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ÖSSZEFOGLALÓ

Háttér és célkitűzések: A Spanier (1976) által kidolgozott Diádikus Alkalmazkodás Skála
(DAS) a kapcsolat minőségének mérésére szolgáló 32 tételből álló önbeszámolós módszer.
A tanulmány célja a Diádikus Alkalmazkodás Skála pszichometriai mutatóinak bemutatása ma-
gyar mintán. Módszer: Keresztmetszeti kérdőíves vizsgálatban összesen 436, minimum fél éve
párkapcsolatban élő pár vett részt. A szociodemográfiai változók és a Diádikus Alkalmazko-
dás Skála felvétele mellett a résztvevők kitöltötték a Kapcsolati Elégedettség Skálát (RAS),
a Bem-féle Nemi Szerep Kérdőívet (BSRI), a Temperamentum és Karakter Kérdőív rövidített,
140 tételes változatát (TCI-140) és egy szexuális elégedettséget mérő skálát (ISS). Eredmények:
A mérőeszköz tételein végzett megerősítő faktorelemzés (CFA) igazolta az eredeti négyfak-
toros struktúrát. A skálák belső konzisztenciáját becslő Cronbach-alfa mutatók értéke férfiaknál
0,57 és 0,88, nőknél 0,62 és 0,88 között van. A főskála esetében ez a mutató férfiaknál 0,93
és nőknél 0,94. A DAS a validáláshoz alkalmazott mérőeszközökkel a következő korrelációs
eredményeket adta: szignifikáns pozitív együttjárást a kapcsolati elégedettséggel, a BSRI Masz-
kulinitás és Feminitás skáláival, valamint a TCI-140 Jutalomfüggőség, Önirányítottság és
Együttműködés dimenzióival, míg szignifikáns negatív korrelációt a szexuális elégedetlen-
séggel. Következtetések: Összességében a kapott eredményeink alátámasztják a DAS négy-
faktoros szerkezetét és megfelelő pszichometriai mutatóit hazai mintán.
Kulcsszavak: Diádikus Alkalmazkodás Skála, kapcsolati elégedettség, pszichometriai jel-
lemzők
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BEVEZETÉS

A párkapcsolat minősége és annak
jelentősége

Az elmúlt évtizedekben számtalan kutatás
foglalkozott a kapcsolati elégedettség téma-
körével (ld. Bradbury et al., 2000; Karney és
Bradbury, 1995; Levenson et al., 1993;
Twenge et al., 2003).

A szerelmi kapcsolatok minősége mély
hatást gyakorol a partnerek életminőségére és
jóllétére; egy jól működő párkapcsolat je-
lentős erőforrás lehet a nehéz élethelyzetek-
kel, stresszel való megküzdésben, és hozzá-
járulhat az egészséges életvezetéshez (Proulx
et al., 2007; Reis et al., 2000).

A párkapcsolati elégedettség protektív
hatása, nem csak a mentális, hanem a fizikai
egészséggel összefüggésben is bizonyítást
nyert (Kiecolt-Glaser és Newton, 2001). 

Roth-Roemer és Kurpius (1996) azt kap-
ták, hogy a boldogabb házassággal rendel-
kező rheumatoid arthritissel diagnosztizált
nők jobb egészségi mutatókkal rendelkez-
nek, mint a boldogtalan házasságban élők.
Az eredmények a párkapcsolati elégedett-
ség puffer hatására hívják fel a figyelmet, va-
gyis bizonyos kihívások, stresszesemények
(pl. betegség, munkanélkülivé válás) sokkal
elviselhetőbbek azok számára, akik elége-
dettebbek kapcsolatukkal.

Azon túl, hogy a párkapcsolati elégedett-
ség protektív faktornak tekinthető a megter-
heléssekkel szemben, önmagában az intim
kapcsolat, a házasság pozitív kimenetelekkel
társul az élet számos területén (pl. egészségi
állapot mutatói, társas támogatás, életminő-
ség) (Stutzer és Frey, 2006; Wilson és Os-
wald, 2005). 

Ugyanakkor a kapcsolatban lévő distressz
összefüggésben áll a depresszió megnöve-

kedett kockázatával (Kurdek, 1998; Whis-
man, 2001), a szorongással (McLeod, 1994)
és az egészségügyi problémák széles skálá-
jával (Kiecolt-Glaser et al., 2005; Prigerson
et al., 1999). 

Tekintettel a kapcsolat minőségének kü-
lönböző szinteken megmutatkozó fontossá-
gára, az elmúlt években mind a kutatók, mind
a klinikusok egyre nagyobb érdeklődéssel
fordultak e témakör irányába. 

A párkapcsolat tárgyát felölelő kutatások
minősége és hasznosíthatósága részben a kap-
csolat minőségének mérésére kifejlesztett
megbízható és pontos eszközök függvénye. 

Mai napig a párkapcsolati elégedettség
tanulmányozása tekinthető a család és a há-
zasság témájában született kutatások egyik
leggyakrabban vizsgált változójának (Gra-
ham et al., 2011). 

A Diádikus Alkalmazkodás Skála
(Dyadic Adjustment Scale)

A kapcsolati alkalmazkodás Spanier (1976)
szerint egy állandóan változó folyamat,
amely a jól és a rosszul alkalmazkodás di-
menziója mentén bármely időpontban érté-
kelhető. Az alkalmazkodást, mint folyamatot,
a házasságon belüli zavaró eltérések, házas-
társak közötti feszültségek, a kohézió, az elé-
gedettség és a fontos dolgokban való egye-
tértés mértéke (konszenzus) jeleníti meg. Az
alkalmazkodás a házasság egészéről nyújt
képet, továbbá arról, hogy a partnerek ho-
gyan tekintenek kapcsolatukra. Következés-
képpen a kapcsolati alkalmazkodás több ösz-
szetevőt magában foglaló konstrukció, mely
mind az individuális, mind a partner felé irá-
nyuló kapcsolati tényezőket felöleli. 

A Spanier (1976) által kidolgozott Diá-
dikus Alkalmazkodás Skála (DAS) a megje-
lenését követő első 10 évben több mint 1000
tanulmányban szerepelt és jelenleg is a kap-
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csolati minőség világszerte leggyakrabban
alkalmazott mérőeszközeként tartják számon
(Graham et al., 2006; South et al., 2009).

A DAS létrehozásához Locke önálló
(1951) és Wallace-szel írt (1959) tanulmányai
szolgáltak alapul. A házasságban és házasság
nélküli partnerkapcsolatban élő párok kap-
csolati alkalmazkodásának és kapcsolati mi-
nőségének mérésére kialakított kérdőív 32
tételből áll, magas megbízhatósági (Cron-
bach-alfa: 0,96) és érvényességi mutatókkal
rendelkezik (Spanier, 1976). 

