0,580 0,001 

Adnotacja. Sytuacje społeczne – zainteresowanie partnerem w sytuacjach społecznych. 
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5.4. Analiza predykcyjna dla oceny inwestycji ze strony partnera na podstawie 

wymiarów przywiązania respondenta 

 

 W celu zweryfikowania hipotezy dotyczącej przewidywania oceny poziomu 

inwestycji partnerów na podstawie wymiarów przywiązania respondenta została zastosowana 

regresja liniowa. Wyniki przedstawiono w tabeli 11. 

 Na podstawie analizy wariancji można stwierdzić dobre dopasowanie linii regresji do 

danych dla zmiennych otwartość/troskliwość (F(2, 313) = 56,415; p < 0,001), zorientowanie 

na przyszłość (F(2, 313) = 22,913; p < 0,001), oferowanie czasu (F(2, 313) = 26,609; p < 

0,001), proceptywność seksualna (F(2, 313) = 9,494; p < 0,001), inwestowanie pieniężne 

(F(2, 313) = 17,261; p < 0,05), szczerość (F(2, 313) = 15,794; p < 0,001), ochrona fizyczna 

(F(2, 313) = 24,893; p < 0,001), zainteresowanie partnerem w sytuacjach społecznych (F(2, 

313) = 14,488; p < 0,001), dobre relacje z rodziną partnera (F(2, 313) = 18,792; p < 0,001) 

oraz dla ogólnego poziomu inwestycji (F(2, 313) = 53,374; p < 0,001).  

 Na podstawie współczynników regresji można stwierdzić, że niepokój jest 

negatywnym predykorem otwartości/troskliwości (β = -0,183; p < 0,001), zorientowania na 

przyszłość (β = -0,177; p < 0,001), oferowania czasu (β = -0,209; p < 0,001), szczerości (β =  

-0,162; p < 0,01), zainteresowania partnerem w sytuacjach społecznych (β = -0,201; p < 

0,001), dobrych relacji z rodziną partnera (β = -0,232; p < 0,001) oraz ogólnego poziomu 

inwestycji (β = -0,201; p < 0,001). 

 Natomiast unikanie okazało się być negatywnym predyktorem otwartości/troskliwości 

(β = -0,430; p < 0,001), zorientowania na przyszłość (β = -0,262; p < 0,001), oferowania 

czasu (β = -0,263; p < 0,001), proceptywności seksualnej (β = -0,200; p < 0,001), 

inwestowania pieniężnego (β = -0,301; p < 0,001), szczerości (β = -0,212; p < 0,001), ochrony 

fizycznej (β = -0,380; p < 0,001), zainteresowania partnerem w sytuacjach społecznych (β =  

-0,159; p < 0,01), dobrych relacji z rodziną partnera (β = -0,172; p < 0,01) oraz ogólnego 

poziomu inwestycji (β = -0,407; p < 0,001). 
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Tabela 11 

Wyniki analizy regresji liniowej dla wymiarów przywiązania i oceny inwestycji ze strony partnera 

Zmienne Niepokój Unikanie F p R2 

β t p β t p    

Otwartość/troskliwość -0,183 -3,614 0,001 -0,430 -8,474 0,001 56,415 0,001 0,515 
Zorientowanie na 
przyszłość 

-0,177 -3,206 0,001 -0,262 -4,748 0,001 22,913 0,001 0,128 

Oferowanie czasu -0,209 -3,817 0,001 -0,263 -4,811 0,001 26,609 0,001 0,145 
Proceptywność 
seksualna 

-0,084 -1,469 0,143 -0,200 -3,485 0,001 9,494 0,001 0,057 

Inwestowanie 
pieniężne 

-0,041 -0,724 0,470 -0,301 -5,356 0,001 17,261 0,001 0,099 

Szczerość -0,162 -2,873 0,004 -0,212 -3,766 0,001 15,794 0,001 0,092 
Ochrona fizyczna 0,040 0,728 0,467 -0,380 -6,920 0,001 24,893 0,001 0,137 
Sytuacje społeczne -0,201 -3,555 0,001 -0,159 -2,811 0,005 14,488 0,001 0,085 
Dobre relacje z 
rodziną partnera 

-0,232 -4,156 0,001 -0,172 -3,077 0,002 18,792 0,001 0,107 

Wyłączność seksualna -0,044 -0,745 0,457 -0,080 -1,360 0,175 1,645 0,195 0,010 
Ogólny poziom 
inwestycji partnera 

-0,201 -3,931 0,001 -0,407 -7,966 0,001 53,374 0,001 0,254 

Adnotacja. Sytuacje społeczne – zainteresowanie partnerem w sytuacjach społecznych. 
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 Przeprowadzono również analizę regresji z podziałem na płeć, której wyniki 

podsumowuje tabela 12. Na podstawie analizy wariancji można stwierdzić dobre 

dopasowanie linii regresji do danych dla wszystkich opisywanych dalej zmiennych (p < 0,05).  

 Nadal unikanie przewidywało więcej strategii niż niepokój, zarówno u kobiet, jak 

i u mężczyzn. Wśród przedstawicieli obydwu płci unikanie jest predyktorem oceniania 

inwestycji ze strony partnera niżej pod względem otwartości/troskliwości (βkobiety = -0,404; 

p < 0,001; βmężczyźni = -0,434; p < 0,001), zorientowania na przyszłość (βkobiety = -0,207; p < 

0,01; βmężczyźni = -0,287; p < 0,001), oferowania czasu (βkobiety = -0,265; p < 0,001; βmężczyźni =  

-0,247; p < 0,01), proceptywności seksualnej (βkobiety = -0,192; p < 0,01; βmężczyźni = -0,172; p < 

0,05), inwestowania pieniężnego (βkobiety = -0,243; p < 0,01; βmężczyźni = -0,348; p < 0,001), 

szczerości (βkobiety = -0,188; p < 0,05; βmężczyźni = -0,227; p < 0,01), ochrony fizycznej (βkobiety = 

-0,270; p < 0,001; βmężczyźni = -0,438; p < 0,001) oraz ogólnego poziomu inwestycji ze strony 

partnera (βkobiety = -0,341; p < 0,001; βmężczyźni = -0,430; p < 0,001). Dodatkowo u kobiet 

unikanie negatywnie przewiduje ocenę inwestycji ze strony partnera pod względem dobrych 

relacji z rodzinami respondentek (β = -0,179; p < 0,01), natomiast u mężczyzn unikanie jest 

negatywnym predyktorem oceny partnera/partnerki pod względem jego/jej inwestycji 

w zakresie zainteresowania współpartnerem w sytuacjach społecznych (β = -0,193; p < 0,01). 

 Niepokój przewiduje natomiast niższą ocenę partnera pod względem 

otwartości/troskliwości (βkobiety = -0,147; p < 0,05; βmężczyźni = -0,256; p < 0,001), 

zorientowania na przyszłość (chociaż u mężczyzn jedynie na poziomie tendencji) (βkobiety =  

-0,243; p < 0,01; βmężczyźni = -0,147; p = 0,065), oferowania czasu (βkobiety = -0,202; p < 0,01; 

βmężczyźni = -0,227; p < 0,01), zainteresowania respondentem w sytuacjach społecznych (βkobiety 

= -0,205; p < 0,01; βmężczyźni = -0,217; p < 0,01), dobrych relacji z rodziną respondenta (βkobiety 

= -0,291; p < 0,01; βmężczyźni = -0,213; p < 0,01) oraz ogólnego poziomu inwestycji ze strony 

partnera (βkobiety = -0,253; p < 0,01; βmężczyźni = -0,231; p < 0,001). Dodatkowo wśród 

mężczyzn niepokój jest negatywnym predyktorem postrzegania partnera/partnerki pod 

względem szczerości (β = -0,238; p < 0,01), natomiast u kobiet, na poziomie tendencji 

statystycznej, proceptywności seksualnej (β = -0,139; p = 0,089). 

