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Streszczenie: Artykuł stanowi przegląd 
badań nad kształtowaniem się umiejęt-
ności ulegania przez dzieci i  jej związku 
z bezpiecznym przywiązaniem. Na wstępie 
przedstawiono różne podejścia związane 
z rozumieniem zjawiska uległości, założe-
nia teorii przywiązania. Następnie zapre-
zentowany został stan wiedzy na temat 
rozwoju tendencji do ulegania w dzieciń-
stwie. Przytoczono argumenty świadczą-
ce o tym, że w następstwie bezpiecznego 
przywiązania do matki jest znacznie bar-
dziej prawdopodobne, że dzieci będą z nią 

współpracować oraz spełniać jej prośby 
i we właściwym czasie zinternalizują jej 
cele, uznając je za własne. Przytoczono 
wyniki badań własnych wskazujące na to, 
że wśród osób dorosłych pozostających za-
równo w relacji romantycznej, jak i w rela-
cjach w miejscu pracy tendencja do ulega-
nia wiąże się z przejawianiem bezpiecznego 
stylu przywiązania. 

Słowa kluczowe: wpływ społeczny, ule-
głość, style przywiązania

Uległość potocznie kojarzona jest negatywnie, uznawana za synonim słabości i re-
zygnacji z własnych potrzeb, celów czy planów. Co więcej, uleganie często utożsa-
miane jest z reakcją na działania manipulacyjne. Dzieje się tak, gdy myślimy o so-
bie jako o obiekcie czyichś oddziaływań. Jednakże myśląc o relacjach społecznych, 
trzeba stwierdzić, że uleganie prośbom towarzyszących nam ludzi jest jednym z naj-
bardziej oczekiwanych zachowań. John Gottman wymienia zgadzanie się na proś-
by partnera/partnerki jako jedną z siedmiu zasad udanego małżeństwa (Gottman, 
Silver, 2006), a Robert Cialdini i Noah Goldstein (2004) podkreślają, że zarówno 
wywieranie wpływu, jak i uleganie wpływowi jest ewolucyjnie ukształtowaną umie-
jętnością spajającą ludzi i  pozwalającą na zaspokajanie szeregu potrzeb psycholo-
gicznych. Uległość może zatem stanowić ważną kompetencję przystosowawczą. Po-
niżej przedstawimy argumenty świadczące o tym, że uległość może wynikać z siły, 
nie słabości, a siła ta płynie z bezpiecznej bazy, relacji kształtującej się we wczesnym 
dzieciństwie. Zaprezentujemy wyniki badań wskazujących na to, że formy, jakie 
przybierają działania rodziców, stanowią ważny kontekst dla formowania się zarów-
no więzi przywiązania, jak i uległości przejawianej przez dzieci, a potem ludzi do-
rosłych. Postawimy ważne pytania dotyczące natury uległości – tego – czy jest ona 
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konsekwencją wzmożonej dyscypliny rodziców, czy wynika z wzajemnej wymiany 
uprzejmości i negocjowania wspólnej rzeczywistości.

ULEGŁOŚĆ – WOKÓŁ DEFINICJI POJĘCIA

Uległość jest rozpatrywana w kontekście problematyki wpływu społecznego, jako je-
den z jego przejawów, obok konformizmu, posłuszeństwa, perswazji, mimikry (Bo-
urgeois, Sommer, Bruno, 2009). Uległość należy zatem odróżnić od perswazji (zmia-
ny prywatnych postaw w rezultacie otrzymywanego przekazu), konformizmu (zmiany 
zachowania będącego skutkiem presji grupy), mimikry/efektu kameleona (automa-
tycznej formy naśladownictwa) oraz posłuszeństwa (zmiany zachowania pod wpły-
wem działań osoby będącej autorytetem) (tamże; Dolinski, 2016). Uległość jest nato-
miast w najprostszy sposób definiowana jako zmiana zachowania, będąca reakcją na 
prośbę wypowiadaną wprost (Kenrick, Neuberg, Cialdini, 2002). Niektórzy autorzy 
rozróżniają dwa podejścia do uległości: uległość jako behawioralną odpowiedź na wy-
mogi sytuacji oraz jako cechę indywidualną (Gudjonsson i in., 2008). W kontekście 
uległości jako dyspozycji jest to pojęcie pojmowane jako ogólna tendencja lub podat-
ność osób na dostosowanie się do próśb lub form domagania się posłuszeństwa (Gu-
djonsson, 1989). Gisli Gudjonsson podkreśla, że uleganie prośbom innych ma naturę 
instrumentalną i wiąże się z uzyskiwaniem bezpośrednich korzyści przez osobę ule-
gającą. Podmiot spełnia polecenia innych, chociaż wolałby tego nie robić. Zgadza się 
głównie w celu zadowolenia innych, uniknięcia konfliktu lub konfrontacji. 

Gisli Gudjonsson i współpracownicy (2008) wykazali, że takie stany emocjonal-
ne, jak strach przed odrzuceniem emocjonalnym, ale z drugiej strony miłość, sympatia, 
zaangażowanie, troska w bliskich relacjach mogą stanowić ważną rolę w motywacji do 
ulegania, szczególnie w bliskich związkach. Autorzy wyodrębnili także niskie poczucie 
własnej wartości oraz lęk jako czynniki sprzyjające uległości w różnych relacjach. Czyn-
niki te prawdopodobnie motywują do tego, aby unikać konfliktów w wyniku uległego 
i bezmyślnego zachowania. Ponadto badacze wykazali dodatnią zależność między neu-
rotyzmem a uległością oraz ujemną między ekstrawersją a uległością (Gudjonsson i in., 
2004) oraz że styl lękowo-ambiwalentny mediowany przez samoocenę sprzyja uległości, 
która w tym przypadku wynika z obawy przed utratą partnera i w dłuższej perspektywie 
może być dezadaptacyjna (Gudjonsson i in., 2008).

Ponadto uległość należy odróżnić od ugodowości – wymiaru osobowości w kon-
cepcji Wielkiej Piątki. Na ugodowość składa się kilka aspektów: 1) zaufanie, np. wia-
ra w szczerość dobrych intencji innych; 2) bezpośredniość, np. otwartość ekspresji; 3) 
altruizm, np. zainteresowanie dobrostanem innych; 4) uległość, np. dostosowywanie 
się w sytuacjach konfliktów interpersonalnych; 5) skromność, np. umniejszanie swo-
ich osiągnięć i pokora; 6) okazywanie czułości, np. postawa współczująca wobec in-
nych (Stead, Fekken, 2014). Brett Laursen i współpracownicy (Laursen, Pulkkinen, 
Adams, 2002) wykazali, że ugodowość w życiu dorosłym wiązała się z przejawianymi 
formami samoregulacji, takimi jak wysoki poziom samokontroli i niski poziom agre-
sji. Zasadniczo jednak badacze zajmujący się różnicami indywidualnymi nie znajdują 
danych wspierających związek między ugodowością, a uległością wobec próśb. Ugo-
dowość odnosi się bowiem do bycia responsywnym, wrażliwym na komunikaty in-
nych osób (Graziano, Tobin, 2009). Uległość natomiast jest behawioralną odpowie-
dzią na bieżącą sytuację.
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Z perspektywy ewolucyjnej zarówno zdolność do wpływania na innych członków 
grupy, jak i uległość, czyli gotowość do poddania się wpływowi innych osób pomagała 
przetrwać i rozmnażać się naszym przodkom dzięki dostępowi do zasobów, ochronie 
przed zagrożeniami oraz pozyskiwaniu współtowarzyszy (Sundie i in., 2012). 