A DAS eredeti faktoranalízise további
négy alskálát eredményezett, úgymint: Diá-
dikus Konszenzus (13 tétel; azt méri, hogy
milyen mértékben értenek egyet a pár tagjai
a kapcsolatot érintő fontos kérdésekben, pl.
„Az együtt töltött idő mennyiségében?”), Di-
ádikus Elégedettség (10 tétel; annak mérésére
szolgál, hogy mennyire elégedett a pár a kap-
csolattal, mennyire tekinti azt boldognak il-
letve boldogtalannak, pl. „Általában milyen
gyakran goldolja azt, hogy Önök között jól
mennek a dolgok?”), Diádikus Kohézió (5 té-
tel; a pár tagjai által megélt közelség és kö-
zös tevékenységek mértékére utal, pl. „Ér-
deklődési körük megegyezik?”) és Érzelmek
kifejezése (4 tétel; a szeretet kimutatása és
a szexuális kapcsolat métékének feltérképe-
zése, pl. „Milyen mértékben értenek egyet
a szeretet kimutatásában?”), mely skálákon
kapott pontszámok 0–151-ig terjedő tarto-
mányban a kapcsolati alkalmazkodás össz-
pontszámát jelentik (Spanier, 1976). A maga-
sabb pontszám fokozottabb alkalmazkodásra
utal. 

A DAS létrehozásától kezdve számos
különböző céllal alkalmazható. Egyrészt
a legkülönfélébb klinikai és kutatási kontex-
tusokban, a párkapcsolati konfliktusok felis-
merésének és azonosításának céljából. A ská-
lán kapott összpontszám nem csak arra

alkalmas, hogy megkülönböztesse a jól és
kevésbé jól alkalmazkodó párokat, hanem
a válás lehetséges kockázatát is előrejelzi
(Crane et al., 1991; Graham et al., 2006; Spa-
nier, 1988). A jól és kevésbé jól alkalmazkodó
párok megkülönböztetéséhez használt határ-
érték jellemzően 92 és 107 közötti pontszá-
mot jelent (Sabourin et al., 2005). Másrészt,
az alskálák önálló skálákként is alkalmazha-
tóak anélkül, hogy veszítenének reliabilitás-
vagy validitásértékükből (Graham et al.,
2006; Spanier, 1976). Végül, klinikai terüle-
ten ezen dimenziók segítségül szolgálnak
a legalkalmasabb terápiás vagy preventív jel-
legű intervenció kiválasztásához, megköny-
nyítve a terápiás folyamatban bekövetkező
változások értékelését, mivel a kezelés meg-
kezdése előtt kapott DAS-pontszámok ösz-
szefüggésben állnak a terápia eredményeivel
(Christensen et al., 2004).

A kérdőív összpontszámát tekintve magas
reliabilitásértékkel jellemezhető, ugyanak-
kor a Spanier által létrehozott faktorstruk-
túra replikabilitását illetően kérdések merül-
tek fel (Kazak et al., 1988; Norton, 1983;
Sharpley és Cross, 1982). Annak ellenére,
hogy számos kutató megkérdőjelezte a kér-
dőív alskáláinak független használatát (Crane
et al., 1991; Kazak et al., 1988; Norton, 1983;
Sharpley és Cross,1982; Spanier és Thomp-
son, 1982), számos esetben megerősítést
nyert, hogy a DAS alkalmas a kapcsolat mi-
nőségének globális mérésére. A Graham és
munkatársai (2006) által végzett metaanalízis
arról ad számot, hogy a skála összpontszá-
mának megbízhatósága magas (a metaanalí-
zisben résztvevő tanulmányokban átlagosan
0,915), továbbá az alskálák – az Érzelmek ki-
fejezése alskála kivételével – szintén magas
megbízhatósági mutatókkal rendelkeznek. 

Az elmúlt években számos orvosi szak-
területen alkalmazták a DAS-t a diádikus
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elégedettség mérésére, úgymint kardioló-
gia (Rychik et al., 2013), neurológia (Norup
és Elklit, 2013), szülészet-nőgyógyászat
(Galhardo et al., 2013; Van den Broeck et al.,
2013), onkológia (Fife et al., 2013; Robbins
et al., 2013), urológia (Walker et al., 2013) és
pszichológia (Daspe et al., 2013; Varghese et
al., 2013).

A DAS számos kultúrában és nyelven
egyaránt elérhető, mint a kapcsolati alkalmaz-
kodás megbízható mérőeszköze. Lefordításra
került többek között kínai (Shek, 1995); fran-
cia (Baillargeon et al., 1986; Vandeleur et al.,
2003); olasz (Gentili et al., 2002); spanyol
(Youngblut et al., 2006); portugál (Gomez és
Leal, 2008); német (Dinkel és Balck, 2006);
török (Fisiloglu és Demir, 2000) és koreai
(Lee és Kim, 1996) nyelvre. Továbbá meg-
felelő reliabilitás- és validitásmutatókkal ren-
delkező, különböző tételszámú, rövidített vál-
tozatai jelentek meg (Busby et al., 1995;
Hunsley et al., 2001; Kurdek, 1992; Sabou-
rin et al., 2005). 

Kutatási eredmények: kapcsolat
minősége, személyiség, nemi szerepek 

és szexuális elégedettség

Nagyszámú kutatás foglalkozott a kapcsolat
minősége és a különböző személyiségvoná-
sok közötti összefüggések feltárásával 
(pl. Karney és Bradbury, 2005; Lavee és Ben-
Ari, 2004; Robins et al., 2000). 

A kutatások többsége a Big Five szemé-
lyiségdimenziók mentén térképezi fel a sze-
mélyiség és a párkapcsolati jellemzők kö-
zötti együttjárásokat és a Neuroticizmust és
az Együttműködést tekinti a párkapcsolati
alkalmazkodás egyik legerősebb prediktorá-
nak (Arseneault és Bouchard, 2005; Donnel-
lan et al., 2004; Karney és Bradbury, 1997;
Neyer és Voigt, 2004). Heller, Watson és Iles
(2004) metaanalízisükben statisztikailag szig-

nifikáns kapcsolatot találtak mind az öt jel-
lemző és az önbeszámolókon alapuló házas-
sági elégedettség között. A neuroticizmus
rendelkezett a legerősebb hatással. A neuro-
ticizmus és az elégedettség kapcsolata nega-
tív irányú volt, azaz a neuroticizmus maga-
sabb szintje az elégedettség alacsonyabb
szintjével társult. Míg a többi faktor esetében
pozitív irányú kapcsolatot találtak, vagyis az
együttműködés, lelkiismeretesség, extraver-
zió és nyitottság magasabb szintje a kapcso-
lati elégedettség magasabb szintjével járt
együtt. Hasonló eredményekről számolnak
be Malouff és munkatársai a 2010-ben pub-
likált metaanalízisükben. 

