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Znaczenie kolektywizmu i indywidualizmu 

dla zachowa! rodzicielskich matek 

oraz przywi"zania polskich i niemieckich nastolatków 

w perspektywie hipotezy kulturowego dopasowania

Katarzyna Lubiewska

Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Celem badania by a weryÞ kacja hipotezy dopasowania kulturowego (HKD) w kontek#cie zachowa! rodzi-

cielskich matek oraz rozwoju przywi"zania dzieci w rodzinach polskich i niemieckich. W tym celu zbadano 

spójno#$ w zakresie dominuj"cej (indywidualistycznej lub kolektywistycznej) kultury kraju ze wzorcem 

wp ywu indywidualistycznej lub kolektywistycznej orientacji warto#ciuj"cej matek na: (1) ich zachowania 

rodzicielskie oraz (2) jako#$ przywi"zania ich nastoletnich dzieci. W Niemczech oczekiwano zgodno#ci 

pomi%dzy indywidualizmem kultury a znaczeniem indywidualizmu matek dla ich zachowa! rodzicielskich 

i przywi"zania dziecka, w Polsce za# spodziewano si% wi%kszego znaczenia kolektywizmu. Zak adano 

tak&e wi%ksz" podatno#$ unikania ani&eli niepokoju przywi"zaniowego nastolatków na oddzia ywanie kul-

tury. Badanie jest cz%#ci" mi%dzynarodowego projektu Value of Children. Próba sk ada a si% z nastoletnich 

dzieci i ich matek w Polsce (N = 569) oraz w Niemczech (N = 305). Przywi"zanie zbadano przy pomocy 

skali AAS (Collins, Read, 1990), warto#ci – przy pomocy skali Schwartza i Bilsky’ego (1990), zachowania 

rodzicielskie za# – za pomoc" skali PARQ (Rohner, Rohner, Roll, 1980). Do przetestowania modelu u&yto 

modelowania równa! strukturalnych w schemacie wielogrupowym. Wyniki bada! dostarczy y dowodów 

wspieraj"cych HKD, potwierdzaj"c znaczenie kolektywizmu dla zachowa! rodzicielskich matek w Polsce 

oraz indywidualizmu dla akceptacji rodzicielskiej matek, jak równie& unikania przywi"zaniowego dziecka 

w Niemczech. Wyniki wspieraj" tez% postuluj"c" pozytywn" rol% warto#ci normatywnych dla danej kultury 

w rozwoju przywi"zania.

S owa kluczowe: przywi!zanie, kolektywizm–indywidualizm, hipoteza dopasowania kulturowego

'ycie we wspó czesnym #wiecie niesie ze sob" szyb-

ki i nieograniczony przep yw wzorców kulturowych, co 

z kolei przyczynia si% do zmian kultur, najcz%#ciej tych 

niezachodnich i kolektywistycznych, zmierzaj"cych 

w kie runku wi%kszego indywidualizmu, demokracji i se-

kularyzacji &ycia. W kulturach zmiany spo ecznej &yje 

dzisiaj wi%kszo#$ populacji #wiata (Kagitcibasi, 1996). 

Taki wzorzec mo&na zaobserwowa$ tak&e w Polsce, 

w której od kilku dekad zachodz" szczególnie szybkie 

i znacz"ce przemiany.

Na gruncie bada! spo ecznych transformacja kultury 

jest najcz%#ciej opisywana w kategoriach zmian w zakre-

sie warto#ci normatywnych dla niej oraz jej cz onków, 

takich jak kolektywizm i indywidualizm. Znacznie mniej 

jednak wiadomo na temat zmiany wzorców wp ywu sta-

rych i nowych warto#ci na procesy psychiczne, w tym na 
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rozwój dzieci. Porównanie przebiegu przemian spo ecz-

nych na poziomie relacji pomi%dzy orientacj" warto#ciu-

j"c" matek, ich zachowaniami rodzicielskimi oraz przy-

wi"zaniem dziecka w polskiej kulturze transformacji oraz 

niemieckiej kulturze zakorzenionego indywidualizmu 

sta o si% punktem wyj#cia niniejszych bada!. Przy for-

mu owaniu hipotez pos u&ono si% koncepcj" dopasowa-

nia kulturowego. Pozwoli o to na osadzenie analiz doty-

cz"cych kulturowych ram rozwoju przywi"zania wzd u& 

dwóch wymiarów zgodno#ci dopasowania wp ywów: 

(1) wp ywów normatywnej kultury kraju oraz orientacji 

warto#ciuj"cej matek na ich zachowania rodzicielskie, 

(2) wp ywów normatywnej kultury kraju i orientacji war-

to#ciuj"cej matek na jako#$ przywi"zania dziecka. O ile 

wyra(ny indywidualizm w Niemczech pozwala na jasne 

sformu owanie hipotez, o tyle zawieszenie polskiej kul-

tury pomi%dzy dawnym normatywnym kolektywizmem 

a wa&nym dla m odego pokolenia indywidualizmem nie 

daje takiej pewno#ci.

Sformu owanie hipotez wymaga jednak uprzedniego 

wprowadzenia. Na pocz"tek zatem zostan" opisane ko-

lektywizm i indywidualizm – zarówno jako dominuj"ce 

wzorce kultury, jak i jednostkowe orientacje warto#ciuj"-

ce. Nast%pnie scharakteryzowane b%d" procesy istotne dla 

kszta towania przywi"zania w rodzinie w perspektywie 

mi%dzykulturowej. W ko!cu przybli&ona zostanie hipote-

za dopasowania kulturowego.

Kulturowy kolektywizm i indywidualizm: 

przyk ady Polski i Niemiec

Rozró&nienie pomi%dzy kolektywizmem i indywidu-

alizmem ma d ug" histori% w my#li zachodniej. Na po-

ziomie makro mo&na okre#li$ je jako system warto#ci 

wyznaczony przez zakres zainteresowania sob" albo 

grup", do której si% przynale&y. Kolektywizm  "czy si% 

z wy&szym waloryzowaniem celów grupy ni& celów 

osobistych, preferowaniem wspó zale&no#ci z cz onka-

mi w asnej grupy, unikaniem emocjonalnego dystansu, 

piel%gnowaniem relacji spo ecznych oraz utrzymywa-

niem integracji rozszerzonej rodziny (Oyserman, Coon, 

Kemmelmeiwer, 2002; Triandis, 1995). To ostatnie, 

zdaniem Kagitcibasi (1996), jest najlepszym predykto-

rem kolektywizmu. Indywidualizm stanowi jego przeci-

wie!stwo. Kolektywizm jest typowy dla obszarów mniej 

zamo&nych oraz, ze wzgl%dów historycznych, dla kultur 

niezachodnich, podczas gdy indywidualizm najlepiej opi-

suje kultury Zachodu (Dwairy, Achoui, 2010; Kagitcibasi, 

1996).

Mo&na wyró&ni$ dwa poziomy analizy kolektywi-

zmu i indywidualizmu. Po pierwsze, stanowi" one klu-

czowy wymiar opisuj"cy kultury. Po drugie, s u&" do 

identyÞ kacji orientacji warto#ciuj"cej na jednostkowym 

poziomie. Nale&y doda$, &e klasyÞ kowanie kultur jako 

kolektywistycznych albo indywidualistycznych mo&e by$ 

problematyczne bez uwzgl%dnienia indywidualnego po-

ziomu analiz (Harkness i in.; za: Schwarz, Schafermeier, 

Trommsdorff, 2005).

Kulturowo zorientowane badania koncentruj" si% naj-

cz%#ciej na analizie cech i procesów psychologicznych 

w kulturach skrajnie kolektywistycznych (Chiny, Japonia) 

oraz indywidualistycznych (Stany Zjednoczone, Europa 

Zachodnia). Niedostatek tego rodzaju bada! dotyczy jed-

nak wi%kszej cz%#ci #wiata, w tym kultur zmiany spo ecz-

nej (Kagitcibasi, 1996). SpecyÞ czny przypadek reprezen-

tuj" kraje takie jak Polska, w których po upadku systemu 

totalitarnego nast"pi a gwa towna transformacja spo ecz-

no-ustrojowa. W kulturach tych, pomimo do#$ szybkie-

go przebiegu przemian na poziomie instytucjonalnym, 

zmiany na poziomie mikro przebiegaj" niezwykle powoli 

(Schwartz, 2009; Silbereisen, 2005). Nieliczne projekty 

obejmuj"ce zasi%giem kraje bloku postkomunistycznego 

wskazuj" na wyra(ne kierunki zmian w zakresie nat%&enia 

oraz form koegzystencji kolektywizmu i indywidualizmu 

na poziomie rodziny (Tamis-Le Monda i in., 2007). Po 

pierwsze, kultury i jednostki w nich &yj"ce nadal charak-

teryzuje silna orientacja kolektywistyczna (Silbereisen, 

2005), zwi"zana z promowaniem przez rodziców celów 

socjalizacyjnych dotycz"cych wspó zale&no#ci (Keller, 

Lamm, 2005; Tulviste, Mizera, 2010). Po drugie, w kul-

turach transformacji spo ecznej odnotowuje si% w tym 

samym czasie wzrost indywidualizmu i warto#ciowania 

niezale&no#ci jako celu socjalizacyjnego (Kagitcibasi, 

Ataca, 2005; Tulviste, Mizera, 2010). W przeciwie!stwie 

z kolei do kultur transformacji Niemcy charakteryzuje 

typowo zachodnia kultura indywidualistyczna. Mo&liwe, 

&e g %bokie zakorzenienie indywidualizmu w Niemczech 

przed podzia em kraju na cz%#ci wschodni" (komuni-

styczn") oraz zachodni" (kapitalistyczn") mog o sta$ si% 

swoistym buforem zmian kulturowych (Keller, Lamm, 

2005). Badania Silbereisena (2005) wskazuj" bowiem na 

to, &e w Niemczech Wschodnich po upadku komunizmu 

odnotowano bardzo szybki zanik ró&nic w zakresie strate-

gii socjalizacyjnych w rodzinie.

Celem scharakteryzowania kultury polskiej w porów-

naniu z kultur" niemieck" zebrano w tabeli 1 szereg 

wska(ników, które mog" by$ markerami ró&nic w za-

kresie znaczenia warto#ci kolektywistycznych i indywi-

dualistycznych dla przebiegu procesu socjalizacji oraz 

kszta towania przywi"zania w rodzinie. Ukazuj" one 

rozbie&no#ci aktualnie sprzyjaj"ce dalszemu promo-

waniu w kraju mniej zamo&nym, ze s abym wsparciem 

pa!stwa w zakresie funkcjonowania rodziny, zachowa! 
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o charakterze kolektywistycznym (solidarno#$ pokole-

niowa, opieka doros ych potomków nad rodzicami).

