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Orientacja przyszłościowa młodzieży
w dobie transformacji kulturowych

Wprowadzenie
We współczesnej psychologii rozwojowej, zgodnie z paradyg
matem kontekstualistyczno-dialektycznym i podejściem systemowym,
akcentuje się wielostronność, złożoność i różnorodność torów rozwoju
psychicznego człowieka i jego uwarunkowań (Tyszkowa, PrzetacznikGierowska, 1996). W kształtowaniu psychiki szczególną rolę przyznaje się
jej interakcjom z procesami kulturowymi i historycznymi zachodzącymi
w danym społeczeństwie, co silnie podkreślają przedstawiciele kierunku
kulturowo-historyczngo (Wygotski, 1971, 1978, Leontiew, 1962, Wertsch,
1991). Tworzy to podwaliny tezy, zgodnie z którą zmiany rozwojowe
psychiki człowieka zachodzą w kontekście jego życia i aktywności.
Wychodząc od powyższego, w

badaniach nad rozwojem

jednostki żyją cej czy to w społeczeństwach określanych mianem
cyw ilizow anych,

czy też określanych

jako

prym ityw ne,

należy

uwzględniać kontekst rozwojowy, gdyż wywiera on silny w pływ
na funkcjonowanie i rozwój psychiczny człowieka w e wszelkich jego
sferach, poczynają c od wzrostu fizycznego i dojrzewania biologicznego
przez czynności poznawcze, kształtowanie poglądów, postaw i działań
aż do uform owania się obrazu własnej osoby i świata (por., Łuria, 1976,
Piaget, 1977, Mead, 2000). W cią gu życia zmienia się charakter wyżej
wspom nianej interakcji: stopniowo wzrasta

rozwojowe znaczenie
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struktur psychiki (samoświadomości, koncepcji własnej osoby i koncepcji
życia) a ograniczeniu podlega stopień i zakres w pływ ów o charakterze
zewnętrznym względem podmiotu. Należy podkreślić, iż wzajemne
relacje między nimi zmieniają się w toku rozwoju indywidualnego, także
w związku z wydarzeniami społeczno-historycznymi, często o chara
kterze nienormatywnym, istotnymi z punktu widzenia przekształceń
struktur społecznych i tym samym ważnymi dla kształtowania dalszego
biegu życia ich członków. W tym miejscu pragnę zaakcentować
znaczenie wydarzeń niemożliwych do przewidzenia przez jednostkę,
a przez to nieuwzględnionych w tworzonych przez nią we wczesnych
okresach życia koncepcji własnej osoby i koncepcji własnego rozwoju.

Rola orientacji temporalnej w rozwoju jednostki
Współczesne teorie rozwoju w ciągu życia, jak już wyżej
syg na lizo w a n o,

p rzyjm u ją założenie,

że ludzie, w

granicach

wyznaczonych przez oddziaływania społeczne, kulturowe i biologiczne,
aktywnie kształtuję tor swego rozwoju (Baltes, Lindenberger, Staudinger,
1998, Brandstadter, Lerner, 1999, Heckhausen, 2000). Szczególne
ważnym regulatorem rozwoju człowieka sq cele, które przed sobq stawia
i zadania, których się podejmuje w kolejnych okresach swego życia. Cele,
jako stany upragnione, oczekiwane, które jednostka stara się zdobyć
i/lub utrzymać wytyczajq kierunek jej rozwoju. Zostaję przełożone
na czynności i działania, których realizacja określona jest potencjałem
własnym i potencjałem środowiska rozpoznanymi przez podmiot. W ten
sposób jednostka konstruujqc układ celów życiowych i planujqc
aktywność ukierunkowanq na ich osiqganie, świadom ie kształtuje bieg
swego życia.
Wybór celów i zadań, tworzenie pow iązań logicznych pomiędzy
nimi, cięgów przyczynowo-skutkowych, przestrzennych i czasowych
przypadają na okres adolescencji. W dalszych okresach rozwojowych
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m ogą one ulegać zmianom, wzbogaceniu, niekiedy zubożeniu, jak też
przesunięciom temporalnym, zgodnie z modelem selekcji, optymalizacji
i kompensacji, w zgodzie z teorią regulacji rozwoju (Riediger, Freund,
Baltes, 2005).

Rozwój jednostki i jego kontekst
Powiqzania i zależności między rozwojem człowieka a konteks
tem społeczno-kulturowym, w którym przebiega jego życie w interesujqcy sposób, z punktu widzenia om awianego problemu, przedstawia
koncepcja czterech płaszczyzn socjalizacji flillmann, 2005).
Pierwsza z płaszczyzn, uznawana za centralnq, obejmuje rozwój
jednostki wyrażajqcy się między innymi powiększajqcq się wiedzq,
wzorami doświadczeń, form owaniem tożsamości, świata wartości
i uczuć, kształtowaniem postaw. Od najwcześniejszych chwil jej życia
przebiega on w interakcji z otoczeniem społecznym (ludzie i ich wytwory).
Jednostka, już od momentu swego zaistnienia, oddziaływa na swe
środowisko, poczqtkowo nie będąc tego świadom ą .
Drugq płaszczyznę tworzq interakcje i czynności podmiotu.
Pierwszoplanowq rolę przypisuje się relacjom dziecka z rodzicami
i innymi członkam i rodziny, a także relacjom

z rów ieśnikam i

w przedszkolu, następnie w szkole, stosunkom z kolegami, z przyja
ciółmi.
Kolejną, trzecią płaszczyznę socjalizacji, sq instytucje powołane
specjalnie dla realizacji tego procesu takie jak żłobek, przedszkole,
szkołę, a także różne organizacje (np. organizacje młodzieżowe,
harcerstwo) oraz instytucje spełniające inne podstawowe funkcje, wśród
których znajduję się między innymi zakłady pracy, sanatoria, środki
masowego przekazu, Kościoły, wspólnoty religijne itp., które funkcjonuję
również jako ośrodki socjalizacji. W ich przypadku funkcja socjalizacyjna
ma charakter drugoplanowy.
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Czwartą , nadrzędną

płaszczyzną socjalizacji jest system

ogólnospołeczny cechujący się określoną strukturą kulturalną, polityczną,
socjalną i ekonomiczną, który pełni funkcję regulatora funkcjonowania
wszelkich instytucji.
Wymienione cztery płaszczyzny tworzą strukturę hierarchiczną.
Płaszczyzna wyższa określa w sposób ogólny warunki i zasady
funkcjonow ania

