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Jak grają pary? 
Dynamika wpływu społecznego 
w bliskich związkach

Praca ta dotyczy zjawiska dynamiki wywierania wpływu w bliskich 
związkach. W dostępnej literaturze brak jest jakichkolwiek opisów tego 
zjawiska. Przeprowadzono badanie, które miało odpowiedzieć na trzy 
pytania: 1) czy dynamikę wpływu można precyzyjnie mierzyć, 2) czy wy
kazuje ona zróżnicowanie indywidualne oraz 3) czy wiąże się z innymi, 
ważnymi zmiennymi dotyczącymi związku (np. satysfakcją). Przebadano 
25 randkujących par (N = 50). Dyskutowały one o jednym z problemów 
często występujących w bliskich związkach, ich dyskusja była nagrywana, 
a następnie poddana analizie w paradygmacie mixed-method, za pomocą 
programu QDA Miner 3. Wyniki pozwalają pozytywnie odpowiedzieć na 
każde z postawionych pytań: udało się zmierzyć dynamikę wywierania 
wpływu oraz pokazać różne jej wzory u ludzi o różnych poziomach sa
tysfakcji ze związku. Wyjaśnienia zależności pomiędzy satysfakcją a dy
namiką wpływu proponowane są w ramach teorii gier.
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Wprowadzenie

We wstępie do niniejszego tomu Krystyna Doroszewicz pokazuje, w jaki sposób ja
kość bliskich związków osoby jest związana z jakością jej życia. Kolejne aitykuły po
kazują czynniki, które na ową jakość się składają. Według posiadanej przez autora 
wiedzy opisywane w owych artykułach zależności są nowe, wcześniej niezbadane. 
Warto zastanowić nad tym, dlaczego niektóre zjawiska są odkrywane akurat w da
nym okresie -  nie wcześniej i nie później. Zdaje się, że są dwa podstawowe czynniki
o  tym decydujące -  pierwszy z nich to skutek ograniczonych zasobów nauki: naukow
ców i ich czasu: po prostu nie da się odkryć wszystkiego jednocześnie. Każde chyba 
odkrycie odpowiadając na jedno pytanie jednocześnie stawia kilka nowych, na które 
odpowiedzi -  siłą rzeczy -  zostaną znalezione później (jeśli w ogóle). Drugim źródłem 
są możliwości techniczne i metodologiczne. W chwili pisania tego artykułu światowe 
media -  w tym polskie -  obszernie relacjonują przełomowe -  jak się oczekuje -  bada
nia, które fizycy prowadzą w akceleratorze LHC (Large Hadron Collider). Owe badania 
wydarzyły się w takim akurat momencie z nieco innej niż poprzednio przytoczona 
przyczyna. Pytania, które doprowadziły do eksperymentu z LHC zostały postawione 
bardzo dawno temu, jednak naukowcy byli pozbawieni możliwości przeprowadzenia 
eksperymentu, który mógłby udzielić na nie odpowiedzi. Kiedy pojawiły się możli
wości techniczne i finansowe, wdrożony został projekt LHC. Również w naukach spo
łecznych bardzo ważnym „hamulcem" jest brak narzędzi badawczych. Behawioryści 
na przykład uważali, że nie należy się zajmować wewnętrznymi stanami ludzi, ich 
procesami wewnętrznymi, ponieważ nie można ich mierzyć (a więc wcale nie dlate
go, że uważali je za mniej interesujące czy ważne), co zahamowało na wiele lat ba
dania nad tym zjawiskiem. Z podobnymi kłopotami borykało się zjawisko wpływu 
społecznego -  wielu badaczy prowadziło badania odpowiadające na pytania, w jaki 
sposób można wywierać wpływ społeczny i jak się przed nim bronić, oraz dotyczące 
wielu innych aspektów (np. skuteczności), jednak w dostępnej literaturze niewiele 
jest artykułów dotyczących dynamiki wpływu społecznego -  czy kolejność użycia 
technik ma znaczenie? Czy można użyć tych samych technik wpływu tak, żeby w za
leżności od kolejności przyniosły różne rezultaty? Czy łańcuchy technik wpływu spo
łecznego układają się w jakieś wzory? To tylko niektóre z pytań, na które do tej po
ry trudno było udzielić odpowiedzi -  brakowało bowiem metody, która w rzetelny
i trafny sposób potrafiłaby mierzyć dynamikę procesu wpływu społecznego. W wyni
ku dynamicznego rozwoju narzędzi wspomagających badania (oprogramowanie typu 
CAQDA) oraz nowych paradygmatów metodologicznych (paradygmat mixed-method) 
możliwe stało się zbadanie wspomnianych zjawisk przy zachowaniu rygoru badań 
naukowych. W artykule prezentowana jest próba wykorzystania wyżej wymienio
nych nowinek w ramach badania własnego.
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Satysfakcja w bliskich związkach

Satysfakcja jest jednym z pojęć, które każdy intuicyjnie rozumie, jednak z jej zdefi
niowaniem ma kłopoty Łaciński źródłosłów tego terminu to słowa facere (czynić, 
robić, sprawiać) i satis (dosyć, wystarczająco). W tej pracy przyjęta została definicja, 
w myśl której satysfakcja w bliskich związkach to taki stan psychiczny jednego 
z partnerów, kiedy świadomie, na podstawie wglądu donosi on, że jest zadowolony 
ze swojego związku. Definicja ta jest bardzo ogólna i bliska tej, którą można by ukuć 
na bazie samego tylko źródłosłowu. Operacyjnie satysfakcja z bliskiego związku jest 
rozumiana jako wynik uzyskany we Wszechstronnym Kwestionariuszu Zadowolenia 
z Małżeństwa (CMSS).