Najbardziej bezpo#rednim wska(nikiem ró&nicy pomi%-

dzy Polsk" i Niemcami jest ich pozycja na skali indywi-

dualizmu w badaniach Hofstedego (2012), wskazuj"ca na 

mniejsz" orientacj% indywidualistyczn" w Polsce. *ród o 

niemieckiego indywidualizmu stanowi" historyczne 

wp ywy protestantyzmu oraz nowa fala indywidualizacji 

w latach 80. XX wieku (Keller, Lamm, 2005). W Polsce 

zaznacza si% historycznie du&y wp yw katolicyzmu i sil-

nie zakorzenionej, w wielu sferach kolektywistycznej, 

rodzinnej orientacji (Reykowski, 1992). Jej wska(nikiem 

mog" by$ dwa zaprezentowane w tabeli 1 cele socjaliza-

cyjne z projektu Value of Children (VOC; Trommsdorff, 

Nauck, 2005). Ukazuj" one wi%ksze warto#ciowanie po-

s usze!stwa w rodzinie i popularno#ci w#ród innych ludzi 

jako celu socjalizacji dzieci w Polsce ni& w Niemczech.

Human Development Index (HDI; Human Development 

Report, 2011) jest skumulowanym wska(nikiem trzech 

wymiarów wzrostu: d ugiego i zdrowego &ycia, wiedzy 

oraz standardu &ycia. Oba kraje zosta y w nim zaliczone 

do grupy krajów o bardzo wysokim HDI, niemniej po-

zycja Niemiec jest wyra(nie wy&sza od pozycji Polski. 

Jeszcze wyra(niej wida$ t% rozbie&no#$ w przypadku 

wska(nika PKB (World Bank, 2012).

Mothers’ Index Ranking (International Save the Chil-

dren Alliance, 2012) prezentuje pozycj% matek w 160 kra-

jach #wiata, lokuj"c w rankingu wy&ej kraje, w których 

relatywnie najlepiej jest by$ matk", zwa&ywszy na wa-

runki ekonomiczne, zdrowie, zarobki, skolaryzacj% oraz 

wsparcie w zakresie opieki nad dzieckiem. W owym ran-

kingu Niemcy mieszcz" si% w drugiej, Polska za# dopiero 

w trzeciej dziesi"tce.

Dwa ostatnie wska(niki pochodz" z projektu The World 

Values Survey (WVS; dane z 2006 – por. Ingelhart, Welzel, 

2012), który mierzy ró&ne obszary &ycia ekonomiczne-

go, spo ecznego oraz warto#ci w kilkudziesi%ciu krajach 

na #wiecie. Wy oniono w nim dwa dominuj"ce w opisie 

kultur wymiary: (1) tradycyjne vs. sekularno-racjonalne 

warto#ci oraz (2) warto#ci zwi"zane z przetrwaniem vs. 

autoekspresj". Dane wyra(nie wskazuj" na przewag% 

w Polsce warto#ci tradycyjnych oraz zwi"zanych z prze-

trwaniem, czyli zaspokojeniem potrzeb bardziej podsta-

wowych ni& samorealizacja. Kultura niemiecka na obu 

wymiarach lokuje si% po przeciwnej ani&eli Polska stro-

nie, tj. po stronie autoekspresji i warto#ci racjonalnych.

Podsumowuj"c ró&nice kulturowe pomi%dzy Polsk" 

i Niemcami, nale&y na poziomie mikro nadmieni$ wy-

niki bada! dotycz"cych rodzin z projektu VOC. Badania 

Sabatier i wspó pracowników (2011) wykaza y, &e w po-

równaniu z niemieckimi polscy nastolatkowie s" bardziej 

religijni. Postawa ta ma te& relatywnie wi%kszy wp yw 

na orientacj% rodzinn" polskich nastolatków i ich zado-

wolenie z &ycia. Ponadto w innych badaniach Schwarz 

i wspó pracownicy (2011) wykazali wy&szy poziom 

orientacji rodzinnej w Polsce w porównaniu z Niemcami 

oraz potwierdzili, &e w#ród niemieckich nastolatków dla 

deklarowanego przez nich zadowolenia z &ycia wa&niej-

sze s" relacje z rówie#nikami ni& relacje rodzinne.

Tabela 1

Wska"niki opisuj!ce kultury na poziomie kraju oraz cele socjalizacyjne matek w Polsce i w Niemczech

Wska niki opisowe Polska Niemcy

HDI 0,813 0,905

Mothers’ Index Ranking (pozycja kraju) 28 12

PKB per capita (dolar ameryka!ski) 13,463 43,689

Hofstede: Indywizdualizm 60 67

(1) Tradycyjne vs. (2) Racjonalne-sekularne warto"ci* #0,78 1,31

(1) Warto"ci dotycz$ce Prze%ycia vs. (2) Autoekspresji* #0,14 0,74

Cel socjalizacyjny: dziecko jest pos&uszne rodzicom** (t = 12,09; p < 0,001) 4,18 3,58

Cel socjalizacyjny: dziecko jest popularne** (t = 16,64; p < 0,001) 4,40 3,60

HDI – Human Develoment Index.

* Dane z projektu WVS, warto#ci ujemne lokuj" kultur% bli&ej wymiaru (1), dodatnie bli&ej wymiaru (2); ** dane z projektu VOC – wynik wyra&a 

#redni" arytmetyczn".
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Pomimo tego, &e powy&sze ró&nice wskazuj" na od-

mienn" orientacj% warto#ciuj"c" w obu krajach, na ich 

podstawie nie mo&na odpowiedzie$ na pytanie, czy 

w perspektywie porównawczej dynamika wp ywu owych 

warto#ci na rozwój m odego pokolenia jest identyczna.

Rola zachowa! rodzicielskich 

w rozwoju przywi"zania dzieci

 Wbrew obiegowemu przekonaniu przywi"zanie nie 

jest tylko wi%zi" pomi%dzy bliskimi sobie osobami. Jej 

jako#$ w pierwszych latach &ycia wp ywa na powstanie 

w umy#le dziecka wzgl%dnie sta ego, wewn%trznego, ro-

boczego modelu przywi"zania (generycznego przywi"za-

nia), który stanowi swoisty prototyp dla wielu pó(niej-

szych zachowa! spo ecznych (Bowlby, 1969).

Pomimo mocno zakorzenionej tradycji ujmowania 

przywi"zania w kategoriach stylów najnowsze badania nie 

potwierdzi y do tej pory kategorialnego charakteru przy-

wi"zania, wskazuj"c raczej na jego ci"g " natur%, wyzna-

czon" przez ró&nice w nat%&eniu wymiarów unikania oraz 

niepokoju przywi"zaniowego (por. Lubiewska, 2013). 

Unikanie dotyczy dyskomfortu zwi"zanego z byciem bli-

sko drugiej osoby i wi"&e si% z d"&eniem do niezale&no-

#ci wobec obiektu przywi"zania, nawet w sytuacji stresu. 

Niepokój jest zwi"zany z obaw" dotycz"c" porzucenia lub 

braku akceptacji, mi o#ci ze strony osoby bliskiej. Niski 

poziom unikania i niepokoju jest traktowany jako wska(-

nik ufno#ci przywi"zaniowej.

Podstaw" zachowa! przywi"zaniowych przejawianych 

w bliskich zwi"zkach s" dwie konkurencyjne tenden-

cje: do poszukiwania blisko#ci z obiektem przywi"zania 

(wspó zale&no#ci zwi"zanej z niskim unikaniem) oraz do 

uzyskiwania niezale&no#ci od niego (autonomii zwi"zanej 

z wysokim unikaniem). Badacze podkre#laj" plastyczn" 

natur% wewn%trznego modelu przywi"zania w kontek#cie 

wymaga! adaptacyjnych (Belsky, 2005). Coraz cz%#ciej 

uwzgl%dniaj" przy tym nie tylko najbli&szy kontekst roz-

wojowy, lecz tak&e wp yw kultury, dostrzegaj"c ró&nice 

kulturowe w zakresie faworyzowania blisko#ci albo auto-

nomii jako celu socjalizacyjnego w kulturach kolekty-

wistycznych i indywidualistycznych (np. Friedman i in., 

2010; Harwood, Miller, Irizarry, 1995; Rothbaum, Weisz, 

Pott, Miyake, Morelli, 2000). Zaznacza si% ponadto, &e 

nie repertuar zachowa! przywi"zaniowych, lecz ich se-

lekcja jest kulturowo specyÞ czna (Harwood i in., 1995). 

Wiele wskazuje na to, &e podatno#$ na dzia anie kultu-

ry dotyczy w szczególno#ci unikania przywi"zaniowego 

(Friedman i in., 2010). Nale&y jednak doda$, &e – pomi-

mo ró&nic kulturowych w praktykach socjalizacyjnych – 

rozk ad stylów przywi"zania jest podobny we wszystkich 

kulturach z wyj"tkiem Japonii (Rothbaum i in., 2000).

Wa&nymi w kontek#cie rozwoju przywi"zania dzieci 

aspektami zachowa! rodziców s" zarówno ich zacho-

wania przywi"zaniowe, jak i zachowania rodzicielskie 

(Bowlby, 1969; van IJzendoorn, 1995), jednak jak wska-

zuj" badania, maj" one odmienne znaczenie w ró&nych 

kulturach. Przyk adowo niepokój przywi"zaniowy i kon-

trola rodzicielska promuj" ufno#$ przywi"zaniow" dzie-

ci w kulturach kolektywistycznych (Sumer, Kagitcibasi, 

2010), lecz zagra&aj" jej w kulturach indywidualistycz-

nych (Rothbaum i in., 2000). Z kolei unikanie przywi"-

zaniowe matki jest zagro&eniem dla ufno#ci przywi"za-

niowej dzieci w kulturach kolektywistycznych (Sumer, 

Kagitcibasi, 2010) oraz w Polsce (Lubiewska, 2012). To 

ostatnie wskazuje na podobie!stwo polskiej kultury ra-

czej do kultur kolektywistycznych ni& indywidualistycz-

nych, przynajmniej w zakresie wzorca socjalizacji.

Pomimo znaczenia przywi"zania rodziców dla rozwoju 

jako#ci przywi"zania dzieci to zachowania rodzicielskie 

s" bezpo#rednim mechanizmem, poprzez który dokonuje 

si% selekcja normatywnych w danej kulturze zachowa! 

przywi"zaniowych, wzmacnianych lub wygaszanych 

w procesie socjalizacji (van IJzendoorn, 1995). To one 

stanowi" swoisty „pas transmisyjny” (Trommsdorff, 

2009) pomi%dzy kultur" kraju, orientacj" warto#ciuj"c" 

rodziców oraz przywi"zaniem dzieci. Kluczowymi wy-

miarami tych zachowa! s" kontrola oraz emocjonalne 

ciep o w relacji rodzic–dziecko (Bowlby, 1969; Maccoby, 

Martin, 1983). W obr%bie ostatniego wymiaru Rohner 

(2005) wyró&ni  dwie wa&ne postawy: odrzucenia dziec-

ka oraz jego akceptacji przez rodzica. Pomimo przewa&a-

j"cej zgodno#ci badaczy co do tego, &e zachowania pozy-

tywne, takie jak akceptacja czy wra&liwo#$ rodzicielska, 

s" kluczowe w rozwoju dzieci (Bowlby, 1969), ostatnimi 

czasy zosta a zaproponowana teza postuluj"ca wi%ksz" 

rol% w tym procesie zachowa! negatywnych, np. od-

rzucenia (Berlin, Zeanah, Lieberman, 2008; Lubiewska, 

2012). Nale&y przy tym podkre#li$, &e badania nie wska-

zuj" na ró&nice w nat%&eniu tych postaw w ró&nych kul-

turach (Li, Costanzo, Putallaz, 2010). Niemniej ciekaw" 

konsekwencj% odmiennej kulturowej normatywno#ci 

zachowa! rodzicielskich opisano w latach 80. XX wie-

ku w Niemczech pó nocnych. Stwierdzono tam wi%kszy 

ni& w innych krajach (w tym zachodnich) odsetek dzie-

ci z wysokim poziomem unikania przywi"zaniowego. 

