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Tożsamość a orientacja przyszłościowa w adolescencji
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Poznań

STRESZCZENIE

Temat prezentacji obejmuje dwa kluczowe p o 
jęcia w okresie adolescencji: tożsamość i orien
tację przyszłości.

W artykule omówione zostały badania em
piryczne nad formowaniem tożsamości i kon
struowaniem orientacji przyszłościowej w ado
lescencji. Ukształtowanie względnie stałego 
i spójnego poczucia tożsamości je s t  jednym  
z głównych zadań rozwojowych okresu adole
scencji. Jednak z  drugiej strony uformowanie 
orientacji przyszłości umożliwia jednostce do
świadczanie własnej ciągłości i stałości oraz 
zarysowanie względnie stałej drogi życiowej, 
i to pomimo zmian w czasie i transformacji 
w świecie zewnętrznym.

Zasadniczym celem badań było rozpoznanie 
związków między rozwojem tożsamości i rozwo
jem  orientacji przyszłościowej w okresie adole
scencji. Badania zostały przeprowadzone w la
tach 2000 i 2002. Uczestniczyło w nich 160 
uczniów liceum w wieku 16.04-17.10. W bada
niach wykorzystano skalę GIDS i kwestionariusz 
„ Oczekiwania wobec przyszłości ” zaczerpnięty 
z zestawu narzędzi badawczych EURONET.

Rezultaty badań pokazują, że status tożsa
mości określa wiele aspektów orientacji przy
szłościowej formowanej przez dorastającą je d 
nostkę. Z  punktu widzenia przygotowania do 
podjęcia zadań charakterystycznych dla doro
słości najbardziej sprzyjający okazał się status 
tożsamości osiągniętej, a najmniej sprzyjający 
-  status tożsamości dyfuzyjnej.

Wyniki badań zostały przedyskutow ane  
w świetle teorii rozwoju psychospołecznego

E. Eriksona i modelu statusów tożsamości za
proponowanego przez J. Marcię.

Słowa kluczowe: tożsamość, orientacja przy
szłościowa, adolescencja

WPROWADZENIE

Dziewczęta i chłopcy w okresie dorastania przy
gotowują się do wejścia w świat ludzi dorosłych. 
Jest to kluczowe zadanie okresu dorastania. Upo
ranie się z nim wymaga od jednostki rozpozna
nia zarówno własnej osoby, jak i środowiska 
zewnętrznego. Ze zderzenia możliwości tkwią
cych w jednostce, związanych z jej potencjałem 
rozwojowym, z możliwościami i wymaganiami 
kontekstu rozwojowego wyłania się koncepcja 
własnej osoby i własnej drogi życiowej w przy
szłości. Konstrukty te spełniają istotną funkcję 
w regulacji aktywności młodego człowieka i to 
nie tylko w okresie dorastania czy wczesnej do
rosłości, ale też w dalszym biegu życia.

TOŻSAMOŚĆ JAKO CENTRALNY 
PROBLEM OKRESU DORASTANIA 
W KONCEPCJI ROZWOJU 
PSYCHOSPOŁECZNEGO WEDŁUG 
E. ERIKSONA

Specyficznym problemem psychospołecznym, 
z którego rozwiązaniem powinna uporać się 
jednostka u progu dorosłego życia, jest -  we
dług E.H. Eriksona (1982) -  uzyskanie wstęp
nej integracji wewnętrznej.

Wskaźnikiem wstępnej integracji wewnętrz
nej jednostki jest określenie własnej tożsamo
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ści (społecznej, zawodowej, seksualnej) w per
spektywie trzech wymiarów czasu (przeszło
ści, teraźniejszości i przyszłości), poprzez 
wybór ról społecznych i scalenie oraz reewa- 
luację doświadczeń z wcześniejszych okresów 
rozwojowych, jak  też rozpoznanie własnej 
pozycji względem innych grup wiekowych 
(Erikson, 1968,1997; Przetacznik-Gierowska, 
Tyszkowa, 1996).

Tożsamość daje jednostce poczucie własnej 
stałości i ciągłości pomimo upływu czasu, zmian 
we własnej psychice i organizmie, jak i przemian 
w świecie zewnętrznym (Obuchowska, 1996).

Tożsamość wyraża wszystko to, czym mło
dy człowiek jest i czym chce być dla siebie i dla 
innych -  „(...) z jednoczesną zwrotną akcepta
cją przez otoczenie, dającą poczucie egzysten- 
cjonalnego spełnienia dla ‘ego’ i krzepiący jed
nostkę komfort psychiczny” (Witkowski, 2000, 
s. 139).

Jest uznawana za podstawę dla określenia 
własnej drogi życiowej. Jednak zapoczątkowa
ny w okresie dorastania kryzys tożsamości -  
przy braku pozytywnych rozwiązań -  prowa
dzi do dyfuzji ról, poczucia nieadekwatności, 
zagubienia w świecie społecznym (Erikson, 
1968,1982). Niekorzystne rozwiązanie kryzy
su, utrudniając też orientację w sobie i środo
wisku zewnętrznym, zarazem utrudnia określe
nie własnej drogi życiowej.

Wychodząc od typów integracji ego wyróż
nionych przez E.H. Eriksona (1968) i posługu
jąc się kryteriami takimi, jak: właściwości gra
nic między , ja ” -  „nie-ja”, właściwości do
św iadczenia indywidualnego (stopień jego 
homogeniczności lub heterogeniczności) oraz 
charakter systemu wartości (uznanego za cen
tralny element sterujący zachowaniem; Inhel- 
der, Piaget, 1970; Czerwińska-Jasiewicz, 2005), 
możemy wyodrębnić tożsamość osiągniętą, 
nadaną i dyfuzyjną (tabela 1).

Tożsamość rozproszona, inaczej dyfuzyjna 
albo pomieszana, charakteryzuje się strukturą 
niestabilną, łatwo poddającą się zmianom, gra
nicami płynnymi lub niedookreślonymi, bądź 
niepełnymi, pomieszaniem i rozproszeniem tre
ści doświadczenia. Jednostki o tym typie toż
samości są podatne na wpływy zewnętrzne, 
w tym na manipulacje. Słaba, zmienna struktu
ra wynika z niestabilnego systemu wartości, 
w którym nie można odnaleźć wartości central
nej. W efekcie aktywność jednostki, jej działa
nia i czynności zależą od aktualnej sytuacji i są 
podatne na naciski społeczne. Zdaniem niektó
rych badaczy jednostka o tym typie tożsamo
ści lęka się bliskich kontaktów z innymi ludź
mi (Brzezińska, 2000).