Co ważne, zarówno Cialdini i  współpracownicy (Cialdini, Goldstein, 2004; 
Sundie i  in., 2012), jak i Gudjonsson i współpracownicy (2008) zaznaczają, że ule-
głość wiązać się może z uzyskiwaniem korzyści. Podczas gdy Gudjonsson podkreśla 
celowość spełniania próśb innych, aby uzyskać nagrodę lub uniknąć kary, Cialdini 
wskazuje na naturalność ulegania jako ważnej kompetencji społecznej, dzięki której 
jednostka zaspokoić może takie potrzeby (cele), jak wysoka samoocena, racja, przyna-
leżność. W takim rozumieniu spełnianie próśb innych osób miałoby służyć samej jed-
nostce (a nie wyłącznie osobie prośbę formułującą). 

KSZTAŁTOWANIE SIĘ W DZIECIŃSTWIE UMIEJĘTNOŚCI ULEGANIA

Rozważając rolę uległości w dzieciństwie, należy przyjrzeć się stopniowemu rozwojo-
wi poznawczemu, społecznemu, fizycznemu i emocjonalnemu dziecka. Dziecko po-
woli zdobywa umiejętności pozwalające na uniezależnienie się od kontroli rodziców, 
takie jak: sprawniejsze poruszanie się, posługiwanie się przedmiotami, rozwój mo-
wy. W odniesieniu do rozwoju psychicznego kluczową umiejętnością rozwijającą się 
w wieku poniemowlęcym jest świadomość własnej odrębności, a potem poczucia woli 
i autonomii, co przejawia się w nazywanym potocznie „kryzysie dwulatka”, stanowią-
cym duże wyzwanie dla wielu rodziców. Dziecko początkowo zaczyna rozpoznawać 
swoje odbicie w lustrze oraz własną osobę na zdjęciach, by z czasem przejawiać tenden-
cję do posiadania różnych przedmiotów. Dziecko chce kontrolować coraz więcej ob-
szarów swojego życia oraz innych osób ze swojego otoczenia. Rozwijają się samokon-
trola i samodzielność. Dziecko często neguje słowa rodzica, aby postawić na swoim. 
Podstawowym zadaniem rodziców jest wspieranie rodzącej się indywidualności dziec-
ka, co bywa niezwykle trudne. Często bowiem pojawiają się sytuacje, w których chce 
ono wykonać jakąś czynność, a rodzice na to nie pozwalają. 

W tym kontekście Rudolph Schaffer (1996) wskazuje na cztery różne modele zacho-
wań dorosłych względem własnych dzieci: a) model pozostawienia swobody zupełnej, 
charakteryzujący się ze strony rodziców brakiem ograniczeń, które mogłyby być prze-
szkodą w rozwoju dziecka, zgodnie z tym podejściem kształtowani są ludzie o poczuciu 
autonomii nieograniczonej, dla których własne pragnienia i potrzeby są najważniejsze; 
b) model lepienia z gliny, w którym dziecko jest biernym przedmiotem działań swoich 
rodziców reprezentowanych przez systemy kar i nagród i inne zachowania, działanie ta-
kie prowadzi do ukształtowania ludzi mających problemy z wyrażaniem swoich opinii 
i autonomii; c) model konfliktowy, w którym dochodzi do konfliktu między dzieckiem 
i rodzicem z powodu odmiennych celów, a zadaniem rodzica jest zmuszenie dziecka do 
zdania dorosłego, prowadzi to do poczucia rywalizacji oraz konieczności walki o własne 
prawa; d) model oparty na wzajemności, w którym dzieci uczą się bycia równorzędnym 
partnerem w każdej relacji, poszanowania swoich praw i cudzych. 

Inną taksonomię stylów wychowawczych, istotną dla naszych rozważań o uległo-
ści, zaproponowali Ross Vasta i współpracownicy (za: Brzezińska, 2005), którzy wy-
odrębnili następujące style wychowawcze: a) autorytarny, który polega na stawianiu 
wysokich wymagań wobec dziecka i sprawowaniu ścisłej kontroli, a także braku ciepła 
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i pomocy (dziecko w konsekwencji jest konformistyczne i ulegle, przygaszone, wymy-
kające się spod kontroli, agresywne); b) permisywny, w którym rodzice są pobłażli-
wi, wybaczający i wielkoduszni (dziecko w konsekwencji jest niedojrzałe i egoistyczne 
w kontaktach z  rówieśnikami, bywa agresywne, rzadziej podejmuje zobowiązania); 
c) autorytatywny (kompromis i negocjacje), to styl, w którym rodzice stawiają wyraź-
ne granice, ale są otwarci na potrzeby dziecka oraz sprawują kontrolę, obdarzają dziec-
ko ciepłem (dziecko w konsekwencji jest wierzące w siebie i niezależne, wrażliwe na 
potrzeby innych i skłonne do współpracy, ma wysoką samoocenę, dobrze sobie radzi 
w szkole); d) niedbały/niezaangażowany, który polega na braku emocjonalnych więzi 
dziecka z rodzicami zajętymi innymi sprawami, niedostępnymi psychicznie i fizycznie 
(dziecko w konsekwencji jest aspołeczne, impulsywne, mniej sprawne w kontaktach 
z rówieśnikami, nie wykazujące zainteresowania nauką). 

Nie ulega wątpliwości fakt, że dla najlepszego rozwoju społecznego i rozwoju ule-
głości właściwy jest styl autorytatywny. Dziecko, z jednej strony, uczy się bycia rów-
norzędnym partnerem relacji, z drugiej zaś – ma wyraźnie postawione granice, dzięki 
czemu lepiej odnajduje się w otaczającym świecie, a wysoka samoocena i wrażliwość 
na potrzeby innych uczą sztuki kompromisu. Założenia te spójne są z twierdzeniami 
teorii bezpiecznej bazy (Morgan, Wilson, 2007), zakładającej, że dziecko dzięki zna-
jomości jasnych reguł będzie przejawiało pozytywne zachowania pożądane przez ro-
dzica i unikało zachowań, które mogłyby wywoływać poczucie winy. Na podstawie 
jasno określonych wymagań rodziców kształtuje się pozytywna samoocena i poczu-
cie kompetencji odnośnie do tego, jak się zachować w określonych sytuacjach. Wy-
znaczone przez rodziców wyraźne granice dają duże poczucie bezpieczeństwa, czynią 
świat przewidywalnym, pozbawionym niejasności, ale pozwalają także na wspieranie 
rodzącej się autonomii oraz powrót do rodzica jako bezpiecznej bazy w momencie nie-
powodzenia.