Zjawisko to wyt umaczono zakorzenion" w Niemczech 

do po owy XX wieku tradycj" ch odnego stylu wychowa-

nia (Grossmann, Grossmann, Spangler, Suess, Unznerm, 

1985).

Poza strategiami wychowawczymi rodziców wa&ne 

z kulturowego punktu widzenia s" tak&e cele socjaliza-

cyjne, czyli preferencje rodziców co do tego, jakie maj" 
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by$ ich dzieci w przysz o#ci. Blisko#$ w relacji z cz on-

kami rodziny i wspó zale&no#$ s" bardziej promowane 

jako cele socjalizacyjne w kulturach kolektywistycznych, 

takich jak Chiny czy Japonia (por. Friedman i in., 2010; 

Rothbaum i in., 2000), autonomia dziecka jest za# bardziej 

ceniona w kulturach indywidualistycznych, gdzie wr%cz 

uwa&a si% zbytni" wspó zale&no#$ dzieci od rodziców za 

konsekwencj% wcze#niejszych b %dów wychowawczych.

Hipoteza kulturowego dopasowania

Hipoteza kulturowego dopasowania (HKD) zak ada, 

&e odczuwana subiektywnie lub obiektywnie ró&nica wy-

st%puj"ca pomi%dzy jednostk" i kultur", w której ona si% 

znajduje, zwi"zana jest z psychologicznym dyskomfor-

tem i problemami przystosowawczymi (Friedman i in., 

2010; Ward, Chang, 1997).

Pomimo przewagi bada! dotycz"cych hipotezy kulturo-

wego dopasowania na polu psychologii pracy coraz cz%#-

ciej jest ona testowana w innych obszarach. Przyk adowo 

cz%#$ badaczy koncentruje si% na koncepcji kulturowego 

dystansu, czyli ró&nicy pomi%dzy kultur" pochodzenia 

i kultur", w której si% przebywa. Badania wykaza y, &e 

odczuwany dystans w tym zakresie przyczynia si% do 

wzrostu napi%cia oraz wrogich czy depresyjnych zacho-

wa! (Oguri, Gudykunst, 2002; Ward, Chang, 1997).

Najciekawsze z perspektywy niniejszych bada! za-

stosowanie tej koncepcji znalaz  Friedman ze wspó -
pracownikami (2010). Badacze ci przetestowali hipo-

tez% zak adaj"c", &e w kulturach kolektywistycznych, 

warto#ciuj"cych wspó zale&no#$, generyczne unikanie 

przywi"zaniowe w zwi"zkach romantycznych b%dzie sil-

niej ani&eli w kulturach indywidualistycznych zwi"zane 

z problemami i brakiem satysfakcji w aktualnym zwi"z-

ku. Wyniki bada! potwierdzi y hipotez%, ujawniaj"c, &e 

w kulturach kolektywistycznych, takich jak Hongkong 

czy Meksyk, unikanie przywi"zaniowe korelowa o pozy-

tywnie z problemami w zwi"zku, a stopie! korelacji by  
wy&szy ani&eli w Stanach Zjednoczonych.

Hipotezy

W niniejszym badaniu potraktowano HKD jako punkt 

wyj#cia oraz za o&ono istnienie mi%dzykulturowych ró&-

nic w zakresie kolektywizmu i indywidualizmu na pozio-

mach kraju oraz jednostkowej orientacji warto#ciuj"cej. 

Potraktowano Niemcy jako kultur% indywidualistyczn", 

Polsk% za# jako kultur% transformacji, w której nadal 

wa&na jest orientacja kolektywistyczna, niemniej indywi-

dualizm staje si% coraz bardziej normatywny, szczególnie 

w#ród m odszych pokole!.

Na tej podstawie sformu owano hipotez% zak adaj"c" 

odmienny w obu krajach wzorzec wp ywu kolektywizmu 

i indywidualizmu matek na ich zachowania rodziciel-

skie oraz przywi"zanie ich nastoletnich dzieci (HKD). 

Traktuj"c indywidualizm w Niemczech jako kulturowo 

normatywny, oczekiwano, &e to indywidualistyczna, nie-

kolektywistyczna orientacja matki b%dzie wp ywa a na jej 

zachowania rodzicielskie oraz unikanie przywi"zaniowe 

jej dziecka. W przypadku Polski zak adano, &e kolekty-

wizm jest nadal bardziej normatywny ani&eli indywidu-

alizm i to on b%dzie wywiera  relatywnie wi%kszy wp yw 

na zachowania rodzicielskie matek oraz unikanie przy-

wi"zaniowe ich nastoletnich dzieci.

Ponadto zgodnie z wcze#niejszymi badaniami nie ocze-

kiwano ró&nic mi%dzykulturowych w nat%&eniu wymia-

rów zachowa! rodzicielskich matek oraz unikania przy-

wi"zaniowego nastolatków. Oczekiwano za# wy&szego 

nat%&enia indywidualizmu u matek niemieckich w porów-

naniu z polskimi. Dodatkowo ze wzgl%du na trwaj"ce na-

dal w Polsce przemiany spo eczne oraz mo&liw" mi%dzy-

pokoleniow" rozbie&no#$ w zakresie warto#ciowania 

indywidualizmu i/lub kolektywizmu przyj%to, &e relacja 

pomi%dzy orientacj" warto#ciuj"c" matki i przywi"za-

niem dziecka mo&e by$ bardziej wyra(na w Niemczech 

ani&eli w Polsce.

METODA

Próba badawcza

Dane pochodz" z mi%dzynarodowego projektu Value 

of Children (VOC), obejmuj"cego rodziny trzypokole-

niowe z o&one z bab$ ze strony matki, matek oraz ich 

nastoletnich dzieci (Trommsdorff, Nauck, 2005). Z ka&-

dym cz onkiem rodziny przeprowadzono indywidualny 

wywiad. Pytania dotyczy y warto#ci, relacji rodzinnych, 

dobrostanu i danych demograÞ cznych.

W Polsce rodziny by y rekrutowane poprzez ró&ne 

(ród  a umo&liwiaj"ce dotarcie do nich (szko y, zak ady 

pracy). Dane zebrano w dwóch falach (w latach 2005–

2007 i 2007–2008) w regionach miejskich i wiejskich 

po udniowo-wschodniej, po udniowo-zachodniej, cen-

tralnej, pó nocno-wschodniej i pó nocno-zachodniej 

cz%#ci kraju. Prób% niemieck" rekrutowano za po#red-

nictwem biur prowadz"cych spisy ludno#ci i pochodzi a 

ona z miejskich i wiejskich regionów trzech #rednich lub 

du&ych miast Niemiec – Chemnitz (pó nocny zachód), 

Essen (pó nocny wschód) oraz Konstanz (po udnie).

Ostatecznie próba w "czona do niniejszych bada! 

sk ada a si% z 305 diad matka–dziecko w Niemczech 

(134 ch opców i 171 dziewcz"t) oraz 569 diad w Polsce 

(226 ch opców i 343 dziewcz%ta). +redni wiek ma-

tek wynosi  w Polsce 42,97 roku (rozrzut: 30–62 lata; 

SD = 5,33) oraz w Niemczech 43,50 roku (rozrzut: 33–60 

lat; SD = 4,89). +redni wiek nastoletnich dzieci wynosi  
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15,67 roku w Niemczech (rozrzut: 13–20 lat; SD = 1,07) 

i 15,15 roku w Polsce (rozrzut: 13–18 lat; SD = 1,34). 

Ró&nice wieku matek w obu krajach nie by y istotne sta-

tystycznie [t(688) = 1,48; p n.i.; d = 0,11].

Status ekonomiczny rodzin, wskazany poprzez okre#-

lenie na pi%ciostopniowej skali Likerta statusu ekono-

micznego rodziny w porównaniu z innymi rodzinami, 

nie by  istotnie ró&ny [t(859) = 1,57; p n.i.; d = 0,11] 

w Polsce (M = 2,98; SD = 0,78) i w Niemczech (M = 3,06; 

SD = 0,62). Poziom wykszta cenia matek, mierzony 

liczb" lat nauki, by  istotnie wy&szy [t(853) = ,21,97; 

p < 0,001; d = 1,50] w Polsce (M = 14,29; SD = 3,18) 

ani&eli w Niemczech (M = 10,76; SD = 1,53).

Statystyczna analiza danych

W celu weryÞ kacji hipotez podj%to analizy dwojakie-

go rodzaju. Po pierwsze, przeprowadzono analiz% ró&nic 

#rednich przy pomocy testu t-Studenta w celu weryÞ ka-

cji hipotezy dotycz"cej poziomów badanych cech w obu 

grupach. Po drugie, przy pomocy pakietu statystycz-

nego LISREL 8.72 oraz #rodowiska statystycznego R 

(R Development Core Team, 2008) przetestowano szereg 

modeli równa! strukturalnych dotycz"cych: (1) ekwiwa-

lencji mierzonych konstruktów oraz (2) g ównego mode-

lu strukturalnego testuj"cego HKD.

Przed przygotowaniem modelu usuni%to z bazy danych 

przypadki zawieraj"ce braki danych, przypadki odstaj"-

ce i zaburzaj"ce wielozmiennow" normalno#$ rozk adu. 

Braki danych nie przekroczy y 1% i zosta y uzupe nione 

przy pomocy analizy regresji. Nast%pnie przetestowa-

no modele pomiarowe kolektywizmu, indywidualizmu, 

akceptacji rodzicielskiej, odrzucenia oraz przywi"zania 

– najpierw w rozwi"zaniu skumulowanym, potem za# od-

dzielnie w próbie polskiej i niemieckiej (por. Narz#dzia 

pomiarowe). W pierwszym kroku pos u&ono si% eksplo-

racyjn" oraz konÞ rmacyjn" analiz" czynnikow" (CFA), 

d"&"c do uzyskania akceptowalnych parametrów dobroci 

dopasowania modeli pomiarowych i potwierdzenia inwa-

riancji konÞ guralnej. Nast%pnie sprawdzono inwariancj% 

metryczn" modeli pomiarowych oraz usuni%to pytania 

problematyczne. W ko!cu celem zbudowania mo&liwego 

do oszacowania modelu przeprowadzono parcelowanie 

pyta! skal przy pomocy metody równowagi item–kon-

strukt (item-to-construct balance; Little, Cunningham, 

Shahar, Widaman, 2002), uzyskuj"c po trzy wska(niki 

obserwowalne ka&dej zmiennej latentnej.