Drugi typ tożsamości -  tożsamość osiągnię
ta -  funkcjonuje jako swobodnie organizująca 
się całość. Jest on podstawą poczucia własnej

Tabela 1. Typy integracji jako predyktory tożsamości

TYP
INTEGRACJI

WŁAŚCIW OŚCI
GRANIC

W ŁAŚCIW OŚCI
DOŚW IADCZENIA

WŁAŚCIWOŚCI
ELEMENTU

CENTRALNEGO

JAKOŚĆ
DZIAŁAŃ

PODMIOTU

PREDYKTOR
TOŻSAM OŚCI

Całościowa Określone ale nie 
usztywnione

Bogate, zróżnicowa
ne, hierarchicznie 
ustrukturowane

Silna i stosunkowo 
stabilna hierarchia 
wartości

Efektywne zarówno 
w sytuacjach zna
nych, jak  i nowych, 
stabilnych, jak  
i zmiennych

Tożsamość
osiągnięta

Totalna Wyraźne 
i sztywne granice

Ograniczone homo
geniczne doświad
czenie o spójnej 
strukturze

Silna i sztywna 
hierarchia wartości

Efektywne 
w sytuacjach zna
nych, stabilnych

Tożsamość
nadana

Rozproszona Granice słabe,
niedookreślone,
niedomknięte

Stosunkowo ubogie, 
częściowo hetero
geniczne, słabo 
ustrukturowane

Niestabilny system 
wartości
o nieustalonej war
tości nadrzędnej

Podatne na wpływy 
zewnętrzne, nie
spójne, zmienne

Tożsamość
dyfuzyjna
(rozproszona)

(por. E. E rikson, 1968, A. O leszkow icz, 1995, A. B rzezińska, 2000)
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integralności i odrębności jednostki oraz jej 
poczucia ciągłości w czasie, pomimo zachodzą
cych zmian. Granice ego są otwarte na nowe 
wartości i doświadczenia. System wartości (tzw. 
centrum) jest stosunkowo stabilny, z wyraźnie 
określoną wartością nadrzędną. Jednostka o tym 
typie tożsamości nie obawia się wchodzić w in
terakcje społeczne ani podejmować nowych 
zadań, stawać w obliczu nowych wyzwań. Jest 
zdolna do efektywnego działania w zmieniają
cej się rzeczywistości. U osób o tożsamości 
osiągniętej zmiany w świecie zewnętrznym, jak 
i wewnętrznym nie budzą lęku, gdyż są one 
„wpisane” w ich strukturę, są przez nich prze
w idywane i oczekiwane. Jej uform ow aniu 
sprzyja posiadanie troskliwej rodziny (Turner, 
Helms, 1999).

Trzeci z wyróżnionych typów tożsamości, 
a mianowicie tożsamość nadana, ma charakter 
jednolitej, zwartej i usztywnionej całości. Struk
turę ego cechuje tendencja do zamykania się 
i obrony przed potencjalnymi modyfikacjami. 
W warunkach stabilnych funkcjonowanie oso
by o tym typie tożsamości może być bardzo 
efektywne. Dobrze radzi sobie z problemami 
zamkniętymi, z rozwiązywaniem zadań o po
wtarzających się schematach. W kontaktach 
społecznych przejawia pryncypialność, nieustę
pliwość i często lęk wynikający z obawy przed 
zdominowaniem przez innych ludzi.

W literaturze przedmiotu wyrażany jest po
gląd, iż kształtowanie się tożsamości rozpoczy
na się od tożsamości rozproszonej, zmierzając 
ku tożsamości nabytej (osiągniętej) poprzez 
tożsamość przekazaną (nadaną) i moratorium 
(Turner, Helms, 1999). Jednak niektórzy bada
cze wskazują, że proces ten może przebiegać 
na różne sposoby: w sposób progresywny, re- 
gresyjny lub stagnacyjny (Rostowski, 1997). 
Progresywne zmiany tożsamości warunkują 
wzrost poczucia tożsamości młodego człowie
ka i prowadzą do jego socjalizacji (Nurmi, 
1991). Okresem bardzo istotnym dla uzyska
nia integracji tożsamości jest moratorium ro
zumiane jako zaprogram owane opóźnienie 
wpisane zarówno we wrodzony schemat roz
woju, jak i w kulturę, które „daje czas” na wy
próbowanie wielu ról, rozpoznanie ideałów 
i ideologii, własnych preferencji edukacyjnych,

zawodowych, seksualnych itd. (Erikson, 1968; 
Brzezińska, 2000).

W sytuacji, w której otoczenie społeczne nie 
dostarcza wyraźnych wzorów identyfikacyj
nych, przejrzystych modeli zachowań, gdy w ro
dzinie i w bliższych oraz dalszych kręgach spo
łecznych występuje brak stabilności, gdy -  co 
podkreśla I. Obuchowska (1996) -  eksplozja 
informatyczna wzmaga poczucie zmienności 
i niepewności -  struktura tożsamości nie może 
się scalić i dochodzi do pomieszania ról. Jed
nostka przejawia wówczas dezorientację zarów
no w świecie wewnętrznym, jak i w świecie 
zewnętrznym.

U niektórych dorastających, w niekorzyst
nych warunkach wychowawczych, rodzi się 
poczucie alienacji i pustki wewnętrznej. Wyni
ka to z niemożności zaakceptowania przez mło
dego człowieka wartości, ról i zadań oferowa
nych lub narzucanych przez otoczenie społecz
ne. W efekcie dorastająca jednostka może 
zwrócić się ku wartościom i ideałom przeciw
nym niż propagowane przez jej środowisko 
wychowawcze. W niewłaściwych warunkach 
społeczno-kulturowych, które wzbudzają w do
rastającej jednostce motywację odwetową, na
sila się niebezpieczeństwo uruchomienia me
chanizmu generowania tożsamości negatywnej. 
Młody człowiek, czując się bezsilnym wobec 
świata postrzeganego jako wrogi, rozczarowa
ny swym najbliższym otoczeniem społecznym, 
może skierować się ku wartościom i grupom, 
które nie są aprobowane przez własne środo
wisko wychowawcze, np. ku różnym sektom, 
ugrupowaniom totalitarnym , organizacjom 
przestępczym itp. (Erikson, 1968; Oleszkowicz, 
1995; Szczukiewicz, 1998).