Rozwijająca się wola i autonomia mają kluczowe znaczenie w wieku przedszkol-
nym. Dziecko przez prawie cały ten czas działa spontanicznie, własne pragnienia sta-
wia na pierwszym miejscu. Dopiero około siódmego roku życia zaczyna poddawać 
kontroli swoje pragnienia. Ma to związek z funkcjonowaniem procesów poznawczych 
dziecka, takich jak myślenie czy pamięć oraz wyobrażenia na temat świata. Stopnio-
wo postępuje także internalizacja, która polega na powolnym przejściu dziecka od 
kontroli zewnętrznej do wewnętrznej. Internalizacja to także stopniowe przejmowanie 
wartości i postaw rodziców, zdolność do regulacji zachowań, myśli i emocji (Brzeziń-
ska, 2005). Internalizacja ma bardzo duży związek z procesem samoregulacji u dziec-
ka. Wiele badań podłużnych wykazało związek poziomu samokontroli w dzieciństwie 
z późniejszymi umiejętnościami w przystosowaniu społecznym oraz poziomie osią-
gnięć szkolnych. Catrin Finkenauer, Rutger Engels i Roy Baumeister (2005) wykazali, 
że niski poziom samokontroli był silnie związany z problemami emocjonalnymi (de-
presja, stres, niska samoocena) i negatywnym zachowaniem (agresja, przestępczość) 
zarówno u chłopców, jak i dziewcząt.

Heidi Gralinski i Claire Kopp (1993) przeprowadzili interesujące badania podłuż-
ne dotyczące socjalizacji dziecka przez matkę i jego zachowań. Badanie polegało na 
opisywaniu przez matki sposobów zachowania dziecka dzień po dniu oraz określaniu 
poziomu jego uległości. Wykazano, że uległość była najwyższa w  sytuacjach, które 
dotyczyły zasad bezpieczeństwa, a także stopniowego przejścia od kontroli zewnętrz-
nej do wewnętrznej związanej z wiekiem. Autorzy wykazali również, że posłuszeń-
stwo dziecka niezależnie od wieku najłatwiej uzyskać w kontekście relacji wspierającej 
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i dobrze funkcjonującej. Sytuacje dotyczące zasad bezpieczeństwa odnoszące się do 
zdrowia i życia dziecka, takie jak niedotykanie rozgrzanego piekarnika czy ostrzeże-
nie przed poruszającymi się samochodami są sytuacjami, kiedy nie ma czasu na wyja-
śnienia. Rosnąca autonomia dziecka w takich przypadkach wymaga zdecydowanych 
działań rodziców, które nie zawsze współgrają z ich cechami (wrażliwość, czułe reago-
wanie, umiejętność argumentacji), a są kluczowe w dziecięcej uległości i bezpiecznym 
stylu przywiązania. 

Jak wykazali Leon Kuczynski i in. (1987), jedną z głównych umiejętności rozwija-
jących się w trakcie dzieciństwa jest uległość wobec próśb dorosłych, która jest ważną 
kompetencją społeczną, ogólną umiejętnością niezbędną do zinternalizowania warto-
ści rodziców (Kochanska, Aksan, Koenig, 1995). Okres dzieciństwa jest momentem 
krytycznym, bowiem z jednej strony dzieci, które wykazują trudności w uległości, są 
bardziej narażone na ryzyko doświadczania problemów eksternalizacyjnych w póź-
niejszym dzieciństwie (Kuczynski i in., 1987), a z drugiej – u dzieci rozwija się autono-
mia, która powinna być zwiększana w późniejszym dzieciństwie (Kochanska, Aksan, 
Koenig, 1995). Nierozerwalnie związany z rodzącą się autonomią u dziecka jest ne-
gatywizm, który często stanowi przyczynę dylematów wychowawczych. Negatywizm 
jest przejawiany przez czynne lub bierne przeciwstawianie się propozycjom rodziców. 
Dziecko buntując się, skazuje się na konflikt z rodzicem, co wywołuje negatywne re-
akcje emocjonalne (Brzezińska, 2005). 

Istotne dla naszych rozważań jest następujące rozróżnienie form uległości doko-
nane przez Grażynę Kochanską i współpracowników: uległość zdeklarowana, kiedy 
dziecko chętnie przyjmuje i zatwierdza reguły proponowane przez matkę, oraz ule-
głość sytuacyjna, kiedy dziecko jest kooperacyjne, ale brakuje mu szczerego zaangażo-
wania i poczucia obowiązku (Kochanska, Aksan, Koenig, 1995). Obydwa rodzaje ule-
głości są istotne z różnych względów. Uległość zdeklarowana jest pierwszym krokiem 
do powstania wewnętrznej regulacji behawioralnej i internalizacji, natomiast uległość 
sytuacyjna jest rezultatem zewnętrznej regulacji rodziców. Uległość sytuacyjna spełnia 
także ważną funkcję w odniesieniu do umiejętności społecznych: dzieci mogą ignoro-
wać dyrektywy rodziców (pasywny nonkonformizm), otwarcie kwestionować reguły 
rodziców (spieranie się, odmowa, negocjacje) oraz odrzucać ze złością wymagania ro-
dziców (nieposłuszeństwo). 

Na szczególną uwagę zasługuje fakt związku uległości z internalizacją norm ro-
dziców. Wyniki badań wykazały, że uległość zdeklarowana bardzo często występowa-
ła w diadach, które przejawiały podobieństwo doświadczanych emocji, co wydawało 
się zmniejszać potrzebę matczynej kontroli i korelowało z mierzonymi wskaźnikami 
stopnia zinternalizowania przez dziecko reguł matki. Natomiast uległość sytuacyjna 
pojawiała się w odpowiedzi na kontrolę matek, nie była związana z dzieleniem pozy-
tywnych afektów oraz z internalizacją norm (tamże).

KSZTAŁTOWANIE SIĘ PODSTAW ZAUFANIA – TEORIA PRZYWIĄZANIA

Przywiązanie jest to więź uczuciowa, która istnieje między figurą przywiązania (pod-
stawowy opiekun, najczęściej jest to matka) a dzieckiem. Rozwój więzi przywiązania 
zależy od jakości sprawowania opieki rodzicielskiej, a w szczególności wrażliwego i re-
sponsywnego reagowania na potrzeby dziecka. Nie można jednak zapominać o wkła-
dzie dziecka w relację. Mimo że jakość opieki sprawowanej przez figurę przywiązania 
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odgrywa ogromną rolę w rozwoju zachowań przywiązaniowych, to dziecko w różny 
sposób samo inicjuje interakcję. Zachowania takie jak płacz, uparte nawoływanie, po-
dążanie i przywieranie, wesołe gaworzenie w odpowiedzi na uwagę to tylko niektó-
re z szerokiego repertuaru zachowań niemowlęcia. John Bowlby sądził, że owa więź 
uczuciowa jest wytworem aktywności wielu systemów behawioralnych, których skut-
kiem jest bliskość z matką. Systemy te zachowują łatwość aktywacji mniej więcej do 
trzeciego roku życia. Później podlegają one szerokim zmianom, które sprawiają, że bli-
skość matki jest znacznie mniej pilną potrzebą.