 Przeprowadzono również analizę z podziałem na płeć i orientację psychoseksualną, 

której wyniki znajdują się w tabelach 13 i 14. Na podstawie analizy wariancji można 

stwierdzić dobre dopasowanie linii regresji do danych dla wszystkich opisywanych dalej 

zmiennych (p < 0,05). Jak można zaobserwować, wśród kobiet heteroseksualnych 

najważniejszym predyktorem postrzegania inwestycji ze strony partnera jest unikanie – 

przewiduje ono dziesięć strategii: otwartość/troskliwość (β = -0,453; p < 0,001), 
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zorientowanie na przyszłość (β = -0,282; p < 0,01), oferowanie czasu (β = -0,398; p < 0,001), 

proceptywność seksualna (β = -0,226; p < 0,05), inwestowanie pieniężne (β = -0,255; p < 

0,05), szczerość (β = -0,370; p < 0,001), ochrona fizyczna (β = -0,321; p < 0,01), 

zainteresowanie respondentką w sytuacjach społecznych (β = -0,253; p < 0,05), dobre relacje 

z rodziną respondentki (β = -0,262; p < 0,01) oraz ogólny poziomu inwestycji ze strony 

partnera (β = -0,448; p < 0,001), podczas gdy niepokój jedynie cztery: zorientowanie na 

przyszłość (β = -0,294; p < 0,01), inwestycje pieniężne (β = -0,215; p < 0,05), dobre relacje 

z rodziną respondentki (β = -0,318; p < 0,01), ogólny poziom inwestycji ze strony partnera (β 

= -0,193; p < 0,05). Wśród kobiet homoseksualnych natomiast większe znaczenie ma 

niepokój, który jest negatywnym predyktorem sześciu strategii: otwartość/troskliwość (β =  

-0,267; p < 0,05), oferowanie czasu (β = -0,251; p < 0,05), proceptywność seksualna (β =  

-0,323; p < 0,01), zainteresowanie respondentką w sytuacjach społecznych (β = -0,383; p < 

0,01), dobre relacje z rodziną respondentki (β = -0,254; p < 0,05) oraz ogólny poziom 

inwestycji ze strony partnerki (β = -0,327; p < 0,01), podczas gdy unikanie w tej grupie 

przewiduje negatywnie ocenę partnera jedynie pod względem dwóch rodzajów inwestycji: 

otwartość/troskliwość (β = -0,408; p < 0,001) oraz inwestowanie pieniężne (β = -0,263; p < 

0,05). Wśród mężczyzn homoseksualnych natomiast można zaobserwować podobną 

zależność, co wśród kobiet heteroseksualnych – unikanie przewiduje aż osiem strategii: 

otwartość/troskliwość (β = -0,579; p < 0,001), zorientowanie na przyszłość (β = -0,412; p < 

0,01), oferowanie czasu (β = -0,360; p < 0,01), proceptywność seksualna (β = -0,308; p < 

0,05), inwestowanie pieniężne (β = -0,412; p < 0,01), ochrona fizyczna (β = -0,513; p < 

0,001), dobre relacje z rodziną respondenta (β = -0,303; p < 0,05) oraz dla ogólnego poziomu 

inwestycji (β = -0,608; p < 0,001), podczas gdy dla niepokoju odnotowano jedynie jedną 

predykcję na poziomie tendencji statystycznej dla wyłączności seksualnej (β = 0,244; p = 

0,077). U mężczyzn heteroseksualnych można natomiast zaobserwować podobne znaczenie 

zarówno niepokoju, który przewiduje niższą ocenę partnerki pod względem siedmiu strategii: 

otwartość/troskliwość (β = -0,383; p < 0,001), oferowanie czasu (β = -0,312; p < 0,01), 

szczerość (β = -0,412; p < 0,001), zainteresowanie respondentem w sytuacjach społecznych (β 

= -0,351; p < 0,001), dobre relacji z rodziną respondenta (β = -0,271; p < 0,05), wyłączność 

seksualna (β = -0,365; p < 0,001) i ogólnego poziomu inwestycji ze strony partnerki (β =  

-0,420; p < 0,001), jak i unikania, które przewiduje niższą ocenę pod względem sześciu 

rodzajów inwestycji: otwartość/troskliwość (β = -0,368; p < 0,001), zorientowanie na 

przyszłość (β = -0,308; p < 0,01), inwestowanie pieniężne (β = -0,310; p < 0,01), szczerość (β 
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= -0,250; p < 0,01), ochrona fizyczna (β = -0,390; p < 0,001) oraz ogólny poziom inwestycji 

ze strony partnerki (β = -0,377; p < 0,001). 
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Tabela 12 

Wyniki analizy regresji liniowej dla wymiarów przywiązania i oceny inwestycji ze strony partnera oddzielnie wśród kobiet i wśród mężczyzn 

Zmienne Niepokój Unikanie 

Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni 

β p β p β p β p 

Otwartość/troskliwość -0,147 0,049 -0,256 0,001 -0,404 0,001 -0,434 0,001 
Zorientowanie na 
przyszłość 

-0,243 0,002 -0,147 0,065 -0,207 0,009 -0,287 0,001 

Oferowanie czasu -0,202 0,011 -0,227 0,004 -0,265 0,001 -0,247 0,002 
Proceptywność 
seksualna 

-0,139 0,089 -0,068 0,413 -0,192 0,019 -0,172 0,039 

Inwestowanie 
pieniężne 

-0,090 0,269 -0,002 0,981 -0,243 0,003 -0,348 0,001 

Szczerość -0,107 0,194 -0,238 0,003 -0,188 0,023 -0,227 0,004 
Ochrona fizyczna -0,088 0,277 0,029 0,703 -0,270 0,001 -0,438 0,001 
Sytuacje społeczne -0,205 0,013 -0,217 0,007 -0,117 0,153 -0,193 0,017 
Dobre relacje z 
rodziną partnera 

-0,291 0,001 -0,213 0,010 -0,179 0,023 -0,120 0,141 

Wyłączność seksualna -0,076 0,366 -0,068 0,419 -0,119 0,153 0,010 0,904 
Ogólny poziom 
inwestycji partnera 

-0,253 0,001 -0,231 0,001 -0,341 0,001 -0,430 0,001 

Adnotacja. Sytuacje społeczne – zainteresowanie partnerem w sytuacjach społecznych. 
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Tabela 13 

Wyniki analizy regresji liniowej dla wymiarów przywiązania i oceny inwestycji ze strony partnera oddzielnie wśród kobiet heteroseksualnych 

i kobiet homoseksualnych 

Zmienne Niepokój Unikanie 

Kobiety heteroseksualne Kobiety homoseksualne Kobiety heteroseksualne Kobiety homoseksualne 

β p β p β p β p 

Otwartość/troskliwość -0,090 0,365 -0,267 0,015 -0,453 0,001 -0,408 0,001 
Zorientowanie na 
przyszłość 

-0,294 0,004 -0,179 0,156 -0,282 0,006 -0,132 0,292 

Oferowanie czasu -0,183 0,068 -0,251 0,044 -0,398 0,001 -0,137 0,264 
Proceptywność 
seksualna 