STATUSY TOŻSAMOŚCI 
WEDŁUG J. MARCU

James Marcia (1966, 1980), zainspirowany 
koncepcją E.H. Eriksona, kierując się siłą po
szukiwań (eksploracji) i treścią przekonań (zo
bowiązań, zaangażowania), wyodrębnił cztery 
różne statusy tożsamości: status tożsamości 
osiągniętej, status tożsamości przedwcześnie 
ustalonej (nadanej), moratorium tożsamości 
i status tożsamości dyfuzyjnej (tabela 2). Toż



68 Hanna Liberska

samość jest tu definiowana jako wewnętrzna, 
skonstruowana przez sarną jednostkę, dyna
miczna organizacja popędów, uzdolnień, prze
konań i historii życia (Marcia, 1980; Oleszko- 
wicz, 1995).

Przez pojęcie eksploracji (lub kryzysu) 
określa się aktywność jednostki przejawiającą 
się w podejmowaniu różnych ról, nowych za
dań, nowych wyzwań, w zainteresowaniu się 
nowymi wartościami, ideologiami, zawodami 
itd. Jest to etap poszukiwania alternatyw, ich 
sprawdzania i eksperym entowania (Turner, 
Helms, 1999). Natomiast zaangażowanie okre
śla poziom zainwestowania (lub zaawansowa
nia) w planowanie życia, w określone zajęcie, 
ideologię, wartości, które jest efektem dokona
nego wyboru określonych alternatyw i związa
ne z odpowiedzialnością za podjętą decyzję, 
dokonany wybór.

Jeśli jednostka najpierw eksploruje samą 
siebie i świat zewnętrzny -  sprawdzając w ten 
sposób własne możliwości działania w otacza
jącej rzeczywistości -  a następnie na tej pod
stawie samodzielnie podejmuje decyzje doty
czące tak ważnych obszarów, jak ideologia, re- 
ligia, zawód, stosunki z innymi ludźmi, w tym 
stosunki seksualne, to uzyskuje status tożsamo
ści osiągniętej. Istotnym warunkiem osiągnię
cia tożsamości jest zaspokojenie potrzeby bez
pieczeństwa młodego człowieka i stymulowa
nie jego samodzielności przez dorosłych.

Jeśli jednostka pomimo długotrwałych eks
ploracji nie czuje się gotowa do odpowiedzial
nego zaangażowania się w określone role ani 
do wyboru określonych wartości, ideologii, za

wodu, to w tym przypadku mówimy o statusie 
tożsamości moratoryjnej. Młody człowiek nie
ustannie zadaje sobie pytania, takie jak: „Kim 
jestem?”, „Kim chcę być?”. Poszukuje nowych 
alternatyw dla siebie, ale nie jest zdolny do 
podjęcia decyzji i dokonania wyboru, i tym sa
mym nie może zakreślić swej drogi życiowej. 
Status ten często występuje u dorastających, 
których wszystkie potrzeby (lub większość 
z nich) są zaspokajane przez najbliższe oto
czenie społeczne.

Natomiast jeśli jednostka nie podjęła eks
ploracji, czy to ze względu na brak okazji, czy 
z powodu hamujących wpływów otoczenia, ale 
decyduje się podjąć zobowiązania zgodnie z su
gestiami płynącymi z zewnątrz, to w takim przy
padku mówimy o tożsamości nadanej (inaczej: 
odbitej albo lustrzanej). Ten status tożsamości 
często przyjmują osoby silnie identyfikujące się 
z autorytetami. Cechuje je  brak refleksji nad 
sobą i światem, ale też brak rozterek, niepoko
jów dotyczących przyszłości. Mają one poczu
cie bezpieczeństwa, które może wynikać z fak
tu, że nie muszą brać odpowiedzialności za 
podjęte wybory.

Jeśli młody człowiek nie podejmuje eksplo
racji lub nie ma ku temu okazji i jednocześnie 
nie odczuwa nacisków społecznych, które zmu
szałyby go do podjęcia zobowiązań i odpowie
dzialności za siebie -  bądź też przeciwstawia się 
im, to w takim przypadku mówimy o statusie 
tożsamości dyfuzyjnej (inaczej pomieszanej lub 
rozproszonej). Jednostka o statusie tożsamości 
dyfuzyjnej jest osadzona w teraźniejszym cza
sie i teraźniejszej przestrzeni życiowej. Kieruje

Tabela 2. Statusy tożsamości i sposoby ich ustalania według J. Marcii

STATUS
TOŻSAMOŚCI

ETAPY FORMOWANIA SIĘ TOŻSAMOŚCI

Etap I:
procesy orientacyjno-eksploracyjne

Etap П:
wybór alternatyw i podjęcie zobowiązań

Status tożsamości 
osiągniętej

Eksploracja alternatyw została 
przeprowadzona

Decyzje dotyczące wyboru alternatyw 
i zobowiązań zostały dokonane w  sposób samo
dzielny

Status tożsamości 
moratoryjnej

Realizacja w toku Jeszcze nie podjęte

Status tożsamości 
nadanej

Etap pominięty Decyzje i zobowiązania zostały podjęte 
w sposób nie samodzielny

Status tożsamości 
dyfuzyjnej

Eksploracja nie została podjęta lub została 
przerwana

Decyzje i zobowiązania nie zostały podjęte
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się doraźnymi korzyściami i chwilowymi przy
jemnościami. Często towarzyszy jej poczucie 
zagubienia, gdyż nie potrafi określić siebie -  nie 
mając pełnej, trafnej orientacji w rzeczywisto
ści co do możliwości własnego rozwoju.

Tożsamość obejmuje wszystkie dziedziny 
aktywności ludzkiej: przyszłej pracy i eduka
cji, życia seksualnego, stosunków międzyludz
kich, w tym rodzinnych, jak też życia religijne
go, polityki i ideologii (Bosma, 1985).

Należy podkreślić, że formowanie tożsamo
ści przebiega w określonym kontekście. Im bar
dziej jest on złożony i dynamiczny, tym trud
niej jest młodemu człowiekowi uporać się z tym 
podstawowym zadaniem okresu dorastania (Li
berska, 2004).

W myśl poglądów niektórych badaczy bu
dowanie tożsamości wiąże się z wymiarami 
temporalnymi rozwoju i z rozwojem perspek
tywy czasowej (Pervin, 1996; Rostowski, 1997; 
Brzezińska, 2000).