płaszczyzn

niższych,

jednak podlega w pływ om

pochodzącym z płaszczyzn zajmujących niższą pozycję w hierarchii.
Na

każdej płaszczyźnie zachodzą

bezpośrednie, a w obrębie hierarchii

liczne i różnorodne związki
zarówno bezpośrednie, jak

i pośrednie. W efekcie m am y do czynienia z tworem dynamicznym,
którego kierunek rozwoju nie jest w pełni przewidywalny w danym
momencie czasu. Procesy zainicjowane na jednej z płaszczyzn są
w

stanie uruchomić ciąg zmian dostrzegalnych

na pozostałych

płaszczyznach, których efektem może być radykalna przebudowa całego
hierarchicznego systemu.
W polu zainteresowań psychologa znajduje się nie tylko
płaszczyzna

p odstaw ow a,

ale też

pozostałe wyższego

rzędu

płaszczyzny, jak i cała tworzona przez nie dynamiczna struktura, która
przyciąga szczególne zainteresowanie w okresach przełomowych,
a takim bez wątpienia jest okres ostatniej transformacji systemowej
w Polsce. Stanowią one kontekst rozwojowy, w ramach którego jednostka
podejmuje zadania kulturowo przypisane do danego okresu życia.

Kluczowe zadania

okresu adolescencji i związki

między nimi
Wśród kluczowych zadań związanych z okresem adolescencji
znajdują się określenie własnej tożsamości osobowej i społecznej,
zbudowanie koncepcji własnej osoby i zarysowanie drogi życiowej
w perspektywie czasu.
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Centrum tożsamości stanowi hierarchia wartości podmiotu,
będąca dla niego punktem odniesienia zarówno podczas ustalania
celów, jaki i przy wyborze środków i sposobów ich realizacji, jak też ich
osadzania w czasie wzdłuż projektowanej drogi życiowej (Piaget, 1970,
Brzezińska, 2000, Czerwińska-Jasiewicz, 2005). W ten sposób procesy
tożsamościowe splatają się z procesami kształtowania się orientacji
temporalnej młodych ludzi. Ich konsekwencje mają znaczenie nie tylko
dla podmiotu, ale i dla całego społeczeństwa, gdyż prowadzą go do
odnalezienia swego miejsca w społeczeństwie, jednak nie tyle w ramach
aktualnej rzeczywistości, co raczej w

granicach

rzeczywistości

projektowanej, przewidywanej przez młodego człowieka. Decyzje
podejmowane przez młodzież swym zasięgiem przekraczają granice
teraźniejszości w obu kierunkach: z jednej strony - osadzone są
w przeszłości młodego człowieka, a z drugiej strony - wybiegają często
w bardzo odległą przyszłość.
Jedną z istotnych konsekwencji obu procesów jest odnalezienie
przez m łodego człowieka swego

miejsca w

świecie dorosłych

zastanym, antycypowanym bądź projektowanym. Negatywna ocena
rzeczywistości wyzwala u części młodzieży niezadowolenie, pobudza do
buntu, a nawet do podejmowania prób zmiany otaczającego świata
(Oleszkowicz, 2006). W budowanych przez nią koncepcjach własnej
osoby i własnej drogi życiowej można odnaleźć cele i zadania
ukierunkowane na przebudowę świata (Piaget, 1970). Często są
osadzone w odległej perspektywie czasu (Liberska, 1993, 2004). Jednak
niektórzy młodzi ludzie nie są w stanie dostrzec w swym środowisku
szans rozwoju dla siebie, a zarazem nie czują się na siłach przeciwstawić
się temu, niekiedy ze względu na niską ocenę własnego potencjału,
chociaż nie zawsze jest to ocena adekwatna. W przypadku niektórych
z nich procesy tożsamościowe ulegają znacznemu spowolnieniu lub
nawet zaham owaniu a orientacja temporalna zostaje zawężona do
krótkiego interwału czasu teraźniejszego. W tej grupie można odnaleźć
również jednostki, które pom imo trudności w określeniu własnej
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hierarchii wartości, ustaleniu celów, rozpoznaniu i wyborze zadań dla
siebie, jednak podejmujq wysiłek zaprojektowania własnego życia
w wymiarze przyszłości. Nie m a jqc wystarczajqcej orientacji w e własnych
zasobach

ani w

otaczają cej rzeczywistości, odczuwajqc

presję

środowiska, presję swego dojrzewajqcego ciała i wreszcie presję
przekształcają cych się struktur psychicznych, zakładają bardzo rozległą
perspektywę czasu, którq wypełniają zgodnie z odczuwanymi naciskami
w sposób przypadkowy lub uznany za bezpieczny - w odległej
przyszłości

dają c sobie dużo czasu na przemyślenia, na zdobycie

orientacji o sobie i świecie (Liberska, 2004, 2007). Daje im to poczucie,
iż nie różnią się nadmiernie od swych rówieśników, nie odstają od innych
i przynależę do swej kohorty. W ich przypadku deklarowana jest
orientacja przyszłościowa o ubogiej strukturze treściowej i znacznej
rozległości czasowej.
W tym miejscu wyraźnie zaznaczajq się związki procesów
zaangażowanych w kształtowanie orientacji temporalnej i tożsamości
z rzeczywistością percypowaną przez podmiot.

Model kształtowania się orientacji przyszłościowej
młodzieży w kontekście życiowym
Relacje, mniej i bardziej ścisłe, pośrednie jak i bezpośrednie
między zm ianam i rozwojowymi orientacji przyszłościowej jednostki, tak
jakościowymi, jak i ilościowymi, a kontekstem życia, ilustruje model
opracowany zainspirowany rozważaniami M alm berga (1998) na temat
pow iązań kontekstów rozwojowych (rys. 1).
Przedstawiony model wpisuje się w wyżej scharakteryzowaną
koncepcję czterech płaszczyzn socjalizacji. Wyróżnionym płaszczyznom,
poczynają c od nadrzędnej, odpowiadają kolejno: struktura społeczna,
tradycja kulturowa, w tym także podstawowe środowiska rozwoju takie
jak rodzina, grupa rówieśnicza, krą g przyjaciół itp. oraz struktury psychiki.