Tak rozumiana satysfakcja jest już od dłuższego czasu zmienną zależną w wielu 
badaniach, co doprowadziło do znacznego wzrostu wiedzy o tym, jakie są determi
nanty (a raczej korelaty -  ze względu na najczęstszy schemat badania) satysfakcji. 
W obszernej publikacji poświęconej wyłącznie tematyce satysfakcji w bliskich związ
kach (Sternberg i Hojjat, 1997) można znaleźć wiele interesujących danych na temat 
korelatów satysfakcji, które tutaj zostaną tylko wspomniane, a są to: style przywią
zania w dzieciństwie, przekonania partnerów na temat świata, charakterystyki osobo
wościowe i temperamentalne czy strategie obrony związku przed konkurentami. Na 
szczególną uwagę ze względu na swój poglądowy charakter zasługuje przytoczony 
przez autorów jednego z rozdziałów (Feeney, Noller i Ward, 1997) wynik metaanalizy 
badań na temat satysfakcji w bliskich związkach (ale również zadowolenia, jakości 
związku, czy szczęścia -  określenia te zostały potraktowane jako bliskoznaczne) oraz 
jej korelatów (Lewis i Spanier, 1979; 1980; za: Feeney Noller i Ward, 1997). Na pod
stawie swoich badań Lewis i Spanier zaproponowali trójkomponentowy model satys
fakcji w bliskich związkach. Pierwszym z jej komponentów były zasoby społeczne 
oraz osobiste małżonków, takie jak ich samoocena, zdrowie (psychiczne i somatycz
ne) czy zdolności. Na drugi komponent, czyli satysfakcję ze stylu życia, składały się 
takie czynniki, jak np. wystrój domu, jakość pracy małżonków, wsparcie przyjaciół 
i rodziny. Ostatnim komponentem były nagrody z interakcji małżeńskich, w skład 
których wchodzi pięć mniejszych czynników: 1) pozytywne nastawienie do partnera 
(podobieństwo, atrakcyjność, łatwość komunikacji), 2) nagrody emocjonalne (ekspre
sje miłości i przywiązania, emocjonalna współzależność), 3) efektywność komunika
cji (stopień, w jakim partner „odkrywa się", empatia, trafność komunikacji niewer
balnej), 4) dopasowanie ról (współdzielenie ról, komplementarność ról) oraz 5) ilość 
interakcji (wspólne aktywności, efektywne rozwiązywanie problemów). Autorzy 
wspomnianego artykułu na podstawie badań własnych (Feeney Noller i Ward, 1997) 
konstatują, że pierwszoplanowe znaczenie spośród pięciu przytoczonych składników 
ma czynnik trzeci, a więc efektywność komunikacji.

W literaturze można znaleźć kilka wskazówek na temat zależności pomiędzy sa
tysfakcją w bliskich związkach a używanymi taktykami wpływu społecznego. Bada



142 K. Sijko

cze raportują np. pozytywny związek z taktykami bezpośrednimi (omawianymi ni
żej) oraz negatywny związek z taktykami pośrednimi i satysfakcją (Falbo i Peplau, 
1980). W wielu badaniach istotny okazywał się również zdroworozsądkowy związek 
negatywny pomiędzy satysfakcją oraz taktykami polegającymi na zmuszaniu (coer- 
cion) partnera do określonych działań, podczas gdy taktyki oparte na nagrodach 
pozostawały w związku pozytywnym (Hanson Frieze i McHugh, 1992). W dostępnej 
literaturze brak jest wskazówek dotyczących tego, czy satysfakcja ze związku pozo
staje w zależności z dynamiką wpływu społecznego.

Wpływ społeczny

Definicja wpływu społecznego w tej pracy inspirowana jest podziałem zachowań na se
lekcyjne, ewokacyjne oraz manipulacyjne, o którym pisze np. Buss (1987). Manipulację 
Buss definiuje jako celowe lub intencjonalne (jednakże niekoniecznie na poziomie świa
domym) wywoływanie zmian, wywieranie wpływu na inne osoby. Termin ten nie impli
kuje złych intencji osoby, która ją stosuje, jednak również ich nie wyklucza. Termin ten 
pokrywa się z pojęciem wpływu społecznego w rozumieniu Dariusza Dolińskiego (2007).

Badacze wpływu w bliskich związkach szybko zauważyli, że znane już, ogólne 
taktyki wpływu (jak np. stopa w drzwiach, niska piłka itd.) nie najlepiej nadają się do 
opisu codziennych interakcji pomiędzy partnerami. Jedną z pierwszych i do dziś 
żywych koncepcji wpływu społecznego w bliskich związkach jest zaproponowana 
w latach 80. ubiegłego wieku koncepcja Falbo i Peplau (1980). Zastosowana przez 
badaczki procedura omówiona jest szerzej w drugim artykule tego tomu (Dorosze- 
wicz, Sijko, 2008). Udało się im wyróżnić 13 taktyk wpływu, które uporządkowały na 
3 wymiarach. Wymiar pierwszy to bezpośredniość -  od taktyk bezpośrednich (np. 
przekonywanie) do pośrednich (np. wyrażanie negatywnych uczuć), wymiar drugi to 
interaktywność -  od taktyk unilateralnych, jednostronnych (np. proste wyrażenie 
oczekiwań) do bilateralnych, partnerskich (np. negocjowanie, targowanie się). 
Badaczkom udało się również wyłonić kilka zależności płciowych w stosowaniu 
taktyk -  okazało się, że mężczyźni stosowali więcej taktyk bezpośrednich oraz bila
teralnych, co interpretowane jest jako wyraz ich większej siły w związku. Związek 
polegający na pozytywnej korelacji taktyk bezpośrednich z władzą w związku był 
wielokrotnie replikowany, również w innych podejściach taksonomicznych (Hanson 
Frieze i McHugh, 1992; Sagrestano, 1992).

Podobną procedurę zastosował David Buss wraz ze współpracownikami (Buss, 
Gomes, Higgins i Lauterbach, 1987) otrzymując w rezultacie sześć taktyk. Kilka lat 
później Buss przeprowadził kolejne badanie (1992), w ramach którego powtórzył 
sprawdzoną już procedurę, analiza potwierdziła wyróżnione wcześniej czynniki oraz 
pozwoliła na wyróżnienie sześciu kolejnych (procedura i szczegółowe wyniki patrz: 
Doroszewicz, Sijko, 2008).
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Problemem, na jaki można natrafić czytając literaturę dotyczącą wpływu spo
łecznego w bliskich związkach, jest częsta w badaniach niska trafność ekologiczna. 
Najczęściej osobami badanymi są studenci, którzy za pomocą metod typu papier 
i ołówek tylko opisują swoje rzeczywiste lub, co gorsza, hipotetyczne bliskie związki. 
W typowym paradygmacie badacze proszą osoby badane o to, żeby przypomniały 
sobie niedawną próbę wpłynięcia na bliską osobę i opowiedziały o sposobie, w jaki 
to robiły (np. Falbo i Peplau, 1980). Pomiar taki obarczony jest wieloma błędami, np. 
ludzie wcale nie muszą być w stanie dokładnie przypomnieć sobie, jakie taktyki sto
sowali (zniekształcenia pamięci), a co dopiero, którą z nich, z jaką częstotliwością 
czy skutkiem. Co gorsza, taki typ pomiaru pomija wiele ciekawych aspektów wpły
wu społecznego.