Az elmúlt évtizedekben a személyiség és
a kapcsolati elégedettség összefüggéseit vizs-
gáló tanulmányok mellett növekvő számú ku-
tatás fókuszált a maszkulinitás (olyan tulaj-
donságokkal jellemezhető, mint pl. domináns,
versengő, racionális), feminitás (leírható a kö-
vetkező tulajdonságok mentén: pl. segítőkész,
együtt érző, megértő) és az intim kapcsolatok
minősége közötti összefüggések feltárására
(pl. Lamke et al., 1994; Lankis et al., 1994).
Bár az eredmények ellentmondásosak, a leg-
több tanulmány mind a férfiak, mind a nők
esetében a feminitás és a kapcsolati elége-
dettség közötti pozitív együttjárást hangsú-
lyozza (Antill, 1983; Lankis et al., 1994; Ste-
iner-Pappalardo és Gurung, 2002).

Számos empirikus tanulmány bizonyítja
a kapcsolat minősége és a szexuális elége-
dettség közötti szignifikáns pozitív korrelá-
ciót (Cupach és Comstock, 1990; Karney és
Bradbury, 1995; Santtila et al., 2008; Yoo et
al., 2014). Míg a szexuális elégedetlenség
a kapcsolat instabilitásával (Edwards és
Booth, 1994) és a válással (Amato és Previti,
2003) mutat összefüggést.

Tudomásunk szerint jelenleg nincs olyan
tanulmány, mely a DAS magyar nyelvű vál-
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tozatának pszichometriai mutatóit és faktor-
szerkezetét vizsgálná. Jelen kutatás célja
a Diádikus Alkalmazkodás Skála magyar
nyelvre történő lefordítása, a kérdőív relia-
bilitásának és validitásának vizsgálata, a ská-
lák és a főskála összetartozó párok közötti
együtt járásának vizsgálata, valamint a kér-
dőív faktorszerkezetének megállapítása.

A DAS validitásának megállapítására al-
kalmazott kérdőívek kiválasztása és a jelen
kutatás hipotéziseinek megfogalmazása nem-
zetközi tanulmányok eredményei alapján va-
lósult meg.

Kutatásunkban a következőket várjuk:
a DAS szignifikáns pozitív korrelációt mutat
a Kapcsolati Elégedettség Skálával, a Bem-
féle Nemi Szerep Kérdőív Feminitás skálá-
jával és a Temperamentum és Karakter Kér-
dőív rövidített, 140 tételes változatának
(TCI-140) Együttműködés és Önirányítottság
faktoraival, ugyanakkor szignifikáns nega-
tív együtt járást a szexuális elégedetlenséggel
és a TCI-140 Ártalomkerülés dimenziójával.

MÓDSZER

Minta és eljárás

A vizsgálatban összesen 436 18 év feletti, leg-
alább 6 hónapja partnerkapcsolatban lévő he-
teroszexuális pár vett részt. Az adatfelvétel
különböző kutatások során valósult meg, egy
6 évet felölelő periódusban, 2008 és 2014 kö-
zött. A tesztfelvételek hólabda módszerrel, ké-
nyelmi mintavétellel történtek, a kérdőívek
felvételére papír-ceruza formában került sor.
A kérdőívcsomag tartalmazott egy kutatási
felhívást, melyben a résztvevőket megkértük
arra, hogy a kérdőívek kitöltésénél saját véle-
ményükre hagyatkozzanak, és ne a partne-
rükkel közösen, a tételeket átbeszélve vála-

szoljanak a kérdésekre. A kitöltött kérdőíveket
minden esetben lezárt borítékban jutatták visz-
sza a résztvevők a kutatás vezetőjének.

A kérdőívcsomag a Diádikus Alkalmaz-
kodás Skála (DAS, Spanier, 1976) mellett
tartalmazta a Kapcsolati Elégedettség Skálát
(RAS, Hendrick, 1988), a szexuális kapcso-
lat minőségét mérő Index of Sexual Satis-
faction kérdőívet (ISS, Hudson et al., 1981),
a Bem-féle Nemi Szerep Kérdőívet (BSRI,
Bem, 1974), valamint a személyiség feltárá-
sára a Temperamentum és Karakter Kérdőív
rövidített, 140 tételes változatát (TCI-140,
Zohar és Cloninger, 2011). 

A résztvevők 60,3%-a házastársi, 16,5%-a
élettársi, és 20,2%-a párkapcsolatban élt
(élettársi és házastársi kötelék nélkül) a kér-
dőívfelvétel idején. A kapcsolat fennállásá-
nak átlagidőtartama: 11,62 év (min.-max.:
0,5–46 év; szórás = 11,79) volt. A nők átla-
géletkora: 35,47 év (min.-max.: 18–70 év;
SD = 11,92), a férfiak átlagéletkora: 38,56 év
(min.-max.: 20–72 év; szórás = 12,13). Vég-
zettségük szerint a részvevők 20,8%-a alap-,
32,7%-a közép- és 42,6%-a felsőfokú vég-
zettséggel rendelkezett, a fennmaradó 3,9%
nem nyilatkozott a végzettségéről.

A Kapcsolati Elégedettség Skála (N =
271 pár), az Index of Sexual Satisfaction 
(N = 184 pár), a Bem-féle Nemi Szerep Kér-
dőív (N = 184 pár) és a Temperamentum és
Karakter Kérdőív (N = 184 pár) csak kisebb
almintán kerültek felvételre.

A vizsgálati űrlapok alapján a TCI-140
kérdőív validitás mutatói mentén 25 párt ki
kellett zárni a kutatásból. Az Index of Se-
xual Satisfaction kérdőív kitöltését a részt-
vevő párok 5%-a visszautasította. A teljes
mintát tekintve a felkeresett párok 20%-a
nem vállalta a kutatásban való részvételt, hi-
ányosan vagy nem megfelelően töltötte ki
a kérdőívcsomagot, így ezen adatokat kizártuk
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a vizsgálatból. A legtöbb esetben a pár mind-
két tagja kitöltötte a tesztbattériát, a résztvevő
párok közül mindösszesen 10 férfi nem kí-
vánt csatlakozni a kutatáshoz (N = 862 fő;
436 nő és 426 férfi).