Orientacja przyszłościowa młodzieży w dobie transformacji kulturowych___________ 2 ]
Rysunek1
Relaqe między rozwojem orientacji przyszłościowej jednostki i jej kontekstem życia

Kontekst życiowy w czasie t,...tn

Struktura społeczna

Tradycja kulturowa

(państwo, system polityczny,
społeczno-ekonomiczny, rynek pracy)

(role płciowe, normy wiekowe,
obyczaje, model rodzinny i inne)

Jednostka w czasie t,...tn
Przełożenie na standardy
i oczekiwania podmiotu w biegu
jego życia:

T

&

w to k u systematycznej edukacji i
drugoplanowych przypadkowych
oddziaływań socjalizacyjnych
odtworzenie w strukturach umysłu
organizacji społeczeństwa, w tym
hierarchii społecznej, statusów kobiet i
mężczyzn, statusów grup wiekowych,
sposobu spraw owania władzy, systemu
prawnego, reguł rzqdzqcych
gospodarkę itd.

w toku doświadczeń podm iotu zwigzanych z
aktywnościg w rodzinie, szkole i innych
środowiskach odtworzenie w strukturach
umysłu w zorów kultury, w tym jej w ytworów
materialnych i niematerialnych, tradycji
narodowej (jak też w łasnej grupy
mniejszościowejl, wartości, norm
ogólnospołecznych, religijnych, rodzinnych,
wiekowych, modelu rodziny, ról rodzinnych i
inne
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Kontekst życiowy kształtowania orientacji przyszłościowej
młodzieży
Kontekst życiowy jest ukonstytuowany przez całokształt, bqdź
całość relacji podmiotu z jego środowiskiem rozwoju (Bronfenbrenner,
1979,Tyszkowa, Przetacznik-Gierowska, 1996), a zatem obejmuje nie tylko
poszczególne płaszczyzny socjalizacji, ale całq hierarchię wpływ ów
socjalizacyjnych

flillm ann,

p rzekształcają cy się,

2005). Tworzy on

którego

dynam ika

układ

dynamiczny,

jest p ochodną relacji

„poziomych" czyli przebiegajqcych na jednej płaszczyźnie, jak i z relacji
„pionowych" (inaczej „poprzecznych"), czyli relacji zachodzą cych
pomiędzy różnymi płaszczyznami, tak o charakterze bezpośrednim,
jaki pośrednim.
W o s ta tn ic h

la ta ch ,

ja k

już

s y g n a liz o w a n o ,

ro s n ą ce

zainteresowanie badaczy przyciqgajq wpływy wydarzeń historycznych
i procesów społeczno-kulturowych na rozwój człowieka (Wygotski, 1971,
Łuria, 1976, Piaget, 1977, Levy-Bruhl, 1992, Tyszkowa, PrzetacznikGierowska, 1996). Chodzi nie tylko o zmiany warunków rozwojowych
zachodzą ce z wiekiem jednostki, bądź zmiany kulturowe doświadczane
w toku życia, ale także o wydarzenia przypadkowe, specyficzne tylko dla
danej jednostki (Baltes, Reese, Lipsitt, 1980, Pietrasiński, 1990, Trempała,
2000). Zmiany pierwszego i drugiego rodzaju można określić mianem
regularnych, typowych, gdyż m ają charakterystykę ponadjednostkową,
sq specyficzne dla wszystkich ludzi w określonym okresie rozwojowym
lub w określonym etapie rozwoju społeczeństwa.

Przykładem zmian

pierwszego rodzaju sq zmiany zadań rozwojowych przypisanych
do określonego okresu życia w danej kulturze zachodzqce w biegu życia,
natom iast przykładem

zm ian

drugiego

rodzaju

sq wydarzenia

społeczne, polityczne lub kulturowe, którym przypisana zostaje ranga
wydarzeń przełomowych z punktu widzenia rozwoju danej grupy
społecznej, danego narodu, cywilizacji i które swym zasięgiem obejmujq
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całą generację, a niekiedy wiele generacji takie, jak kryzys ekonomiczny,
wybitne odkrycia naukowe, rewolucja technologiczna, wojna światowa
itp. Przykładem zmian trzeciego rodzaju sq wydarzenia o charakterze
nienormatywnym, znaczqce dla jednostek, które nie sq doświadczane
przez ogół ludzi, jak na przykład rozwód rodziców, wielka wygrana
w

Lotto, zwycięstwo w

konkursie Miss Świata,

medal zdobyty

na Olimpiadzie itp. (Dohrenwend, Dohrenwend, 1974, Trempała, 2000).
Przeżywane wydarzenia

normatywne, nienormatywne czy

pozanormatywne, wchodzq w skład doświadczenia indywidualnego.
Nieustajqce procesy jego strukturacji i restrukturacji (Tyszkowa,
Przetacznik-Gierowska, 1996) zachodzqce w strukturach

umysłu

podmiotu konstytuujq jego psychikę znajdujqcq się dzięki strumieniowi
informacji docierajqcych do niego ze środowiska wewnętrznego
i zewnętrznego w stanie dynamicznego niezrównoważenia będą cego
atrybutem rozwoju. Odwołujgc się do koncepcji równoważenia Piageta
(1981) przyjmujemy, że informacje o świecie zewnętrznym dzięki
procesom

asymilacji i akomodacji, zostają w łączone w

system

psychiczny człowieka, co prowadzi do przekształceń w subsystemach
psychiki, w następstwie których cały system podlega przemianie
i powstaje nowy rodzaj interakcji jednostki z jej środowiskiem.
W ramach koncepcji strukturacji i restrukturacji doświadczenia
indywidualnego Tyszkowej (1988), odw ołującej się do jego trzech
aspektów wyróżnionych przez Piageta (Piaget, 1967, Tyszkowa, 1996)
wszelkie zjawiska,

procesy i zdarzenia

zachodzqce w

świecie

zewnętrznym, w tym reakcje konkretnych jednostek, które zostały
dostrzeżone przez podmiot, w pierwszej kolejności („na wejściu") zostajq
przeanalizowane przez jego struktury poznawcze, w drugiej kolejności podlegajq opracowaniu afektywnemu i dopiero po ujęciu „kategoriach
w a rto ści

przez

o dn ie sie nie

do

system u

e w a lu a ty w n e g o

(...)

ukształtowanego w warunkach życia w systemie społeczeństwa i jego
kultury", stajq się aktywnym elem entem

systemu

psychicznego

(Tyszkowa, 1996, s. 127) i jako taki włqczają się w procesy jego dalszych
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zmian rozwojowych oraz przekształcenia relacji podmiotu z kontekstem,
a w dalszej perspektywie przekształceń tego ostatniego. W ten sposób
podmiot nie tylko kreuje samego siebie, ale też przekształca kontekst
swego dalszego rozwoju.
Zgodnie z powyższymi tezami psychika podmiotu percypują cego
otaczający go świat, zachodzące w nim procesy i wydarzenia społeczne,
polityczne, ekonomiczne, kulturowe (zarówno w makro-, jak i mikroskali)
podlega zmianom, a w związku z tym zmianom podlega także
zawartość treściowa i struktura jego orientacji temporalnej funkcjonującej
jako subukład w systemie psychicznym (Liberska, 2004).