Jednym z ciekawszych, a nie cieszących się dużym powodzeniem u badaczy 
aspektów tego wpływu jest jego dynamika. W odróżnieniu od wpływu społecznego, 
który mierzony jest tradycyjnie jako interakcja dwóch obcych sobie osób (np. bada
nia nad taktyką Dobrze To Rozegraj czy Karate (Doliński, 2005), wpływ społeczny 
w bliskich związkach z założenia nie jest ani zjawiskiem jednorazowym, ani jedno
stronnym, a raczej pasmem obustronnego wpływu, w którym ciężko jest wyróżnić 
segmenty. Wobec tego w sposób naturalny nasuwa się dodatkowe pytanie o proces 
wywierania wpływu, o jego dynamikę -  czy zastosowanie taktyki dialogu kilka razy 
z rzędu zwiększy jej skuteczność, jakie skutki niesie ze sobą stosowanie taktyki 
awantury, czy te same taktyki stosowane przez mężczyzn i kobiety mają takie same 
skutki? Pytania tego typu można mnożyć, jednak za pomocą metod kwestionariu
szowych ciężko jest uzyskać na nie odpowiedź -  konieczna wydaje się obserwacja 
prawdziwej interakcji, w ramach której zachodzi wpływ.

W dostępnej literaturze znaleziono opis tylko jednego badania, którego autorzy 
postanowili zbadać prawdziwe pary podczas ich naturalnej interakcji (Orińa, Wood 
i Simpson, 2002). Pomimo wielu zalet i ciekawych wyników badanie to pozostawi
ło jednak pewien niedosyt, np. w dalszym ciągu nie wiemy nic o dynamice tego pro
cesu -  mimo posiadania nagrań z zapisem przebiegu dyskusji autorzy ograniczają 
się do podejścia do dyskusji jako „czarnej skrzynki" -  mierzą zmienne przed dysku
sją oraz jej efekty -  niestety nie wiemy nic na temat samego procesu.

To właśnie te braki stały się źródłem pytań, na które odpowiedzieć próbuje opi
sywane tutaj badanie. Podstawowe pytanie badawcze brzmi: czy możliwy jes t po
miar dynamiki wpływu w bliskich związkach? Kolejne pytanie dotyczy zmienności 
schematów w populacji: czy różni ludzie (np. pod względem satysfakcji ze związku) 
charakteryzują się różnymi schematami wywierania wpływu? Zadanie takiego pyta
nia jest nieodzowne, ponieważ sprawdza ono, czy można w stosunku do dynamiki 
używać określenia „zmienna", brak zmienności oznaczałby nieprzydatność w dal
szych badaniach. Ze względu na eksploracyjny charakter badań nie formułowano 
hipotez.
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Metoda

Uczestnicy

W badaniu wzięło udział 25 par (N = 50): 25 mężczyzn i 25 kobiet. Uczestnicy rekru
towani byli metodą kuli śnieżnej -  list rekrutacyjny był wysyłany w pierwszej kolejno
ści do osób znanych eksperymentatorowi, zawarta w nim była prośba o przesłanie go 
dalej i rekomendację swoim znajomym. Podjęte były próby rekrutacji niezapośredni- 
czonej przez znajomych eksperymentatora, m. in. w serwisach społecznościowych (np. 
www.grono.net), forach internetowych oraz poprzez ogłoszenia przed wykładami, jed
nak nie udało się w taki sposób zrekrutować ani jednej pary Żeby zostać uczestnikiem 
badania, należało spełnić dwa kryteria: pierwsze dotyczyło wieku uczestników: bada
ne były osoby należące do przedziału wiekowego od 21 do 30 lat. Drugie kryterium sta
nowił staż związku: nie badano par o stażu krótszym niż miesiąc.

Zmienne

Z racji zastosowanego w badaniu paradygmatu badawczego (mixed-method) kilka 
zmiennych mierzonych było metodą klasyczną, a kilka zostało wywiedzionych z da
nych jakościowych. Do pierwszej grupy zaliczają się: satysfakcja ze związku, długo
ści trwania związku oraz wspólnego mieszkania. Do zmiennych drugiego typu na
leżą różne miary natężenia stosowanych przez partnerów taktyk wpływu 
społecznego (częstości, proporcje użycia) oraz dane dotyczące sekwencji, w jakich 
wpływ występował (częstości).

Narzędzia

Wszechstronny Kwestionariusz Zadowolenia z Małżeństwa (CMSS). Do oszacowa
nia satysfakcji ze związku została użyta krótka wersja Wszechstronnego Kwestiona
riusza Zadowolenia z Małżeństwa (Comprehensive Marital Satisfaction Scale) autor
stwa Alberta Mehrabiana w polskiej adaptacji przygotowanej przez Romana Cieślaka 
oraz Mariannę Palider (2005). Skala ta składa się z 14 itemów zaczerpniętych z dłu
giej wersji kwestionariusza, które z kolei są efektem analizy jakościowej ponad 500 
itemów z innych narzędzi (Blum i Mehrabian, 1999). Kwestionariusz CMSS charak
teryzuje się bardzo dobrymi właściwościami psychometrcznymi -  rzetelność wersji 
krótkiej wynosi 0,90 (alfa Cronbacha).