0,058 0,605 -0,323 0,008 -0,226 0,045 -0,152 0,202 

Inwestowanie 
pieniężne 

-0,215 0,043 0,095 0,450 -0,255 0,017 -0,263 0,039 

Szczerość -0,053 0,611 -0,153 0,234 -0,370 0,001 -0,025 0,844 
Ochrona fizyczna -0,022 0,841 -0,175 0,158 -0,321 0,004 -0,217 0,080 
Sytuacje społeczne -0,089 0,414 -0,383 0,002 -0,253 0,022 0,048 0,693 
Dobre relacje z 
rodziną partnera 

-0,318 0,002 -0,254 0,042 -0,262 0,010 -0,096 0,439 

Wyłączność seksualna -0,022 0,847 -0,127 0,321 -0,179 0,113 -0,053 0,676 
Ogólny poziom 
inwestycji partnera 

-0,193 0,046 -0,327 0,006 -0,448 0,001 -0,224 0,056 

Adnotacja. Sytuacje społeczne – zainteresowanie partnerem w sytuacjach społecznych. 
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Tabela 14 

Wyniki analizy regresji liniowej dla wymiarów przywiązania oceny inwestycji ze strony partnera oddzielnie wśród mężczyzn heteroseksualnych 

i mężczyzn homoseksualnych 

Zmienne Niepokój Unikanie 

Mężczyźni heteroseksualni Mężczyźni homoseksualni Mężczyźni heteroseksualni Mężczyźni homoseksualni 

β p β p β p β p 

Otwartość/troskliwość -0,383 0,001 -0,067 0,546 -0,368 0,001 -0,579 0,001 
Zorientowanie na 
przyszłość 

-0,190 0,062 -0,020 0,875 -0,308 0,003 -0,412 0,002 

Oferowanie czasu -0,312 0,003 -0,088 0,491 -0,190 0,062 -0,360 0,006 
Proceptywność 
seksualna 

-0,119 0,272 0,037 0,780 -0,093 0,389 -0,308 0,024 

Inwestowanie 
pieniężne 

-0,100 0,330 0,120 0,357 -0,310 0,003 -0,412 0,002 

Szczerość -0,412 0,001 -0,047 0,725 -0,250 0,009 -0,251 0,066 
Ochrona fizyczna -0,075 0,453 0,157 0,206 -0,390 0,001 -0,513 0,001 
Sytuacje społeczne -0,351 0,001 -0,038 0,780 -0,192 0,055 -0,241 0,078 
Dobre relacje z 
rodziną partnera 

-0,271 0,011 -0,071 0,589 -0,033 0,755 -0,303 0,024 

Wyłączność seksualna -0,365 0,001 0,244 0,077 -0,129 0,197 -0,033 0,809 
Ogólny poziom 
inwestycji partnera 

-0,420 0,001 0,061 0,592 -0,377 0,001 -0,608 0,001 

Adnotacja. Sytuacje społeczne – zainteresowanie partnerem w sytuacjach społecznych. 
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5.5. Weryfikacja mediacyjnej roli motywów Ja w związku pomiędzy wymiarami 

przywiązania a inwestycjami partnerskimi 

 

 Następnie sprawdzono, czy motywy Ja są mediatorem związku pomiędzy wymiarami 

przywiązania a samoopisem inwestycji partnerskich respondentów. Ze względu na to, że 

jedynie unikanie, poza jednym wyjątkiem, okazało się być istotnym predyktorem inwestycji, 

zarówno na poszczególnych strategiach, jak i dla wyniku ogólnego, mediację budowano tylko 

dla tego wymiaru. Ponadto, biorąc pod uwagę niewielkie różnice ze względu na płeć 

i orientację seksualną, mediację te sprawdzano wspólnie dla wszystkich badanych grup. 

Wyniki zaprezentowano na rysunku 2 poniżej. 

 Żaden z motywów Ja nie okazał się być całkowitym mediatorem związku unikania 

z ogólnym poziomem inwestycji partnerskich badanych. Dla kilku motywów wykazano 

mediację częściową –  dla motywu afirmacji Ja (βunikanie = -0,21; p < 0,01; βinwestycje = 0,14; p < 

0,05), dla motywu bycia ważnym dla innych (βunikanie = -0,24; p < 0,01; βinwestycje = 0,25; p < 

0,01), motywu kompetencji (βunikanie = -0,24; p < 0,01; βinwestycje = 0,21; p < 0,01), motywu 

ochrony siebie (βunikanie = -0,15; p < 0,05; βinwestycje = 0,18; p < 0,01), motywu 

odpowiedzialności (βunikanie = -0,23; p < 0,01; βinwestycje = 0,28; p < 0,01), motywu rozumności  

(βunikanie = -0,20; p < 0,01; βinwestycje = 0,16; p < 0,05) oraz dla motywu wolności (βunikanie =  

-0,12; p < 0,05; βinwestycje = 0,15; p < 0,01). Unikanie jest więc negatywnym predyktorem 

ogólnego poziomu inwestycji we własnej ocenie wśród badanych, a jednocześnie negatywnie 

przewiduje natężenie motywów afirmacji Ja, bycia ważnym dla innych, kompetencji, ochrony 

siebie, odpowiedzialności, rozumności i wolności. Jednocześnie motywy te pozytywnie 

przewidują ogólny poziom inwestycji we własnej ocenie wśród badanych. 
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Rysunek 2  

Mediacyjna rola motywów Ja w związku pomiędzy wymiarem unikania a ogólnym poziomem inwestycji partnerskich 
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*p < 0,05; **p < 0,01.
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5.6. Analiza predykcyjna dla satysfakcji i zaangażowania na podstawie postrzeganego 

poziomu inwestycji ze strony partnera oraz jego samoopisu pod względem ogólnego 

poziomu inwestycji 

 

 W celu sprawdzenia, czy inwestycje danej osoby oraz postrzeganie inwestycji tej 

osoby przez jej partnera przewidują satysfakcję oraz zaangażowanie tego partnera została 

zastosowana regresja liniowa. 

 

Tabela 15 

Wyniki analizy regresji dla samoopisu inwestycji partnerskich, postrzegania inwestycji oraz 

satysfakcji i zaangażowania 

Zmienne Samoopis ogólnego 
poziomu inwestycji 

partnera  1 

Postrzeganie ogólnego 
poziomu inwestycji 

partnera 1 przez 
partnera 2 

F p R2 

β t p β t p    

Satysfakcja 
partnera 2 

0,053 0,816 0,416 0,592 9,087 0,001 54,287 0,001 0,380 

Zaangażowanie 
partnera 2 

0,049 0,640 0,523 0,377 4,972 0,001 16,873 0,001 0,160 

 

 Na podstawie analizy wariancji można stwierdzić dobre dopasowanie linii regresji do 

danych, zarówno dla satysfakcji partnera drugiego (F(2, 177) = 54,287; p < 0,001), jak i dla 

jego zaangażowania (F(2, 177) = 16,873; p < 0,001). Jedynie postrzeganie ogólnego poziomu 

inwestycji pierwszego partnera przez partnera drugiego okazało się istotnym dodatnim 

predyktorem satysfakcji partnera drugiego (β = 0,592; p < 0,001) oraz jego zaangażowania (β 

= 0,377; p < 0,001), natomiast samoopis partnera pierwszego pod względem ogólnego 

poziomu inwestycji nie przewiduje poziomu satysfakcji i zaangażowania partnera drugiego. 
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ROZDZIAŁ 6. DYSKUSJA WYNIKÓW 

 

 Hipotezy, testowane w ramach prezentowanej rozprawy doktorskiej, dotyczyły dwóch 

typów problemów. Z jednej strony celem pracy było sprawdzenie różnic pod względem 

inwestycji partnerskich wśród par tworzonych przez osoby heteroseksualne oraz osoby 

homoseksualne, a z drugiej zweryfikowanie, czy wymiary przywiązania oraz motywy Ja są 

predyktorami strategii inwestycyjnych. Dodatkowo sprawdzano, czy inwestycje danej osoby 

wraz z ich postrzeganiem przez partnera można uznać za predyktory satysfakcji 

i zaangażowania tego partnera w relację. 