Struktura społeczna jako kontekst kształtowania orientacji
przyszłościowej młodzieży
Komponenty wyróżnionej na rysunku struktury społecznej, takie
jak rynek pracy, system polityczny, struktura władzy, opieka społeczna,
środki m asowego przekazu i inne, tw o rz ą
w ielu

propozycji i w ym ogów ,

zróżnicowaną mieszaninę

które ostatecznie

muszą

zostać

indywidualnie przetworzone przez każdą jednostkę ludzką..." będącą
„...konkretną tkanką warunków życia, traktowanych przez jednostkę jako
obiekt, który należy opanować i przekształcić" (1994, s. 89).
Transformacja

system owa w

ostatnich

kilkunastu

latach

w znacznym stopniu określa kierunek i dynamikę zmian kontekstu
społeczno-ekonomicznego (Adamski, 1994). Analiza trendów przemian
społeczeństw postindustrialnych pozwala prognozować dalsze jego
przekształcenia (Tyszka, 2002, Wnuk-Lipiński, 2004, Bauman, 2006).
Współczesne polskie społeczeństwo szybko zbliża się do modelu
funkcjonowania społeczeństw postindustrialnych, co wyraża się między
innym i sp otę go w a n ie m
p rzekształceniem

rynku

przepływ u
pracy

inform acji

p oleg a jącym

i autom atyzacją,
na

sukcesyw nym
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zmniejszaniu się możliwości podejmowania pracy fizycznej i wzroście
możliwości podejm owania

pracy umysłowej, dużą dostępnością

edukacji na poziomie średnim i wyższym oraz powiększaniem grupy
wysokiej klasy profesjonalistów , wzrostem

znaczenia

instytucji

naukowych i ośrodków badawczych, rozbudową prywatnego sektora
usług i zawężeniem państwowego sektora produkcyjnego, jak też coraz
większą medializacją i wirtualizacją w codziennym życiu jednostek.
Wśród wskaźników współczesnych przemian kontekstu specjaliści
wymieniają także nasilenie ruchów migracyjnych i zaostrzanie się
przeciwstawnych trendów w sferze życia intymnego i prokreacji,
postępującą liberalizację obyczajów i moralności oraz atomizację
społeczną.
Wymienione procesy obejmują wszystkie płaszczyzny ludzkiej
aktywności i poziomy struktur społecznych, zarówno makro-, mezo-,
jak i mikrostruktury (Tyszka, 2002). W najbliższym okresie prognozuje się
coraz wyraźniejsze przełożenie transformacji z poziomu makro- na
poziomy niższego rzędu, w szczególności na styl życia rodzinnego
i indywidualnego, poprzez - zgodnie w poglądam i niektórych badaczy orientacje temporalne młodego pokolenia.
Zgodnie z przedstawionym

modelem

(rys. 1) i koncepcją

strukturacji i restrukturacji, proces kształtowania się orientacji temporalnej
wiąże się z percepcją zjawisk zachodzących w kontekście rozwojowym,
następnie z ich opracowaniem poznawczym, afektywnym i ewaluacją
w strukturach umysłu młodego człowieka.
Zatem za punkt wyjścia do analizy orientacji temporalnej
młodzieży przyjęto poznanie jej percepcji i oceny procesów i wydarzeń
zachodzących w aktualnym i antycypowanym kontekście życiowym,
które zostają uwzględnione w projektach rozwoju osobistego.
Jednak w tym miejscu należy przypomnieć, że rola kontekstu
społeczno-ekonomicznego, stanowiącego najszerszą, najogólniejszą
płaszczyznę socjalizacji, w kształtowaniu się orientacji temporalnej
młodzieży zostaje w pewnym stopniu zmodyfikowana, upośredniona
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przez oddziaływania

płaszczyzn z niższych poziom ów hierarchii

w pływ ów socjalizacyjnych.

Tradycja kulturowa

jako kontekst kształtowania orientacji

przyszłościowej młodzieży
Istotną składową kontekstu życia jest tradycja kulturowa, która
jest przekazywana jednostce za pośrednictwem nie tylko instytucji czy
struktur specjalnie do tego celu powołanych, którym przypisano funkcję
kulturotwórczą ale też za pośrednictwem instytucji, których udział
w

międzypokoleniowym

przekazie dorobku kulturowego ma rolę

drugoplanową.
Efektywność przekazu jest w znacznej mierze wyznaczona przez
aktywność podmiotu oraz relacje ze środowiskami jego rozwoju,
w szczególności z rodziną i środowiskiem edukacyjnym (Tyszkowa, 1996,
Piorunek, 2004, lillm ann, 2005).
Aspekty strukturalne kontekstu życiowego, takie jak dominująca
ideologia, stratyfikacja społeczno-ekonomiczna, rynek pracy i wpisane
w system dopuszczalne bądź gwarantowane tranzycje (przejścia
z jednego poziomu społecznego lub ekonomicznego na inny) znajdują
swe przełożenie w systemie edukacyjnym (por. Zazzo, 1972, Bernstein,
1977,1986, Rodriguez-Tome, Bariaud, 1987,1993, Kotasek, 1996). Także
aspekty kulturowe kontekstu społeczno-kulturowego, takie jak role
płciowe czy normy wiekowe, zostają odtworzone w

kontekście

edukacyjnym.
Generalnie system edukacyjny odtwarza w procesie wychowania
i nauczania strukturę społeczną oraz treści społeczne, w tym kulturę.
Dzieci i dorastający internalizują wartości swego środowiska społecznokulturowego, opanowują jego wytwory, sposoby ich wykorzystywania,
uczą się norm i ról społecznych. Poznają zadania przypisane w danej
kulturze. Na tej bazie kształtują się ich oczekiwania dotyczące przebiegu
życia w