Ostatecznie zbudowano model teoretyczny zaprezento-

wany na rysunku 1, który zosta  przetestowany w sche-

macie wielogrupowym w zakresie zmian indeksu dobroci 

dopasowania poprzez analiz% serii modeli zagnie&d&onych 
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Rysunek 1. Model teoretyczny relacji pomi%dzy warto#ciami socjalizacyjnymi, zachowaniami rodzicielskimi oraz przywi"-

zaniem nastolatka.



206      KATARZYNA LUBIEWSKA

w modelu nierestrykcyjnym. Pierwsza seria modeli testo-

wa a niezmienno#$ modeli pomiarowych (parceli). W sy-

tuacji wykrycia braku niezmienno#ci wska(ników po-

miarowych przyj%to za Byrne, Shavelsonem i Muthénem 

(1989) zasad% dopuszczalno#ci cz%#ciowej ekwiwalencji, 

je&eli wska(niki nieekwiwalentne pozostaj" w mniej-

szo#ci.

Nast%pna grupa modeli zagnie&d&onych testowa a 

#cie&ki strukturalne modelu. Na tej podstawie zbudowano 

i przetestowano model Þ nalny HKD z restrykcjami do-

tycz"cymi jedynie #cie&ek identycznych w obu grupach. 

Ostatni model bada  ekwiwalencj% reszt pomiarowych, 

który jednak nie jest niezb%dnym wst%pnym warunkiem 

dalszego wnioskowania o ró&nicach/podobie!stwach 

mi%dzygrupowych (van de Vijver, Leung, 1997). Model 

zaprezentowany na rysunku 1 zosta  przeanalizowany 

dwukrotnie, w jednym przypadku zmienn" endogeniczn" 

by o unikanie (model A), w drugim niepokój przywi"za-

niowy nastolatka (model B).

Poza zmiennymi g ównymi kontrolowano równie& trzy 

zmienne uboczne: status ekonomiczny rodziny, poziom 

wykszta cenia matek oraz ich wiek. W celu sprawdze-

nia ich znaczenia w modelu najpierw sprawdzono przy 

pomocy analizy regresji ich istotno#$ statystyczn" w wy-

ja#nianiu zmienno#ci warto#ci i zachowa! rodzicielskich 

matek oraz przywi"zania dziecka. Spo#ród nich tylko 

wiek matki by  istotnym predyktorem odrzucenia rodzi-

cielskiego. W zwi"zku z tym jedynie wiek matek zosta  
w "czony do testowanego w niniejszym badaniu modelu 

strukturalnego.

Narz#dzia pomiarowe

Wszystkie zastosowane narz%dzia zosta y przet uma-

czone z j%zyka angielskiego na j%zyk polski i nast%pnie 

zwrotnie przet umaczone na j%zyk angielski.

Kolektywizm–indywidualizm. Do pomiaru tych war-

to#ci pos u&ono si% skrócon" wersj% skali Schwartza 

i Bilsky’ego (1990), s u&"c" do oceny warto#ci w ró&-

nych krajach i kulturach. Skala sk ada si% z 13 pyta!, 

w ramach których badany mia  oszacowa$ na pi%ciostop-

niowej skali, jak bardzo ka&da z wymienionych warto#ci 

jest dla niego wa&na. Stopnie skali stanowi y kontinuum 

od w ogóle niewa$na (1) do bardzo wa$na (5), ze stop-

niem neutralnym %rednio wa$na (3). Spo#ród puli pyta! 

sze#$ zosta o przygotowanych do badania kolektywizmu 

(np. szacunek dla rodziców i osób starszych, obowi"zek, 

bycie mi ym), siedem za# pyta! – indywidualizmu (np. 

ekscytuj"ce &ycie, przyjemno#$, kreatywno#$–bycie wy-

j"tkowym). Celem zachowania ekwiwalencji konÞ gural-

nej usuni%to dwa najbardziej problematyczne pytania. 

Finalnie parametry dobroci dopasowania dwuczynniko-

wego modelu w obu grupach by y na akceptowalnym po-

ziomie (&2 = 120,56 [65]; p < 0,001; RMSEA = 0,06; CFI 

= 0,96; Hu, Bentler, 1999), podobnie jak rzetelno#$ pod-

skal w grupie polskiej (' równe 0,72 dla indywidualizmu 

i 0,70 dla kolektywizmu) oraz niemieckiej (' równe 0,67 

dla indywidualizmu i 0,71 dla kolektywizmu).

Zachowania rodzicielskie. W celu ich oceny wyko -

rzystano skal% The Parental Acceptance–Rejection 

Ques tionnaire (PARQ) w skróconej wersji Shermana 

i Donovana (1991). Dane dotycz"ce akceptacji dziecka 

przez matk% zebrano od matek i ich nastoletnich dzieci, 

dane za# dotycz"ce odrzucenia przez matk% zgromadzono 

tylko przy wykorzystaniu raportów dzieci. Na skal% ak-

ceptacji sk ada si% 10 pyta! dotycz"cych akceptuj"cych 

zachowa! matki (np. „szanuj% punkt widzenia dziecka”, 

„sprawiam, &e moje dziecko czuje si% chciane i kocha-

ne”), na skal% za# odrzucenia – osiem pyta! oceniaj"-

cych wrogo#$ matki wobec dziecka (np. „moja matka 

robi wszystko, &eby mnie zrani$”). Respondenci okre#lali 

swoje do#wiadczenia w relacji z matk"/dzieckiem na czte-

rostopniowej skali, od prawie nigdy nie jest prawdziwe 

(1) do prawie zawsze jest prawdziwe (4). Celem zacho-

wania ekwiwalencji konÞ guralnej usuni%to dwa pytania, 

uzyskuj"c akceptowalne wska(niki dopasowania modelu 

na poziomie &2 = 53,70 (18); p < 0,001; RMSEA = 0,07. 

Rzetelno#$ obu podskal by a satysfakcjonuj"ca w obu 

grupach, osi"gaj"c wska(nik ' w wysoko#ciach 0,89 dla 

akceptacji i 0,79 dla odrzucenia w grupie polskiej oraz 

0,62 dla akceptacji i 0,77 dla odrzucenia w grupie nie-

mieckiej.

Przywi"zanie. Do pomiaru przywi"zania wykorzy-

stano skal% Adult Attachment Scale autorstwa Collins 

i Reada (1990), zaadaptowan" do pomiaru generycznego 

przywi"zania (oceniaj"cego nie relacj% przywi"zaniow" 

w diadzie, lecz jako#$ zgeneralizowanego wewn%trznego 

modelu roboczego przywi"zania wobec osób bliskich). 

Skala posiada pi%ciostopniowy format odpowiedzi sta-

nowi"cy kontinuum od zdecydowanie si# nie zgadzam 

(1) do zdecydowanie si# zgadzam (5), ze stopniem neu-

tralnym nie mam zdania (3). Pomimo tego, &e autorzy 

wyodr%bnili trzy czynniki skali: blisko%( (np. zachowy-

wanie spokoju, gdy kto# chce si% do mnie zbli&y$, do-

bre samopoczucie, b%d"c blisko z innymi), niepokój 

(np. obawa przed porzuceniem przez blisk" osob%) oraz 

zale$no%( (np. pewno#$, czy inni b%d" przy mnie, gdy 

b%d% tego potrzebowa$,  atwo#$ zaufania innym), dalsze 

badania z jej u&yciem wykaza y problemy z utrzyma-

niem trójczynnikowej struktury (por. Lubiewska, van de 
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Vijver, w recenzji), wskazuj"c równie& w tym badaniu 

raczej na dwuczynnikowe rozwi"zanie ze skumulowan" 

podskal" blisko#ci i zale&no#ci. Tre#$ pyta! tej podskali 

przy nierekodowanej formie wskazuje na unikanie przy-

wi"zaniowe, w zwi"zku z czym nowa podskala zosta a 

okre#lona tym terminem. Usuni%cie trzech pyta!, które 

zaburzaj" struktur% skali, pozwoli o na osi"gni%cie bar-

dzo dobrych parametów dopasowania modelu w podskali 

unikania [&2 = 430,31 (24); p < 0,001; RMSEA = 0,04] 

oraz akceptowalnych w przypadku podskali niepokoju 

[&2 = 65,15 (24); p < 0,001; RMSEA = 0,08]. Rzetelno#$ 

obu podskal mierzona wska(nikiem ' by a satysfakcjo-

nuj"ca i wynosi a 0,79 dla unikania i 0,79 dla niepokoju 

w grupie polskiej oraz 0,80 dla unikania i 0,74 dla niepo-

koju przywi"zaniowego w grupie niemieckiej.

Zmienne kontrolowane. Poza wiekiem matek uwzgl%d-

niono tak&e poziom ich wykszta cenia, mierzony liczb" lat 

nauki, oraz status ekonomiczny rodziny. Ten ostatni zosta  
oszacowany przy pomocy pytania skierowanego do ma-

tek, wymagaj"cego okre#lenia statusu ekonomicznego jej 

rodziny w porównaniu z innymi rodzinami. Format od-

powiedzi by  pi%ciostopniowy, od niski (1) do wysoki (5).

WYNIKI BADA$

Kultura jako moderator poziomu warto%ci 

socjalizacyjnych i zachowa! rodzicielskich

W celu weryÞ kacji hipotez dotycz"cych poziomu ba-

danych cech w obu grupach przeprowadzono analiz% 

ró&nic #rednich przy pomocy testu t-Studenta. Wyniki 

zobrazowane na rysunku 1 i opisane poni&ej ukazuj" 

istotne statystycznie ró&nice mi%dzykulturowe.

Po pierwsze, zgodnie z oczekiwaniami poziom in-

dywidualizmu matek niemieckich okaza  si% istotnie 

wy&szy ani&eli jego poziom u matek polskich [odpo-

wiednio M = 3,74; SD = 0,48 vs. M = 3,33; SD = 0,59; 

t(882) = 10,53; p < 0,001; d = 0,71]. Poziom kolektywi-

zmu matek nie by  istotnie ró&ny w Polsce (M = 4,19; 

SD = 0,49) i w Niemczech [M = 3,74; SD = 0,48; t(883) 

= ,1,50; p < 0,50; d = 0,10]. Po drugie, wbrew oczeki-

waniom wykryto istotnie wy&szy poziom akceptacji ro-

dzicielskiej u matek niemieckich (M = 3,74; SD = 0,21) 

w porównaniu z polskimi [M = 3,67; SD = 0,34; 

t(880) = 3,77; p = 0,001; d = 0,25]. Odwrotn" relacj% 

wykazano w zakresie odrzucenia rodzicielskiego, które 

by o wy&sze w Polsce (M = 1,42; SD = 0,54) w porów-

naniu z Niemcami [M = 1,28; SD = 0,38; t(882) = ,4,62; 

p < 0,001; d = 0,31].