 

6.1. Różnice pod względem strategii inwestycyjnych pomiędzy kobietami 

heteroseksualnymi i mężczyznami heteroseksualnymi 

 

 Jednym z głównych obszarów badań w ramach psychologii ewolucyjnej, dotyczących 

zagadnień związanych z funkcjonowaniem w związkach romantycznych i seksualnych jest 

porównywanie kobiet i mężczyzn heteroseksualnych. Porównania te są szczególnie istotne 

w nurcie psychologii ewolucyjnej ze względu na różne problemy adaptacyjne, z którymi 

stykali się przodkowie współczesnych kobiet i mężczyzn i wynikające z nich odmienności 

wewnątrz związków romantycznych (np. Buss, Schmitt, 1993). 

 Pierwsza para hipotez dotyczyła więc różnic pomiędzy kobietami heteroseksualnymi 

a mężczyznami heteroseksualnymi pod względem inwestycji partnerskich. Zabranie 

odpowiedzi od obydwu partnerów tworzących diadę pozwoliło na bardziej dokładne 

określenie różnic pomiędzy tymi dwiema grupami. Hipotezy potwierdziły się częściowo. 

Zgodnie z założeniem kobiety heteroseksualne inwestują więcej niż mężczyźni 

heteroseksualni w ramach strategii otwartości/troskliwości, która dotyczy dzielenia się 

z partnerem swoimi uczuciami, okazywaniu mu troski, ciepła i szacunku, a także pod 

względem oferowania czasu, czyli spędzania wolnych chwil z partnerem kosztem innych 

aktywności. Wyniki te korespondują z badaniami Ellisa (1998) oraz Tempelhofa i Allena 

(2008), w których kobiety heteroseksualne również inwestowały więcej pod względem tych 

strategii. Kobiety, częściej niż mężczyźni przykładają wagę do sposobów budowania 

intymności w relacjach romantycznych, w tym poświęcając związkom również więcej czasu 
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(Duffy, Rusbult, 1986; Erickson, 2005; Hook, Gerstein, Detterich, Gridley, 2003; Horne, 

Johson, 2018; Lemieux, Hale, 1999; Umberson, Thomeer, Lodge, 2015). 

 Mężczyźni heteroseksualni częściej stosują strategie inwestowania pieniężnego, czyli 

finansowej hojności wobec partnerki i ochrony fizycznej, a więc bronienia jej przed 

niebezpieczeństwami i wzbudzania w niej ogólnego poczucia bezpieczeństwa. Jak już zostało 

nakreślone w pierwszym rozdziale pracy, szczególnie istotnym problemem adaptacyjnym 

wśród przodkiń współczesnych kobiet był dostęp do zasobów monopolizowanych przez 

mężczyzn. W kobietach wykształciła się więc szczególna preferencja wobec mężczyzn 

posiadających zasoby i chętnych do dzielenia się nimi z partnerkami (Smuts, 1995; Buss, 

1989, 2016, 2020). Ponadto kobiety są szczególnie narażone na fizyczną dominację (Smuts, 

1992), stąd wykształcona w nich preferencja wobec wysokiego wzrostu i atletycznej budowy 

ciała u mężczyzn (patrz przegląd badań w Buss, 2016). Mężczyźni, chcąc podwyższyć 

satysfakcję i zaangażowanie partnerki w relację, i tym samym zabezpieczyć dostęp do jej 

zasobów reprodukcyjnych, odpowiadają na te potrzeby i preferencje kobiet, inwestując na 

odpowiednich strategiach. 

 Wykazano także dodatkowe istotne różnice, nieujęte w hipotezie. Kobiety 

heteroseksualne inwestują istotnie więcej w strategię zorientowania na przyszłość i szczerość. 

Mimo że strategie te są szczególnie powiązane z adaptacyjnym problemem zaangażowania, 

który jest tak samo istotny dla przedstawicieli obydwu płci, to w niektórych badaniach 

wykazywano wyższe zorientowanie na przyszłość i wyższe zaangażowanie kobiet 

w porównaniu z mężczyznami (Duffy, Rusbult, 1986; Lemieux, Hale, 1999; Sakalli-Ugurlu, 

2003).  

 Nie potwierdziło się natomiast przypuszczenie dotyczące niższych inwestycji 

mężczyzn heteroseksualnych pod względem wyłączności seksualnej. Średnia długość 

związku w badanej próbie to około 3 lata. Możliwe, że mężczyźni, stosujący bardziej 

krótkoterminowe strategie tworzenia związków, czyli inwestujący mniej pod względem 

wyłączności, zakończyliby już związek. Ponadto mimo wykazania, że mężczyźni 

charakteryzują się mniej restrykcyjną socjoseksualnością (Schmitt, 2005), inni autorzy 

dowodzili jednocześnie, że ma to miejsce bardziej na poziomie postaw i pragnień niż 

faktycznych zachowań (Penke, Asendorpf, 2008). Nie potwierdziło się także przypuszczenie 

dotyczące wyższych inwestycji mężczyzn heteroseksualnych pod względem proceptywności 

(gotowości) seksualnej. Mimo że mężczyźni szybciej inicjują seks w nowo poznanych 

relacjach (Kendrick, Kepple, 2022; Mongeau, Johnson, 1995; Morr, Mongeau, 2004), to 

w badaniach związków romantycznych niejednokrotnie nie udaje się wykazać różnicy 



82 

 

pomiędzy kobietami i mężczyznami pod względem, np. pociągu seksualnego i inicjowania 

zachowań seksualnych, szczególnie w przypadku relacji stabilnych (Grøntvedt, Kennair, 

Mehmetoglu, 2015; Javed, Gul, Umm-e-Siddiqa, 2016). Biorąc pod uwagę fakt, że pociąg 

seksualny u kobiet jest powiązany z długością trwania relacji (Murray, Milhausen, 2012) 

można założyć, że w przebadanej próbie, w której większość badanych była w związku od 

kilku lat, kobiety heteroseksualne czują się na tyle bezpiecznie, aby również inwestować pod 

względem proceptywności seksualnej. 

 W kolejnym kroku porównań, dzięki możliwości podzielenia partnerów w ramach 

poszczególnych diad heteroseksualnych pod względem płci, sprawdzano różnice 

w samoopisie badanych i ocenę ich inwestycji w oczach partnerów. Okazało się, że 

mężczyźni heteroseksualni wyżej oceniają swój wkład finansowy w związek niż wynika 

z ocen ich partnerek oraz, na poziomie tendencji statystycznej, pod względem zorientowania 

na przyszłość i wyłączności seksualnej. Dla reszty strategii inwestycyjnych nie odnotowano 

różnic. Można więc stwierdzić, że mężczyźni heteroseksualni dość rzetelnie oceniają swój 

wkład w związek. Wśród  kobiet heteroseksualnych odnotowano więcej różnic pomiędzy ich 

samoopisem a ocenami inwestycji w oczach partnerów. Kobiety heteroseksualne wyżej 

oceniają swój wkład w związek pod względem ogólnego poziomu inwestycji oraz na 

konkretnych strategiach inwestycyjnych – otwartości/troskliwości, zorientowania na 

przyszłość, oferowania czasu, szczerości, zainteresowania partnerem w sytuacjach 

społecznych. Można więc wywnioskować, że kobiety heteroseksualne mają ogólną tendencję 

do zawyżania swojego wkładu w związek, w szczególności pod względem strategii, które są 

powiązane z budowaniem intymności w relacjach. Wniosek o wyższym ocenianiu swoich 

inwestycji przez kobiety jest zgody z badaniami innych autorów (Duffy, Rusbult, 1986; Le, 

Agnew, 2003; Rusbult, Martz, Agnew, 1998; Van Lange i in., 1997). 