perspektyw ie

czasu

przyszłego,

które są

osadzone
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p rz e d e

w s zystkim

w

poznaw anych,

a ktu a ln ych

w a ru n k a c h

środowiskowych. W powyższym świetle system edukacyjny przygotowuje
dzieci i młodzież do życia w określonym kontekście społecznokulturowym, tym samym go stabilizuje. Rodzi to pytanie o rolę edukacji w
przygotowaniu młodego pokolenia do radzenia sobie z potencjalnymi
prospektywnymi przekształceniami kontekstu życiowego.
Ocena działań stabilizujących dany system a realizowanych
poprzez kontekst edukacyjny nie jest jednoznaczna. Niektórzy badacze
w iążą z nimi zagrożenie polegające na ograniczaniu potencjalnych
szans nawet całych grup społecznych, a przynajmniej niektórych
jednostek, na pełniejsze wykorzystanie osiągnięć kulturowych i zmianę za pomocą kreowanych przez nich indywidualnych koncepcji rozwoju przewidzianego dla nich w danym systemie modelu i toru życia (por.
Rodriguez-Tome, Bariaud, 1987, lillm ann, 2005).
W tym miejscu należy podkreślić rolę rodziców, rówieśników,
mediów, a przede wszystkim własnej aktywności młodych ludzi
w

przygotowaniu do sprostania oczekiwaniom społecznym

oraz

wypełnienia zadań przewidzianych w osobistych koncepcjach życia
(Siibereisen, Noack, Eyfert, 1986, Brown, 1990, Fine, Mortimer, Roberts,
1990, Malmberg, 1998, Liberska, 2004).
W zaproponowanym modelu (rys. 1) uwzględniono również
znaczącą

rolę kontekstu

rodziny w

kształtow aniu

stan d ardó w

i oczekiwań życiowych młodych ludzi.
Na podstawie wyników niektórych badań nad związkami między
wyobrażeniami na temat przyszłości osobistej, szczególnie w wymiarze
kariery zawodowej młodzieży a środowiskiem rodzinnym, do ważnych
ich uwarunkowań

należy zaliczyć status społeczno-ekonomiczny

rodziców, atmosferę dom u

rodzinnego i specyfikę oddziaływań

wychowawczych podejmowanych przez rodziców. Wpływ poziomu
wykształcenia rodziców, który jest uznawany za decydujący w dużej
mierze o dostępności wytworów kultury dla ich dzieci, okazuje się też
istotny dla planów edukacyjnych dorastających i ich optymizmu wobec
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przyszłości osobistej (Tyszkowa, 1979, 1985,

Bakiera, 1996). Status

społeczno-ekonomiczny rodziny oddziałuje także na oczekiwania
młodych ludzi dotyczqce zadania rozwojowego, jakim jest podjęcie
aktywności społeczno-politycznej w dorosłym życiu (Lamm, 1976,
Havighurst, 1981, Liberska, 2004).
Ponadto status społeczno-ekonomiczny rodziców różnicuje
sposób rozlokowania oczekiwań młodzieży w perspektywie czasu.
Rezultaty niektórych badań w tym obszarze wskazują, że wraz ze
wzrostem statusu społeczno-ekonomicznego rodziny ujawnia się
wyraźniejsza koncentracja dorastających na przyszłości i wydłużeniu
ulegają plany życiowe (Nurmi, 1987, M etha i in., 1972, Trommsdorff,
Lamm, Schmidt, 1979, Tyszkowa, 1985). Krótsza perspektywa czasowa
i wyraźniejsze zainteresowanie teraźniejszością są związane, zdaniem
niektórych specjalistów, z wyższym poziomem realizmu strukturacji
oczekiwań młodzieży wywodzącej się z rodzin o niższym statusie
(Cameron i in., 1977-1978, Trommsdorff, i in. 1978), Trommsdorff, 1983).
Reasumując, każda rodzina charakteryzuje się specyficznym
u k ła d e m

c z y n n ik ó w

s p o łe c z n o -e k o n o m ic z n y c h ,

ku ltu ro w y c h

i osobowościowych, jak też świadomościowych, który jednak może być
rozpatrywany jako, podobnie jak kontekst edukacyjny, odbicie szerszego
kontekstu społeczno-kulturowego. Relacje między podmiotem a jego
kontekstem

rozw ojow ym ,

będąc źródłem

w ie lu

różnorodnych

doświadczeń, w istotny sposób oddziaływają na wszystkie aspekty jego
orientacji temporalnej (Tyszkowa, 1985, Pulkkinen, 1994, Liberska, 1995,
2000,2004).
Podjęcie bardziej

pogłębionej eksploracji nad

relacjam i

kontekstu rodzinnego bądź edukacyjnego z szerszym kontekstem
życiowym

uzasadniają

dynam iczne

przekształcenia

system owe

zachodzące w ostatnim okresie czasu w Polsce, a także rozważania
niektórych badaczy prognozujące ich potencjalne konsekwencje dla
orientacji przyszłościowej nowego pokolenia (Tyszkowa, 1985, Tyszka,
2002). Nie można wykluczyć, że nowe

badania

przybliżą nas
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do pełniejszego rozpoznania specyfiki zmian kontekstu i ich znaczenia
dla kształtowania się orientacji przyszłościowej młodzieży, jej zawartości
treściowej, rozciągłości czasowej, realizmu i struktury.

Procesy społeczno-ekonomiczne w percepcji młodzieży
a przemiany jej orientacji przyszłościowej w świetle
wyników badań własnych
Zdaniem

niektórych

specjalistów zachodząca

w

Polsce

transformacja systemowa, w aktualnej ocenie, obejmuje trzy okresy
o odmiennej charakterystyce. Pierwszy z nich został określony mianem
szokowego ze względu na zakres i radykalizm zmian w sferach życia
politycznego i ekonomicznego i ich przełożenie na warunki życia
jednostek (Tyszka, 2002, s. 98). Przypada on na początek lat
dziewięćdziesiątych i wiąże się z wydarzeniami „okrągłego stołu". Po nim
następuje okres adaptacji do zmodyfikowanego kontekstu życiowego,
wyrażający się poszukiwaniami nowych szans życiowych i miejsca dla
siebie w zmienionej rzeczywistości społeczno-ekonomicznej. W tym
okresie ustabilizował się kierunek transformacji, dzięki czemu pojawiły
się możliwości wypracowania nowego modelu życia, zasadzającego się
na zmodyfikowanej hierarchii wartości, stanowiącej podstawę określenia
celów i zadań i ich rozmieszczenia, w konsekwencji przemian warunków
życiowych, w bardziej wydłużonej perspektywie czasu w porównaniu
do okresu wcześniejszego. Reforma systemu edukacji przyczyniła się
w znaczący sposób do zmiany struktury treściowej orientacji temporalnej
młodzieży poprzez zwiększenie dostępności wyższych poziomów
kształcenia (Bańka, 2006). Stworzyło to wielu młodym ludziom szansę
na rozwinięcie kompetencji przydatnych w radzeniu sobie z wyzwaniam i
nowego systemu i pełniejszego wykorzystania szans rozwojowych
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tkwiqcych w zmieniającym się kontekście (Strykowska, 2002). Trzeci okres
transformacji wiąże się z dalszą zmianą warunków życiowych, u podłoża
których zn ajdu je m y z jednej strony u m a cnia n ie