Co istotne dla naszych rozważań, John Bowlby wyszedł z  założenia, że opiera-
jąc się na relacji przywiązania do podstawowego opiekuna przez dziecko, wytwarzają 
się wewnętrzne modele operacyjne, które rzutują na relacje międzyludzkie w później-
szym życiu. Składają się na nie poznawcze reprezentacje świata, innych ludzi oraz sie-
bie. Modele te mogą podlegać nieznacznym przemianom, jednakże charakteryzują się 
względną trwałością.

John Bowlby uznał pojęcie systemu behawioralnego za istotne dla wyjaśnienia 
podstaw motywacyjnych zachowania. Autor definiuje go jako specyficzny dla ludzkie-
go gatunku program neuronowy, „który kieruje wyborem, aktywacją i dezaktywacją 
sekwencji zachowań w celu wywołania funkcjonalnej zmiany w związku człowiek – 
środowisko, przynoszącej adaptacyjne korzyści dla przetrwania i reprodukcji” (za: Mi-
kulincer, Shaver, 2007, s. 68). 

Tworzenie relacji międzyludzkich zależne jest od potrzeb biologicznie uwarun-
kowanych (Bowlby, 1969). Właściwa reakcja opiekuna na potrzeby, które sygnalizuje 
niemowlę, prowadzi do doświadczania poczucia bezpieczeństwa, oraz aktywnego po-
dążania ku niemu. Opierając się na poczuciu bezpieczeństwa, wytwarzają się strate-
gie regulacji afektu, których celem jest zwiększenie poziomu przystosowania, właści-
wa reakcja w trudnych sytuacjach oraz zmniejszenie cierpienia (Mikulincer, Shaver, 
2007). Selektywne lub niewłaściwe reakcje ze strony figury przywiązania sygnalizują, 
że pierwotna strategia poszukiwania wsparcia i bliskości musi być zastąpiona strategią 
wtórną poradzenia sobie z doświadczoną frustracją (Kobak i in., 1993). Do wtórnych 
strategii należą hiperaktywacja i dezaktywacja systemu przywiązania. Dezaktywacja 
związana jest z tłumieniem potrzeby przywiązania i prowadzi do zachowań mających 
na celu unikanie intymności i bliskości, dążenia do niezależności, samowystarczal-
ności i maksymalizacji dystansu emocjonalnego i psychicznego od innych ludzi. Hi-
peraktywacja natomiast wiąże się ze zwiększoną częstotliwością prób zwrócenia uwa-
gi na siebie, która prowadzi do takich zachowań jak nieustanne próby podtrzymania 
kontaktu, duża czujność na zdradę, rozstanie, zagrożenie (Mikulincer, Shaver, 2007).

Mary Ainshworth (1979) w następstwie empirycznych prac nad indywidualnymi 
różnicami w stylach przywiązania ustaliła trzy podstawowe formy przywiązania: typ 
A (unikający), typ B (bezpieczny), typ C (ambiwalentny). Alternatywne podejście za-
proponowali Mary Main i Judith Solomon (1986), którzy wyodrębnili, oprócz trzech 
wcześniej wymienianych, dodatkowo typ D (zdezorganizowany). 

Dla pełnego zrozumienia fenomenu systemu przywiązania Mario Mikulincer 
i Phillip Shaver (2007) wyodrębnili trzy systemy. Pierwszy składnik dotyczy monito-
rowania i oceny wydarzeń zagrażających i odpowiedzi na nie przez aktywację systemu 
przywiązania. Drugi składnik odnosi się do monitorowania i oceny dostępności oraz 
czasu reakcji figury przywiązania i odpowiada za zmiany w poczuciu bezpieczeństwa 
stylu przywiązania. Trzeci składnik dotyczy monitoringu i oceny zdolności do życia 
w środowisku społecznym oraz pokazuje znaczenie radzenia sobie z pozabezpiecznymi 
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stylami przywiązania oraz odpowiada za zmiany w stosowaniu hiperaktywacji i dez-
aktywacji. Autorzy stworzyli klasyfikację stylów przywiązania na podstawie następu-
jących dwóch wymiarów: niepokój (anxiety) to czujność i napięcie w odniesieniu do 
sytuacji opuszczenia i  odrzucenia oraz unikanie (avoidance) jako wymiar związany 
z dyskomfortem w odniesieniu do uczuć zależności i bliskości od innych oraz niechęć 
do bliskości intymnej. Na podstawie skrzyżowania tych dwóch wymiarów można wy-
odrębnić cztery style przywiązania: bezpieczny (niskie unikanie i niski niepokój), wy-
cofany-unikający (niski niepokój i wysokie unikanie), zaabsorbowany (niskie unika-
nie i wysoki niepokój) oraz bojaźliwy-unikający (wysokie unikanie i niepokój) (Fraley, 
Shaver, 2000).

Bardzo interesującą i wieloaspektową propozycję klasyfikacji stylów przywiązania 
uzupełniającą dotychczasową wiedzę przedstawił Zbigniew Łoś (2010). Autor odniósł 
klasyfikację do relacji interpersonalnych, które mają pewien wpływ na kształtowa-
nie się wewnętrznych modeli operacyjnych (system przywiązaniowy jest aktywowa-
ny, a  konsekwencjami są doświadczenia jednostki). Zbigniew Łoś wyodrębnił trzy 
wymiary mające wpływ na kształtowanie się wzorca przywiązania, który jest zależny 
od okresu rozwojowego. Pierwszy wymiar to zaufanie-nieufność, który odpowiada za 
opis zróżnicowanej relacji z perspektywy przywiązaniowej oraz koncepcji rozwoju psy-
chicznego Eriksona (za: Łoś, 2010). Drugim wymiarem jest zależność – niezależność; 
wiąże się ze stopniowym odkrywaniem świata przez dziecko, w którym swoje ogra-
niczone zdolności może wspierać zdolnościami sprawczymi rodziców, stając się w ten 
sposób zależne. Trzeci wymiar to submisja-dominacja, która odnosi się do zachowań 
dominujących, agresywnych czy rywalizacyjnych. Autor wyodrębnił na podstawie 
tych wymiarów style: bezpieczny, zaborczy, zaabsorbowany, wycofany, bojaźliwy.

Bez względu na klasyfikację stylów przywiązania, którą przyjmiemy, wyniki wielu 
badań wskazują na to, że bezpieczny styl przywiązania stanowi predyktor korzystnych 
efektów regulacji emocjonalnej, jest centralny dla zdrowia psychicznego i przystoso-
wania społecznego, postaw społecznych, wartości i zachowań prospołecznych (Miku-
lincer, Shaver, 2007).