MODEL ORIENTACJI 
PRZYSZŁOŚCIOWEJ W KONCEPCJI 
J.E. NURMIEGO

Nurmi ( 1989,1991 ) opisuje orientację ku przy
szłości w terminach trzech procesów: motywa
cji, planowania i przyszłości (rys. 1). Model

przez niego zaproponowany obejmuje ponadto 
wiedzę dotyczącą oczekiwanego biegu życia, 
która została uznana za podstawową dla proce
sów orientacji temporalnej.

Pierwszy z wymienionych procesów, a mia
nowicie motywacja, wyznacza obszary zainte
resowań, które jednostka pragnie zrealizować 
w przyszłości. Drugi proces -  planowanie ak
tywności polega na określeniu i wyborze sposo
bów realizacji tych zainteresowań w przyszłym 
kontekście. Trzeci z wyróżnionych procesów, 
jakim jest ewaluacja, wyznacza oczekiwany 
przez jednostkę stopień realizacji jej zamierzeń 
w przyszłości. Wymienione procesy: motywacja, 
planowanie i ewaluacja współdziałają ze sobą, 
wyznaczając tym samym orientację przyszłości 
jednostki (rys. 1).

Orientacja przyszłościowa -  podobnie jak 
tożsamość -  jest efektem myślenia dorastają
cych o przyszłości. Obejmuje ona cele, ocze
kiwania, zainteresowania i plany czynione przez 
jednostkę na przyszłość wraz z ich ulokowa
niem wzdłuż osi czasu.

Wyniki badań pokazują, że młodzi ludzie 
lokują w swej przyszłości zadania przypisane 
do kolejnych okresów życia, w pierwszym rzę
dzie są to zadania kulturowo przypisane do 
wczesnej dorosłości, a następnie zadania zwią
zane z późniejszymi okresami dorosłego życia

°ntekst spo łec l^

Normatywne
wydarzenia

życiowe

Możliwości
działania

Standardy 
ewaluacji 

(wraz z terminami 
ich realizacji)

Rysunek 1. Model orientacji przyszłościowej (na podstawie: J.E. Nurmi, 1991, s. 5)
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(Nurmi, 1991; Liberska, 1997, 2004; Malm- 
berg, Trempała, 1999). Orientacja przyszłościo
wa, tak jak i tożsamość, ma zarówno aspekt tre
ściowy, jak i temporalny.

Na tym podłożu zarysowuje się problem 
relacji między tożsam ością młodzieży i jej 
orientacją temporalną. Analiza wybranych ujęć 
teoretycznych wskazuje na ich powiązanie tre
ściowe, funkcjonalne i genetyczne (Nurmii, 
1991; Liberska, 2004). Znajduje ono potwier
dzenie w badaniach porównawczych nad obu 
fenomenami: tożsamością i orientacją przyszło
ściową. Na podstawie wyników niektórych ba
dań nad formowaniem tożsamości określanej 
czy to poprzez statusy tożsamości, czy też uj
mowanej procesualnie oraz badań nad orienta
cją przyszłościową w okresie dorastania moż
na wskazać związki między nimi funkcjonują
ce (Bosma, 1985; Grotevant, Cooper, 1985; 
Nurmi, 1991; Liberska, 2002, 2004).

Między wyobrażeniami człowieka o wła
snej przyszłości, aktualnym stanem struktur 
jego umysłu a jego aktywnością działa mecha
nizm sprzężenia zwrotnego regulujący prze
bieg dalszej aktywności (Tyszkowa, 1990; Li
berska, 2004). Ukierunkowuje on jednostkę na 
działania prowadzące do zrealizowania jej 
drogi życiowej -  opracowanej konceptualnie 
na podstawie wcześniejszych doświadczeń wy
niesionych z eksploracji alternatyw (tożsa
mość osiągnięta) lub przekazu płynącego od 
innych osób (tożsamość nadana), albo na dzia
łania skoncentrowane dopiero na zbieraniu do
świadczeń w toku eksperymentowania z róż
nymi rolami, z całą gamą możliwości rozwo
ju  oferowanych przez szeroko pojęty kontekst 
życiowy (tożsamość moratoryjna). Brak takich 
wyobrażeń uniemożliwia wypracowanie kon
cepcji własnej przyszłości przez młodego czło
wieka i uruchomienie wspomnianego wyżej 
mechanizmu, a w konsekwencji jednostka zo
staje „zaw ieszona” w aktualnej czasoprze
strzeni.

W modelu zaproponowanym przez Marcię 
(1980) status tożsamości jest określony przez 
czynniki, takie jak: treść zobowiązań, sumę 
eksploracji w określonych obszarach i siłę pod
jętych zobowiązań. Każdy z nich możemy opi
sać za pomocą pojęć, którymi operują twórcy

modeli orientacji przyszłościowej. Analiza 
modelu orientacji przyszłościowej opracowa
nego przez Nurmiego (1991) pozwala: 1) od
nieść treść zobowiązań do motywacji dorasta
jącego skoncentrowanej na jego przyszłości 
(czyli jego celów, oczekiwań, zainteresowań), 
2) a eksplorację uznać za podstawę efektywne
go planowania przyszłości, 3) natomiast siłę 
zobowiązań odnieść do stopnia, w jakim jed
nostka jest motywowana do zrealizowania wy
branych celów.

PROBLEM BADAŃ I PYTANIA 
BADAWCZE

Zasadniczy problem badań dotyczy związku 
między tożsamością młodzieży a jej orientacją 
przyszłościową. Podstawowym celem badań 
było rozpoznanie tożsam ości formowanej 
w okresie adolescencji ujmowanej za pomocą 
kategorii statusów oraz specyfiki orientacji 
przyszłościow ej dorastających  dziew cząt 
i chłopców, przejawiającej się w strukturze tre
ściowej i temporalnej, a także relacji występu
jących między nimi.

Przypuszczano, że młodzież w drugiej fa
zie adolescencji jest już w większości zaanga
żowana w formowanie własnej tożsamości, cho
ciaż w różnym stopniu. Przypuszczano też, iż 
młodzież w tym etapie rozwojowym podjęła 
także aktywność skoncentrowaną na wypraco
waniu własnej orientacji temporalnej, i że prze
waża ukierunkowanie ku przyszłości.