się systemu

demokratycznego i procesy globalizacyjne, a z drugiej - działania
stabilizujące sytuację społeczno-polityczną w skali makro, w tym
0 charakterze zbrojnym, które zostały w pewnym stopniu wymuszone
przez ataki terrorystyczne.
W związku z radykalnymi przekształceniami modelu i sposobu
życia dom inującego w Polsce od czasu zakończenia II wojny światowej,
które zostały zainicjowane

w ostatnim dwudziestoleciu, a których

kierunek wyznaczają nowe jakościowo wzorce wartościowania, zmienił
się również sposób postrzegania świata (Świda-Ziemba, 1999, s. 4-5).
W tym miejscu nasuwa się pytanie o jego znaczenie dla kształtowania się
orientacji tem po ra ln e j

m ło d eg o

pokolenia? Czy transform acja

systemowa zachodząca w Polsce znajduje swe przełożenie na treść
1strukturę temporalną orientacji przyszłościowej młodzieży?
Wyniki badań własnych prowadzonych od ponad dwudziestu lat,
podbudowane rozważaniami wybitnego polskiego psychologa Stefana
Szumana (1985) na tem at znaczenia warunków ustroju społecznego dla
oczekiwań lokowanych w przyszłości przez młodych ludzi i rezultatami
wieloletnich dociekań tak uznanych badaczek, jak Antonina Gurycka
(1998) oraz Hanna Świda-Ziemba (1999, 2005) nad przemianami
systemu wartości młodzieży i ich odzwierciedleniem w jej planach
życiowych, stanowią podstawę do udzielenia odpowiedzi twierdzącej na
powyższe pytania.
Materiał badawczy zebrany w toku własnej eksploracji umożliwił
uzyskanie bardziej pogłębionego wglądu w nie tylko w treść i strukturę
orientacji tem poralnej młodzieży,

ale także w

jej zewnętrzne

uwarunkowania jak i ich przemiany zachodzące w czasie. Badania
prowadzono od 1991 roku do 2007 na terenie Wielkopolski i Ziemi
Lubuskiej w trzech etapach: 1991-1992, 2000-2001, 2006-2007.0bjęto
nimi 900 młodych ludzi w wieku 17-19 lat. W badaniach wykorzystano
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rozmowę psychologicznq na temat percepcji przekształceń kontekstu
społeczno-ekonom icznego

i kwestionariusz „Oczekiwania wobec

przyszłości".
Generalnie stwierdzono u młodych ludzi, utrzymujqcq się przez
cały czas transformacji systemowej, przewagę orientacji przyszłościowej
nad prezentystycznq i przeszłościową . W przypadku grupy młodzieży,
stosunkowo nielicznej, która

koncentruje się na teraźniejszości,

rozpoznano między innymi zakłócenia procesów tożsamościowych lub
ich spowolnienie.
W miarę przybliżania się do dorosłości młodzi ludzie coraz
częściej uwzględniają w budowanych przez siebie koncepcjach własnej
przyszłości zadania rozwojowe, kulturowo przypisane do kolejnych
okresów życia. Tendencja ta została odnotowana na wszystkich etapach
transformacji.
Jednak percypowane przemiany kontekstu znajdują swoiste
odzwierciedlenie zarówno w treści, jak i w strukturze temporalnej
orientacji przyszłościowej. Wyraża się to między innymi stopniowym
wzrostem zainteresowania zdrowiem fizycznym i psychicznym, tak
własnym, jak i najbliższych oraz coraz wyższą rangq przypisywanq
rozwojowi własnego potencjału intelektualnego i moralności.
Ponadto systematycznie, z etapu

na etap, zwiększa się

przeświadczenie o wartości pracy zawodowej i konieczności jak
najwcześniejszego podjęcia działań ukierunkowanych na zabezpiecze
nie materialne własnej rodziny.
Zmniejszenie się zainteresowania młodzieży możliwościami
zdobycia solidnego wykształcenia
transformacji

odnotowane na drugim etapie

okazało się zjawiskiem przejściowym. Nie można

wykluczyć, iż była to reakcja, swoisty przejaw buntu wobec zmian
kontekstu edukacyjnego prowadzącego, w ocenie części dziewczqt
i chłopców, do wydłużenia cyklu edukacyjnego, a w dalszej perspektywie
przyczyniajqcego się do odsunięcia oczekiwanego przez nich momentu
wejścia w dorosłość. Pełniejsze rozpoznanie przez młodych ludzi
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kierunku postępujących przemian ekonomicznych i ich znaczenia dla
jednostki i rodziny dostarczyło podstaw do nasilenia ich oczekiwań
zwiqzanych z uzyskaniem wykształcenia. Jednocześnie było jedną
z przyczyn przebudowy struktury temporalnej orientacji temporalnej,
w tym odłożenia w czasie momentu realizacji oczekiwań dotyczących
stabilizacji relacji intymnych, zawarcia małżeństwa i narodzin dziecka/ci.
Stosunkowo trwała okazała się tendencja spadkowa ważności
przypisywanej przez młodych ludzi oczekiwaniom związanym ze
zdobyciem wysokiego statusu ekonomicznego, a także z podjęciem
odpowiedzialności społecznej, w tym, co jest zjawiskiem niepokojącym opieką nad starzejącymi się rodzicami.
R ozpoznane
zachodzące w

zm ia n y

o rie n ta cji

percypowanym

te m p o ra ln e j

przez nią

m ło d zie ży

przekształcającym się

kontekście są w znacznej części spójne, podobnie jak relacje między
poszczególnymi oczekiwaniami i sposób ich rozplanowania w czasie.
Na gruncie koncepcji Piageta tę spójność zmian orientacji przyszłościo
wej, szczególnie w jej strukturze temporalnej, można zinterpretować jako
efekt majoryzującego równoważenia i wskaźnik postępującej adaptacji
do przekształcającej się rzeczywistości i to we wszystkich jej sferach.
Z drugiej strony, stabilność zawartości treściowej można uznać
za wskaźnik trwałości wartości naszej kultury. W ramach wskazanej
koncepcji inteligencji rozwój jest określony przez cztery czynniki, z których
jeden, o charakterze diachronicznym, tworzy tradycja kulturowa wraz
z przekazem wychowawczym (Piaget, 1977). W świetle wyników badań,
w yłania

