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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessa tarkasteltiin kvantitatiivisin tutkimusmenetelmin aikuisten kiintymystyylien yhteyttä rakkauden osatekijöihin – sitoutumiseen,
läheisyyteen ja intohimoon – sekä parisuhdetyytyväisyyteen. Parisuhteita selitettiin kiintymystyylien, rakkauden osatekijöiden sekä
parisuhdetyytyväisyyden pohjalta. Tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva parisuhteista ja sen piirteistä. Tutkimuksessa selvitettiin myös,
vaikuttaako sukupuoli kiintymystyylien, rakkauden osatekijöiden ja parisuhdetyytyväisyyden väliseen yhteyteen, eli muodostuuko miesten ja
naisten parisuhteista erilaisia.
Tutkimukseni teoreettisena viitekehyksenä oli lapsen ja vanhemman väliseen varhaiseen vuorovaikutukseen perustuva John Bowlbyn
kiintymyssuhdeteoria ja teorian sovellus aikuisten rakkaussuhteista. Rakkauden osatekijöitä tarkasteltiin Robert Sternbergin kolmioteorian
näkökulmasta.
Tutkimuksen aineisto hankittiin Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoilta www-kyselyn avulla ainejärjestöjen sähköpostilistojen kautta.
Kyselyyn vastasi 1016 opiskelijaa. Tilastollista analyysiä varten muodostettiin 954 opiskelijaa käsittävä osa-aineisto, joista naisia oli 824 ja
miehiä 130. Tutkittavien kiintymystyyliä mitattiin itsearviointina Simpsonin (1990) aikuisten Attachment Style Measure
-kiintymystyylimittarilla. Rakkauden osatekijöitä – sitoutumista, läheisyyttä ja intohimoa – puolestaan määritettiin Sternbergin (1986) Triangular
Love Scale -itsearviointimittarilla. Tutkittavien kokemusta yleisestä tyytyväisyydestään parisuhteeseensa mitattiin Hendrickin (1988)
Relationship Assessment Scale -itsearviointimittarilla. Tutkimuksessa selitettävänä muuttujana oli parisuhdetyytyväisyys. Selittävinä muuttujina
olivat aikuisten kiintymystyylit, rakkauden osatekijät sekä valikoidut taustamuuttujat.
Tutkielman hypoteesit saivat osittain vahvistusta. Korrelaatiotarkastelujen mukaan turvallinen kiintymystyyli oli positiivisessa yhteydessä
kaikkiin rakkauden osatekijöihin sekä parisuhdetyytyväisyyteen. Sitä vastoin välttelevä ja vastustava kiintymystyyli olivat molemmat
negatiivisessa yhteydessä tyytyväisyyteen parisuhteessa sekä rakkauden osatekijöihin, lukuun ottamatta intohimoa, johon vastustavalla
kiintymystyylillä ei ollut merkitsevää yhteyttä. Regressioanalyysin interaktiotermeillä sukupuolierot tulivat esille siten, että välttelevä
kiintymystyyli oli miehillä naisia voimakkaammin yhteydessä tyytymättömyyteen parisuhteessa. Lisäksi havaittiin, että mitä turvallisemmin
kiintynyt mies oli, sitä todennäköisemmin hän koki enemmän läheisyyttä ja sitoutumista parisuhteessaan verrattuna turvallisesti kiintyneisiin
naisiin.
Hierarkkiset regressioanalyysit osoittivat, että ainoastaan vastustava kiintymystyyli vähensi tyytyväisyyttä parisuhteessa sekä miehillä että
naisilla. Turvallinen ja välttelevä kiintymystyyli eivät tässä tutkimuksessa selittäneet parisuhdetyytyväisyyttä. Kiintymystyylejä vahvemmin
sitoutuminen, intohimo ja läheisyys olivat tekijöitä, jotka ennustivat parisuhdetyytyväisyyttä molemmilla sukupuolilla. Naisilla läheisyyden
kokeminen ja miehillä sitoutuminen osoittautuivat voimakkaimmiksi parisuhdetyytyväisyyttä selittäviksi tekijöiksi. Miesten kohdalla intohimo ei
selittänyt lainkaan parisuhdetyytyväisyyttä.
Tämä tutkimus osoitti, että aikuisten kiintymystyylit on tärkeä tutkimuskohde parisuhteita tutkittaessa, joskin parisuhteeseen vaikuttavat myös
monet muut tekijät. Todellisuudessa parisuhde on monimutkainen kahdenvälinen prosessi. Tulokset viittaavat kuitenkin siihen, että kiintymyksen
tutkiminen yhdistettynä rakkautta koskeviin teorioihin tarjoaa mielenkiintoisen näkökulman ihmissuhteiden, yksilöllisen käyttäytymisen sekä
parisuhteen toiminnan tarkastelemiseen.
Keskeiset lähteet: Ainswort, M. (1989), Bowlby, J. (1969, 1973, 1988), Hazan, C. & Shaver, P. R. (1987), Simpson, J. A. (1990), Sternberg, R.
& Grajek, S. (1984), Sternberg, R. (1986, 1988a,1988b).
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