Ostatnim, równie& nieoczekiwanym wynikiem oka-

za  si% ni&szy poziom unikania przywi"zaniowego na-

stolatków niemieckich (M = 2,28; SD = 0,71) w po-

równaniu z polskimi [M = 2,53; SD = 0,73; t(882) 

= ,5,07; p < 0,001; d = 0,34]. Unikanie by o przy tym 

istotnie ni&sze od niepokoju tylko w#ród niemieckich 

[t(882) = 4,03; p < 0,001; d = 0,27], nie polskich nasto-

latków [t(882) = 0,61; p < 0,15; d = 0,04]. Porównanie 

#rednich poziomów obu wymiarów na rysunku 2 wska-

zuje wyra(nie na to, &e to poziom unikania przywi"zanio-

wego jest istotnie ni&szy w#ród niemieckich nastolatków 

w porównaniu z reszt" #rednich poziomów przywi"zania 
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0
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Niemcy

Niepokój prz. – Dz.

Rysunek 2. Poziom #rednich arytmetycznych warto#ci socjalizacyjnych i zachowa! rodzicielskich matki (M) oraz wymiarów 

przywi"zania dziecka (Dz.) w Polsce i w Niemczech.
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w obu grupach. Niepokój przywi"zaniowy nastolatków 

nie by  istotnie ró&ny w Polsce (M = 2,43; SD = 0,80) 

i w Niemczech [M = 2,42; SD = 0,68; t(882) = ,0,22; 

p < 1,00; d = 0,01].

Kultura jako moderator znaczenia warto%ci 

socjalizacyjnych dla zachowa! rodzicielskich 

i przywi"zania

W tej cz%#ci badania przetestowano ekwiwalencj% na-

rz%dzi pomiarowych oraz moderacyjn" rol% kultury dla 

relacji pomi%dzy: warto#ciami socjalizacyjnymi–zacho-

waniami rodzicielskimi i warto#ciami socjalizacyjnymi–

przywi"zaniem nastoletniego dziecka (HKD).

Najpierw przetestowano parcelowe modele pomiaro-

we w zakresie ich ekwiwalencji (niezmienno#ci) w obu 

badanych grupach. Modelem bazowym, w ramach któ-

rego konstruowano modele zagnie&d&one, by  model nie-

restrykcyjny (por. tabele 2.1 i 2.2). Oba modele wykaza y 

podobne wska(niki dopasowania do danych (RMSEA 

= 0,041 dla modelu A oraz RMSEA = 0,042 dla mode-

lu B). Pomimo istotno#ci statystycznej &2, które jest po-

datne na wielko#$ próby (van de Vijver, Leung, 1997), 

pozosta e wska(niki dobroci dopasowania wskazuj" na 

to, &e oba modele dobrze wyja#niaj" relacje pomi%dzy 

zmiennymi.

W pierwszym modelu zagnie&d&onym (1a w tabe-

lach 2.1 i 2.2) narzucono restrykcje niezmienno#ci me-

trycznej wszystkich skal pomiarowych. Efektem tego 

by o istotne pogorszenie dobroci dopasowania mode-

lu (w modelu A: -&2 = 22,14; p < 0,01; w modelu B: 

-&2 = 21,73; p < 0,01), wskazuj"ce na problemy z ekwi-

walencj" w obr%bie skal pomiarowych. Celem wykrycia 

(ród a problemu przetestowano pi%$ modeli zagnie&d&o-

nych narzucaj"cych restrykcje na poszczególne modele 

pomiarowe. Spo#ród nich skale indywidualizmu (w mo-

delu A: -&2 = 6,78; p < 0,05; w modelu B: -&2 = 7,17; 

Tabela 2.1

Multigrupowy SEM: model A z unikaniem przywi!zaniowym nastolatka jako zmienn! endogeniczn!

Model A df  2  2/df RMSEA CFI SRMR AIC ' 2 'df

Model bazowy: Nierestrykcyjny 187 323,36*** 1,73 0,041 0,967 0,054 493,360 # #

Model 1a: Restrykcje wag pomiarowych 197 345,50*** 1,75 0,044 0,959 0,060 513,502 *22,14*** 10

Model 1b: Cz("ciowe restrykcje wag pomiar. 195 336,64*** 1,72 0,041 0,965 0,055 492,641 *13,28*** *8

Model 2.1: (A) Kol ) Akce 196 346,53*** 1,77 0,041 0,964 0,056 494,756 **9,89*** *1

Model 2.2: (B) Kol ) Odrz 196 343,14*** 1,75 0,042 0,964 0,057 497,141 **6,50*** *1

Model 2.3: (C) Kol ) aUnik 196 340,02*** 1,73 0,041 0,964 0,056 497,106 **3,38+** *1

Model 2.4: (D) Ind ) Akce 196 337,96*** 1,72 0,041 0,965 0,055 491,960 **1,32*** *1

Model 2.5: (E) Ind ) Odrz 196 338,33*** 1,73 0,041 0,965 0,056 492,326 **1,69*** *1

Model 2.6: (F) Ind ) aUnik 196 340,61*** 1,74 0,041 0,964  0,056 494,608 **3,97*** *1

Model 2.7: (G) Akce ) aUnik 196 338,64*** 1,73 0,041 0,965 0,055 492,640 **2,00*** *1

Model 2.8: (H) Odrz ) aUnik 196 341,37*** 1,74 0,041 0,964 0,057 495,369 **4,73*** *1

Model 2.9: (I) mWiek ) Odrz 196 344,48*** 1,76 0,042 0,963 0,058 498,478 **7,84*** *1

Model 2.10: (J) Kol * Ind 196 337,13*** 1,72 0,041 0,965 0,056 491,130 **0,49*** *1

Model 2.11: (K) Akce * Odrz 196 338,41*** 1,73 0,041 0,964 0,056 492,409 **1,77*** *1

Model 3: Finalny 200 344,65*** 1,72 0,041 0,964 0,057 490,651 **8,01*** *5

Model 4: Model 3 + reszty pomiarowe 215 465,25*** 2,16 0,052 0,941 0,068 581,250 128,61*** 20

Kol – kolektywizm matki; Ind – indywidualizm matki; Odrz – poczucie odrzucenia przez matk%; Akce – akceptacja dziecka deklarowana przez 

matk%; aUnik – generyczne unikanie przywi"zaniowe nastolatka; mWiek – wiek matek.

+ p < 0,10; * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.
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p < 0,05) oraz akceptacji (w modelu A: -&2 = 12,85; 

p < 0,01; w modelu B: -&2 = 13,57; p < 0,001) wykaza-

 y istotne problemy dotycz"ce braku niezmienno#ci me-

trycznej. Uwolnienie po jednej #cie&ce pomiarowej w ob-

r%bie trzech obserwowalnych wska(ników konstruktów 

pozwoli o na utrzymanie dobrych parametrów ekwiwa-

lencji metrycznej obu skal w warunkach ich cz%#cio wej 

niezmienno#ci. Model 1b w tabelach 2.1 i 2.2, zak ada-

j"cy uwolnienie dwóch opisanych #cie&ek, wykaza  po-

praw% obu modeli w zakresie wska(nika kryterium in-

formacyjnego AIC (Akaike, 1987), wskazuj"c na wzrost 

oszcz%dno#ci (parsymoniczno#ci) modelu z narzuconymi 

restrykcjami dotycz"cymi skal pomiarowych.

Nast%pnym krokiem analizy danych by o przetestowa-

nie (nie)zmienno#ci #cie&ek strukturalnych w obu mode-

lach celem weryÞ kacji hipotezy HKD. W zakresie obu 

modeli A i B relatywnie najsilniejszy efekt moderacyjny 

dotyczy  #cie&ek A, B, I oraz F, testuj"cych znaczenie 

kolektywizmu i indywidualizmu matki dla poziomu jej 

akceptacji i odrzucenia rodzicielskiego oraz jej wieku dla 

odczuwanego przez dziecko poziomu odrzucenia rodzi-

cielskiego. Dok adne ró&nice parametrów pomiarowych 

modeli nierestrykcyjnych w Polsce i w Niemczech, po-

kazane w tabelach 3.1 i 3.2, ujawni y, &e kolektywizm 

u polskich matek obni&a u nich poziom odrzucenia rodzi-

cielskiego oraz podwy&sza akceptacj% wobec w asnego 

dziecka niezale&nie od kryterialnego wymiaru przywi"-

zania dziecka (w obu modelach dla odrzucenia: parametr 

= ,0,15; p < 0,001–0,01; oraz dla akceptacji: parametr = 

0,21; p < 0,001). Zale&no#$ ta nie wyst%puje w grupie ma-

tek niemieckich (dla odrzucenia: parametr = 0,06; p n.i.; 

oraz dla akceptacji: parametr = 0,09; p n.i.), co potwier-

dza HKD.

Jeden z najsilniejszych efektów moderacyjnych kul-

tury wykryty w niniejszym badaniu dotyczy znaczenia 

wieku matki dla odczuwanego przez nastolatka poziomu 

odrzucenia rodzicielskiego (w obu modelach: -&2 = 7,84 

oraz 8,93; p < 0,01). Dok adnie: im starsza matka, tym 

Tabela 2.2

Multigrupowy SEM: model B z niepokojem przywi!zaniowym nastolatka jako zmienn! endogeniczn!

Model B df  2  2/df RMSEA CFI SRMR AIC ' 2 'df

Model bazowy: Nierestrykcyjny 187 327,48*** 1,75 0,042 0,967 0,053 495,480 # #

Model 1a: Restrykcje wag pomiarowych 197 349,21*** 1,77 0,045 0,960 0,059 511,210 021,73*** 10

Model 1b: Cz("ciowe restrykcje wag pomiar. 195 341,80*** 1,75 0,042 0,965 0,054 494,799 014,32*** *8

Model 2.1: (A) Kol ) Akce 196 346,24*** 1,77 0,042 0,964 0,056 500,238 004,44*** *1

Model 2.2: (B) Kol ) Odrz 196 348,39*** 1,78 0,042 0,964 0,057 502,392 006,59*** *1

Model 2.3: (C) Kol ) aNiep 196 345,41*** 1,76 0,042 0,964 0,056 500,413 003,61+** *1

Model 2.4: (D) Ind ) Akce 196 343,20*** 1,75 0,042 0,964 0,054 497,203 001,40*** *1

Model 2.5: (E) Ind ) Odrz 196 343,86*** 1,75 0,042 0,964 0,055 497,857 002,06*** *1

Model 2.6: (F) Ind ) aNiep 196 342,85*** 1,75 0,042 0,965 0,055 496,851 001,05*** *1

Model 2.7: (G) Akc ) aNiep 196 343,77*** 1,75 0,042 0,964 0,055 497,769 001,97*** *1

Model 2.8: (H) Odrz ) aNiep 196 343,04*** 1,75 0,042 0,965 0,055 497,043 001,24*** *1

Model 2.9: (I) mWiek ) Odrz 196 350,73*** 1,79 0,043 0,963 0,058 504,726 008,93*** *1

Model 2.9: (I) Kol * Ind 196 342,36*** 1,75 0,041 0,965 0,055 496,356 000,56*** *1

Model 2.9: (J) Akce * Odrz 196 343,84*** 1,75 0,042 0,964 0,055 497,844 002,04*** *1

Model 3: Finalny 200 352,24*** 1,76 0,041 0,964 0,058 494,241 010,44*** 10

Model 4: Model 3 + reszty pomiarowe 215 463,10*** 2,15 0,051 0,937 0,068 575,105 *121,30*** 20

Kol – kolektywizm matki; Ind – indywidualizm matki; Odrz – poczucie odrzucenia przez matk%; Akce – akceptacja dziecka deklarowana przez 

matk%; aUnik – generyczne unikanie przywi"zaniowe nastolatka; aNiep – generyczny niepokój przywi"zaniowy nastolatka; mWiek – wiek matek.