Doświadczenia wczesnodziecięce wiążą się ze zdolnością do nawiązywania bli-
skich relacji w dorosłym życiu i są podstawą do ukształtowania się stylów przywiąza-
nia (Hazan, Shaver, 1987). Potwierdza to wiele publikacji, które koncentrują się nie 
tylko na wczesnym dzieciństwie, ale również na mechanizmach wyjaśniających two-
rzenie bliskich związków w dorosłości (Plopa, 2008). Wyniki badań Lee Kirpatrick 
i Cindy Hazan (1994) wskazują na względną stałość stylów przywiązania w życiu do-
rosłym. Wynika z nich, że jedynie wśród 30% osób badanych odnotowało po cze-
rech latach od pomiaru początkowego zmianę w przejawianym stylu przywiązania. 
Zmiany te mogą wynikać z doświadczeń wyniesionych z dorosłych bliskich związ-
ków interpersonalnych. Przykładowo osoby charakteryzujące się bezpiecznym stylem 
przywiązania, doświadczając nieprzyjemnych przeżyć w relacji romantycznej, tworząc 
w dorosłym życiu nieudany związek, wykazywały później lękowy styl przywiązania. 
Natomiast osoby cechujące się mniej bezpiecznym stylem przywiązania poprzez pozy-
tywne doświadczenia w szczęśliwym i udanym związku mogą zacząć przejawiać bar-
dziej bezpieczny styl (Dwyer, 2005). 

Osoby charakteryzujące się bezpiecznym stylem przywiązania w  dorosłym życiu 
z łatwością nawiązują bliskie kontakty z innymi, są pewne siebie, ufne i stałe w uczu-
ciach. Są to osoby szczęśliwe, nie martwiące się tym, że zostaną odrzucone. Osoby, któ-
re w okresie wczesnego dzieciństwa ujawniały unikający styl przywiązania, w później-
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szych bliskich relacjach unikają zależności od drugiej osoby i nie czują się pewnie, gdy 
doświadczają zbyt dużej bliskości drugiej osoby, dlatego też często obawiają się za dużej 
bliskości ze strony partnera. Natomiast osoby przywiązane lękowo-ambiwalentnie w do-
rosłych związkach często martwią się, że ich partner nie kocha ich wystarczająco. Są to 
osoby zalęknione, niepewne siebie i pragnące tworzyć z partnerem jedność.

Każdy z tych trzech stylów może występować z różnym nasileniem. Osoby o sil-
nym natężeniu stylu bezpiecznego przywiązują się szybko do bliskiej osoby, odczu-
wając satysfakcję ze związku i bliskość. Wierzą, że mogą liczyć na wsparcie partnera/
partnerki i  otwarcie wyrażają swoje uczucia. W  sytuacjach konfliktowych dążą do 
porozumienia oraz są skłonne do ustępstw i kooperacji. Partnerzy z wysokim wskaź-
nikiem stylu lękowego odczuwają ciągły niepokój o związek oraz są niepewni uczuć 
drugiej osoby, objawy te nasilają się, gdy partner/partnerka zachowuje się niezgodnie 
z oczekiwaniami (Doroszewicz, 2008; Plopa, 2008).

Style przywiązania odgrywają również znaczącą rolę w różnym sposobie przeży-
wania miłości. Osoby cechujące się bezpiecznym stylem są bardziej szczęśliwe, odczu-
wają większą przyjaźń i  zaufanie do partnera, przejawiają niższy poziom zazdrości, 
przeżywania negatywnych uczuć i mają mniejsze obawy przed bliskością niż osoby 
przywiązane mniej bezpiecznie. Osoby ambiwalentne cechuje natomiast większa za-
zdrość, podwyższone przeżywanie krańcowych uczuć, obsesje na punkcie partnera/
partnerki, pożądanie seksualne i  pragnienie, aby stanowili z  swoją „drugą połową” 
jedność i aby było to odwzajemnione. Osoby te relacjonują częściej niż pozostałe, że 
ich związek to miłość od pierwszego wejrzenia. Natomiast osoby o unikającym stylu 
odczuwają największy strach i obawy przed bliskością, a także wykazują najniższą ak-
ceptację swego partnera/partnerki.

Z drugiej jednak strony bardzo ciekawe wyniki dostarczają badania Erica Slotter 
i Wendi Gardner (2012) dotyczące wpływu przywiązania lękowego na plastyczność 
samooceny i samoregulacji w relacjach romantycznych. Wykazano, że doświadczanie 
przywiązania lękowego podczas trwania związku jest ważnym czynnikiem decydują-
cym o dążeniu do samonaprawy i ma wpływ na bieżącą lub przyszłą relację. Osoby 
z podwyższonym wskaźnikiem przywiązania lękowego okazały się bardziej podatne 
na sytuacyjną chwiejność samooceny, a dla dobra relacji i integracji z partnerem/part-
nerką były gotowe na zmianę samych siebie. Stan taki utrzymywał się także po zakoń-
czeniu związku.

ZWIĄZEK PRZYWIĄZANIA Z ULEGŁOŚCIĄ W DZIECIŃSTWIE

Dla pełnego zrozumienia fenomenu związków stylów przywiązania i  uległości ko-
nieczne jest rozważenie stylu przywiązania zarówno z ojcem, jak i matką. Diane Lic-
kenbrock i współpracownicy (2013) stwierdzają, że rozwój uległości może być zwią-
zany z  temperamentem i  rodzajem stylu przywiązania. Przeprowadzili oni badania 
podłużne dotyczące związku bezpiecznego stylu przywiązania z uległością u dzieci. 
Wyniki wykazały, że dzieci, które mają bezpieczny styl przywiązania i charakteryzu-
ją się niską reaktywnością emocjonalną, czują większe zobowiązanie do uległości niż 
dzieci, które mają pozabezpieczny styl przywiązania i wysoką reaktywność emocjo-
nalną. Ponadto rezultaty badań sugerują, że dzieci bezpiecznie przywiązane do matki 
wykazują większą tendencję do uległości zdeklarowanej, niż dzieci, które mają poza-
bezpieczny styl przywiązania. Natomiast w odniesieniu do relacji przywiązania z oj-
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cem nie wykazano znaczących predyktorów uległości. Skutki przywiązania dziecka 
do ojca oraz związek tego przywiązania z nonkonformizmem, a w szczególności z nie-
posłuszeństwem, zależą od innych czynników (raczej od kształtu przywiązania mat-
ki i dziecka oraz jego negatywnej reaktywności emocjonalnej). Wyniki te sugerują, że 
związki rozwoju uległości u dziecka i stylu przywiązania z ojcem należy postrzegać 
przez szerszy kontekst sytuacyjny, czyli wzajemnych relacji rodzinnych (Kochanska, 
Aksan, Carlson, 2005). 