Mérőeszközök

Szociodemográfiai adatok: A nem, az életkor
és az iskolai végzettség mellett megkérdeztük
a párkapcsolat státuszát, időtartamát. To-
vábbá bizonyos almintákon a gyermekek szá-
mát, életkorát (n = 289 pár), az anyagi hely-
zettel, a társas támogatottsággal való
elégedettség mértékét (n = 184). 

Diádikus Alkalmazkodás Skála (Dyadic
Adjustment Scale, DAS, Spanier, 1976):
a kapcsolati alkalmazkodás mérésére kidol-
gozott kérdőív 32 tétele 4 faktorba rendező-
dik: Diádikus Konszenzus (13 tétel), Diádi-
kus Elégedettség (10 tétel), Diádikus
Kohézió (5 tétel), és Érzelmek kifejezése (4
tétel). 

A kérdőív magyar nyelvre fordítása a kér-
dőív jogtulajdonosának – Multi-Health
Systems, MHS – engedélyével történt. Az
MHS által elfogadott magyar nyelvű fordítást
Papp Péter és Vajda Dóra végezte. A magyar
nyelvről angol nyelvre történő visszafordítás
szakfordító segítségével valósult meg. A visz-
szafordítás ellenőrzését és jóváhagyását az
MHS végezte.

A skálán 0–151 pontszám érhető el, a ma-
gasabb pontérték a párkapcsolati alkalmaz-
kodás magasabb szintjére utal. Két nominá-
lis tétel (0 = igen; 1 = nem) kivételével
a válaszadás 5-, 6-, 7-fokú Likert-skálákon1

lehetséges. Pszichometriai mutatóit tekintve

a kérdőív magas validitás- és reliabilitás -
értékekkel rendelkezik (Cronbach-alfa érté-
kek: Diádikus Alkalmazkodás Skála = 0,96;
Diádikus Elégedettség = 0,94; Diádikus Kon-
szenzus = 0,90; Diádikus Kohézió = 0,86; Ér-
zelmek kifejezése = 0,73). A saját mintán
kapott megbízhatósági mutatókat az Ered-
mények részben ismertetjük. 

Kapcsolati Elégedettség Skála (Relati-
onship Assessment Scale, RAS, Hendrick,
1988, magyar adaptáció: Martos et al., 2014):
a kérdőív 7 kérdést tartalmaz a kapcsolattal
való elégedettségről. A válaszadás 5-fokú
Likert-skálán (1 = kevéssé; 5 = nagyon) tör-
ténik, annak megfelelően, hogy a kitöltő mi-
lyen mértékben tartja önmagára jellemzőnek
a kérdőívben megfogalmazott állításokat. Az
eredeti kérdőív Cronbach-alfa értéke: 0,86.
A RAS magyar mintán kapott belső konzisz-
tenciája szintén megfelelő (Cronbach-alfa
férfiaknál = 0,84 és nőknél = 0,89). Saját
mintán kapott Cronbach-alfa értékek férfi-
aknál = 0,86 és nőknél = 0,89.

Szexuális elégedettség (Index of Sexual
Satisfaction, ISS, Hudson et al., 1981):
a szexuális elégedettség értékelésére kidol-
gozott, 25 tételt tartalmazó kérdőív. A ki-
töltők 5-fokú Likert-skálán (1 = ritkán vagy
soha; 5 = majdnem mindig vagy mindig) ér-
tékelik, hogy milyen gyakran fordul elő jelen
partnerkapcsolatukban a kérdésben megfo-
galmazott tapasztalat. A skálán elért maga-
sabb pontérték – max. 100 pont – szexuális
élettel való elégedetlenségre utal. A kérdőív
esetében alkalmazott klinikai határérték 30
pont. A 30 és afeletti pontérték jelentős sze-
xuális problémák meglétét jelzi. Az eredeti

1 A kérdőív 30 tételére vonatkozóan a válaszadási lehetőségek nemcsak a Likert-skála fokozataiban, hanem annak
végpontjaiban is eltérőek, melyet egy-egy példával szemléltetünk (pl. 0 = soha; 4 = naponta; 0 = soha nem ér-
tünk egyet; 5 = mindig egyet értünk; 0 = nagyon boldogtalan; 6 = tökéletesen boldog).
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kérdőív Cronbach-alfa értéke: 0,90. Jelen
mintára vonatkozó Cronbach-alfa értékek
férfiaknál = 0,91, míg nőknél = 0,93.

Bem-féle Nemi Szerep Kérdőív (Bem Sex
Role Inventory, BSRI, Bem, 1974): 60 té-
telből álló, a nemi szereptípusok meghatá-
rozására létrehozott mérőeszköz. A kérdőív
20 feminin és 20 maszkulin, valamint 20
semleges jellemzőt tartalmaz, amelyekkel
a társadalmi elvárásoknak való megfelelési
hajlam mérhető. A kitöltők 7-fokú Likert-
skálán (1 = soha vagy szinte soha nem igaz;
7 = mindig vagy szinte mindig igaz) értéke-
lik, hogy milyen mértékben jellemző rájuk az
adott tulajdonság. A kérdőívben kapott di-
menziók megfelelő reliabilitásértékekkel ren-
delkeznek: Maszkulinitás (0,86), Feminitás
(0,82). Jelen vizsgálati mintán szintén meg-
felelő értékeket kaptunk (férfiak: Maszkuli-
nitás = 0,83, Feminitás = 0,87; nők: Masz-
kulinitás = 0,87, Feminitás = 0,86).

Temperamentum és Karakter Kérdőív rö-
vidített 140 tételes változata (Temperament
and Character Inventory, brief 140-item ver-
sion, TCI-140, Zohar és Cloninger, 2011). 

A személyiséget négy temperamentum-
dimenzió – Újdonságkeresés, Ártalomkerülés,
Jutalomfüggőség és Kitartás – és három ka-
rakterdimenzió – Önirányítottság, Együttmű-
ködés és Transzcendenciaélmény – mentén
térképezi fel. A temperamentum- és karakter-
dimenziók további alskálákra bonthatóak.
A Transzcendenciaélmény kivételével (16 té-
tel) mindegyik dimenzió 20 tételt tartalmaz.
A válaszadás 5-fokú Likert-skálán (1 = egyál-
talán nem igaz; 5 = teljesen igaz) történik, at-
tól függően, hogy a személy mennyire ítéli
saját magára jellemzőnek az adott állítást.
A kérdőív 4 validitástételt is tartalmaz.
A TCI-140 reliabilitása megfelelő. A skálák
Cronbach-alfa értékei a következőek: Új-
donságkeresés: 0,72; Ártalomkerülés: 0,83;

Jutalomfüggőség: 0,69; Kitartás: 0,76; Ön-
irányítottság: 0,78; Együttműködés: 0,82;
Transzcendencia-élmény: 0,87. 