+ p < 0,10; * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.
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Tabela 3.1

Parametry bazowego modelu A w grupach polskiej i niemieckiej

Polska (N = 569) Niemcy (N = 305)

Parametr SE Wystandard. Parametr SE Wystandard.

+cie%ki:

(A) Kol ) Akce –0,21*** 0,05 0,26 –0,09––– 0,05 –0,11

(B) Kol ) Odrz #0,15*** 0,07 #0,15 –0,06––– 0,09 –0,06

(C) Kol ) aUnik #0,10 0,09 #0,08 –0,15––– 0,12 –0,13

(D) Ind ) Akce ––0,07 0,04 0,10 –0,10*–– 0,06 –0,16

(E) Ind ) Odrz #0,01 0,05 #0,01 #0,09––– 0,10 #0,11

(F) Ind ) aUnik ––0,03 0,07 0,02 #0,16*–– 0,14 #0,14

(G) Akce ) aUnik ––0,14 0,13 0,08 #0,06––– 0,31 #0,03

(H) Odrz ) aUnik ––0,50*** 0,10 0,36 –0,22+–– 0,15 –0,16

(I) mWiek ) Odrz ––0,00 0,00 0,00 #0,02*** 0,00 #0,19

aUnik1 ––1 0,73 –1–––,–– –0,73

aUnik2 10,03*** 0,07 0,79 –1,01*** 0,09 –0,78

aUnik3 –1,03*** 0,07 0,74 –1,05*** 0,09 –0,75

Akce1 –1–––,00 0,66 –1–––,–– –0,66

Akce2 –0,83*** 0,07 0,64 –0,97*** 0,17 –0,74

Akce3 –0,99*** 0,08 0,72 –0,57*** 0,12 –0,41

Odrz1 –1–––,–– 0,75 –1–––,– –0,75

Odrz2 –1,03*** 0,10 0,62 –0,93*** 0,13 –0,56

Odrz3 –0,73*** 0,07 0,60 –0,72*** 0,09 –0,60

Ind1 –1–––,–– 0,71 –1–––,–– –0,71

Ind2 –0,91*** 0,11 0,60 –1,23*** 0,02 –1,01

Ind3 –0,55*** 0,07 0,47 –0,58*** 0,10 –0,50

Kol1 –1–––,–– 0,73 –1–––,–– –0,73

Kol2 –0,73*** 0,08 0,62 –0,98*** 0,12 –0,83

Kol3 –0,74*** 0,10 0,42 –1,01*** 0,13 –0,58

Kowariancje: – –

(I) Kol * Ind –0,07*** 0,02 0,28 –0,08*** 0,02 –0,32–

(J) Akce * Odrz #0,06*** 0,04 #0,31 #0,20*** 0,05 –#0,20

ci"g dalszy tabeli 3.1 na nast%pnej stronie
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ci"g dalszy tabeli 3.1 z poprzedniej strony

Polska (N = 569) Niemcy (N = 305)

Parametr SE Wystandard. Parametr SE Wystandard.

Wariancje b&(du:

e1 –0,41*** 0,04 0,49 –0,35*** 0,04 –0,42

e2 –0,32*** 0,03 0,44 –0,22*** 0,03 –0,29

e3 –0,42*** 0,04 0,51 –0,29*** 0,04 –0,34

e4 –0,13*** 0,01 0,54 –0,13*** 0,01 –0,58

e5 –0,10*** 0,01 0,62 –0,08*** 0,01 –0,46

e6 –0,12*** 0,01 0,60 –0,09*** 0,01 –0,45

e7 –0,14*** 0,01 0,43 –0,16*** 0,02 –0,40

e8 –0,41*** 0,03 0,67 –0,35*** 0,03 –0,56

e9 –0,26*** 0,02 0,79 –0,12*** 0,01 –0,36

e10 –0,29*** 0,04 0,53 –0,24*** 0,02 –0,44

e11 –0,44*** 0,04 0,69 –0,13*** 0,05 –0,14

e12 –0,33*** 0,02 0,85 –0,24*** 0,02 –0,62

e13 –0,18*** 0,03 0,43 –0,22*** 0,03 –0,53

e14 –0,16*** 0,02 0,53 –0,15*** 0,02 –0,49

e15 –0,60*** 0,04 0,88 –0,40*** 0,04 –0,58

Kol – kolektywizm matki; Ind – indywidualizm matki; Odrz – poczucie odrzucenia przez matk%; Akce – akceptacja dziecka deklarowana przez 

matk%; aUnik – generyczne unikanie przywi"zaniowe nastolatka; aNiep – generyczny niepokój przywi"zaniowy nastolatka; mWiek – wiek matek.

+ p < 0,10; * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.

ni&szy jest poziom odrzucenia rodzicielskiego deklaro-

wany przez niemieckich nastolatków (parametr = ,0,02; 

p < 0,001). Efekt ten nie wyst%puje w Polsce (parametr = 

0,00; p n.i.).

Niestety wbrew zak adanej hipotezie nie uda o si% jed-

noznacznie potwierdzi$ wi%kszego znaczenia indywidu-

alizmu dla zachowa! rodzicielskich w grupie matek nie-

mieckich (#cie&ki D i E). Pomimo braku istotnej zmiany 

indeksów dobroci dopasowania modelu przy narzuceniu 

restrykcji na #cie&ki pomi%dzy indywidualizmem i zacho-

waniami rodzicielskimi (-&2 = 1,32–2,06; p n.i.) anali-

za wielko#ci ró&nic parametrów #cie&ek strukturalnych 

wskaza a na trend w zakresie wyst%powania oczekiwa-

nych ró&nic kulturowych (por. #cie&ka D w tabelach 3.1 

i 3.2). Dok adnie: indywidualizm okaza  si% w sposób 

istotny wp ywa$ na akceptacj% rodzicielsk" w Niemczech 

(w modelach A i B: parametr = 0,10; p < 0,05), pozosta-

j"c nieistotnym w Polsce (w modelach A i B: parametr = 

0,07; p < 0,15).

Zgodnie z przypuszczeniami kultura równie& okaza a 

si% nie tylko moderatorem zachowa! rodzicielskich, ale 

tak&e czynnikiem maj"cym znaczenie dla rozwoju przy-

wi"zania nastolatka (w modelach 2.3 i 2.6: od -&2 = 1,05; 

p n.i. do -&2 = 4,73; p < 0,05). Ujawniono tutaj, &e 

w Niemczech indywidualizm matek wyja#nia w sposób 

umiarkowany unikanie przywi"zaniowe nastolatków 

(w modelu A: -&2 = 3,97; p < 0,05; w modelu A w ta-

beli 3.1: parametr = ,0,16; p < 0,05). Wp yw ten jest 

specyÞ czny tylko dla unikania, nie dotycz"c niepokoju 

przywi"zaniowego niemieckiego nastolatka (-&2 = 1,05; 

p n.i.; parametr = 0,08; p n.i.) oraz nie wyst%puje w pol-

skich rodzinach (w modelach A i B parametry równe 0,03 

oraz 0,01; p n.i.).

Ostatni moderacyjny efekt kultury w testowanym mo-

delu jest na poziomie trendu istotno#ci statystycznej i do-

tyczy znaczenia kolektywizmu dla unikania (w modelu 

A: -&2 = 3,38; p < 0,10) oraz niepokoju przywi"zanio-

wego (w modelu B: -&2 = 3,61; p < 0,10). Szczegó owa 
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Tabela 3.2

Parametry bazowego modelu B w grupach polskiej i niemieckiej

Wagi "cie%ek Polska (N = 569) Niemcy (N = 305)

Parametr SE Wystandard. Parametr SE Wystandard.

+cie%ki:

(A) Kol ) Akce –0,21*** 0,05 –0,26 –0,09––– 0,05 –0,11

(B) Kol ) Odrz #0,15**– 0,07 #0,15 –0,06––– 0,08 –0,06

(C) Kol ) aNiep #0,08––– 0,09 #0,05 –0,16––– 0,12 –0,12

(D) Ind ) Akce #0,07––– 0,04 0,12 –0,10*–– 0,06 –0,16

(E) Ind ) Odrz #0,08––– 0,06 0,01 #0,10––– 0,10 #0,11

(F) Ind ) aNiep #0,01––– 0,07 #0,01 #0,08––– 0,13 #0,07

(G) Akce ) aNiep –0,16––– 0,14 –0,09 #0,05––– 0,29 #0,03

(H) Odrz ) aNiep –0,54*** 0,09 –0,37 –0,39*** 0,15 –0,28

(I) mWiek ) Odrz –0,00––– 0,00 –0,00 #0,02*** 0,00 #0,19

aNu1 –1––––– –0,77 –1–––,–– –0,77

aNu2 –1,04*** 0,07 –0,78 –1,02*** 0,10 –0,77

aNu3 –0,98*** 0,07 –0,68 –1,16*** 0,11 –0,81

Akce1 –1–––,–– –0,64 –1–––,–– –0,67

Akce2 –0,83*** 0,07 –0,67 –0,96*** 0,17 –0,73

Akce3 –0,99*** 0,08 –0,72 –0,56*** 0,11 –0,41

Odrz1 –1–––,–– –0,77 –1–––,–– –0,77

Odrz2 –0,95*** 0,09 –0,59 –0,94*** 0,13 –0,59

Odrz3 –0,67*** 0,07 –0,57 –0,74*** 0,09 –0,63

Ind1 –1–––,–– –0,60 –1–––,–– –0,71

Ind2 –0,92*** 0,11 –0,47 –1,30*** 0,23 –0,98

Ind3 –0,56*** 0,07 –0,71 –0,58*** 0,10 –0,49

Kol1 –1–––,–– –0,73 –1–––,–– –0,73

Kol2 –0,73*** 0,08 –0,62 –0,94*** 0,12 –0,82

Kol3 –0,74*** 0,10 –0,42 –1.00*** 0,13 –0,58

Kowariancje: –

(I) Kol * Ind –0,08*** 0,02 –0,32 –0,06*** 0,02 –0,24

(J) Akce * Odrz #0,05*** 0,05 #0,35 #0,05*** 0,04 #0,35

ci"g dalszy tabeli 3.2 na nast%pnej stronie
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ci"g dalszy tabeli 3.2 z poprzedniej strony

Wagi "cie%ek Polska (N = 569) Niemcy (N = 305)

Parametr SE Wystandard. Parametr SE Wystandard.