 

6.2. Różnice pod względem inwestycji partnerskich ze względu na płeć oraz orientację 

psychoseksualną 

 

 W kolejnych porównaniach badano efekty główne płci respondentów, partnerów oraz 

interakcję pomiędzy nimi, włączając do analizy również osoby homoseksualne. Hipoteza 

H2.1., dotycząca wyższego poziomu inwestowania kobiet, niezależnie od orientacji 

psychoseksualnej, pod względem otwartości/troskliwości, oferowania czasu oraz wyłączności 

seksualnej potwierdziła się częściowo. Kobiety faktycznie więcej inwestują na strategiach 
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otwartości/troskliwości oraz oferowania czasu. Wyniki nie potwierdzają jednak założeń 

dotyczących wyłączności seksualnej. Pod względem tej strategii kobiety rzeczywiście 

inwestują więcej niż mężczyźni. Jednak jednocześnie w związkach, w których kobieta jest 

partnerką respondenci (czyli mężczyźni heteroseksualni i kobiety homoseksualne) inwestują 

więcej w ramach tej strategii niż w związkach, gdzie partnerem jest mężczyzna. Ponadto 

badani w parach różnopłciowych inwestują pod względem tej strategii więcej niż badani 

w parach jednopłciowych. Można więc wywnioskować, że grupą inwestującą pod względem 

tej strategii najmniej, w porównaniu z pozostałymi grupami, są mężczyźni homoseksualni, 

natomiast między kobietami heteroseksualnymi, kobietami homoseksualnymi oraz 

mężczyznami heteroseksualnymi nie ma różnic. 

 Hipoteza 2.2., dotycząca wyższego poziomu inwestowania mężczyzn pod względem 

proceptywności (gotowości) seksualnej nie potwierdziła się. Gdy kobiety są partnerkami 

respondenci inwestują w ramach tej strategii więcej niż wtedy, gdy partnerem jest mężczyzna. 

Oznacza to więc, że mężczyźni heteroseksualni i kobiety homoseksualne inwestują pod 

względem tej strategii więcej niż kobiety heteroseksualne i mężczyźni homoseksualni. 

Natomiast pomiędzy mężczyznami heteroseksualnymi a kobietami homoseksualnymi nie 

odnotowano różnic, podobnie jak pomiędzy kobietami heteroseksualnymi a mężczyznami 

homoseksualnymi. 

 Hipoteza 2.3. dotyczyła wyższego ogólnego poziomu inwestycji wśród osób 

heteroseksualnych w porównaniu z osobami homoseksualnymi. Hipoteza ta nie potwierdziła 

się. Odnotowano natomiast wyższy poziom inwestycji wśród kobiet w porównaniu 

z mężczyznami oraz wśród respondentów, których partnerkami są kobiety w porównaniu 

z respondentami, których partnerami są mężczyźni. Można więc wywnioskować, że to 

mężczyźni homoseksualni, w porównaniu z osobami w parach heteroseksualnych i kobietami 

homoseksualnymi, ogólnie inwestują najmniej w relacje, natomiast kobiety homoseksualne 

inwestują najwięcej w porównaniu z pozostałymi grupami. 

 W hipotezie 2.4. założono, że osoby homoseksualne inwestują mniej niż osoby 

heteroseksualne pod względem zorientowania na przyszłość, dobrych relacji z rodziną 

partnera oraz zainteresowania partnerem w sytuacjach społecznych. Dla zorientowania na 

przyszłość okazało się, że, mężczyźni inwestują mniej niż kobiety, niezależnie od orientacji 

psychoseksualnej oraz, na poziomie tendencji statystycznej, że badani w parach 

różnopłciowych inwestują pod względem tej strategii więcej niż badani homoseksualni. 

Można więc wywnioskować, że mężczyźni homoseksualni inwestują w ramach tej strategii 

najmniej w porównaniu z pozostałymi badanymi grupami. Pod względem budowania dobrych 
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relacji z rodziną partnera okazało się, że mężczyźni w związkach z kobietami oraz kobiety 

w związkach z kobietami inwestują więcej niż kobiety heteroseksualne i mężczyźni 

homoseksualni. Jednocześnie między kobietami i mężczyznami heteroseksualnymi nie ma 

różnic pod względem tej strategii. Po raz kolejny to mężczyźni homoseksualni najmniej 

inwestują w ramach tej strategii w porównaniu z pozostałymi grupami. Pod względem 

zainteresowania partnerem w sytuacjach społecznych okazało się natomiast, że kobiety 

inwestują więcej od mężczyzn, niezależnie od orientacji psychoseksualnej. 

 W kolejnej hipotezie 2.5., założono, że pod względem inwestycji pieniężnych 

i ochrony fizycznej mężczyźni heteroseksualni inwestują najwięcej w porównaniu 

z pozostałymi grupami. Dla tych strategii okazało się, że w parach osób homoseksualnych 

badani inwestują więcej niż osoby w parach heteroseksualnych, ale jednocześnie wykazano, 

że w diadach, gdzie partnerką jest kobieta badani mają większy wkład niż w związkach, gdzie 

partnerem jest mężczyzna. Można więc wywnioskować, że najwięcej w związkach pod 

względem ochraniania fizycznego i inwestowania pieniężnego inwestują kobiety 

homoseksualne, a najmniej kobiety heteroseksualne. Dodatkowo, pod względem ochrony 

fizycznej mężczyźni heteroseksualni inwestują więcej niż mężczyźni homoseksualni. 

 W hipotezie 2.6. zakładano, że pod względem szczerości nie ma różnic pomiędzy 

badanymi grupami. Okazało się jednak, że więcej pod względem tej strategii inwestują 

kobiety niż mężczyźni, niezależnie od orientacji psychoseksualnej. 

 Pomimo braku potwierdzenia dla większości założonych hipotez, zachowany jest 

ogólny trend występujący w badaniach. Kobiety homoseksualne, prezentują bardziej 

zróżnicowany, „mozaikowy” sposób funkcjonowania w związkach romantycznych (np. 

Bailey i in., 1994; VanderLaan, Vasey, 2008). Pod względem niektórych strategii są podobne 

do kobiet heteroseksualnych, natomiast pod względem innych bardziej przypominają 

mężczyzn heteroseksualnych, prezentując niejednokrotnie wzorzec „hipermęski”. 