EREDMÉNYEK

A Diádikus Alkalmazkodás Skála leíró
statisztikái és megbízhatósága

A Diádikus Alkalmazkodás Skála reliabilitá-
sát a Cronbach-féle belső konzisztencia mu-
tatóval jellemeztük. A férfiak és a nők adatait
jelen kutatásban két külön almintaként ke-
zeltük. Az eredeti faktorszerkezetnek megfe-
lelően elkülönített skálák és a főskála belső
konzisztenciáját becslő Cronbach-alfa érték
megfelelőnek bizonyult. A legalacsonyabb
értékkel (0,57) az Érzelmek kifejezése skála
(férfiak) és a legmagasabb értékkel (0,94)
a DAS összpontszáma (nők) rendelkezik 
(ld. 1. táblázat). Érdemes megjegyezni, hogy
Graham és munkatársai (2006) metaanalízi-
sében, valamint Cuenca és munkatársai
(2013) tanulmányában egyaránt az Érzelmek
kifejezése skála rendelkezett a legalacso-
nyabb belső konzisztenciával, melynek egyik
oka lehet az alacsony tételszám. 

A DAS kérdőív itemanalízise jó ered-
ménnyel zárult. Egyetlen tétel sem mutatott
gyenge, 0,2 alatti itemmaradék korrelációt
a maradék tételekből alkotott összpontszá-
mokkal. A két legalacsonyabb itemmaradék
korrelációs együttható értéke 0,27 (29. tétel)
és 0,37 (30. tétel), az összes többi korrelációs
együttható 0,39–0,64 közötti értéket vesz fel. 

Ahogy az 1. táblázat is mutatja, a kuta-
tásban résztvevő férfiak és nők nagy része
párkapcsolati stressztől mentes. Lényegében
komolyabb párkapcsolati problémákkal nem
rendelkező, jól alkalmazkodó mintáról van
szó, amit az a tény is megerősít, hogy a nők

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2016, 16(1):101–121. 
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14,4%-a és a férfiak 13,8%-a ért el 100 alatti
összpontszámot, mely egy Spanier (1976)
által meghatározott határérték a jól és rosszul
alkalmazkodó párok szétválasztására. A nők
11,7%-a és a férfiak 9,6%-a ért el a Jacobson
és munkatársai (1984) által meghatározott
határértéknek megfelelő, 97 alatti pontszá-
mot.

Nők (N = 436); Férfiak (N = 426); Együtt
(N = 862). A hatásméret mutató (Cohen d) 
értékeinek értelmezése: 0,20 – kis hatás,
0,50 – közepes mértékű hatás, 0,80 – nagy

hatás (Cohen, 1992). 
A két nem pontszámait függetlenmintás 

t-próbával összehasonlítva egyetlen skála

esetében sem, és az összpontszám tekinteté-
ben sem kaptunk szignifikáns különbséget
(p > 0,05) (ld. 1. táblázat). A skálák egymás
közötti és összetartozó párok közötti korre-
lációi magasak (ld. 1. melléklet). A viszony-
lag magas együtt járások arra utalnak, hogy
a skálák egymástól nem tekinthetőek füg-
getlennek. 

A teljes mintát tekintve (N = 862) a Diá-
dikus Elégedettség (r = -0,142, p < 0,01), az
Érzelmek kifejezése (r = -0,124, p < 0,01)
skálák és a DAS összpontszáma (r = -0,120,
p < 0,01) enyhe negatív együtt járást mutatott
az életkorral. A Diádikus Konszenzus 
(r = -0,063, p > 0,05) és a Diádikus Kohézió
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Diádikus Konszenzus 13    t = -0,175 (0,05) 0,0048
Férfiak  0,88 50,81 8,15 3–65
N k  0,88 50,91 8,36 3–65
Együtt  0,88 50,86 8,26 3–65
Diádikus Elégedettség 10    t = 0,966 (0,05) 0,075
Férfiak  0,84 39,94 6,35 6–50
N k  0,86 39,50 6,89 7–50
Együtt  0,85 39,72 6,66 6–50
Diádikus Kohézió 5    t = 0,509 (0,05) 0,033
Férfiak  0,72 17,28 3,45 1–24
N k  0,78 17,15 3,78 3–24
Együtt  0,76 17,22 3,62 1–24
Érzelmek kifejezése 4    t = 0,556 (0,05) 0,043
Férfiak  0,57 9,20 1,99 1–12
N k  0,62 9,12 2,11 2–12
Együtt  0,60 9,16 2,05 1–12
Diádikus Alkalmazkodás 
Skála (DAS) 32     t = 0,446 (0,05) 0,037 

Férfiak  0,93 117,22 17,08 31–149
N k  0,94 116,68 18,52 23–148
Együtt  0,93 116,96 17,82 23–149

1. táblázat. A Diádikus Alkalmazkodás Skála leíró statisztikái, belső konzisztencia mutatói és a két
nem összehasonlítása a mérőeszköz mentén
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skálák (r = -0,045, p > 0,05) nem korreláltak
szignifikánsan az életkorral.

A Diádikus Alkalmazkodás Skála
faktorszerkezete

A kérdőív 32 tételén megerősítő faktorelem-
zést (CFA) végeztünk. Tanulmányunkban
a következő illeszkedési mutatókat vettük fi-
gyelembe: χ² próba, CFI (Comparative Fit
Index), TLI (The Tucker-Lewis Index),
RMSEA (Root-Mean-Square Error of Ap-
proximation) és SRMR (Standardized Root
Mean Square Residual). A χ² próbát akkor te-
kintjük megfelelőnek, ha a szabadságfokhoz
viszonyított értéke alacsony és nem szignifi-
káns. Amennyiben a CFI és TLI értéke > 0,90
(Kline, 1998; Marsh et al., 1988), az RMSEA
érték ≤ 0,05 és az SRMR érték < 0,08 (Hu és
Bentler, 1999), az adatok jól illeszkednek
a teoretikus modellhez. Az adatokat SPSS
for Windows 19.0 és AMOS 22.0 program-
csomagok segítségével elemeztük. 