się możliwość, iż pełni on funkcję ograniczającą

lub

spowalniającą, czy też modyfikującą wpływy aktualnych wydarzeń
nienormatywnych. Efektem takiego działania jest względna stabilizacja
treści oczekiwań

lokowanych

przez młodzież w

projektowanym

przebiegu własnego życia uchwycona empirycznie w dotychczasowym
przebiegu transformacji: od pierwszego do trzeciego jej etapu.
Przesunięcia w hierarchii oczekiwań młodzieży mogą być
odczytane jako wyraz kryzysu, przejściowych załam ań wzorców
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kulturowych. Wskazują na zakres i wielkość zmian percypowanych przez
młodych ludzi w kontekście społeczno-ekonomicznym wymuszajqcych
regulację opartą na przewadze adaptacji nad asymilacjq.
Tu nasuwa się pytanie, czy można je uznać za przejaw
wchodzenia w czasy ponowoczesne, w płynną rzeczywistość (Bauman,
2006, Kotlarska-Michalska, 2007)?
Jednak na obecnym etapie badań prawdopodobne wydaje się
wyjaśnienie, iż w okresie drugim transformacji doszło do przełożenia
„szoku" etapu pierwszego na struktury psychiki, w tym orientację
tem poralnq,
czynnikom

lecz dzięki procesom
rozw ojow ym , w

ku lturow e g o

rów now ażenia

i pozostałym

szczególności czynnikom

i w ych o w a w cze g o ,

o d n o to w a n e

przekazu

przekształcenia

w hierarchii oczekiwań młodych ludzi okazały się częściowo nietrwałe.
W powyższym ujęciu wspom niana płynność wydaje się być ograniczona
w

odniesieniu

do współczesnej

m łodzieży gdyż w

przypadku

przynajmniej niektórych oczekiwań ma charakter okresowy.
N a to m ia s t
przyszłościow ej

a n a liz a

m łodzieży

s tru k tu ry
ukazuje

te m p o ra ln e j

istotne

o rie n ta c ji

jej przekształcenia

zachodzqce na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Niektóre podstawowe
cele i zadania życiowe uległy wyraźniej lokalizacji temporalnej, co
doprowadziło do zmiany ich zagęszczenia w kolejnych okresach
rozwojowych. Doprowadziło to do przebudowania całej koncepcja biegu
życia, jednak największe zmiany objęły okres wczesnej dorosłości. I tak,
od 1991 roku oczekiwania dotyczqce stabilizacji sytuacji zawodowej
i materialnej oraz podjęcia odpowiedzialności społecznej stopniowo były
przenoszone z trzeciej dekady życia na dekadę czwartą . Natomiast
odroczenie w czasie momentu spełnienia

oczekiwań zwią zanych

z aktyw nością m ałżeńską i rodzicielską d o p ro w a dziło

do

ich

przeniesienia z pierwszej fazy wczesnej dorosłości (20 - 25 r.ż.) do fazy
następnej (25-30 r.ż.).
Zmiany w strukturze orientacji przyszłościowej młodych ludzi
dotyczqce odsuwania przez nich w czasie realizacji wielu oczekiwań,
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w tym związanych zżyciem małżeńskim i prokreacjq, odnotowali również
inni

b a d a cze

(W rzesień,

2003). Je dn a k w

obe cn ym

sta n ie

zaawansowania badań nie można z pełnq odpowiedzialnością głosić
ich

trw a ło ś c i

(Liberska,

2007) a ni

o d rzu cić

w cze śn ie jsze g o

przypuszczenia sform ułowanego przez Trempałę (2003), iż sq one
wyrazem przejściowej deregulacji cyklu życia, ani też nie można
zaakceptować tezy głoszonej przez niektórych specjalistów, iż jednym ze
znam ion współczesności staje się opóźnianie momentu podejmowania
decyzji doniosłych życiowo (Wrzesień, 2003).
Współczesna

młodzież wskazuje na różnorodne zjawiska

i procesy w kontekście życiowym, które ocenia jako zagrożenia z punktu
widzenia realizacji oczekiwań dotyczqcych przyszłego życia (Yowell,
2000, Liberska, 2004). Świadczy to po pierwsze - o dużej wrażliwości
młodych

ludzi na zjawiska

patologiczne występują ce w

świecie

zewnętrznym, która jest jednq z prawidłowości rozwoju psycholo
gicznego (Szuman, 1985, Tyszkowa, 1993) a po drugie - o wadze zadań
stanowiqcych oś rozwoju i wyznaczajqcych sens życia.
W różnych etapach transformacji systemowej młodzież ocenia
różne zjawiska i procesy jako zagrażające jej przyszłości. Porównanie
wyników z trzech etapów wskazuje na systematyczny wzrost częstości
o baw dotyczqcych rynku pracy i bezpieczeństwa publicznego łqczonego
przez m łodych

ludzi z osłabieniem

systemu

norm

i wartości

uniwersalnych.
Rosnące zaniepokojenie wzbudzają nie tylko przemiany w sferze
moralności i ładu społecznego, które percypuje młodzież, ale również
percypowane przez niq zagrożenia

na arenie międzynarodowej,

u podłoża których często leżą różnice światopoglą dowe czy wyznaniowe
i pow iąza n e z nimi przejawy terroryzmu.
Natomiast stopniowo, z etapu na etap, osłabia się zagrożenie dla
przyszłości osobistej dostrzegane w postaci zanieczyszczeń środowiska
naturalnego i sytuacji wewnętrznej w

kraju (konflikty o podłożu

politycznym). Ta ostatnia zmiana może prognozować stabilizowanie się
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sytuacji politycznej w percepcji młodego pokolenia bą dź jego obojętny
stosunek do działań różnych ugrupowań

politycznych wynikający

z przekonania, że nie majq one istotnego znaczenia dla przyszłości
jednostek. To ostatnie przypuszczenie jest zasadne w świetle wyników
badań wskazujących na zmniejszanie się zainteresowania młodych ludzi
aktywnością społeczno-polityczną i odsuwaniem na późniejszy okres
życia momentu podjęcia roli obywatela w pełniejszym zakresie. Jednak
na ostatnim etapie odnotowano nieznaczne przesunięcie w przeciwnym
kierunku tego momentu, co może być symptomem nowego cyklu zmian.
Poczynając od pierwszego etapu transformacji, czyli od 1991 roku,
jak już sygnalizowano, wzrasta liczba wypowiedzi młodych ludzi
wskazujących, że sytuacja na rynku pracy, aktualna i prognozowana,
wywiera niekorzystny w pływ