Ponadto przystępując do badań, oczekiwa
no, że specyficzne rysy tożsamości znajdują 
odbicie w strukturze treściowej i strukturze tem
poralnej orientacji przyszłościowej młodzieży.

Zgodnie z powyższym w badaniach zwró
cono szczególną uwagę na aspekt treściowy 
i temporalny orientacji przyszłościowej charak
terystycznej dla młodzieży o odmiennych sta
tusach tożsamości.

Na podstawie powyższych rozważań sfor
mułowano następujące pytania badawcze:

1) Jakie statusy tożsam ości w ystępują 
w drugiej fazie adolescencji?

2) Jaka jest struktura treściowa i temporal- 
na orientacji przyszłościowej w drugiej fazie 
adolescencji?
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3) Czy struktura orientacji przyszłościowej 
jest odmienna w zależności od statusu tożsamo
ści młodzieży w drugiej fazie adolescencji?

Na podstawie analizy literatury przedmiotu 
oraz wyników badań pilotażowych sformuło
wano hipotezę badawczą, zgodnie z którą: 

Struktura orientacji przyszłościowej form o
wana przez młodzież o odmiennych statusach 
tożsamości je s t różna.

W przyjętym modelu badawczym główną 
zmienną zależną była struktura orientacji przy
szłościowej wyrażająca się w treści celów i ich 
lokalizacji czasowej, a za zmienną niezależną 
uznany został typ statusu tożsamości.

OSOBY BADANE

Badania zostały przeprowadzone w latach: 
2000 i 2002. Uczestniczyło w nich 160 dora
stających, w tym 83 dziewczęta i 77 chłopców. 
Grupę badawczą stanowi li uczniowie klas dru
gich i trzecich liceum i technikum. Obie szko
ły zostały wylosowane z listy obejmującej 
wszystkie szkoły średnie Poznania. Badana 
młodzież znajdowała się w przedziale wieko
wym 16.04-17.10.

METODA BADAŃ

Głównymi technikami badawczymi były:
1 ) Groningeńska Rozwoj owa Skala Tożsa- 

mości GIDS opracowana przez H. Bosm ę 
(1985) - je s t  ona zmodyfikowaną wersją meto
dy do pomiaru statusów tożsamości zapropo
nowanej przez J. Marcię.

2) Kwestionariusz EURONET (A. Flam- 
mer, A. Grob, 1992) -  który zastosowano do 
rozpoznania struktury orientacji przyszłościo
wej osób badanych.

Z zestaw u kw estionariuszy EURONET 
wybrano 2 skale: treść celów życiowych i lo
kalizacja temporalna celów. Pierwsza z nich 
została skonstruowana w sposób umożliwiają
cy rozpoznanie struktury treściowej orientacji 
przyszłościowej. Stymuluje ona O.B. (osoba 
badana) do ustalenia podstawowych celów ak
tywności i określenia ich ważności poprzez 
przypisanie im określonej wartości. Cel może 
przyjmować jedną z czterech wartości: 1, 2, 3

lub 4. Im ważniejszy jest dany cel w subiek
tywnej ocenie osoby badanej, tym wyższa war
tość zostaje mu przez niąprzypisana. Natomiast 
druga ze skal pozwala na rozpoznanie wieku 
życia, w którym dana jednostka ma nadzieję 
zrealizować swe cel życiowe.

Harke Bosma, zainspirowany koncepcją sta
tusów tożsamości opracowaną przez Marcię, 
stworzył własną metodę służącą do poznania 
tożsamości młodzieży, która została nazwana 
Groningeńską Rozwojową Skalą Tożsamości 
(GIDS). Badanie z wykorzystaniem skali GIDS 
dostarcza badaczowi danych jakościowych i ilo
ściowych na temat statusów tożsamości dora
stającej jednostki. Za pomocą omawianej skali 
uzyskuje się informacje dotyczące trzech zmien
nych, które zostały uznane przez Bosmę za istot
ne w rozwoju tożsamości. Do grupy tych zmien
nych należy treść i siła zobowiązań dorastają
cego oraz natężenie prowadzonej przez niego 
eksploracji w poszczególnych dziedzinach rze
czywistości. Wśród nich Bosma wymienia re
lacje z rodzicami, relacje z rówieśnikami, rela
cje intymne, filozofię życia i sposób spędzania 
czasu w szkole oraz poza szkołą. Badanie za 
pom ocą skali GIDS obejm uje dwa etapy. 
W pierwszym etapie badacz koncentruje się na 
rozpoznaniu zobowiązań w wyróżnionych dzie
dzinach, prowadząc z osobą badaną rozmowę 
półustrukturowaną. I tak, dążąc do poznania jej 
filozofii życia, formułuje się pytania o treści na
stępującej: „Czy uważasz się za osobę wierzą
cą?”, „Czy chodzisz do kościoła?”, „Za jaką 
partią polityczną się opowiadasz?”, „Co Twoim 
zdaniem jest ważne w życiu społecznym?” itd.

Następnie zobowiązania określone przez 
osobę badaną zostają wprowadzane do kwestio
nariusza, który służy określeniu siły tych zobo
wiązań i natężenia eksploracji w poszczegól
nych dziedzinach aktywności. W etapie drugim 
badacz koncentruje się na zdobyciu informacji 
na ten temat. Badacz, zamierzając rozpoznać 
natężenie eksploracji prowadzonej przez oso
bę badaną, prosi ją  o wybranie jednej z czte
rech możliwości, z których każda oddaje inne 
natężenie eksploracji. Przykładowo osobie ba
danej zadajemy następujące pytanie: „Czy po
równujesz swój pogląd w tej kwestii z poglą
dami innych ludzi?”, a następnie prosimy ją
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o wybranie jednej z czterech odpowiedzi: „czę
sto”, „czasem tak, a czasem nie”, „nie wiem”, 
„nie”. (Analizując zebrany materiał poszczegól
nym kategoriom odpowiedzi, przypisuje się 
odpowiednie wartości liczbowe -  w powyż
szym przykładzie są to odpowiednio: 2, 1,0,  
0). W dalszej procedurze badawczej dane ze
brane za pomocą skali GIDS podlegają ocenie 
przez zespół sędziów kompetentnych. Sędzio
wie oceniają treść i siłę zobowiązań ujawnio
nych przez osobę badaną oraz natężenie pro
wadzonej przez nią eksploracji. Następnie ma
teriał badawczy podlega zaklasyfikowaniu do 
kategorii określających poszczególne statusy 
tożsamości.