W prezentowanym badaniu okazują się podobne do kobiet heteroseksualnych pod względem 

otwartości/troskliwości, oferowania czasu, szczerości, wyłączności seksualnej, zorientowania 

na przyszłość, zainteresowania partnerem w sytuacjach społecznych oraz tworzenia dobrych 

relacji z rodziną partnera, a więc szczególnie na tych strategiach, które wiążą się 

z intymnością i budowaniem zaangażowania w relację, co wydaje się być zgodne 

z wcześniejszymi badaniami (Duffy, Rusbult, 1986; Ellis, 1998; Schmitt, 2005; Tempelhof, 

Allen, 2008; Umberson i in., 2015). Kobiety homoseksualne inwestują natomiast więcej niż 

kobiety heteroseksualne pod względem proceptywności seksualnej, w czym przypominają 

mężczyzn heteroseksualnych oraz w ramach ochrony fizycznej i inwestowania pieniężnego, 



85 

 

osiągając na tych skalach nawet wyższe wyniki niż mężczyźni heteroseksualni. Ponadto 

różnią się od wszystkich pozostałych grup pod względem wyższego ogólnego inwestowania 

w relację. Jak wykazano w badaniach, kobiety homoseksualne mogą przypominać mężczyzn 

heteroseksualnych w odniesieniu do niektórych zmiennych, związanych z seksualnością 

(Bailey i in., 1994). Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, że ochrona fizyczna jest szczególnym 

rodzajem inwestycji wobec kobiet, a dodatkowo uwzględniając to, że osoby homoseksualne 

są wyjątkowo narażone na przemoc (patrz przegląd badań Winiewski, Bulska, 2020), wydaje 

się, że dbanie o fizyczne bezpieczeństwo partnerki może być niezwykle istotne w parach 

kobieco-kobiecych. W kontekście wyższych inwestycji pieniężnych możliwe, że kobiety 

homoseksualne odrzucają stereotypową kobiecą zależność finansową (VanderLaan, Vasey, 

2008). Jednocześnie, jak wskazały Duffy i Rusbult (1986) chętniej od mężczyzn spędzają 

czas z partnerkami, a pytania tworzące skalę inwestowania pieniężnego zakładają po części 

właśnie wspólne aktywności, np. wychodzenie do restauracji. Możliwe, że stąd wynika więc 

wyższy wkład finansowy w związki kobiet homoseksualnych. 

 Mężczyźni homoseksualni również są podobni do mężczyzn heteroseksualnych 

w natężeniu inwestycji na poszczególnych strategiach. Podobnie jak oni inwestują pod 

względem otwartości/troskliwości, oferowania czasu, szczerości, inwestycji pieniężnych oraz 

zainteresowania partnerem w sytuacjach społecznych. Różnią się jednak od mężczyzn 

heteroseksualnych mniejszym inwestowaniem w ramach ochrony fizycznej oraz 

proceptywności seksualnej. Ponadto dla grupy mężczyzn homoseksualnych wykazano 

najniższy poziom inwestycji, zarówno pod względem ich ogólnego poziomu, jak i na kilku 

konkretnych strategiach – wyłączności seksualnej, zorientowania na przyszłość oraz 

tworzenia dobrych relacji z rodziną partnera. W próbie mężczyzn homoseksualnych można 

zauważyć najwyższy procent tak zwanych związków otwartych, co wiąże się z niższym 

poziomem inwestycji pod względem wyłączności seksualnej, a jednocześnie może przekładać 

się również na mniejsze zorientowanie na przyszłość, niższą proceptywność seksualną oraz 

ogólnym niższy poziom inwestycji w ramach tej konkretnej relacji. Ponadto ochrona fizyczna 

jest szczególnym typem inwestycji mężczyzn wobec kobiet (Ellis, 1998), a więc jej znaczenie 

w parach męsko – męskich może być z tego powodu mniejsze. 

 Na podstawie przedstawionych wyników można stwierdzić, że więcej różnic pod 

względem inwestycji partnerskich pomiędzy badanymi wynika z ich płci a nie z orientacji 

psychoseksualnej. Pokrywa się to z wnioskami z badań, w których wykorzystywano model 

inwestycji Rusbult (Duffy, Rusbult, 1986; Lehiller, 2010; Lehmiller, Agnew, 2006). 
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6.3. Wymiary przywiązania jako predyktory własnych inwestycji partnerskich oraz 

postrzegania inwestycji ze strony partnera 

 

 Kolejna hipoteza dotyczyła przewidywania wyników w samoopisie inwestycji 

partnerskich badanych na podstawie wymiarów przywiązania. Analizując wszystkie grupy 

jednocześnie okazało się, że unikanie jest wymiarem, który najlepiej przewiduje niższy 

poziom własnych strategii inwestycyjnych. Niepokój przewidywał negatywnie natomiast 

tylko jedną strategię – dobre relacje z rodziną partnera. Podobne rezultaty uzyskali Tempelhof 

i Allen (2008) – w badaniu tych autorów unikanie również było silniejszym predyktorem 

inwestycji partnerskich niż niepokój, podobnie jak w badaniach Pistole i in. (1995), w których 

sprawdzano zależności dla modelu inwestycji Rusbult. Większa rola unikania 

w przewidywaniu strategii inwestycyjnych wydaje się zgodna ze sposobem, w jaki jednostki 

lękowe i unikające funkcjonują w związkach romantycznych. Osoby unikające postrzegają 

innych ludzi negatywnie i czują się niekomfortowo w bliskich relacjach (Bartholomew, 

Horowitz, 1991; Hazan, Shaver, 1987; Mikulincer, Shaver, 2003). Powinny więc inwestować 

mniej, aby minimalizować zależność w relacji.  

 Ponadto sprawdzono predykcję z podziałem na grupy. Unikanie jest ważniejszym 

predyktorem inwestycji partnerskich niż niepokój zarówno u kobiet heteroseksualnych, jak 

i u mężczyzn heteroseksualnych i mężczyzn homoseksualnych. Jego znaczenie jest natomiast 

mniejsze w grupie kobiet homoseksualnych, chociaż nadal istotnie przewiduje więcej strategii 

inwestycyjnych niż niepokój. 

 Założono także predykcję postrzegania inwestycji ze strony partnera na podstawie 

wymiarów przywiązania. W przypadku oceny inwestycji ze strony partnera znaczenie ma 

zarówno unikanie, jak i niepokój, które łączą się z wartościowaniem partnera jako mniej 

inwestującego w relację. Ponownie, w przypadku unikania, przyczyną niekorzystnej oceny 

partnera, pod względem jego wkładu w związek, jest prawdopodobnie negatywny model 

roboczy innych osób, który mają osoby z wysokim natężeniem tego wymiaru przywiązania 

(Bartholomew, Horowitz, 1991; Mikulincer, Shaver, 2003). W przypadku lęku znaczenie 

może mieć negatywny model self i związana z nim niska samoocena, które sprawiają, że 

osoba taka czuje się niegodna miłości i wsparcia ze strony innych i postrzega partnera jako 

mniej responsywnego (Bartholomew, Horowitz, 1991; Collins, Read, 1990; Doinita, 2015; 

Foster i in., 2007). 

 Przeprowadzając analizę regresji z uwzględnieniem płci i orientacji psychoseksualnej 

badanych wykazano pewne różnice. Wśród kobiet heteroseksualnych i mężczyzn 
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homoseksualnych unikanie przewidywało zdecydowanie więcej aspektów postrzegania 

partnera niż niepokój. Tymczasem, w grupie mężczyzn heteroseksualnych, podobne 

znaczenie predykcyjne wydaje się mieć zarówno unikanie, jak i niepokój. Wśród kobiet 

homoseksualnych natomiast ważniejszym predyktorem okazał się niepokój. 

 Możliwe, że większe znaczenie niepokoju wśród kobiet homoseksualnych 

w przewidywaniu ich inwestycji oraz oceny inwestycji ze strony partnerki jest powiązane 

z większą akceptacją własnej orientacji psychoseksualnej. Negatywna zależność między 

niepokojem a inwestycjami oznacza, że czym niższy niepokój tym wyższy poziom własnych 

inwestycji i bardziej pozytywna ocena partnerki pod względem jej inwestycji. 

Egodystoniczność nieheteroseksualnej orientacji można natomiast potraktować jako element 

negatywnego modelu Ja, który manifestuje się właśnie w postaci niepokoju 

przywiązaniowego w relacjach. Badane kobiety homoseksualne natomiast w większości 

w żaden sposób nie ukrywają własnej orientacji psychoseksualnej przed innymi, co może 

wskazywać na jej pełną akceptację, a więc jednocześnie na bardziej pozytywną strukturę Ja 

w tej grupie badanych. 