Wielokrotnie udowodniono, że w następstwie bezpiecznego przywiązania do mat-
ki jest znacznie bardziej prawdopodobne, że dzieci będą chętniej współpracować i speł-
niać jej prośby, a także we właściwym czasie zinternalizują jej cele, uznając za własne 
(Roccisano, Slade, Lynch, 1987). Jednakże zanim dzieci zdobędą umiejętność słucha-
nia wewnętrznego głosu (rozwój sumienia), muszą przyswoić zdolność do ulegania 
we wczesnych stadiach rozwoju. Autorzy wykazali, że synchronia z rodzicem podczas 
wspólnych zabaw jest pozytywnie skorelowana z uległością dziecka. Natomiast asyn-
chronię wobec próśb rodziców należy rozpatrywać ze względu na dwa czynniki, któ-
re nie wykluczają się wzajemnie, lecz mogą ze sobą współpracować. Pierwszy czynnik 
związany jest z ograniczonymi umiejętnościami dzieci jako partnerów społecznych, 
czyli z niezdolnością utrzymywania wspólnego wątku. Drugi czynnik jest związany 
ze wzrastającą wolą, autonomią i chęcią utrzymania kontroli interakcji. Badania także 
wykazały, że związek z uległością i zaangażowaniem u dzieci może mieć umiejętność 
naśladowania przez matki punktu widzenia dziecka. Matka, która umożliwia dziecku 
w pewnym stopniu kontrolę interakcji, wpływa na gotowość dziecka do uległości. Co 
istotne, w literaturze na temat interakcji matka – dziecko, jak również uległości, udo-
wodniono znaczenie matczynej czułości w odpowiedzi na potrzeby dziecka. Termin 
ten stosowany był w odniesieniu do dostrojenia matki na sygnały płynące od niemow-
lęcia. Warto zaznaczyć, że jest to jeden z podstawowych warunków bezpiecznego stylu 
przywiązania, który pozytywnie koreluje z uległością (Roccisano i in., 1987).

Rozpoznanie zakresu tego, co dopuszczalne i możliwe, niedopuszczalne i niemoż-
liwe oraz podporządkowanie swoich zachowań ocenie rzeczywistości to główne zada-
nie wieku przedszkolnego. Jeśli przebiega to niepomyślnie, powstają deficyty w jednej 
lub kilku ze sfer rozwojowych prowadzących do nieradzenia sobie ze zjawiskami wie-
ku rozwojowego. Dla powstrzymania impulsywności dziecka potrzebna jest siła więk-
sza niż ta impulsywność, którą powinni stanowić rodzice wyznaczający jasne granice. 
Przywiązanie w tym wieku wchodzi w fazę, która związana jest z formowaniem relacji 
korygowanej celem (Bowlby, 1969). Oznacza to wytworzenie się planów organizacji 
zachowania, zorientowanych na cel i wymagających coraz mniej bezpośredniego kon-
taktu z rodzicami, których zastępują rówieśnicy lub inni dorośli. Pozabezpieczne for-
my przywiązania sprawiają, że dziecko reaguje lękiem na nową sytuację, co utrudnia 
nabywanie kontroli nad własnymi emocjami. Szacunek do rodziców skłania dziecko 
do różnych ustępstw i uległości wobec ich woli. Poczucie winy, które pojawia się w je-
go następstwie, strzeże je przed takim zachowaniem, aby rodzic musiał siłą przywra-
cać dziecko do spełnienia własnych oczekiwań. Dziecko raczej odczuwa, niż rozumie, 
że jego działanie jest bardzo niezgodne z oczekiwaniami opiekuna. W przywiązaniu 
pozabezpiecznym sygnał ten nie działa prawidłowo. Poczucie winy pojawia się zbyt 
wcześnie i jest zbyt silne. Sprawia to, że dziecko jest zbyt restrykcyjne względem siebie 
(Brzezińska, 2005).

Potwierdzenia naszych teoretycznych rozważań dostarczają również wyniki ba-
dań Brendy Volling i współpracowników (2002). Autorzy obserwowali rodziców i ich 
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dzieci w czasie zabawy oraz sesji nauczania w odniesieniu do emocjonalnej dostępno-
ści dorosłych oraz emocjonalnych kompetencji dziecka. Średnio w badaniu matki były 
bardziej dostępne emocjonalnie niż ojcowie. Jednakże badanie różnic indywidualnych 
w dwu rodzajach diad wykazało, że dzieci w interakcjach z bardziej dostępnym emo-
cjonalnie ojcem wyrażają więcej pozytywnych działań oraz wzmożonej uwagi w wol-
nej sesji zabawowej oraz mniej negatywnych afektów w sesjach nauczania niż dzieci 
mniej dostępnych emocjonalnie ojców. Podobne efekty uzyskano w diadach matka 
– dziecko. Autorzy nie znaleźli związku kompetencji emocjonalnych dziecka i stylu 
przywiązania. Jednakże analizując rodziny całościowo, należy spojrzeć na bezpieczne 
przywiązanie w relacji ojciec – dziecko z perspektywy przywiązania matka – dziecko. 
Badania wykazały różnicę w negatywizmie niemowląt między bezpiecznym i poza-
bezpiecznymi stylami przywiązania w relacji ojciec – dziecko tylko wtedy, gdy wzo-
rzec przywiązania z matką był pozabezpieczny. Emocjonalna dostępność matek była 
związana z uległością dzieci wobec matek, natomiast emocjonalna dostępność ojców 
była negatywnie związana z uległością dzieci wobec ojców. Trudno o jednoznaczne 
wyjaśnienie tego wzorca wyników, jest to bowiem obszar niezbadany. W ramach wy-
jaśnienia autorzy konkludują, że ojcowie byli bardziej bezpośredni w formułowaniu 
próśb o uległość, natomiast matki stosowały pośrednie taktyki kontroli oraz przeja-
wiały większą zdolność łagodzenia swoich żądań za pomocą negocjacji, odnoszenia do 
uczuć i uzasadnień. Ojcowie na ogół przykładali większą wagę do uległości dzieci niż 
matki i było mniej prawdopodobne, aby dzieci poprosiły o wyjaśnienie w odpowiedzi 
na prośbę ojca niż na prośbę matki.

Podsumowując dotychczasowe rozważania: z uległością w wieku dziecięcym zwią-
zek ma obecność bezpiecznej bazy (wyraźnie określone granice kształtujące pozytyw-
ną samoocenę i świadomość dziecka, jakie zachowania są pożądane, a jakie nie), bez-
pieczne przywiązanie oraz doświadczanie synchronii pozytywnych emocji w trakcie 
zabawy. Szczególną rolę w kształtowaniu uległości ma bezpieczne przywiązanie z mat-
ką i wspólne codzienne z nią interakcje. 