WYNIKI BADAŃ

Rezultaty badań nad statusami tożsamości po
kazują, że w grupie badawczej najczęstszy był 
status tożsamości nadanej (33%), a następnie -  
status tożsamości osiągniętej (25%). Trzecie 
miejsce w hierarchii częstości zajmował status 
tożsam ości m oratoryjnej (24% ), a m iejsce 
ostatnie -  status tożsamości dyfuzyjnej (18%).

Wyniki badań wskazują na zróżnicowanie 
struktury treściowej i temporalnej orientacji 
przyszłościowej formowanej przez młodzież 
przejawiającą odmienne statusy tożsamości.

W przypadku badanych o tożsamości osią
gniętej najważniejsze okazały się cele takie, 
jak  zachowanie dobrego stanu zdrowia i zna
lezienie bliskiej osoby oraz zdobycie satysfak
cjonującego zawodu oraz uzyskanie dobrej 
edukacji i wysokich kom petencji zaw odo
wych, a następnie -  wykazanie się użyteczno
ścią dla kraju i zawarcie małżeństwa. Wymie
nione cele uznane były za bardzo ważne (oce
na z przedziału <3,6; 4,0>) lub ważne (ocena 
z przedziału <3,1; 3,5>). Dla dorastających 
o statusie tożsamości osiągniętej celem nie
ważnym okazało się zdobycie sławy (ocena 
z przedziału <1,0; 1,9>).

Dorastający, u których rozpoznano status 
tożsamości nadanej mianem celu najważniej
szego, określają zachowanie dobrego stanu 
zdrowia, odebranie dobrej edukacji i zdobycie 
satysfakcjonującego zawodu (ocena z przedzia
łu <3,6; 4,0>). Do grupy celów ważnych zali

czają oni uzyskanie mistrzostwa w swoim za
wodzie i wysokich zarobków, a także znalezie
nie partnera uczuciowego i małżeńskiego oraz 
narodziny własnego dziecka/dzieci, jak też pod
jęcie odpowiedzialności za rodziców (ocena 
z przedziału <3,1; 3,5>). Natomiast niezbyt 
ważne okazały się dla tej podgrupy badanych 
dwa cele: zdobycie sławy i sympatii ludzkiej 
(oceny z przedziału <2,0; 2,5>).

Dla dorastających zaliczonych do podgru
py o statusie tożsamości moratoryjnej celem 
ulokowanym na szczycie hierarchii ważności 
dążeń życiowych jest zachowanie dobrego zdro
wia (ocena z przedziału <3,1 ; 3,5>) — został on 
określony jako ważny. Dość ważne okazały się 
umiejętność wypoczywania i radowania się cza
sem wolnym (ocena z przedziału <2,6; 3,0>). 
Natomiast za niezbyt ważne uznane zostały 
w tej podgrupie badanych cele takie, jak: zdo
bycie satysfakcjonującego zawodu, sympatia 
ludzka i narodziny własnego dziecka (ocena 
z przedziału <2,0; 2,5>). Celem nieważnym 
okazało się bycie użytecznym dla własnego kra
ju  (ocena z przedziału <1,0; 1,9>).

Dorastający, u których rozpoznano status 
tożsamości dyfuzyjnej na szczycie hierarchii 
ważności swych dążeń życiowych lokują do
bre kontakty z przyjaciółmi i podróżowanie 
oraz poznawanie świata (ocena z przedziału 
<3,1; 3,5>). Następne miejsce pod względem 
ważności zajmują zachowanie dobrego zdro
wia i rekreacja oraz odnalezienie ukochanej 
bliskiej osoby (oceny z przedziału <2,6; 3,0>). 
Wśród celów nieważnych wymieniają dwa: 
użyteczność dla kraju oraz zawarcie małżeń
stwa (ocena z przedziału <1,0; 1,9>).

Rezultaty pokazały, że podobieństwo struk
tury treściowej orientacji przyszłościowej pod 
względem  ważności podstaw ow ych celów 
wskazywanych przez młodzież przejawiającą 
odmienne statusy tożsamości jest zróżnicowa
ne (wykres 1).

Struktury o umiarkowanym stopniu podo
bieństwa formują badani o statusie tożsamości 
dyfuzyjnej i moratoryjnej (współczynnik podo
bieństwa profili du Masa rps = 0,44) oraz bada
ni o statusie tożsamości osiągniętej i nadanej 
(rps = 0,44), (Brzeziński, 1978). Struktury o ni
skim stopniu podobieństwa formują badani do
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w ażność dążenia
4

os iągn ię ta nadana m ora to ry jna dyfuzy jna

■ Zdrowie □ Satyslakcjonujący zawód ■  Podjęcie odpowiedzialności □ Dobra edukacja

a Radość z czasu wolnego В Sympatia ludzka □  Wysokie zarobki □ Wysokie kompetencje zawodowe

□ Prokreacja В Zawarcie małżeństwa □  Znalezienie bliskiej osoby (ukochanej) ■ Podróżowanie

□ Użyteczność dla kraju В Dobre kontakty z przyjaciółmi □  Sława

Wykres 1. Struktury treściowe orientacji przyszłościowej młodzieży o odmiennych statusach tożsamości

rastający o statusie tożsamości osiągniętej i mo
ratoryjnej (rps = 0) oraz dorastający o statusie 
tożsamości osiągniętej i dyfuzyjnej (rps = 0). 
Natomiast struktury treściowe wykazujące bar
dzo niski stopień podobieństwa są formowane 
przez badanych o statusie tożsamości nadanej 
i przez badanych o statusie tożsamości mora
toryjnej oraz przez badanych o statusie tożsa
mości nadanej i przez badanych o statusie toż
samości dyfuzyjnej -  w obu przypadkach 
współczynniki podobieństwa du Masa rps wy
noszą -0,14.

Zebrane wyniki wskazują także na zróżni
cowanie struktur temporalnych orientacji przy
szłościowej formowanej przez dorastających 
przejawiających odmienne statusy tożsamości 
(wykres 2).

Najbardziej wydłużony okres obejmuje 
struktura tworzona przez badanych o tożsamo
ści dyfuzyjnej, gdyż sięga ona do 55 roku ży
cia. Strukturę krótszą o 5 lat budują badani 
o tożsamości osiągniętej. Natomiast badani

o tożsamości nadanej tworzą strukturę tempo- 
ralną sięgającą do 49 roku życia. Struktury bu
dowane przez dorastających o tożsamości mo
ratoryjnej obejmują jeszcze krótszy okres, bo 
sięgają do 46 roku życia.