 

6.4. Natężenie motywów Ja jako mediator pomiędzy wymiarami przywiązania 

a ogólnym poziomem inwestycji partnerskich badanych 

 

 Kolejnym punktem analiz było sprawdzenie, czy motywy Ja są mediatorem związków 

między wymiarami przywiązania a inwestycjami partnerskimi badanych. Ze względu na 

większe znaczenie unikania w przewidywaniu samoopisu badanych pod względem inwestycji 

partnerskich we wszystkich badanych grupach, analizę mediacji przeprowadzono jedynie dla 

tego wymiaru przywiązania. Ze względu na mnogość zarówno motywów Ja, jak i strategii 

inwestycyjnych zdecydowano się sprawdzić mediację dla ogólnego poziomu własnych 

inwestycji badanych, aby ewentualnie, zależnie od otrzymanych wyników, przeprowadzić 

później analizy na poszczególnych wymiarach inwestycji partnerskich. 

 Przeprowadzona analiza mediacji wykazała, że motywy Ja nie są mediatorem związku 

pomiędzy unikaniem w bliskich relacjach intymnych a poziomem inwestycji. Dla części 

motywów – afirmacji Ja, bycia ważnym dla innych, kompetencji, ochrony siebie, 

odpowiedzialności, rozumności oraz wolności –  odnotowano jedynie mediację częściową. 

Unikanie jest więc nadal ujemnym predyktorem ogólnego poziomu inwestycji wśród 

badanych, jednocześnie negatywnie przewidując natężenie wymienionych powyżej 
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motywów, które z kolei pozytywnie łączą się z globalnym natężeniem inwestycji 

partnerskich. Jak zostało wskazane w drugim rozdziale pracy dążenie do tworzenia bliskich 

relacji z innymi, ale jednoczesne realizowanie swojej wolności, kompetencji i rozumności 

mogą sprzyjać podwyższaniu jakość związku (Aron i in., 2000; Patrick i in., 2007; Reissman 

i in., 1993), wybieraniu bardziej adaptacyjnych strategii rozwiązywania konfliktów (Knee 

i in., 2005) oraz przejawianiu wobec partnera wyższej responsywności (Hadden i in., 2015). 

Bardziej zaskakujący może być pozytywny związek z ogólnym poziomem inwestycji 

motywów afirmacji Ja, ochrony siebie i odpowiedzialności, które Gasiul (2022) łączy bardziej 

z pozabezpiecznym przywiązaniem, które z kolei nie sprzyja tworzeniu satysfakcjonujących 

relacji. Jednakże motyw ochrony siebie dotyczy obrony ważnych dla siebie obszarów życia. 

Jak wskazuje Ellis (1998) funkcją inwestycji partnerskich jest zabezpieczenie dostępu do 

zasobów reprodukcyjnych partnera. Jeśli relacja romantyczna jest dla osoby ważnym 

aspektem jej życia, to wyższe w nią inwestowanie może być jedną z dróg obrony tego 

związku przed rozpadem. Motyw afirmacji Ja natomiast dotyczy między innymi postrzegania 

siebie jako kogoś ważnego, wyjątkowego i nadmiernie uczuciowo nastawionego do świata. 

Po raz kolejny możliwe, że osoba dążąca do realizacji tego motywu, będzie chciała 

jednocześnie zabezpieczyć gratyfikujące obszary swojego życia, np. w postaci związku 

romantycznego, poprzez wyższe w niego inwestowanie. Ponadto, motyw odpowiedzialności, 

poza elementem silnego ukierunkowania na przestrzeganie zasad, dotyczy podejmowania 

działań, które służą dbaniu o kogoś lub o siebie. Te trzy motywy zawierają więc w sobie 

aspekty ochrony ważnych i gratyfikujących obszarów życia. Jak z kolei wskazuje Ellis (1998) 

funkcją inwestycji partnerskich jest zabezpieczenie dostępu do zasobów reprodukcyjnych 

i energetycznych partnera. Jeśli związek romantyczny jest dla osoby obszarem ważnym, to 

realizacja motywu afirmacji Ja, ochrony siebie oraz odpowiedzialności, może równocześnie 

sprzyjać wyższym inwestycjom w ramach relacji miłosnej. 

 Rola przywiązania w przewidywaniu funkcjonowania w związkach romantycznych 

wydaje się niepodważalna. W wielu badaniach, w których testowano inne zmienne, np. 

osobowość, jako predyktory, przywiązanie okazywało się ważniejsze lub tak samo ważne (np. 

Moore, Campbell, 2020; Noftle, Shaver, 2006; Shaver, Brennan, 1992). Możliwe również, że 

brak pełnej mediacji motywów Ja wynika z samej teoretycznej podstawy badanych 

zmiennych. Motywy Ja dotyczą ogólnych dyspozycji i dążeń osoby, natomiast realizacja 

przywiązania najczęściej odbywa się w kontekście konkretnej relacji.  
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6.5. Inwestycje partnerskie jako predyktor satysfakcji i zaangażowania 

 

 Ellis (1998) w zaproponowanym przez siebie modelu położył nacisk na inną funkcję 

inwestycji niż ta, która wynika z modelu Rusbult (1980, 1983). Zgodnie z ujęciem Rusbult 

inwestycje, wraz z satysfakcją i niższą jakością alternatyw, mają za zadanie podwyższać 

zaangażowanie ich nadawcy, co zostało potwierdzone w dwóch metaanalizach (Le, Agnew, 

2003; Tran i in., 2019). Ellis zaproponował natomiast, że funkcją inwestycji jest 

zabezpieczenie przez nadawcę dostępu do zasobów odbiorcy (partnera) poprzez zwiększenie 

satysfakcji i zaangażowania tego odbiorcy. W ramach analiz prowadzonych na potrzeby 

prezentowanej rozprawy doktorskiej dodatkowo sprawdzano więc także, czy własna ocena 

inwestycji partnerskich oraz ich ocena w oczach partnera przewidują satysfakcję 

i zaangażowanie tego partnera. 

 Okazało się, że predyktorami wyższej satysfakcji i wyższego zaangażowania danej 

osoby jest ocena partnera jako bardziej inwestującego w relację. Zgłaszana przez tego 

partnera samoocena poziomu inwestycji nie łączy się natomiast z satysfakcją 

i zaangażowaniem odbiorcy inwestycji. Wniosek ten jest zgodny z badaniami, w których 

testowano postrzeganą responsywność partnera i jej pozytywny związek z satysfakcją 

i zaangażowaniem w relację (np. Balzarini i in., 2022; Bar-Kalifa, Hen-Weissberg, Rafaeli, 

2015; Gadassi i in., 2016; Reis, 2012; Segal, Fraley, 2016). Istotne w związkach 

romantycznych jest więc to, aby partner dostrzegał nasze inwestycje i wkład. 
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ROZDZIAŁ 7. WNIOSKI KOŃCOWE 

 

 Celem prezentowanej rozprawy doktorskiej było ustalenie sposobów inwestowania 

w relacjach romantycznych osób heteroseksualnych i osób homoseksualnych. Ponadto 

sprawdzano, czy wymiary przywiązania są predyktorami tych inwestycji. Testowano również 

przypuszczenie dotyczące mediacyjnej roli motywów Ja w związku pomiędzy wymiarami 

przywiązania a inwestycjami partnerskimi. W większości potwierdziły się zakładane różnice 

pomiędzy kobietami i mężczyznami heteroseksualnymi pod względem wybieranych przez 

nich strategiach inwestycyjnych. Wybór tych strategii odzwierciedla odmienne problemy 

adaptacyjne, z którymi stykali się przodkowie współczesnych ludzi. Ponadto, włączając do 

analiz osoby homoseksualne, udało się ustalić, że są one podobne do osób heteroseksualnych 

tej samej płci pod względem większości strategii inwestycyjnych. Jednak u kobiet 

homoseksualnych odnotowano wzorzec bardziej zróżnicowany, w którym pod względem 

niektórych strategii są one bardziej podobne do mężczyzn heteroseksualnych. Wśród 

mężczyzn homoseksualnych zaobserwowano natomiast najniższy poziom inwestowania 

zarówno ogólnego, jak i pod względem największej liczby poszczególnych strategii, spośród 

wszystkich przebadanych grup.  