Oprogramowanie QDA Miner 3. Największym wyzwaniem przy projektowaniu ba
dania było znalezienie sposobu na przeprowadzenie przejrzystej i rzetelnej procedury, 
która umożliwi analizę zebranego materiału jakościowego. Odpowiednim paradygma

http://www.grono.net
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tem wydawał się paradygmat typu mixed-method (Johnson i Onwuegbuzie, 2004), 
Jedną z jego zalet, szczególnie cenną dla omawianego projektu, była możliwość opra
cowania danych jakościowych w sposób ilościowy na podstawie różnych miar. Nie jest 
to jednak możliwe bez zastosowania specjalistycznego oprogramowania typu CAQDA 
(Computer Assisted Qualitative Data Analysis). Na potrzeby projektu został wybrany 
pakiet QDA Miner (Lewis i Maas, 2007). Umożliwia on przede wszystkim tworzenie 
wskaźników ilościowych na podstawie pojawień się kodów (zerojedynkowo), częstotli
wości wystąpień, liczby użytych słów w ramach kodu oraz liczby użytych słów w ra
mach kodu w stosunku do całkowitej liczby słów użytych w danym przypadku (procen
towo). Na bazie tych wskaźników możliwe jest przeprowadzenie procedury skalowania 
wielowymiarowego (na przypadkach oraz zmiennych), analizy skupień (na przypad
kach oraz zmiennych) oraz prostych testów statystycznych wewnątrz pakietu, a po wy
eksportowaniu danych do zewnętrznego programu (np. SPSS) dowolnych na nich ope
racji. Dodatkową, niespotykaną w innych tego typu programach funkcjonalnością jest 
analiza sekwencji, w jakich występują kody. Program zlicza i zapamiętuje wszystkie 
kombinacje sekwencji występujących w poszczególnych dyskusjach, a następnie zesta
wia je z matrycą wyników uzyskaną na podstawie rachunku prawdopodobieństwa. 
W wyniku tego porównania wyliczane są m.in. wartość „z" oraz prawdopodobieństwo 
błędu (procedura podobna do tej stosowanej przy obliczaniu statystyki chi2).

Klucz kodowy. Kolejnym krokiem było utworzenie klucza kodowego. Proces two
rzenia kodów byt mieszanką podejścia dedukcyjnego i indukcyjnego (Lewins i Silver, 
2007).

Pierwszą gałąź stanowiły gotowe kody z Systemu Analizy Interakcji Balesa (Inte
raction Process Analysis, IPA, podejście dedukcyjne). Więcej na temat kodów IPA oraz
o ich zastosowaniu można przeczytać m.in. w podręczniku Stanisława Miki (1972).

Drugą gałąź miały stanowić kody, które opisywałyby charakter wywieranego 
wpływu (podejście dedukcyjne i indukcyjne). Po pilotażu kilku wersji klucza kodo
wego zdecydowano się na wariant z czterema kodami dla każdej osoby (kobiety
i mężczyzny). Kody te odpowiadały szerokim kategoriom wyróżnionym na wcze
śniejszych etapach badań, to jest: taktykom twardym, taktykom pośrednim oraz tak
tykom miękkim. Taktyki zostały zdefiniowane poprzez ich opisanie na dwóch wy
miarach: autonomia vs kontrola oraz koncentracja na JA vs MY. W tym kontekście 
taktyki twarde to zachowania, w których koncentrujemy się na JA (tzn. własnych 
interesach) oraz próbujemy kontrolować partnera -  najbardziej jaskrawym przykła
dem takiego zachowania byłaby przemoc. Taktyki pośrednie podobnie do taktyk 
twardych są charakteryzowane przez wymiar kontrola, jednak w przeciwieństwie 
do nich koncentrujemy się na związku: przykładem takiego zachowania jest techni
ka ingracjacji, gdzie skupiamy się na związku i próbujemy wpływać na sytuację za 
pomocą komplementów. Trzecia taktyka -  miękka -  zdefiniowana została jako kon
centracja na MY, połączona z autonomią dla partnera. Dobrym przykładem jest tu
taj technika negocjacji, która zakłada dyskusję, jednak taką, w której ostateczna de
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cyzja co do spełnienia prośby leży po stronie partnera. Dodatkowo dodano jeden 
kod, jako efekt obserwacji z pilotażu: wycofanie, który polegał na zagrożeniu lub 
rzeczywistym wycofaniu się z dyskusji (np.: rób co chcesz, ale beze mnie) -  kod ten 
odpowiadał czwartej kombinacji wymiarów, tzn. koncentracji na JA oraz wysokiej 
autonomii, którą pozostawia się partnerowi.

Wszystkie nagrania dyskusji zostały poddane transkrypcji i umieszczone w pro
gramie QDA Miner 3. Wszystkie wywiady zostały zakodowane przez autora tej pracy, 
dodatkowo 12 zostało zakodowanych przez innych koderów w celu sprawdzenia 
rzetelności w ramach każdej z gałęzi klucza kodowego. Wyniki próby rzetelności 
okazały się spójne zarówno pomiędzy różnymi parami koderów, jak i pomiędzy róż
nymi tekstami. Uśredniona zgodność wszystkich kodów wynosiła 95%, co przekłada 
się na wartość wskaźnika PI Scotta równą -0,024. Średnia nie oddaje jednak najlepiej 
zgodności kodowania, ponieważ odchylenie standardowe procentowej zgodności 
wszystkich kodów było dość duże (SD = 28,18), co spowodowane jest bardzo niską 
zgodnością kodowania niektórych kodów lub w poszczególnych przypadkach nawet 
jej zupełnym brakiem.

Procedura

Do badania zastosowano zmodyfikowaną procedurę opracowaną przez Mindę 
Orińę (Orińa i in., 2002). W trakcie pierwszego kontaktu pary dowiadywały się, że 
badanie trwa zazwyczaj około 20 minut i polega na wypełnieniu krótkiego kwestio
nariusza oraz odegraniu scenki, w związku z czym miejscem eksperymentu może być 
wynajęta sala na terenie szkoły lub dom osoby badanej, następnie umawiano się na 
konkretny termin. Na miejscu uczestnicy dowiadywali się o celu badania (mówiono 
im, że badanie dotyczy komunikacji w  bliskich związkach) oraz przede wszystkim 
o fakcie nagrywania ich dyskusji na dyktafon oraz o procedurze jej analizowania (od
dzielenie danych z dyskusji od danych umożliwiających identyfikację, dostęp do ca
łej transkrypcji tylko dla koderów i eksperymentatora, zgoda na publikację fragmen
tów dyskusji w raporcie z badania). Pary były informowane, że badanie ma charakter 
dobrowolny i w każdym momencie można je przerwać bez podawania powodów. 
Jedna z par przerwała eksperyment na etapie dyskusji -  jej życzenie zostało uhono
rowane, nagranie zostało usunięte, a kwestionariusze wykluczone z dalszych analiz. 
Po akceptacji warunków rozpoczynano procedurę badania.