na ich losy. Znalazło to wyraziste

przełożenie w strukturze treściowej orientacji przyszłościowej w postaci
coraz to większej wagi przypisywanej przez młodzież aktywności
ukierunkowanej na znalezienie stałej pracy, podnoszenie kompetencji
i umiejętności zawodowych i zdobycie statusu

fachowca w obranej

dziedzinie, a także szacunku społecznego. Ponadto m om ent uzyskania
satysfakcjonującej pracy, także pod względem

materialnym, jest

sukcesywnie odraczany na coraz późniejsze lata życia (Wrzesień, 2003).
Wydłużający się czas, niezbędny do zdobycia pożądanych kwalifikacji
zawodowych i pracy, jest prawdopodobną przyczyną przesuwania na
późniejsze lata życia przez przynajmniej niektóre dziewczęta i chłopców,
oczekiwanego momentu założenia własnej rodziny (Hurelmann, 1985,
1993). Systematyczny spadek zainteresowania

bliskimi więziam i

międzyludzkimi, zarówno przyjacielskimi, jak i intymnymi, a nawet
rodzinnymi, współwystępuje z odraczaniem

w czasie momentu

założenia rodziny, podjęcia ról rodzicielskich i opieki nad starzejącymi się
członkami rodziny pochodzenia. Z rozwojowego punktu widzenia
odnotowanego tu kierunku zmian orientacji przyszłościowej nie można
określić mianem korzystnego, gdyż może być zapowiedzią potencjalnych
trudności młodych ludzi z uporaniem się z podstawowymi dylematami
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dorosłości, takimi jak intymność vs. izolacja oraz generatywność vs.
stagnacja - w sferze aktywności rodzinnej (Liberska, 2008).
Systematycznie zwiększa się liczba wypowiedzi wskazujących na
z a n ie p o k o je n ie

n a jró ż n ie js z y m

p rz e ja w a m i

p rz e s tę p c z o ś c i

doświadczanymi osobiście przez młodych ludzi lub, o których dowiadują
się z relacji innych, z mediów. Odzwierciedleniem tego rodzaju zjawisk
i wydarzeń zachodzących w kontekście życiowym jest wzrost ważności
przypisywanej przez młodzież oczekiwaniom dotyczącym własnego
rozwoju moralnego, a także ujawniona w pewnym stopniu obawa (lub
niechęć) przed odpowiedzialnością społeczną, wyrażająca się między
innymi w opóźnianiu momentu jej podjęcia.
Kolejna grupa czynników klasyfikowanych przez młodzież do
kategorii

zagrożeń

z przepracowaniem

dla

przyszło ści

osobistej

w iąże

się

i przemęczeniem, których objawy młodzież

dostrzega przede wszystkim u członków rodziny, ale też u znajomych,
a także z jakością i dostępnością pomocy medycznej. Ten rodzaj
zagrożeń znajduje swe odzwierciedlenie w systematycznym wzroście
znaczenia nadawanego przez młodych ludzi trosce o własne zdrowie
i wypoczynkowi. Odnotowana zmiana w hierarchii dążeń pozostaje
w zgodzie z innego rodzaju ujawnionymi zmianami, a mianowicie
wzroście znaczenia sukcesu zawodowego, którego osiągnięcie wym aga
między innymi dobrej kondycji tak psychicznej, jaki fizycznej.

Podsumowanie - główne tendencje zmian orientacji
przyszłościowej młodzieży w kontekście transformacji
systemowej
Hierarchia

częstości zjawisk i procesów percypowanych

w transformującej się rzeczywistości, które młodzi ludzie zaliczają
do kategorii zagrożeń dla ich przyszłości osobistej ulega wyraźnej
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przebudowie. Zmienia się też hierarchia treści oczekiwań młodzieży
lokowanych w perspektywie czasu przyszłego. W obu przypadkach
różnice stają się coraz wyraźniejsze wraz z zaawansowaniem procesu
transformacji. Jednak tempo, zakres i wielkość zmian potencjalnych
zagrożeń przewyższają

tempo, zakres i wielkość zmian, którym

podlegają treść i struktura orientacji przyszłościowej. Należy podkreślić,
iż zmiany w sferze obaw i niepokojów związanych z kontekstem, jak
i zmiany w sferze oczekiwań młodzieży uchwycone pomiędzy ostatnim,
trzecim etapem transformacji a drugim etapem, przewyższyły pod
względem zakresu i siły te, które zaszły

między etapem pierwszym

a drugim.
Przyspieszenie tem pa
uruchom ienia

procesów

zm ian

prowadzqcych

w skazuje
do

na

m ożliw ość

bardziej radykalnej

przebudowy treści orientacji przyszłościowej młodego pokolenia

jako

reakcji na spostrzeganie coraz to większej liczby zagrożeń w kontekście
aktualnym i antycypowanym. W zwiqzku z tym zarysowuje się między
innymi możliwość wzrostu świadomości obywatelskiej młodych ludzi
i odbudowy zainteresowania aktywnością społeczno-polityczną jako
szansą na stabilizację i ochronę podstawowych wartości i celów
życiowych w d a n e j kulturze, jak i zadań z nimi zwiqzanych (Piaget, 1970).
Stanowiłoby to w pewnym sensie potwierdzenie tezy Bandury, iż nowe
realia w ym agają od ludzi „większego liczenia się ze społecznymi
konsekwencjami swojego zachowania się i większego poczucia
odpowiedzialności..." (Bandura, 2007, s. 197). Jednakże do tej pory ten
kierunek zmian nie został w wystarczajqcym stopniu zweryfikowany
empirycznie.
Rezultat ten

m ożna także interpretow ać

jako w skaźnik

zmniejszajqcej się odporności czy tolerancji na zmiany w środowisku
zewnętrznym lub spadku zdolności adaptacyjnych młodych ludzi do
percypowanych i prognozowanych kierunków i zakresu dalszych zmian
kontekstu.

Hanna Liberska
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Rozpoznany trend zmian orientacji przyszłościowej formowanej
przez młodych ludzi może też zostać odczytany jako zapowiedź
względnego

ustabilizowania

się, być może tylko o charakterze

przejściowym, przekształconej już częściowo struktury okresu wczesnej
dorosłości i tym samym uruchomić procesy prowadzące do przebudowy
pełnego cyklu życia.
Sformułowanie bardziej jednoznacznej odpowiedzi na pytanie
o trwałość uchwyconych tendencji zmian orientacji przyszłościowej
młodzieży w kontekście życiowym i ich znaczenie dla dalszych zmian
jakościowych struktury kolejnych okresów rozwojowych wym aga dalszej
eksploracji.
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