 W przewidywaniu strategii inwestycyjnych największe znaczenie ma unikanie 

przywiązaniowe. Jednak u kobiet homoseksualnych zaobserwowano jednocześnie większą 

rolę niepokoju niż w pozostałych grupach. Motywy Ja natomiast nie są mediatorem pomiędzy 

unikaniem a ogólnym poziomem inwestycji partnerskich. Dodatkowo ustalono również, że 

postrzeganie przez daną osobę jej partnera jako wyżej inwestującego przewiduje wyższą 

satysfakcję i zaangażowanie tej osoby w relację. 

 Prezentowana praca doktorska ma nie tylko znaczenie poznawcze. Płynące z niej 

wnioski mogą być również użyteczne dla klinicystów. Rozmowa o wkładzie w związek 

w postaci inwestycji, ich przełożeniu na satysfakcję i zaangażowanie każdego z partnerów, 

znaczeniu wymiarów przywiązania w poziomie wkładu w relację oraz wynikających 

z przynależności płciowej różnicach w wyborze konkretnych strategii inwestycyjnych może 

być jednym z elementów prowadzonych z parami konsultacji. 
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7.1. Ograniczenia prezentowanych badań 

 

 Opisywane w ramach pracy doktorskiej badanie nie jest wolne od ograniczeń. 

Pierwszym z nich jest mała próba badawcza, szczególnie w przypadku osób 

homoseksualnych. Pomimo bardzo szeroko zakrojonych poszukiwań, szczególnie w ramach 

mediów społecznościowych, obejmujących około 25 grup na Facebook’u, zrzeszających 

nawet po kilkanaście tysięcy osoby LGBT+, nie udało się zgromadzić większej liczby osób 

badanych. Szczególnym utrudnieniem w procesie zbierania grupy badawczej było założenie 

o przebadaniu obydwu partnerów tworzących związek. Jak można zaobserwować na 

podstawie liczebności wszystkich pojedynczych osób, które wzięły udział w badaniu, 

w przypadku osób homoseksualnych najtrudniej było uzyskać odpowiedzi od obydwu 

partnerów. 

 Choć wydaje się, że próba badawcza jest reprezentatywna dla dość wąskiego grona 

osób, to niezbyt możliwe jest uogólnianie uzyskanych w pracy wyników na grupy społeczne, 

różniące się od niej pod względem wieku, czy innych danych demograficznych. W badaniu 

udział wzięli głównie młodzi dorośli, mieszkający w dużych miastach, w większości dobrze 

wykształceni. Może mieć to szczególne znaczenie w kontekście osób homoseksualnych ze 

względu na prawdopodobnie większą akceptację związków jednopłciowych wśród osób 

mieszkających w większych miastach i mających wyższe wykształcenie. Jak wskazywano 

w trzecim rozdziale pracy, klimat społeczny wokół związków osób homoseksualnych ma 

z kolei znaczenie dla ich funkcjonowania. 

 Być może pewną słabością jest również forma prowadzenia badań – grupa badawcza 

była zbierana online. Wielu jest zwolenników, jak i przeciwników tego rodzaju strategii 

badawczych. Z jednej bowiem strony badania online mogą zachęcać do otwartości 

i szczerości wypowiedzi (co jest pozytywne, szczególnie w przypadku prób badawczych, 

mogących doświadczać dyskryminacji, czy w kontekście intymnej tematyki badań, jaką są 

związki romantyczne), natomiast z drugiej strony trudno było zapewnić pełną 

kontrolowalność wypełniania kwestionariuszy. Może mieć to szczególne znaczenie 

w kontekście pomiaru inwestycji partnerskich, gdzie badani oceniali zarówno siebie, jak 

i swojego partnera. 

 Ogólnym ograniczeniem badań nad związkami romantycznymi, od których nie jest 

wolne również to opisywane w niniejszej rozprawie, może być nadreprezentacja osób 

zadowolonych z tworzonych relacji. Osoby o niskiej satysfakcji i zaangażowaniu rzadziej są 

skore do udziału w badaniach psychologicznych dotyczących związków miłosnych. 
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7.2. Rekomendacje na przyszłość 

  

 W przyszłych badaniach, dotyczących inwestycji partnerskich, warto zwiększyć 

różnorodność badanej próby. Po pierwsze, cennym byłoby uwzględnienie osób z mniejszych 

ośrodków miejskich, w bardziej zróżnicowanym wieku, co może mieć szczególne znaczenie 

w kontekście badania osób homoseksualnych. Co więcej, w prezentowanym projekcie 

badawczym nie zostały uwzględnione osoby biseksualne oraz osoby transpłciowe. Jak 

wskazuje literatura (Hammack, Frost, Hughes, 2018; Li, Dobinson, Scheim, Ross, 2013), 

każda tożsamość płciowa i orientacja psychoseksualna to potencjalnie odrębna grupa 

badawcza, która ma swoją specyfikę funkcjonowania w związkach romantycznych. 

 Ponadto warto sprawdzić, jak różnią się sposoby inwestowania w różnych fazach 

związku. W tym celu można wykorzystać na przykład trójczynnikową teorię miłości 

Sternberga (1986), w ramach której autor charakteryzuje poszczególne stadia rozwoju relacji 

miłosnej z wykorzystaniem natężenia trzech składników miłości – intymności, namiętności 

oraz zaangażowania.  

 Zmiennymi, które mają szczególne znaczenie w kontekście badań z udziałem osób 

homoseksualnych są stres mniejszościowy oraz zinternalizowana homofobia. Rzutują one na 

wiele aspektów życia, w tym również na funkcjonowanie w związkach romantycznych 

(Balsam, Szymanski, 2005; Dupras, 1994; Elizur, Mintzer, 2003; Mohr, Fassinger, 2006; 

Nichols, 2004; Smith, Brown, 1997). Uzasadnione wydaje się więc wprowadzenie tych 

zmiennych do modelu jako predyktorów inwestycji partnerskich. 

 Ponadto warto przetestować również inne predyktory inwestycji niż te proponowane 

w prezentowanej pracy doktorskiej. W przypadku modelu inwestycji Rusbult obiecujące 

okazało się uwzględnienie w modelu osobowości oraz stylów miłości (Moore, Campbell, 

2020). Co więcej, dla funkcjonowania w związkach romantycznych duże znaczenie ma 

samoocena (Erol, Orth, 2016; Harris, Orth, 2020; Mund, Finn, Hagemeyer, Zimmermann, 

Neyer, 2015) oraz, co szczególnie podkreślają badacze działający w nurcie psychologii 

ewolucyjnej, atrakcyjność i wartość danej osoby jako partnera (Conroy-Beam, Goetz, Buss, 

2016; Hromatko, Bajoghli, Rebernjak, Joshaghani, Tadinac, 2015; Sidelinger, Booth-

Butterfield, 2007). Można więc przypuszczać, że zmienne te będą powiązane także 

z inwestycjami partnerskimi, a sprawdzenie tych zależności pozwoli na bardziej dogłębne 

zrozumienia przyczyn wybierania konkretnych strategiach inwestycyjnych w relacjach 

romantycznych. 
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