Pierwszym etapem było wypełnienie krótkiej wersji kwestionariusza CMSS. Po wy
pełnieniu kwestionariuszy osoby badane otrzymywały kartę, na której wypisane były 
przykładowe obszary konfliktów, a zarazem tematy do rozmowy. Badani byli proszeni 
o ustalenie wspólnie, który z tematów mogliby najlepiej odegrać, a jednocześnie nie 
jest on tematem „gorącym" w ich związku. Byli informowani, że choć dla badania naj
lepiej byłoby, gdyby odegrali samych siebie, to mają pełną swobodę co do tego, ile za
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chowań ze scenki będzie „prawdziwe", a ile „odegrane". Po wybraniu tematu ekspe
rymentator rozdawał krótkie formularze, na których było pytanie o wagę wybranego 
problemu w związku, staż związku, wspólne zamieszkiwanie oraz słowo-klucz, na 
podstawie którego później dopasowywano formularze do nagrania. Po ich wypełnie
niu eksperymentator informował, że dyskusja ta nie ma na celu dojścia do porozumie
nia, a jedynie nagranie około siedmiominutowej próbki dyskusji: osoby badane były 
proszone o przerwanie dyskusji w dowolnym momencie po upływie siedmiu minut. 
Po takiej instrukcji eksperymentator uruchamiał dyktafon, a sam wychodził z pokoju. 
Kiedy eksperymentator został zaproszony do pokoju, wyłączał dyktafon i rozdawał 
ostatni kwestionariusz (sprawdzający skuteczność manipulacji oraz zmianę postaw 
w stosunku do dyskutowanego problemu). Po wypełnieniu kwestionariusza następo
wała procedura debriefingu. Osoby badane dowiadywały się o szczegółowym celu ba
dania, tzn. zbadania, jak osoby w bliskich związkach wpływają na siebie. Następnie 
rozmawiały z eksperymentatorem o przebiegu ich badania oraz ogólnie o tematyce 
wpływu społecznego w bliskich związkach (eksperymentator pytał m.in. o to, w jakim  
obszarze najlepiej się wam układa? oraz mówił o tym, że we wszystkich związkach 
zdarzają się problemy i kłótnie, nie oznacza to jednak, że ze związkiem jest coś nie tak, 
konflikt może przerodzić się w zdrowy fundament silnego i satysfakcjonującego związ
ku). Eksperymentator odpowiadał na wszystkie pytania osób badanych.

Wyniki

Ogółem zbadano 25 par. Trzy spośród nich zostały wykluczone z dalszych analiz ze 
względu na bardzo niską wartość merytoryczną dyskusji lub duże odstępstwa od 
procedury (ze strony osób badanych). Ostatecznie w analizie uwzględniono wyniki 
uzyskane od 22 par.

W przypadku zmiennych dotyczących oszacowania wagi problemu zaobserwo
wano tendencję do zaznaczania wartości raczej poniżej środka skali -  nikt nie za
znaczył maksymalnej wartości (7 -  problem ekstremalny), co świadczy również 
o tym, że zgodnie z założeniami udało się uniknąć problemów, które w opinii osób 
badanych byłyby problemami bardzo dużymi. Pytanie o wagę problemu było pomy
ślane jako wskaźnik skuteczności manipulacji eksperymentalnej -  badani byli pro
szeni o wybranie średniego problemu, rozkład wyników nie pozwala mieć zastrze
żeń co do skuteczności manipulacji.



148 K. Sijko

Analizy sekwencji

W celu odpowiedzi na pierwsze z postawionych pytań badawczych1, przeprowadzono 
analizę sekwencji kodów pojawiających się w dyskusjach. Obliczenia wykonywane 
były dla zsumowanych danych ze wszystkich dyskusji, oddzielnie dla taktyk kobiet 
oraz taktyk mężczyzn. Wyniki przedstawiają tabele 1 i 2 -  pozostawiono w nich tyl
ko wyniki, które przekroczyły próg istotności statystycznej.

Tabela 1. Konsekwencje taktyk stosowanych przez kobiety (tylko wyniki istotne)

Spośród 16 potencjalnych związków pomiędzy stosowanymi taktykami 5 okazało 
się istotnych. Kobiece taktyki miękkie wzmagają stosowanie męskich taktyk mięk
kich, a hamują występowanie taktyk twardych. Kobiece taktyki twarde hamują wy
stępowanie męskich taktyk miękkich, a sprzyjają pojawianiu się męskich taktyk 
twardych. Wycofanie kobiet pociąga za sobą twarde taktyki męskie.

Tabela 2. Konsekwencje taktyk stosowanych przez mężczyzn (tylko wyniki istotne)

W przypadku konsekwencji męskich taktyk istotnych okazało się 6 związków. Czte
ry z nich dotyczyły stosowanych przez mężczyzn taktyk miękkich -  sprzyjają one od
wzajemnianiu się kobiet taktykami miękkimi, a zapobiegają trzem pozostałym takty

1 Czy możliwy jest pomiar dynamiki wpływu w bliskich związkach?
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kom (związek z wycofaniem istotny na poziomie tendencji). Pozostałe dwa związki do
tyczą stosowanych przez mężczyzn taktyk twardych -  istnieje negatywny ich związek 
z późniejszym występowaniem kobiecych taktyk miękkich oraz pozytywny związek 
z wycofaniem. Warto zwrócić na ciekawy wynik, który różni kobiety i mężczyzn: otóż 
w przypadku kiedy kobieta zastosowała taktykę twardą, rosło prawdopodobieństwo za
stosowania przez mężczyznę odwetowej taktyki twardej. Z kolei zastosowanie taktyki 
twardej przez mężczyznę wcale nie zwiększało prawdopodobieństwa odwetu, a raczej 
wycofania się kobiety z dyskusji. Idąc dalej tym tropem, zagrożenie wycofaniem się 
z dyskusji przez kobietę znowu zwiększa prawdopodobieństwo zastosowania taktyki 
twardej przez mężczyznę -  w tym momencie koło zamyka się, prawdopodobnie aż do 
rzeczywistego wycofania się z dyskusji przez kobietę.