Ponadto wyniki analizy pokazują na zróż
nicowanie sposobu grupowania celów wzdłuż 
osi czasu przez dorastających, którzy przeja
wiają odmienne statusy tożsamości. Badani 
o tożsamości osiągniętej i nadanej rozmieszcza
ją  cele w sposób stosunkowo równomierny 
wzdłuż osi czasu, gdyż w I dekadzie (między 
20 a 30 rokiem życia) umiejscawiają4 cele, w II 
dekadzie (od 31 do 40 roku życia) -  3 cele, 
a w III dekadzie (powyżej 40 roku życia) - 1  cel. 
Natomiast dorastający o tożsamości morato
ryjnej umiejscawiają moment zrealizowania aż 
6 z 8 rozpatrywanych celów już około dwu
dziestego roku życia, a tylko 2 cele osadzają 
na przełomie IV i V dekady życia (dotyczy to 
momentu podjęcia odpowiedzialności za ro
dziców i wykazania się użytecznością dla kra
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wiek realizacji

osiągnięta nadana moratoryjna dyfuzyjna

IИ miłość □  małżeństwo ■  zawód в  dziecko H rodzice И kraj в  sława и  podróże j

Wykres 2. Struktury temporalne kreowane przez młodzież o odmiennych statusach tożsamości

ju). W strukturach budowanych przez dorasta
jących przejawiających status tożsamości dy
fuzyjnej cele rozmieszczone są w sposób bar
dziej regularny.

Lokalizacja czasowa oczekiwanych momen
tów realizacji wybranych celów życiowych 
przez dorastających o tożsamości nadanej i mo
ratoryjnej wykazuje wysokie podobieństwo 
(współczynnik du Masa rps = 0,71) (wykres 2). 
Podobnie jest w przypadku lokalizacji oczeki
wanych momentów realizacji wybranych celów 
przez dorastających o statusie tożsamości osią
gniętej i dyfuzyjnej (r s = 0,71) oraz osiągnię
tej i nadanej (rps = 0,71). Umiarkowany stopień 
podobieństwa wykazują lokalizacja temporal- 
na celów przez badanych przejawiających sta
tus tożsamości nadanej i dyfuzyjnej (rps = 0,43). 
Natomiast niski stopień podobieństwa wystę
puje między lokalizacją temporalną oczekiwań 
dorastających, którzy przejawiają statusy toż
samości osiągniętej i moratoryjnej (rps = 0,14). 
Bardzo niski stopień podobieństwa wykazuje 
lokalizacja wybranych celów w strukturach tem- 
poralnych tworzonych przez młodzież przeja

wiającą statusy tożsamości moratoryjnej i dy
fuzyjnej (rps = -0,14).

Poza tym uzyskane wyniki pokazały, że cele 
pierwszoplanowe (tzn. najważniejsze dla bada
nych) umiejscawiane są na granicy teraźniej
szości i przyszłości jednostki, czyli ok. 22-24 
roku życia i to niezależnie od statusu tożsamo
ści. Pierwszoplanowe dla badanych okazały się 
dwa cele: znalezienie bliskiej osoby i zdobycie 
satysfakcjonującego zawodu. Moment realiza
cji celów ulokowanych niżej w hierarchii waż
ności przesuwany jest na późniejsze lata życia, 
tzn. na 30-35 rok życia -  dotyczy to dwóch 
celów: użyteczności dla kraju i zdobycia sła
wy. Wyjątek stanowi oczekiwany moment re
alizacji celu o umiarkowanej ważności, jakim 
okazało się podjęcie opieki nad rodzicami, który 
odsuwany jest w bardziej odległą przyszłość.

DYSKUSJA

W świetle analizy wyników badań okazało się, 
że młodzież znajdująca się w drugiej fazie ado
lescencji przejawia różne statusy tożsamości,
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wśród których najczęstszym jest status tożsa
mości nadanej, a najrzadszym jest status tożsa
mości dyfuzyjnej.

W literaturze przedmiotu „powszechność” 
statusu tożsamości nadanej uzasadniania jest 
między innymi nasileniem więzi uczuciowej 
łączącej dzieci z rodzicami oraz ich uzależnie
niem od domu rodzinnego. Młodzież charak
teryzująca się statusem tożsamości nadanej 
skupia swe zainteresowania na podstawach 
materialnych egzystencji i karierze zawodo
wej, a następnie na życiu rodzinnym ograni
czającym się do rodziny pochodzenia. To sta
nowi potwierdzenie istotnej roli identyfikacji 
z rodzicami zarówno dla kształtowania się toż
samości nadanej, jak  i dla sposobu myślenia 
o przyszłości wyrażającego się w strukturze 
treściowej i temporalnej orientacji.

Kluczową pozycję zajmują w nich kariera 
zawodowa, status materialny i rodzina pocho
dzenia. Zatem wyraźną wartością nadrzędną jest 
rozwój osobisty, który zostaje zawężony do 
rozwoju zawodowego. Niebezpieczeństwo za
blokowania wszechstronnego rozwoju indywi
dualnego wiąże się z odroczeniem momentu 
rozstrzygnięcia dylematu wczesnej dorosłości 
(intymność versus izolacja) i momentu uzyska
nia lub tylko przejawienia gotowości do miło
ści hamowanej albo przez lęk przed utratą au
tonomii albo przez lęk przed naruszeniem sil
nej więzi z rodzicami (por. Berzonsky, 1999). 
Uczucia (zwłaszcza pozytywne) są silnie skon
centrowane na rodzinie pochodzenia. Nieroz
wiązany prawidłowo, z rozwojowego punktu 
widzenia, kryzys tożsamości, która to tożsa
mość zostaje przejęta od autorytetów -  unie
możliwia podjęcie lub prawidłowe rozwiązane 
wspomnianego dylematu wczesnej dorosłości. 
U podłoża wykluczania wszystkiego co nowe, 
nieznane, leży zwarty typ integracji, związany 
z obawami odnoszącymi się do osób spoza naj
bliższego kręgu rodzinnego. Z tego powodu 
poszukiwania miłości poza rodziną mogą być 
słabe, a myśli o bliskiej więzi z osobą nową, 
odmienną od znanych osób, mogą wzbudzać 
niepokój i hamować aktywność w tym obsza
rze. W konsekwencji rodzina pozostaje dla mło
dego człowieka głównym, a niekiedy jedynym, 
źródłem pozytywnych uczuć.