Wariancje b&(du:

e1 –0,34*** 0,03 –0,26*** 0,03

e2 –0,33*** 0,03 –0,32*** 0,04

e3 –0,52*** 0,04 –0,36*** 0,05

e4 –0,10** 0,01 –0,13*** 0,01

e5 –0,12*** 0,01 –0,08**– 0,01

e6 –0,12*** 0,01 –0,08**– 0,01

e7 –0,16*** 0,02 –0,16*** 0,02

e8 –0,43*** 0,03 –0,34*** 0,03

e9 –0,27*** 0,02 –0,12*** 0,01

e10 –0,44*** 0,04 –0,13*** 0,05

e11 –0,33*** 0,02 –0,24*** 0,03

e12 –0,29*** 0,04 –0,24*** 0,02

e13 –0,18*** 0,03 –0,22*** 0,03

e14 –0,16*** 0,02 –0,15*** 0,02

e15 –0,60*** 0,04 –0,39*** 0,04

Kol – kolektywizm matki; Ind – indywidualizm matki; Odrz – poczucie odrzucenia przez matk%; Akce – akceptacja dziecka deklarowana przez 

matk%; aUnik – generyczne unikanie przywi"zaniowe nastolatka; aNiep – generyczny niepokój przywi"zaniowy nastolatka; mWiek – wiek matek.

+ p < 0,10; * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.

analiza #cie&ek (tabele 3.1 i 3.2) nie pozwala jednak na 

potwierdzenie istotnych ró&nic pomi%dzy parametrami 

#cie&ki w obu grupach (kolejno w modelach A i B, w pró-

bie polskiej: parametry ,0,10 oraz ,0,08; p n.i.; w próbie 

niemieckiej: parametry 0,15 oraz 0,16; p n.i.). Ponadto 

badania ujawni y istotn" rol% predykcyjn" odrzucenia 

matki wobec przywi"zania nastolatka niezale&nie od kul-

tury (w próbie polskiej: parametry 0,54 oraz 0,50; p < 

0,001; w próbie niemieckiej: parametry 0,39; p < 0,001 

oraz 0,22; p < 0,10). Akceptacja matki okaza a si% nie by$ 

istotnym predyktorem (nie)ufno#ci przywi"zaniowej na-

stolatka.

Rysunek 3 podsumowuje oraz obrazuje wykryte w ni-

niejszym badaniu istotnie #cie&ki strukturalne opisuj"ce 

relacje pomi%dzy warto#ciami socjalizacyjnymi kolekty-

wizmu i indywidualizmu matek, ich wiekiem i zachowa-

niami rodzicielskimi oraz przywi"zaniem nastoletniego 

dziecka w Polsce i w Niemczech. Na tej podstawie prze-

testowano ostatni zagnie&d&ony model (model 3 w tabe-

lach 2.1 i 2.2), który uwzgl%dnia  cz%#ciowe restrykcje 

skal pomiarowych oraz #cie&ek strukturalnych, które 

w sytuacji narzuconych restrykcji we wcze#niejszych 

analizach nie wywo a y zmiany parametrów dopasowa-

nia modelu.

Parametry dopasowania modeli Þ nalnych (A i B) w po-

równaniu z modelami zak adaj"cymi cz%#ciowe restryk-

cje wag pomiarowych (modele 1b) wskazuj" na wyra(n" 

popraw% wi%kszo#ci wska(ników dopasowania modelu. 

W szczególno#ci wniosek ten dotyczy modelu A, w któ-

rym wska(nik AIC znacznie obni&y  swoj" warto#$, uka-

zuj"c wi%ksz" oszcz%dno#$ (parsymoniczno#$) modelu 

Þ nalnego.

DYSKUSJA

G ównym celem niniejszych bada! by a analiza do-

pasowania pomi%dzy normatywn" kultur" kraju a wzor-

cem wp ywu kolektywistycznych i indywidualistycznych 

warto#ci wyznawanych przez matki na ich zachowania 
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rodzicielskie oraz unikanie przywi"zaniowe ich nasto-

letnich dzieci. W Niemczech oczekiwano zgodno#ci po-

mi%dzy indywidualizmem kultury a wp ywem indywidu-

alizmu matek na zachowania rodzicielskie i przywi"za-

nie ich dzieci, w Polsce za# spodziewano si% wi%kszego 

znaczenia kolektywizmu. Przywi"zanie rozumiano jako 

generyczn" reprezentacj% umys ow" w asnego funkcjo-

nowania w bliskich zwi"zkach.

WeryÞ kacja hipotezy dopasowania kulturowego 

(HKD)

Interpretuj"c wyniki bada! w kontek#cie HKD, nale&y 

podkre#li$, &e w rodzinach niemieckich potwierdzono wy-

st%powanie dopasowania pomi%dzy normatywnym kultu-

rowo indywidualizmem a wp ywem indywidualistycznej 

orientacji warto#ciuj"cej matek na ich zachowania rodzi-

cielskie. Nale&y jednak doda$, &e dopasowanie to okaza o 

si% raczej s abe. O wiele silniejsze dopasowanie stwier-

dzono pomi%dzy kultur" a wp ywem indywidualistycznej 

orientacji warto#ciuj"cej niemieckich matek na unikanie 

przywi"zaniowe nastolatków. Badania potwierdzi y przy 

tym oczekiwany wy&szy poziom indywidualizmu matek 

niemieckich w porównaniu z polskimi.

Ze wzgl%du na trwaj"ce przemiany spo eczne ocze-

kiwano, &e w kulturze polskiej znaczenie kolektywi-

zmu mo&e by$ nadal silniejsze ani&eli indywidualizmu. 

Oczekiwano przy tym, &e dopasowanie kulturowe mo&e 

okaza$ si% mniej widoczne ani&eli w Niemczech na sku-

tek za o&onych mi%dzypokoleniowych ró&nic pomi%dzy 

znaczeniem kolektywizmu dla matek i znacznie bardziej 

indywidualistyczn" orientacj" ich nastoletnich dzieci. 

Wyniki bada! wydaj" si% wskazywa$ na to, &e owa hipo-

teza zosta a potwierdzona. Zasadnicza trudno#$ w za-

kresie weryÞ kacji HKD w kulturze polskiej dotyczy 

mKol

mKol

mKol

mKol

mInd

mInd

mInd

mInd

Odrzuc.

Odrzuc.

Odrzuc.

Odrzuc.

Akcept.

Akcept.

Akcept.

Akcept.

Unikanie

prz. dz.

Unikanie

prz. dz.

Niepokój

prz. dz.

Niepokój

prz. dz.

mWiek mWiek

Polska

Niemcy

–

–

–

–

+

+

+

+

+

+

+

+

–

mInd – indywidualizm matek, mKol – kolektywizm matek, Odrzuc. – odrzucenie rodzicielskie matek, Akcept. – akceptacja rodzicielska matek, 

Niepokój prz. dz. – niepokój przywi"zaniowy dziecka, Unikanie prz. dz. – unikanie przywi"zaniowe dziecka, mWiek – wiek matek.

Istotne statystycznie warto#ci #cie&ek strukturalnych: ci"g e strza ki dla p w zakresie 0,001–0,05; nieci"g e strza ki dla p < 0,10 oraz szare strza ki 

dla #cie&ek nieistotnych statystycznie.

Rysunek 3. Finalny model relacji pomi%dzy warto#ciami socjalizacyjnymi, zachowaniami rodzicielskimi oraz przywi"za-

niem nastolatka w Polsce i w Niemczech.
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problemu z jednoznacznym opisem kultury. Nie jest ona 

bowiem ani wyra(nie kolektywistyczna, ani indywidu-

alistyczna. Jest to kultura zmiany. Trudno weryÞ kowa$ 

hipotez% dopasowania, nie dysponuj"c jasnym wzorcem 

odniesienia dla potencjalnych porówna!. Nale&y jednak 

pami%ta$ o tym, &e wi%kszo#$ kultur na #wiecie to w a#nie 

kultury zmiany, st"d te& wyniki niniejszych bada! jawi" 

si% jako warto#ciowe.

Podsumowuj"c uzyskane w rodzinach polskich wyni-

ki, nale&y stwierdzi$, &e wskazuj" one zarówno na brak 

bezpo#redniego znaczenia orientacji warto#ciuj"cej ma-

tek dla przywi"zania dziecka, jak i na silne dopasowanie 

pomi%dzy tradycyjnymi w kulturze warto#ciami kolekty-

wizmu matek i ich zachowaniami rodzicielskimi. Mo&na 

wysun"$ w tym zakresie hipotez% luki pokoleniowego 

dopasowania w kulturach transformacji, zgodnie z któr" 

tradycyjne i prawdopodobnie mniej adaptacyjne warto#ci 

pokolenia starszego nie pe ni" bezpo#redniej funkcji re-

gulacyjnej wobec rozwoju m odszego pokolenia.

Interpretuj"c te wyniki, mo&na si% zastanawia$, dlacze-

go kolektywizm matek ma znaczenie tylko dla ich zacho-

wa! rodzicielskich, nie pozwala za# przewidzie$ ni&sze-

go poziomu unikania przywi"zaniowego dzieci, tak jak 

indywidualizm matek niemieckich. Przynajmniej dwie 

hipotezy wydaj" si% tutaj mo&liwe. Po pierwsze, w kul-

turach bardziej kolektywistycznych #rodki wychowaw-

cze mog" by$ koniecznym, a przez to silniejszym pasem 

transmisyjnym socjalizacji dziecka ani&eli warto#ci per 

se. Indywidualizm za# pozwala na wi%ksz" ekspresj% sie-

bie, która obok oddzia ywa! wychowawczych mo&e sta-

nowi$ dla dziecka bezpo#redni, bardziej widoczny i ak-

ceptowany wzorzec do na#ladowania. Po drugie, w relacji 

matka–dziecko wa&ne s" nie tylko zachowanie i dzia ania 

matki, potrzebna jest tak&e akceptacja dzia a! ze strony 

dziecka (Trommasdorff, 2009). Odwo uj"c si% ponownie 

do zak adanej w przypadku Polski rozbie&no#ci pomi%dzy 

orientacj" warto#ciuj"c" matek i dzieci, mo&na przypusz-

cza$, &e kolektywizm matek wzbudza opór nastolatków, 

blokuj"c bezpo#redni wp yw warto#ci kolektywistycz-

nych matek na jako#$ przywi"zania ich dzieci.

Podsumowuj"c, nale&y stwierdzi$, &e niniejsze ba-

dania dostarczy y dowodów potwierdzaj"cych trafno#$ 

HKD w zakresie socjalizacji i rozwoju przywi"zania 

w rodzinie. Wykazano, &e normatywna kultura jest swo-

ist" matryc" dla wzorca wp ywu zgodnej z ni" orienta-

cji warto#ciuj"cej matki na jej zachowania rodzicielskie 

i przywi"zanie nastoletnich dzieci. Ujawnienie odmien-

nych wzorców wp ywu w Polsce i w Niemczech wzmac-

nia wnioskowanie w tym zakresie. Odnosz"c wyniki do 

kultury transformacji, zaproponowano tez% luki poko-

leniowego dopasowania, która wymaga jednak dalszej 

weryÞ kacji. Ponadto wa&nym dla praktyki wspierania 

rozwoju w rodzinie wnioskiem z niniejszych bada! jest 

to, &e normatywne warto#ci w ka&dej z badanych kultur 

wywo uj" efekty korzystne dla optymalnego rozwoju 

dziecka (wzrost akceptacji, obni&enie odrzucenia przez 

matk%). Wbrew powszechnemu przekonaniu o negatyw-

nym znaczeniu indywidualizmu rodziców dla rozwoju 

dzieci niniejsze badania wykazuj", &e mo&e on przyczy-

ni$ si% do pozytywnych efektów rozwojowych w kultu rze 

indywidualistycznej, pozostaj"c bez znaczenia w kultu-

rze kolektywistycznej. Zmiany kultury w Polsce mog" 

zatem wkrótce wspó wyst%powa$ ze wzrostem pozytyw-

nych skutków indywidualizmu rodziców.