W celu znalezienia odpowiedzi na drugie pytanie badawcze (czy różni ludzie, np. 
pod względem satysfakcji ze związku, charakteryzują się różnymi schematami wywie
rania wpływu?) powtórzono analizy sekwencji dla kobiet oraz mężczyzn z dodatkowym 
podziałem na osoby bardziej oraz mniej zadowolone ze swojego związku. Do wyróżnie
nia grup osób bardziej oraz mniej zadowolonych posłużono się średnią satysfakcji 
(M = 36). Wyniki zastosowania tej procedury dla kobiet pokazują tabele 3 i 4.

Tabela 3. Zależności w związkach o niskiej satysfakcji kobiet

W przypadku 32 potencjalnie możliwych związków, gdzie satysfakcja kobiet była 
niska, istotne okazały się tylko dwa, oba dotyczyły zachowań kobiet. Oba zrepliko- 
wały wyniki znane już na podstawie analizy sekwencji w całej próbie -  stosowanie 
przez kobietę taktyk twardych uprawdopodabnia zastosowania przez mężczyznę 
taktyk twardych i zmniejsza prawdopodobieństwo zastosowania przez niego taktyk 
miękkich.

W przypadku związków, gdzie satysfakcja kobiety była względnie wysoka, istot
nych było 9 spośród 32 potencjalnych związków. W przypadku działań kobiety istot
ne okazały się 2 związki działające na podstawie reguły wzajemności -  zarówno 
w przypadku kobiecych taktyk miękkich, jak i twardych rosło prawdopodobieństwo 
zastosowania ich męskich odpowiedników. Istotny okazał się również związek po
między stosowaniem przez kobiety taktyk miękkich a spadkiem prawdopodobień
stwa zastosowania przez mężczyznę taktyk twardych. Nieco zaskakujący jest wynik, 
który pokazuje, że w przypadku zastosowania przez kobietę (o wysokiej satysfakcji 
ze związku) taktyki wycofania maleje prawdopodobieństwo męskich taktyk mięk
kich, a rośnie taktyk twardych. Pozostałe cztery zależności dotyczą taktyk męskich
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Tabela 4. Zależności w związkach o wysokiej satysfakcji kobiet

-  pierwsza z nich to wielokrotnie już wspominana zasada wzajemności taktyk mięk
kich. Kolejna zależność polega na spadku prawdopodobieństwa zastosowania takty
ki pośredniej przez kobietę po zastosowaniu przez jej partnera taktyki miękkiej. 
Ostatnie dwie zależności pokazują, co się dzieje, kiedy mężczyzna zastosuje wobec 
swojej partnerki taktykę twardą: spada wówczas prawdopodobieństwo kobiecej tak
tyki miękkiej, a rośnie prawdopodobieństwo jej wycofania.

Tabela 5. Zależności sekwencyjne w parach o niskiej satysfakcji mężczyzn

W parach o względnie niskiej satysfakcji mężczyzn istotne okazały się 4 z 32 po
tencjalnych związków. Dwa z nich dotyczyły mężczyzn: w przypadku zastosowania 
przez nich taktyk miękkich rośnie prawdopodobieństwo użycia przez partnerkę tak
tyki miękkiej, a spada prawdopodobieństwo użycia taktyki pośredniej. W takich 
związkach, jeżeli zdarzy się, że kobieta używa taktyki miękkiej, spada prawdopodo
bieństwo użycia przez jej partnera taktyki pośredniej, natomiast jeżeli użyje takty
ki twardej, to rośnie prawdopodobieństwo odwetowej taktyki twardej.

W parach o względnie wysokiej satysfakcji mężczyzn istotnych okazało się 9 z 32 
potencjalnie możliwych związków, dodatkowo jeden związek znajduje się na grani
cy istotności statystycznej, na poziomie tendencji. Poza znanymi już zależnościami 
wzajemności (np. w przypadku taktyk miękkich i twardych -  inicjowanych zarówno
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Tabela 6. Zależności sekwencyjne w parach o wysokiej satysfakcji mężczyzn

przez mężczyzn, jak i kobiety) warto zwrócić uwagę na istotne zależności z kobiecą 
taktyką wycofania -  powoduje ona, że (usatysfakcjonowani ze związku) mężczyźni 
rzadziej stosują taktyki miękkie, a częściej twarde.

Dyskusja wyników

Celem prezentowanego badania było znalezienie odpowiedzi na podstawowe pyta
nie -  czy możliwy jest pomiar dynamiki wpływu w bliskich związkach? Uzyskane 
wyniki dostarczają chyba wystarczających przesłanek do tego, aby pozytywnie od
powiedzieć na to pytanie. Po pierwsze, udało się wykorzystać w badaniach dynamiki 
wpływu niespotykany do tej pory (brak doniesień o takich zastosowaniach w do
stępnej literaturze) sposób analizy danych jakościowych wspomaganych kompute
rowo. Po drugie, udało się dzięki takiej metodzie ustalić kilka ogólnych zależności 
rządzących dynamiką wpływu społecznego w bliskich związkach oraz kilka zależno
ści specyficznych dla ludzi o niskiej i wysokiej satysfakcji ze związku. Idąc dalej tym 
tropem, udało się poczynić pierwszy krok do określenia, jakie zachowania pozosta
ją w związku z wysoką, a jakie z niską satysfakcją kobiet oraz mężczyzn.

Analizy sekwencji przeprowadzone w planie ogólnym pozwoliły wyróżnić pewne 
prawidłowości dla kobiet i mężczyzn. Pierwsza z nich to reguła wzajemności: w przy
padku obu płci zastosowanie taktyki miękkiej podnosiło prawdopodobieństwo zasto
sowania przez partnera w odpowiedzi taktyki miękkiej, a zmniejszało prawdopodo
bieństwo użycia taktyki twardej. Drugą wspólną zależnością było hamujące działanie 
taktyk twardych na taktyki miękkie -  wzajemność w zakresie taktyk twardych mogli
śmy obserwować tylko u kobiet, jednak i u mężczyzn istniał podobny mechanizm, za-
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pośredniczony jednak przez wycofanie (męskie taktyki twarde zwiększają prawdopo
dobieństwo wycofania kobiet, które z kolei zwrotnie podnosi prawdopodobieństwo 
wystąpienia taktyk twardych). Można więc ogólnie zaproponować model przedstawio
ny na rycinie 1, w którym istnieją dwa samopodtrzymujące się pierścienie akcji i re
akcji -  pierwszy dotyczy taktyk miękkich, drugi taktyk twardych. Model sugeruje, że 
kiedy rozmowa zacznie się od taktyk miękkich, to najprawdopodobniej będzie się tak 
toczyła aż do końca. Kiedy w pewnym momencie jednak ktoś zastosuje taktykę twardą, 
najprawdopodobniej wywoła spiralę kolejnych taktyk twardych. Istnienie takich zależ
ności wprowadza do dyskusji pewien ład. Ten prosty zestaw reguł sprawia, że partne
rzy są w stanie nauczyć się (na zasadzie warunkowania instrumentalnego), co należy, 
a czego nie należy robić -  stosowanie taktyk miękkich oprócz wprowadzania miłej at
mosfery (taktyki miękkie są dobrym predyktorem satysfakcji w przypadku mężczyzn) 
jako jedyne taktyki bezpośrednio działają na problem (jako jedyne korelują z komuni
katami zadaniowymi), a jego rozwiązanie z pewnością jest dla partnerów wartością 
nagradzającą. Taktyki twarde z kolei nie prowadzą do rozwiązania już choćby dlatego, 
że zwiększają prawdopodobieństwo wycofania drugiej strony.