Összességében három modellt tesztel-
tünk: elsőként az egyfaktoros modellt, mely-
ben minden tétel egyetlen faktort alkot; az
eredeti 4 faktoros modellt és egy 4 faktoros
modellt, mely egy másodlagos faktorban ösz-
szegződik. A gyakorlati alkalmazáshoz a har-
madik modell esik a legközelebb, hiszen
a DAS esetében összpontszámot is értéke-
lünk. Az elemzés eredményeként kapott il-
leszkedési mutatókat a 2. táblázat foglalja

össze. Láthatjuk, hogy az illeszkedési muta-
tók nem érik el az optimális tartományt,
azonban az eredmények alapján az egymás-
sal korreláló dimenziók adják a legjobb il-
leszkedési mutatókkal rendelkező modellt.
Tovább finomítottuk a másodlagos faktor-
modellt és megnéztük, hogy az egyes tételek
hibái között hol van magas kovariancia. Az
utóbbi elemzést nemek szerinti csoportosí-
tásban is elvégeztük.

A másodlagos faktormodell eredményei
alapján mind a skálák mind a skálákat al-
kotó tételek – a 29. tétel („Valamelyikük túl
fáradt volt a nemi élethez.”) kivételével –
0,30-nál magasabb faktorsúllyal szerepelnek
a modellben (ld. 1. ábra). Az alacsony fak-
tortöltés egyrészt köszönhető annak, hogy
a tétel dichotóm változóból áll, így kevéssé
lehet rá finom választ adni, másrészt pedig
elég intim kérdés.

A 8 hiba kovarianciát tekintve egy eset-
ben két eltérő skála tételei (23. és 26. tétel:
„Megcsókolja Ön a társát?” és „Együtt ne-
vetnek?”) között kaptunk egy mérsékelt kor-
relációt, bár ezek a tételek tartalmukat te-
kintve nem biztos, hogy olyan távol esnek
egymástól, hiszen mindkettő a kapcsolatban
megélt közelség, intimitás köré szerveződik.
Fontos megemlíteni, hogy Shek és Cheung
(2008) kínai mintán a 23. tételt nem a Diádi-
kus Elégedettség, hanem a Diádikus Kohézió
skálába tartozó tételként azonosította.

ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2016, 16(1):101–121. 

 ² df ²/df RMSEA CFI TLI SRMR
Egyfaktoros modell 2948.74 464 6.355 .079 .777 .762 .060
Négyfaktoros modell 2009.32 458 4.387 .063 .861 .849 .051
Négyfaktoros modell + 8 hiba kovariancia 1552.17 450 3.449 .053 .901 .891 .045
Másodlagos faktor modell   
Másodlagos faktor modell+ 8 hiba kovariancia 1478.311 452 3.270 .051 .908 .899 .041
N k 1022.82 452 2.262 .054 .906 .897 .041
Férfiak 961.47 452 2.127 .052 .901 .891 .042

2. táblázat. A konfirmatív faktorelemzés illeszkedési mutatói
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A kapott illeszkedési modellek valóban
nem a legmegfelelőbbek (CFI és TLI muta-
tók nem érik el a 0,95-ös értéket, ld. Hu és
Bentler, 1999), de ezt igazolja a legtöbb ku-
tatási eredmény (Cano-Prous et al., 2014;
Chiara et al., 2014; South et al., 2009). Cano-
Prous és munkatársai (2014) a legjobb il-
leszkedési mutatókat szintén a hibakovari-

anciákat tartalmazó modell esetében kapták.
A szerzők három hibakovarianciáról szá-
molnak be, melyek közül kettőt (2. és 14. té-
tel valamint a 21. és 22. tétel) kutatási ered-
ményeink is alátámasztanak.

Tekintettel arra, hogy a Diádikus Alkal-
mazkodás Skála komoly tesztforgalmazói hát-
térrel rendelkezik, nem volt célunk új fak-
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1. ábra. A Diádikus Alkalmazkodás Skála megerősítő faktorelemzéssel kapott eredménye
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torstruktúrát replikálni. A viselkedést leíró
modellek esetében a megerősítő faktorelemzés
szigorú feltétel, hiszen a különböző skálákhoz
tartozó tételektől nem várható el maradékta-
lanul, hogy ne adjanak keresztöltéseket. Az
Exploratory Structural Equation Modeling
(ESEM) népszerű alternatív megoldásnak bi-
zonyul a viselkedést leíró modellek számára
(ld. Booth és Hughes, 2014; Marsh et al.,
2014), mivel a megerősítő faktorelemzés szi-
gorú követelményeivel szemben az ESEM
lehetővé teszi a tételek közötti keresztöltése-
ket. Jelenleg folyamatban vannak azok az
elemzéseink, melyek során kibővített mintán
(N = 956) tovább finomítjuk a DAS fak-
torstruktúráját az ESEM megközelítéssel.
A kapott eredmények jobb illeszkedési mu-
tatókról adnak számot (χ² = 1124,11; 
df = 346; RMSEA = 0,049; CFI = 0,935;
TLI = 0,906).

A Diádikus Akalmazkodás Skála
validitása

A Diádikus Alkalmazkodás Skála konstruk-
tumvaliditását más skálákkal való együtt já-
rással teszteltük. A Diádikus Alkalmazkodás
Skála és a Kapcsolati Elégedettség Skála
(RAS) közti összefüggést 272 párból álló
mintán vizsgáltuk. A validitás megállapításá-
hoz a Pearson-féle korrelációanalízist alkal-
maztunk. Mind a férfiak, mind a nők esetében
a DAS összpontszáma (r = 0,794 és r = 0,840;
p < 0,01, itt és ezt követően először a férfiak
majd a nők értékei) és a 4 skála pontszáma
egyaránt szignifikáns pozitív korrelációt mu-
tatott a Kapcsolati Elégedettség Skálával.
A korrelációs eredményeket a 4. táblázat
szemlélteti. Közel hasonló eredményeket ka-
pott Hendrick (1988) a Kapcsolati Elége-
dettség Skálát a DAS főskálával (r = 0,80; 
p < 0,05) és a Diádikus Elégedettség skálával
(r = 0,83; p < 0,05) történő összevetéskor.

Kisebb almintán (N = 184 pár) elemeztük
a DAS és szexuális elégedettség, nemi sze-
repek valamint a temperamentum- és karak-
terdimenziók közötti összefüggéseket. A Diá -
dikus Alkalmazkodás Skálát az Index of
Sexual Satisfaction (ISS) kérdőívvel össze-
vetve szignifikáns negatív együtt járást ta-
láltunk (r = -0,697 és r = -0,712; p < 0,01),
ami arra utal, hogy a magasabb kapcsolati
minőség magasabb szexuális elégedettség-
gel társul (Az ISS skálán elért magasabb
pontérték szexuális elégedetlenségre utal).
Ezen eredményt számos korábbi tanulmány
is alátámasztja (Byers, 2005; Karney és Brad-
bury, 1995; Santilla et al., 2008). Hasonló
szignifikáns eredményeket kaptunk a DAS
skálái és ISS összevetésekor férfiak és nők
mintáján egyaránt (ld. 4. táblázat).