Mi#dzykulturowe ró&nice 

w zachowaniach rodzicielskich

Wbrew oczekiwaniom niniejsze badania ujawni y 

ró& nice w strategiach wychowawczych matek polskich 

i niemieckich. Matki polskie przejawia y ni&szy poziom 

akceptacji dziecka oraz nieco wy&szy poziom odrzucenia 

ani&eli matki niemieckie. Wynik ten nie by  oczekiwany, 

zwa&ywszy na wcze#niejsze badania potwierdzaj"ce ten 

sam poziom akceptacji i ciep a rodzicielskiego w kultu-

rach skrajnie kolektywistycznych i indywidualistycznych 

(Li i in., 2010). Ró&nica ta jest tym bardziej zaskakuj"-

ca, &e kultura polska mo&e nadal by$ uwa&ana za kultu-

r% zmiany zmierzaj"c" w kierunku wzorca indywiduali-

stycznego, reprezentowanego np. przez Niemcy. Wynik 

ten, w po "czeniu z ni&szym w Polsce indywidualizmem 

matek oraz wy&szym warto#ciowaniem kolektywistycz-

nych celów wychowawczych (por. tabela 1), zdaje si% 

wskazywa$ na wyst%powanie w Polsce bardziej autory-

tarnego ani&eli w Niemczech stylu wychowania.

Co wi%cej, w ocenie nastolatków matki niemieckie 

wraz z wiekiem przejawia y mniejszy poziom odrzuce-

nia ani&eli matki polskie, u których wiek nie odgrywa  
&adnego znaczenia. Prawdopodobnie wynik ten jest mar-

kerem nast%pnych, nierozwijanych tutaj ró&nic kulturo-

wych. Mo&liwe wydaje si%, &e zachowania rodzicielskie 

zmieniaj" si% wraz z wiekiem matki tylko w niemieckiej 

kulturze. Zmiana strategii wychowawczej uzale&niona od 

wieku matki nie jest najwyra(niej normatywna w kultu-

rze polskiej.

Mi#dzykulturowe ró&nice w przywi"zaniu

Niniejsze badania potwierdzi y równie&, &e unikanie 

w porównaniu z niepokojem jest wymiarem przywi"zania 

relatywnie bardziej podatnym na oddzia ywania kulturo-

we. Mo&na nawet wysun"$ tez%, &e to unikanie zapewnia 

behawioraln" podatno#$ systemu przywi"zaniowego na 

wymogi adaptacyjne wyznaczone przez otoczenie.
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Ponadto wbrew oczekiwaniom ujawniono niski poziom 

unikania niemieckich nastolatków. Poziomy unikania 

i nie pokoju u polskich oraz niepokoju u niemieckich na-

stolatków by y od niego relatywnie wy&sze. Interpretacja 

tego wyniku mo&e by$ dwojaka. Po pierwsze, ponownie 

nale&y go odnie#$ do szybkich w ostatnich dekadach prze-

mian kulturowych w Polsce i wynikaj"cej z tego rozbie&-

no#ci pomi%dzy kolektywistycznymi warto#ciami matki 

i ju& mocno indywidualistycznymi, szczególnie w okresie 

adolescencji, warto#ciami preferowanymi przez dziecko. 

Redukcja dysonansu mo&e w tej sytuacji opiera$ si% u na-

stolatków na dystansowaniu wobec nadmiernej blisko#ci, 

wyra&onym poprzez wzrost unikania przywi"zaniowego. 

Po wtóre, wynik ten mo&e oznacza$, &e niemiecki nasto-

latek w porównaniu z polskim nastolatkiem deklaruje 

relatywnie niskie unikanie blisko#ci z innymi, poniewa& 

deÞ nicja bycia zbyt blisko w Niemczech, gdzie rodzice 

promuj" autonomi% w wychowaniu, prawdopodobnie nie 

oznacza tego samego co w nadal bardziej kolektywistycz-

nej Polsce, gdzie blisko#$ rodziców mo&e by$ odbierana 

jako bardziej intruzywna.

Znaczenie zachowa! rodzicielskich matki 

dla przywi"zania dziecka

Efekt wp ywu zachowa! rodzicielskich na jako#$ przy-

wi"zania dziecka jest jedynym kulturowo uniwersalnym 

wynikiem niniejszych bada!. Odrzucenie przez matk% 

okaza o si% istotnym predyktorem unikania i niepokoju 

nastolatka w obu kulturach. Pomimo powszechnie znanej 

w literaturze tematu tezy dotycz"cej znaczenia wra&liwo-

#ci rodzicielskiej w kszta towaniu przywi"zania (Bowlby, 

1969) niniejsze badania wykaza y, &e poczucie odrzuce-

nia przez matk% jest w analizowanym modelu najsilniej-

szym predyktorem ufno#ci przywi"zaniowej nastolatka. 

Poziom akceptacji okaza  si% nieistotny. Potwierdza to re-

latywnie nowy nurt bada! nad znaczeniem nie pozytyw-

nych, lecz negatywnych zachowa! rodzicielskich (Berlin 

i in., 2008).

Interpretuj"c ten wynik, nale&y równie& podkre#li$, &e 

akceptacja rodzicielska stanowi kulturowo promowane 

zachowanie w wi%kszo#ci kultur. Jej (ród em zatem nie 

jest tylko i wy "cznie relacja z w asnym dzieckiem, lecz 

tak&e dominuj"ca kultura. Odrzucenie za# nie jest norma-

tywne i jego obecno#$ mo&e by$ faktyczn" oznak" emo-

cjonalnej jako#ci relacji matka–dziecko. Je&eli relacja ta 

ma charakter l%kowy, to naturaln" i ujawnion" w niniej-

szych badaniach konsekwencj" jest nieufno#$ przywi"za-

niowa dziecka oraz silny predykcyjny efekt odrzucenia.

Podsumowuj"c jednym s owem wyniki niniejszych 

bada!, nale&y sformu owa$ tez% zak adaj"c", &e warto#ci 

normatywne dla danej kultury, nawet je&eli s" odmienne 

tak jak w Polsce i w Niemczech, nios" za sob" pozytyw-

ne efekty w zakresie rozwoju przywi"zania nastoletnich 

dzieci. Trzeba jednak zaznaczy$, &e kultury podlegaj" 

przemianom, które maj" odmienn" dynamik% w ró&nych 

krajach. W Polsce przebiegaj" one prawdopodobnie szyb-

ciej ani&eli w Niemczech.

Ograniczenia i mocne strony bada!
Pomimo podj%cia niecz%sto realizowanej tematyki zna-

czenia HKD dla przebiegu procesów w rodzinie, w tym 

rozwoju ewolucyjnie uwarunkowanego przywi"zania 

w paradygmacie mi%dzykulturowym, niniejsze badania 

maj" wyra(ne ograniczenia. Po pierwsze, porównawcza 

analiza tylko dwóch kultur jest niewystarczaj"ca do rzetel-

nego wnioskowania na temat ró&nic mi%dzykulturowych. 

W dalszych badaniach warto by oby zatem uwzgl%dni$ 

trzeci" kultur%, najlepiej b%d"c" w trakcie intensywnej 

zmiany spo ecznej, co pozwoli oby na zweryÞ kowa-

nie sformu owanych w niniejszym badaniu wniosków. 

Szczególnie warto#ciowe by oby porównanie pa!stw 

bloku postkomunistycznego, w tym wschodniej cz%#ci 

Niemiec, z krajami zachodnimi. Po drugie, pomimo prze-

kroczenia problemu jednego (ród a danych w przypadku 

oceny zachowa! rodzicielskich narz%dzia odwo uj" si% 

do samoopisu obarczonego wieloma ograniczeniami. Po 

trzecie, skale pomiarowe wykorzystane w badaniu nie 

osi"ga y najwy&szych, a jedynie akceptowalne parame-

try. Zastosowanie narz%dzi bardziej rzetelnych i z wi%k-

sz" liczb" ekwiwalentnych wska(ników zwi%kszy oby 

trafno#$ predykcyjn" wnioskowania. Ponadto za o&ony 

i przetestowany w niniejszym badaniu model powinien 

uwzgl%dni$ pomini%te tutaj zmienne kontrolowane, ta-

kie jak p e$ dziecka, religijno#$ czy te& inne wymiary 

zachowa! rodzicielskich, na przyk ad wa&n" kulturowo 

kontrol% rodzicielsk". W ko!cu warto w dalszych bada-

niach podda$ analizie bardziej indywidualne wska(niki 

kolektywizmu–indywidualizmu, takie jak warto#ci ro-

dzinne, niezale&ne–wspó zale&ne Ja czy cele socjalizacyj-

ne rodziców. Pomimo tych ogranicze! niniejsze badania 

ukazuj" ogromne znaczenie w rozwoju emocjonalnym 

cz%sto pomijanej w badaniach psychologicznych kultury. 

Wykazano, &e nie tylko zachowania rodzicielskie, lecz 

tak&e uwa&ane za biologicznie uwarunkowane i ponad-

kulturowe przywi"zanie jest kszta towane przez kultur%.
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Cultural Þ t hypothesis: 

The impact of individualism-collectivism on maternal parenting 

and adolescent attachment in Germany and Poland

Katarzyna Lubiewska

Institute of Psychology, Kazmimierz Wielki University in Bydgoszcz

ABSTRACT

The study investigated “cultural Þ t hypothesis” (CFH) focusing on attachment formation in families in 

Poland and Germany. The Þ t between normative country-culture, and the inß uence pattern of maternal 

individual-level collectivism-individualism and parenting on teen-offspring generic attachment, were ana-

lyzed in the study. Treating Germany as an individualistic culture, individual-level individualism of moth-

ers was hypothesized to inß uence their parenting and teen attachment. Due to social change in Poland 

the same effect of collectivism was expected. Attachment avoidance was hypothesized to be more sensi-

tive to culture-inß uence than anxiety. A total of N = 569 families (mothers, and their adolescent children) 

were interviewed in Poland, and N = 305 families in Germany. Attachment representation was assessed by 

AAS (Collins & Read, 1990), values by shortened scale of Schwartz & Bilsky (1990), and parenting by 

PARQ (Rohner et al., 1980) in shortened version. Multigroup SEM was implemented to test the hypothesis. 

Results conÞ rmed hypotheses and evidenced CFH. Namely, the inß uence of maternal collectivism on her 

parenting was found in Poland, while the same although trend level inß uence of individualism in Germany. 

Individualism was found to inß uence directly teen attachment-avoidance in Germany. The results evidence 

that parental values normative for different cultures stimulate positive attachment security outcomes.

Keywords: attachment, collectivism–individualism, cultural Þ t hypothesis
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