ULEGŁOŚĆ A STYLE PRZYWIĄZANIA W DOROSŁOŚCI

Wykazano (Kirpatrick, Hazan, 1994), że ukształtowane w dzieciństwie style przy-
wiązania są względnie stałe w trakcie życia dorosłego oraz że style przywiązania prze-
kładają się na funkcjonowanie społeczne. Wstępne wyniki badań własnych wśród 
osób dorosłych pozostających zarówno w bliskich relacjach, jak i w relacjach w miej-
scu pracy ujawniły, że tendencja do ulegania związana jest z przejawianiem bezpiecz-
nego stylu przywiązania (Lewandowska, Gamian-Wilk, 2015). Wyniki wykazały, że 
osoby charakteryzujące się bezpiecznym stylem przywiązania mają większą tenden-
cję do spełniania próśb innych osób. Tendencja do ulegania w następstwie bezpiecz-
nego stylu przywiązania była szczególnie wyraźna w  bliskich związkach partner-
skich, w których niskie natężenie przejawiania stylu unikowego wiązało się również 
z wysokim poziomem uległości. Bezpieczny styl przywiązania łączył się z uległością 
także w miejscu pracy. 

Wydaje się, że związek bezpiecznego stylu przywiązania z uległością ma właśnie 
szczególne znaczenie w przypadku bliskich relacji partnerskich i małżeńskich. Bli-
skie relacje tego typu charakteryzuje bowiem wyższy poziom intymności, respon-
sywności, ujawniania emocji, odsłaniania się (Doroszewicz, Gamian-Wilk, 2015), 
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dawania i  otrzymywania wsparcia (Regan, 2011). Relacje ze współpracownikami 
w miejscu pracy charakteryzuje często większa powierzchowność, tłumienie emocji 
(Gamian-Wilk, 2013; Gamian-Wilk, Szecówka-Nowak, 2014). Być może spełnianie 
próśb kolegów z pracy ma w większym stopniu charakter instrumentalny niż w bli-
skich relacjach intymnych. W relacji z partnerem/partnerką uległość może wyni-
kać z relacji wymiany i dobrowolności. Inne badania wykazały ponadto, że uleganie 
wiązało się z wieloma wskaźnikami dobrostanu relacji oraz służyło podtrzymaniu 
bliskiego związku. Uległość w bliskim związku łączyła się z postrzeganiem relacji 
jako ważnej i przewidywalnej oraz brakiem uciekania się do relacji alternatywnych, 
włączaniem partnera w Ja, namiętnością i intymnością (składniki miłości), zaspo-
kojeniem potrzeb wysokiej samooceny i sensu relacji (Kurda, 2014; Serotiuk, 2014; 
Sobczak, 2014). 

Wykazano, że uległości sprzyja bezpieczny styl przywiązania. Uległość peł-
ni bowiem funkcję adaptacyjną. Z perspektywy ewolucyjnej zdolność wywierania 
wpływu i podporządkowania się mu zapewniała naszym przodkom dostęp do róż-
nych zasobów, zdobycie atrakcyjnego partnera, reprodukcję i przetrwanie (Sundie 
i in., 2012). Ulegając, ludzie mają możliwość zaspokojenia potrzeb przynależności, 
pozytywnej samooceny, słuszności (Cialdini, Goldstein, 2004). Ponadto uległość 
jest szczególnie ważna w bliskich relacjach (gdzie może ona być bardziej dobrowol-
na niż w miejscu pracy). W tym kontekście uległość jest bowiem jednym ze spo-
sobów na utrzymanie i naprawę związku (wśród innych strategicznych zachowań 
prospołecznych, takich jak bycie miłym, zapewnianie, że relacja ma przyszłość, 
Dindia, Baxter, 2005). 

Związek stylów przywiązania z uleganiem prośbom współpracowników i osób bli-
skich jest tematem w niewielkim stopniu do tej pory eksplorowanym. Przyszłe badania 
powinny podejmować takie zagadnienia, jak uwarunkowania sytuacyjne i mediatory 
uległości osób charakteryzujących się różnymi stylami przywiązania w różnych ob-
szarach życia. Konieczne jest też określenie granic funkcjonalności ulegania na prośby 
w bliskich związkach i w miejscu pracy. Podsumowując, omawiany obszar badawczy 
zasługuje na dalszą eksplorację.

BIBLIOGRAFIA
Ainsworth, M. (1979). Infant-mother attach-

ment. American Psychologist, 34, 932–
937.

Bourgeois, M.J., Sommer, K.L., Bruno, S. 
(2009). What do we get out of influenc-
ing others? Social Influence, 4, 96–121.

Bowlby, J. (1969/2007). Przywiązanie. War-
szawa: WN PWN.

Brzezińska, A. (2005). Psychologiczne portrety 
człowieka. Gdańsk: GWP.

Cialdini, R.B., Goldstein, N.J. (2004). So-
cial influence: Compliance and con-
formity. Annual Review of Psychology, 
55, 591–621.

Dindia, K., Baxter, L.A. (1987). Strategies 
for maintaining and repairing marital 

relationships. Journal of Social and Per-
sonal Relationships, 4(2), 143–158.

Doroszewicz, K. (2008). Bliskie związki a ja-
kość życia. Psychologia Jakości Życia, 1–2, 
5–18.

Doroszewicz, K., Gamian-Wilk, M. (2015). 
Uległość w  bliskich relacjach. Gdańsk: 
Wydawnictwo Naukowe Katedra.

Dwyer, M. (2005). Bliskie relacje interperso-
nalne. Gdańsk: GWP.

Finkenauer, C., Engels, R.C., Baumeister, 
R.F. (2005). Parenting behaviour and 
adolescent behavioural and emotional 
problems: The role of self-control. Inter-
national Journal of Behavioral Develop-
ment, 29(1), 58–69.



MAŁGORZATA LEWANDOWSKA, MAŁGORZATA GAMIAN-WILK162
PS

YC
HO

LO
GI

A 
W

YC
HO

W
AW

CZ
A 

NR
 1

1/
20

17
, 1

51
–1

63

Fraley, R., Shaver, P. (2000). Adult romantic 
attachment: Theoretical development, 
emerging, controversiers, and unan-
swered questions. Reviev of General Psy-
chology, 4, 132–154.

Gamian-Wilk, M. (2013). Does bullying in-
crease compliance? Social Influence, 8(2–
3), 131–148.

Gamian-Wilk, M., Szecówka-Nowak, M. 
(2014). Oblicza wpływu społeczne-
go i  manipulacji w  miejscu pracy. W: 
D.  Doliński, M.  Gamian-Wilk (red.), 
Przestrzenie manipulacji społecznej 
(s. 211–234). Warszawa: WN PWN.

Gottman, J.M., Silver, N. (2006). Siedem za-
sad udanego małżeństwa. Wydawnictwo 
UJ. 

Gralinski, H., Kopp, C. (1993). Everyday 
rules for behavior: Mothers’ requests to 
young children. Developmental Psychol-
ogy, 29, 573–584.

Graziano, W., Tobin, R. (2009). Agreeable-
ness. W: M.R. Leary, R.H. Hoyle (red.), 
Handbook of Individual Differences in So-
cial Behavior (s. 46–61). New York, Lon-
don: The Guilford Press.