Rycina 1. Model podwójnego pierścienia zależności; linia przerywana oznacza zależność hamowania, 
linia ciągła -  wzmacniania.

Analizy sekwencji wykonane w podziale ze względu na płeć oraz satysfakcję part
nera ujawniły, że nie wszystkie grupy osób reprezentują podobne wzorce wywierania 
wpływu. Porównując na przykład wzorce u kobiet o niskiej i wysokiej satysfakcji już 
na pierwszy rzut oka widać dysproporcję w ilości istotnych zależności -  w przypadku 
kobiet o niskiej satysfakcji istotne okazały się tylko dwie zależności, w przypadku ko
biet o wysokiej satysfakcji istotnych okazało się osiem związków. Zależności u kobiet 
stosunkowo mało zadowolonych ze swojego związku odpowiadały częściowo tym wy
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chwyconym na próbie ogólnej -  męskie taktyki twarde zmniejszały prawdopodobień
stwo reakcji taktyką miękką, a zwiększały szansę na pojawienie się odwetowej taktyki 
twardej. Obecność tylko takich zależności u mniej usatysfakcjonowanych kobiet moż
na tłumaczyć jako przejaw ich skłonności do „wciągania się w korkociąg" taktyk twar
dych -  zakładając, że rzeczywiście pozostałymi taktykami rządzi rachunek prawdopo
dobieństwa, a jedyną regułą jest łatwość prowokacji kobiety do taktyk twardych 
można sobie wyobrażać, dlaczego są one mniej usatysfakcjonowane -  po prostu w ich 
związkach częściej mogą się pojawiać kłótnie powodowane stosowaniem taktyk twar
dych. Wniosek taki wzmacniają dodatkowo wyniki w grupach, gdzie obecne były kobiety 
o względnie wysokiej satysfakcji -  obecny jest u nich „pierścień wzajemności" taktyk 
miękkich -  ich zastosowanie (niezależnie od płci) sprzyja takiemu samemu rewanżowi 
oraz obniża prawdopodobieństwo odpowiedzi taktyką twardą (prawidłowość tylko dla 
sekwencji od kobiety do mężczyzny, tzn. w tych parach mężczyźni raczej nie reagują 
na taktyki miękkie taktykami twardymi). W ciekawy sposób uzupełniają te wyniki za
leżności dotyczące stosowania taktyk twardych: użycie ich przez kobietę zwiększa 
prawdopodobieństwo ich użycia przez mężczyznę, zaś użycie ich przez mężczyznę 
zmniejsza prawdopodobieństwo odpowiedzi taktyką miękką przez kobietę. Warto tu
taj jednak zwrócić uwagę na brak takiej zależności w odwrotnym kierunku -  użycie 
taktyki twardej przez kobietę nie zmniejsza prawdopodobieństwa użycia taktyki mięk
kiej przez mężczyznę oraz użycie taktyki twardej przez mężczyznę nie zwiększa szansy 
na odpowiedź taktyką twardą u kobiety. Widać zatem, że istnieją w tym modelu dwie 
ścieżki: jedna hamuje stosowanie taktyk twardych, a druga umożliwia, nawet gdy zo
staną one użyte ponownie, posługiwanie się taktykami miękkimi. Zależności dla ko
biet o różnej satysfakcji ilustruje rycina 2.

Rycina 2. Sekwencje w zależności od satysfakcji kobiet; linia przerywana oznacza zależność hamowania, 
inia ciągła -  wzmacniania.
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Porównując wyniki analizy sekwencji u mężczyzn mniej i bardziej zadowolonych 
również rzuca się w oczy nierówna liczba istotnych zależności -  3 w przypadku 
mężczyzn zadowolonych mniej i 7 w przypadku mężczyzn zadowolonych bardziej. 
Najważniejsze zależności prezentuje rycina 3.

Rycina 3. Sekwencje w zależności od satysfakcji mężczyzn; linia przerywana oznacza zależność 
hamowania, linia ciągła -  wzmacniania.

W przeciwieństwie do kobiet analiza porównawcza wyników w grupach, gdzie 
mężczyźni byli zadowoleni mniej lub bardziej nastręcza pewnych kłopotów. Po 
pierwsze, istnieje szczątkowy mechanizm wzajemności zarówno taktyk miękkich 
(mężczyźni uprawdopodabniają swoim zachowaniem zachowanie partnerek) oraz 
twardych (tutaj odwrotnie -  kobiety modelują zachowanie mężczyzn). Wyraźnym 
brakiem w stosunku do pełnego modelu jest brak zależności powstrzymywania 
przeciwstawnych taktyk -  ani zachowania kobiety, ani mężczyzny nie powstrzymu
ją partnera od odpowiedzi przeciwstawną taktyką -  można sobie zatem wyobrażać, 
że mężczyzna będący w takim związku, przyjmując strategię wyłącznie miękką, nie 
może być pewny tego, że partnerka nagle zastosuje wobec niego taktykę twardą 
(w zasadzie nikt nie może być pewny, ale z pewnością nie w takim stopniu, w jakim 
jest jego bardziej usatysfakcjonowany odpowiednik). W przypadku mężczyzn usa
tysfakcjonowanych w większym stopniu model bardzo przypomina pełny model po
dwójnego pierścienia zależności -  istnieją mechanizmy samopodtrzymywania się 
zarówno taktyk miękkich, jak i twardych oraz mechanizmy zapobiegające nieocze
kiwanym zmianom strategii przez partnerów.