A Bem-féle Nemi Szerep Kérdőív (BSRI)
Maszkulinitás skálája enyhe pozitív korrelá-
ciót (r = 0,196 és r = 0,270; p < 0,01), míg
a Feminitás skála közepes pozitív korrelációt
(r = 0,422 és r = 0,427; p < 0,01) mutatott
a Diádikus Alkalmazkodás Skálával. A Fe-
minitás és Maszkulinitás skálák a DAS ská-
láival szintén pozitív szignifikáns együtt já-
rást mutattak (ld. 4. táblázat). 

Kutatásunkban a Temperamentum és Ka-
rakter Kérdőív 140 itemes, rövidített változa-
tát (TCI-140) 184 párból álló mintán vizsgálva
a Diádikus Alkalmazkodás Skála nők esetében
szignifikáns negatív korrelációt mutatott az
Ártalomkerülés dimenzióval (r = -0,380; 
p < 0,01) és szignifikáns pozitív kapcsolatot
a Jutalomfüggőség (r = 0,247; p < 0,01), 
Kitartás (r = 0,346; p < 0,01), Önirányítottság
(r = 0,570; p < 0,01) és Együttműködés 
(r = 0,386; p < 0,01) dimenziókkal. Férfiak
mintáján szignifikáns pozitív korrelációt kap-
tunk a DAS összpontszáma és a Jutalomfüg-
gőség (r = 0,259; p < 0,01), Önirányítottság
(r = 0,377; p < 0,01) és Együttműködés 
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(r = 0,478; p < 0,01) skálákkal. A Transz-
cendenciaélmény (r = 0,068 és r = 0,025; 
p > 0,05) és az Újdonságkeresés (r = -0,123
és r = 0,047; p > 0,05) egyik nem esetében
sem mutatott szignifikáns együtt járást a Di-
ádikus Alkalmazkodás Skálával. Eredmé-
nyeink összefüggésbe hozhatóak az Ötfakto-
ros modellel kapott kimenetelekkel, miszerint
a negatív affektivitás és az együttműködés je-
lentős szerepet játszik a párkapcsolatok mi-
nőségének értékelésében. A DAS skálái és
a TCI-140 dimenziói közötti további korre-
lációkat a 3. táblázat foglalja össze. 

MEGBESZÉLÉS

Jelen tanulmány célja a Diádikus Alkalmaz-
kodás Skála (DAS) magyar változatának lét-
rehozása és pszichometriai jellemzőinek vizs-
gálata. A kérdőív magyar nyelvre történő
fordítása a DAS jogtulajdonosának – Multi-
Health Systems – engedélyével, az előírá-
soknak megfelelően valósult meg. A nemzet-
közi szakirodalom nagy részével összhangban
a hazai mintán adaptált kérdőív megerősítő
faktorelemzése igazolta a négyfaktoros szer-
kezet meglétét. A DAS faktorstruktúrájával
kapcsolatban bizonyos szerzők az egydi-

3. táblázat. A kutatásban alkalmazott mérőeszközök és a DAS közötti korrelációk 
(a táblázatban szürkével jelöltük a férfiak mintáján kapott értékeket)

**p < 0,01; *p < 0,05. a: N = 272 pár; b: N = 184 pár

 
Diádikus 

Konszenzus 
Diádikus 

Elégedettség 
Diádikus 
Kohézió 

Érzelmek 
kifejezése 

Diádikus 
Alkalmazkodás 

Skála (DAS)

Kapcsolati Elégedettség 
Skála (RAS)a 

0,665** 0,805** 0,547** 0,700** 0,794**
0,726** 0,855** 0,577** 0,620** 0,840**

Szexuális elégedettség  
(ISS)b 

 –0,522**  –0,700**  –0,568** –0,741 ** –0,697**
 –0,523**  –0,746**  –0,591** –0,691** –0,712**

Maszkulinitás  
(BSRI)b 

0,174* 0,153* 0,218** 0,150* 0,196**
0,187* 0,252** 0,179* 0,361** 0,270**

Feminitás 
(BSRI)b 

0,356** 0,413** 0,324** 0,353** 0,422**
0,288** 0,470** 0,411** 0,344** 0,427**

Újdonságkeresés  
(TCI-140)b 

 –0,062  –0,214**  –0,031 –0,050 –0,123
0,032 0,070 0,024 0,111 0,047

Ártalomkerülés  
(TCI-140)b 

 –0,167*  –0,043  –0,124 –0,182* –0,136
 –0,319**  –0,359**  –0,257** –0,396** –0,380**

Jutalomfügg ség  
(TCI-140)b 

0,206** 0,256** 0,235** 0,199** 0,259**
0,148* 0,268** 0,233** 0,207** 0,247**

Kitartás (TCI-140)b 
0,035 0,159* 0,103 0,010 0,098
0,259** 0,343** 0,283** 0,376** 0,346**

Önirányítottság  
(TCI-140)b 

0,325** 0,369** 0,270** 0,314** 0,377**
0,503** 0,564** 0,371** 0,481** 0,570**

Együttm ködés  
(TCI-140)b 

0,387** 0,485** 0,384** 0,376** 0,478**
0,320** 0,353** 0,286** 0,307** 0,386**

Szelf-transzcendencia  
(TCI-140)b 

0,034 0,079 0,037 0,126 0,068
 –0,061 0,058 0,088 0,026 0,025
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menziós modell (Kazak et al., 1988), míg
mások a hierarchikus szerveződés (Cuenca et
al., 2013) működőképességét bizonyították.
Következésképpen tanulmányunkban tesz-
teltük az egyfaktoros, az eredeti négyfaktoros
modellt és annak módosított változatát, mely
elemzések inadekvát illeszkedési mutatók-
hoz vezettek. Ezt követően létrehoztunk egy
másodlagos faktormodellt, mely 8 hiba ko-
variancia esetén megfelelő mutatókkal ren-
delkezett (vö. Cano-Prous et al., 2014). Fon-
tos kiemelnünk, hogy a kovarianciák közül
az egyik két eltérő skála közötti tételek (23.
és 26. tétel) korrelációjáról ad számot, mely
köszönhető annak, hogy mindkét tétel a kap-
csolatban megélt közelség és intimitás téma-
körében nyer értelmezést. Továbbá a hiba-
kovarianciák között találtunk kettőt (2. és
14. tétel, illetve 21. és 22. tétel), amikről nem-
zetközileg is beszámoltak (ld. Cano-Prous et
al., 2014). A másodlagos faktormodell nemek
szerinti lebontásban is megfelelő mutatókkal
rendelkezett. A megerősítő faktorelemzés
eredményeként létrejött kérdőív belső kon-
zisztencia mutatói magasak (Cronbach-alfa:
0,93 és 0,94). Az Érzelmek kifejezése skála
esetében kaptunk alacsony Cronbach-alfa ér-
tékeket (0,57 és 0,62), mely eredmény kon-
zisztens a nemzetközi szakirodalommal (An-
till és Cotton, 1982; Cuenca et al., 2013;
Graham et al., 2006). 