Gudjonsson, G.H. (1989). Compliance in an 
interrogation situation: A new scale. Per-
sonality and Individual Differences, 10, 
535–540.

Gudjonsson, G., Sigurdsson, J., Einarsson, 
E., Einarsson, J. (2008). Personal versus 
impersonal relationship compliance and 
their relationship with personality. The 
Journal of Forensic Psychiatry & Psychol-
ogy, 19(4), 502–516.

Hazan, C., Shaver, P. (1987). Romantic love 
conceptualized as an attachment pro-
cess. Journal of Personality and Social Psy-
chology, 52, 511–524.

Kenrick, D.T., Neuberg, S.L., Cialdini, R.B. 
(2002). Psychologia społeczna. Gdańsk: 
GWP.

Kirkpatrick, L.A., Hazan, C. (1994). At-
tachment styles and close relationships: 
A  four year prospective study. Personal 
Relationships, 1, 123–142.

Kobak, R., Cole, H., Fleming, W., Ferenz-Gil-
lies, R., Gamble, W. (1993). Attachment 
and emotion regulation during mother-
teen problem-solving: A  control theory 
analysis. Child Development, 64, 231–245.

Kochanska, G., Aksan, N., Carlson, J. 
(2005). Temperament, relationships, 
and young children’s receptive cooper-
ation with their parents. Developmental 
Psychology, 41(4), 648–660.

Kochanska, G., Aksan, N., Koenig, A. 
(1995). A  longitudinal study of the 
roots of preschoolers’ conscience: Com-
mitted compliance and emerging in-
ternalization. Child Development, 66, 
1752–1769.

Kuczynski, L., Kochanska, G., Radke-Yar-
row, M., Girnius-Brown, O. (1987). 
A developmental interpretation of young 
children’s noncompliance. Developmen-
tal Psychology, 23(6 ), 799–807.

Kurda, J. (2014). Czy uległość jest przystoso-
wawcza? Uległość po wykluczeniu w bli-
skich związkach a  style przywiązania. 
Niepublikowana praca magisterska. Wy-
dział Psychologii, Uniwersytet SWPS, 
Wrocław. 

Laursen, B., Pulkkinen, L., Adams, R. 
(2002). The antecedents and correlates 
of agreeableness in adulthood. Develop-
mental Psychology, 38, 591–603.

Lewandowska, M., Gamian-Wilk, M. 
(2015). Czy bezpieczny styl przywiąza-
nia sprzyja uległości? Plakat prezentowa-
ny podczas I Ogólnopolskiej Konferencji 
o Przywiązaniu, Bydgoszcz.

Lickenbrock, D., Braungart-Rieker, J., Ekas, 
N., Zentall, S., Oshio, T., Planalp, E. 
(2013). Early temperament and attach-
ment security with mothers and fathers 
as predictors of toddler compliance and 
noncompliance. Infant and Child Devel-
opment, 22, 580–602.

Łoś, T. (2010). Dyskusyjnie o  klasyfikacji 
i pomiarze wzorców przywiązania. Psy-
chologia Rozwojowa, 15(2), 61–75.

Main, M., Solomon, J. (1986). Discovery of 
a  new, insecuredisorganized/disorient-
ed attachment pattern. W: T.B. Brazel-
ton, M. Yogman (red.), Affective Devel-
opment in Infancy (s. 95–124). Norwood, 
NJ: Ablex.

Mikulincer, M., Shaver, P. (2007). Boosting 
attachment security to promote mental 
health, prosocial values, and inter-group 
tolerance. Psychological Inquiry, 18(3), 
139–156.



ROLA BEZPIECZNEGO STYLU PRZYWIĄZANIA W KSZTAŁTOWANIU SIĘ ULEGŁOŚCI… 163

PS
YC

HO
LO

GI
A 

W
YC

HO
W

AW
CZ

A 
NR

 1
1/

20
17

, 1
51

–1
63

Morgan, W., Wilson, S.R. (2007). Explaning 
child abuse as a lack of safe ground. W: 
B.H. Spitzberg, W.R. Cupach (red.), The 
dark Side of Interpersonal Communica-
tion: 2. Edition (s. 327–362). New York, 
Londyn: Routledge.

Plopa, M. (2008). Więzi w małżeństwie i ro-
dzinie. Kraków: Oficyna Wydawnicza 
Impuls.

Regan, P. (2011). Close Relationships. Nowy 
Jork: Routledge Taylor & Francis Group. 

Rocissano, L., Slade, A., Lynch, V. (1987). 
Dyadic synchrony and toddler com-
pliance. Developmental Psychology, 23, 
698–704.

Schaffer, R. (1996). Social Development. Mal-
den: Blackwell Publishing.

Serotiuk, J. (2014). Uległość w odpowiedzi na 
ostracyzm w bliskich związkach a wskaź-
niki jakości relacji. Niepublikowana pra-
ca magisterska. Wydział Psychologii, 
Uniwersytet SWPS, Wrocław. 

Slotter, E.B., Gardner, W.L. (2012). How 
needing you changes me: The influence 

of attachment anxiety on self-concept 
malleability in romantic relationships. 
Self and Identity, 11, 386–408.

Sobczak, M. (2014). Związek wykluczenia 
w bliskiej relacji z uległością, wskaźnika-
mi dobrostanu relacji i etapem rozwoju re-
lacji. Niepublikowana praca magister-
ska. Wydział Psychologii, Uniwersytet 
SWPS, Wrocław. 

Stead, R., Fekken, C. (2014). Agreeableness 
at the core of the dark triad of personal-
ity. Individual Differences Research, 12(4-
A), 131–141.

Sundie, J., Cialdini, R., Griskevicius, V., 
Kenrick, D. (2012). The world’s (tru-
ly) oldest profession: Social influence in 
evolutionary perspective. Social Influ-
ence, 7(3), 134–153.

Volling, B., McElwain, N., Notaro, P., Her-
rera, C. (2002). Parents’ emotional avail-
ability and infant emotional competence: 
Predictors of parent-infant attachment 
and emerging self-regulation. Journal of 
Family Psychology, 16(4), 447–465.

ROLE OF SECURE ATTACHMENT STYLE IN SHAPING OF COMPLIANT 
BEHAVIOUR IN EARLY CHILDHOOD

Abstract: The article presents a review of 
research on development of the ability to 
comply and the relationship between com-
pliance and secure attachment style. First-
ly, various approaches to compliance and 
attachment theory’s assumptions are pre-
sented. Secondly, the literature on the de-
velopment of the tendency to comply in 
the early childhood is described. Then, 
the research findings are presented. They 
suggest that children securely attached to 

their mother tend to cooperate with her, 
agree with her requests, and internalize her 
goals when the time comes. Finally, the 
author’s findings are described. They indi-
cate, that secure bonding in adulthood is 
also related to compliance with co-workers 
as well as with romantic partners’ requests.

Key words: social influence, compliance, 
attachment styles