Zarówno porównanie kobiet, jak i mężczyzn prowadzi do podobnych wniosków. 
Tym, co sprzyja satysfakcji partnerów jest ich przewidywalność w trakcie dyskusji. 
Oczywiście nie oznacza to, że wysoką satysfakcję będą przejawiać pary, w których part



Jak grają pary? Dynamika wpływu społecznego w bliskich związkach 155

nerzy konsekwentnie korzystają z taktyk twardych -  wiele wyników badań pokazuje 
(Cereniewicz-Oktaba, 2008; Kryszałowicz, 2008), że taktyki twarde korelują ujemnie 
z satysfakcją ze związku -  na podstawie aktualnej wiedzy o relacji pomiędzy taktykami 
wpływu a satysfakcją należałoby raczej przypuszczać, że postulowane w ramach mo
delu podwójnego pierścienia zasady mają uchronić partnerów od stosowania taktyk 
twardych. W tym kontekście „twardy" pierścień miałby podobny sens jak strategia 
„wet za wet" omawiana szeroko w ramach teorii gier (Axelrod, 1987). Rzeczywiście na 
dyskusję o problemie można próbować patrzeć jak na grę podobną do dylematu więź
nia, choć matryca wypłat może tu być inna (szczególnie wątpliwe jest, by w dłuższej 
perspektywie „oszukanie" partnera było najlepszym wyjściem, jak ma to miejsce w dy
lemacie więźnia). W laboratoryjnym konflikcie strony mają najczęściej do wyboru dwa 
rodzaje zachowań: posunięcia rywalizacyjne -  działanie dążące do maksymalizowania 
własnego zysku bez zwracania uwagi na zysk drugiej strony lub kooperacyjne dążące 
do maksymalizowania zysku obu stron. W ogromnym uproszczeniu podział taki można 
zastosować również do obserwacji wpływu społecznego w bliskich związkach -  strony 
mogą próbować kooperacyjnie stosować taktyki miękkie, dążąc do rozwiązania satys
fakcjonującego obie strony lub zachować się rywalizacyjnie, poprzez forsowanie swo
jego stanowiska w strategii twardej. Myśląc w ten sposób można próbować przenosić 
wnioski płynące z analizy teorii gier na grunt dynamiki wpływu społecznego. Robert 
Axelrod (1980) przeprowadził komputerową symulację skuteczności różnych strategii 
w wielokrotnie powtarzanym dylemacie więźnia. Najskuteczniejszą metodą (tzn. taką, 
która gwarantowała najwyższy zysk) okazał się najprostszy algorytm -  „wet za wet", 
czyli w proponowanej terminologii podwójny pierścień wzajemności.

Podsumowanie

Badanie udzieliło odpowiedzi na podstawowe pytanie badawcze2: udało się wyróż
nić pewne prawidłowości, którymi rządzi się dynamika wpływu w bliskich związ
kach, a także pokazać pewne różnice indywidualne w tym zakresie, jak również ich 
zależności z ważną zmienną zewnętrzną -  satysfakcją z aktualnego związku (tym 
samym odpowiadając na drugie pytanie badawcze3), co pozwala określić zjawisko 
dynamiki w bliskich związkach jako wartościowy temat badań (ponieważ: a) daje się 
mierzyć, b) wykazuje zróżnicowanie i c) można na jej podstawie wysuwać ważne za
lecenia praktyczne).

Wyniki przeprowadzonego badania układają się w dość spójny obraz. Udało się 
uchwycić wspólny mechanizm, który funkcjonował wśród zbadanych osób. Dynamika

2 Czy możliwy jest pomiar dynamiki wpływu w bliskich związkach?
3 Czy różni ludzie (np, pod względem satysfakcji ze związku) charakteryzują się różnymi schematami 

wywierania wpływu?
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wpływu społecznego w obserwowanych dyskusjach przebiegała według zależności opi
sanych w modelu podwójnego pierścienia wzajemności (rycina 1). Zgodnie z modelem 
istnieją dwa mechanizmy wzajemności, odpowiednio dla taktyk miękkich oraz twar
dych, oraz mechanizm wygaszania przeciwstawnych reakcji, który zapobiega stosowa
niu na przykład taktyk twardych po taktykach miękkich. Zależności w ramach postulo
wanego modelu dają się również ciekawie interpretować w ramach teorii gier. Uznając 
dyskusję konfliktową za grę, a taktyki miękkie oraz twarde za przejawy zachowań ko
operacyjnych i rywalizacyjnych można zobaczyć, że postulowany model podwójnego 
pierścienia wzajemności można traktować jako przejaw najskuteczniejszej w ramach 
gry dylemat więźnia strategii „wet za wet". W tym kontekście łatwo interpretować 
również odmienne wyniki uzyskane w parach o różnym stopniu zadowolenia ze związ
ku partnerów. Tam gdzie zależności przypominały model podwójnego pierścienia (stra
tegii „wet za wet"), pary donosiły o wyższym zadowoleniu. Tam gdzie zależności było 
mniej (można powiedzieć, że w związkach tych było mniej reguł, panował większy 
chaos), partnerzy donosili o niższej satysfakcji.
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How do couples play? 
Dynamics of social influence 
in close relationships

This paper concerns the dynamics behind social influence in close rela
tionships, which is not found within the existing available literature. The 
aim of this study was to answer three questions: 1) whether the dyna
mics of social influence in close relationships can be accurately measured, 
2) whether it varies between individuals and 3) whether the dynamic is 
associated with other important variables concerning the close relationship 
(e.g. satisfaction). Twenty-five heterosexual dating couples, (N = 25), 
participated in the research. Partners were asked to discuss one of the 
various problems often occurring in close relationships. Their discussion 
was recorded and then analyzed within a mixed-model paradigm, with 
the assistance of QDA Miner 3 software. The results affirmatively respond 
to each of the posed questions: the dynamics of influence can be accura
tely measured and they show the different patterns between individuals 
who differ along relationship satisfaction. Explanations concerning the 
relationship between satisfaction and the dynamics of social influence in 
close relationships are proposed within a theory of games framework.

Key words: close relationships, dynamics of social influence, satisfaction 
in close relationships, social influence.