Kutatási eredményeink arra utalnak, hogy
a Diádikus Alkalmazkodás Skála mentes
a nemi különbségektől. A nemzetközi tanul-
mányok többsége szintén nem ad számot
a skálák között megmutatkozó nemi eltéré-
sekről (pl. Cuenca et al., 2013; Spanier, 1976). 

Magas korrelációs értékeket találtunk
a DAS skálák között és a partnerek válaszai
között egyaránt, amely a partnerek közös
kapcsolati tapasztalataikon alapuló értékelé-
sével hozható összefüggésbe. A Diádikus

Alkalmazkodás Skála validitás vizsgálatai
alátámasztották a kérdőív konstruktum ér-
vényességét. A kapott eredmények a nem-
zetközi szakirodalomban talált adatokkal ha-
sonló mintázódást mutatnak. Mindkét nem
esetében erős pozitív korrelációt találtunk
a DAS és a Kapcsolati Elégedettség Skála,
a Bem-féle Nemi Szerep Kérdőív Feminitás
skálája és a TCI-140 Önirányítottság és
Együttműködés dimenziói között, míg erős
negatív együtt járást a szexuális elégedetlen-
séggel és mérsékelt negatív korrelációt
a TCI-140 Ártalomkerülés faktorával.

Mindazonáltal az eredmények interpretá-
lásánál nagyon fontosnak tartjuk figyelembe
venni jelen tanulmány korlátait. A kényelmi
mintavétel jelentős mértékben befolyásol-
hatta az eredményeket, valamint nem állnak
rendelkezésre adatok klinikai mintán és ak-
tuálisan krízisben lévő párok mintáján. Az
adatfelvétel során problémát jelentett, hogy
mind a DAS, mind az Index of Sexual Satis-
faction skála intim kérdéseket tartalmaz, me-
lyekre a válaszadást sok esetben megtagadták
a résztvevők. Érdemes hangsúlyozni, hogy
a mérőeszköz faktorszerkezete vitatható, de
mivel a tesztforgalmazó hozzájárulása nélkül
nincsen lehetőségünk továbbfejlesztésre, té-
telekkel történő kiegészítésre és elhagyásra,
így a meglévő változattal kell dolgoznunk.
Úgy gondoljuk, hogy az ESEM megközelítés
adekvátnak tűnik, hiszen a különböző ská-
lákhoz tartozó tételektől nem várható el ma-
radéktalanul, hogy ne adjanak keresztöltése-
ket, így a jövőben az ESEM megközelítést
javasoljuk az elemzésekre.

Összességében a megerősítő faktorelem-
zés eredményei és a kérdőív belső konzisz-
tenciamutatói megerősítették, hogy a Diádi-
kus Alkalmazkodás Skála hazai mintán az
eredetivel megegyező négyfaktoros szerke-
zettel és megfelelő pszichometriai mutatókkal
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rendelkezik, lehetőséget biztosítva ezáltal
a kapcsolati minőség mérésére – a kutatásban
és a gyakorlatban egyaránt. A mérőeszközzel
végzett további hazai kutatások hozzájárul-

nának egy stabil faktorszerkezet létrehozá-
sához és a módszer rövidített változatának ki-
dolgozásához.

SUMMARY

PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE HUNGARIAN VERSION OF THE DYADIC ADJUSTMENT SCALE

Background and aims: The Dyadic Adjustment Scale (DAS), developed by Spanier in 1976,
is a 32 items self-report instrument measuring relationship quality. The purpose of this study
is to evaluate the psychometric properties of the Dyadic Adjustment Scale in the Hungarian
context. Methods: Analyses were based on data from a cross-sectional questionnaire study of
436 couples whose relationship existed for a period of at least six months. Sociodemographic
data as well as Dyadic Adjustment Scale were assessed together with Relationship Assessment
Scale (RAS),  Bem Sex Role Inventory (BSRI), Temperament and Character Inventory, brief
140-item version (TCI-140), and Index of Sexual Satisfaction (ISS). Results: The confirmatory
factor analysis (CFA) of the total sample showed a four-factor structure that corresponds to
the original scale. Internal consistencies of the subscales are ranging between 0,57 and 0,88
for men and between 0,62 and 0,88 for women. Cronbach’s alphas of the DAS main scale are
0,93 for men and 0,94 for women. The Dyadic Adjustment Scale showed significant positive
associations with relationship satisfaction measured by the RAS; as well as with the
Masculinity and the Femininity subscales of the BSRI; and the Reward Dependence, the Self-
Directedness, and the Cooperativeness scales of the TCI-140. Also, significant negative
correlations were found between the DAS and sexual dissatisfaction assessed by the ISS.
Discussion: Our findings indicate that the four-factor structure of the DAS is a valid and
reliable instrument for the Hungarian population.
Keywords: Dyadic Adjustment Scale, relationship satisfaction, psychometrics properties
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MELLÉKLET

1. melléklet. A DAS skáláinak korrelációi a férfiak és a nők mintáján (az összetartozó párok közötti
korrelációs értékeket szürkével jelöltük)

**p<0,001
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Diádikus 
Konszenzus – 0,726** 0,607** 0,659** 0,921** 0,782** 0,608** 0,527** 0,531** 0,768**

Diádikus 
Elégedettség  – 0,627** 0,684** 0,907** 0,612** 0,768** 0,516** 0,568** 0,749**

Diádikus 
Kohézió   – 0,533** 0,773** 0,539** 0,552** 0,715** 0,484** 0,663**

Érzelmek  
kifejezése    – 0,775** 0,539** 0,564** 0,477** 0,673** 0,642**

DAS     – 0,747** 0,732** 0,627** 0,635** 0,833**
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Diádikus 
Konszenzus      – 0,655** 0,565** 0,617** 0,907**

Diádikus 
Elégedettség       – 0,579** 0,643** 0,877**

Diádikus 
Kohézió        – 0,537** 0,750**

Érzelmek  
kifejezése         – 0,759**

DAS      –
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