Z kolei struktura temporalna obejmująca 
stosunkowo równomiernie rozlokowane cele, 
dążenia i zadania może być interpretowana jako 
wskaźnik realizmu w budowaniu własnej kon
cepcji życia. Jednak na podstawie analizy lite
ratury przedmiotu można ją  też uznać za efekt 
zawierzenia doświadczeniu autorytetów, który
mi często są rodzice.

W związku z powyższym nasuwa się pyta
nie następujące: co stanie się z tożsamością 
i koncepcją własnego życia, gdy zabraknie au
torytetów?

Drugie miejsce pod względem częstości 
występowania ma status tożsamości osiągnię
tej. Młodzież przejawiająca go samodzielnie 
rozwiązała kryzys przypadający na okres ado
lescencji: rozpoznała swe zainteresowania, 
umiejętności i sprawności, sprawdziła możliwo
ści i szanse rozwojowe oraz podjęła adekwat
ne do nich zobowiązania. Taki sposób określe
nia własnej tożsamości jest uznawany za pod
stawę dla realistycznej koncepcji własnej drogi 
życiowej (Rostowski, Rostowska, 1986; Brze
zińska, 2000). Analiza zawartości treściowej 
orientacji przyszłości młodych ludzi przejawia
jących status tożsamości osiągniętej pokazuje, 
że obejmuje ona zadania życiowe charaktery
styczne dla okresu wczesnej i średniej dorosło
ści. W obrębie struktury celów życiowych mło
dzieży o tożsamości osiągniętej występują cele 
o zróżnicowanym stopniu ważności w wyrów
nanych proporcjach. Cele pierwszoplanowe 
odnoszą się do związków intymnych, edukacji, 
pracy i obowiązków wobec osób najbliższych 
oraz szerszych społeczności. Taki sposób my
ślenia o przyszłości jest zgodny z rozwojem ego 
według E. Eriksona (1997) i wskazuje na doj
rzałość psychospołeczną. Jednak zainteresowa
nia młodzieży o statusie tożsamości osiągnię
tej skupiają się na okresie wczesnej dorosłości, 
gdyż właśnie w tym okresie oczekuje ona zre
alizowania aż 7 z rozpatrywanych 8 celów.

W tym przypadku, odwołując się do kon
cepcji Eriksona, znajdujemy dobrą wewnętrz
ną organizację struktury Ja i jej uporządkowa
nie. Są tu wyraźne i silne wartości nadrzędne -  
ale w odróżnieniu od tożsamości nadanej -  wią
żą się one z różnymi obszarami życia i nie kon
centrują się przede wszystkim na podstawach
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ekonomicznych egzystencji. Ponieważ kryzys 
okresu dorastania został rozwiązany w sposób 
samodzielny -  poprawny z punktu widzenia 
dalszego rozwoju -  to jednostka jest gotowa 
do rozwiązania dylematu wczesnej dorosłości. 
Wyraża się to w przywiązywaniu dużej wagi do 
związków intymnych i odpowiedzialności spo
łecznej. Jest to możliwe, gdyż granice Ja są za
znaczone, ale nie zostały usztywnione i w związ
ku z tym młody człowiek nie żywi obaw przed 
wprowadzeniem do najbliższego kręgu osoby 
nowej. Nie lęka się też możliwości lub koniecz
ności zm odyfikow ania w yobrażeń o sobie 
i swym dalszym życiu pod wpływem nowych 
informacji, które mogą okazać się sprzeczne 
z wcześniejszymi.

Koncentracja na okresie wczesnej dorosło
ści jest potwierdzeniem dużego zainteresowa
nia i zaangażowania dorastającej jednostki 
w przygotowanie do dorosłego życia, wręcz 
niecierpliwości towarzyszącej oczekiwaniu na 
przystąpienie do realizacji obranych celów i za
dań, sformułowanych planów. Ponieważ plano
wanie było poprzedzone eksploracją, można 
oczekiwać stabilności ich struktury treściowej. 
Gotowość do modyfikacji w połączeniu z sa
modzielnością procesów decyzyjnych -  na ba
zie zdolności do twórczej adaptacji, charakte
rystycznej dla osób o tym typie integracji -  
pozwala prognozować gotowość do zaakcep
towania ewentualnych zmian w rzeczywistości 
społecznej i ekonomicznej i dostosowania się 
do nich. Jednostki o tożsamości osiągniętej nie 
obawiają się przekształceń swej koncepcji ży
cia, które najprawdopodobniej okażą się ko
nieczne choćby ze względu na wspomniane -  
nierealistyczne, a raczej idealistyczne -  prze
sunięcie wielu zadań do wczesnej dorosłości.

W odmienny sposób oceniają ważność pod
stawowych celów życiowych dorastający, któ
rzy charakteryzują się tożsamością moratoryj- 
ną. Najważniejsze dla nich okazały się cele, 
takie jak: zachowanie dobrego zdrowia i przy
jem ne spędzanie czasu wolnego oraz uzyska
nie satysfakcjonującego zawodu. Jednak mło
dzi ludzie przejawiający tożsamość moratoryj- 
ną nie uznają ani jednego celu życiowego za 
ważny, czy -  tym bardziej -  za bardzo ważny. 
Za taki sposób oceniania odpowiada prawdo

podobnie ciągle nieukończony proces eksplo
row ania w łasnych potrzeb, zainteresow ań 
i możliwości oraz świata wartości ogólnoludz
kich i jednostkowych. Młody człowiek jest na
dal zaangażowany w rozpoznawanie i wypró- 
bowywanie wielości szans rozwojowych tkwią
cych w otaczającym go świecie, takich jak różne 
role społeczne, systemy ideologiczne, religie 
i inne. Z tego powodu trudno mu jest stworzyć 
względnie stabilną hierarchię ważności podsta
wowych celów życiowych.

Większość celów tej grupy dorastających 
ulokowana jest w teraźniejszości, czyli jeszcze 
w adolescencji, gdyż są w trakcie zbierania 
doświadczeń. Taki sposób ustrukturowania tem- 
poralnego jest wskaźnikiem zaangażowania ich 
aktywności w rozpoznawanie i ocenę możliwo
ści rozwojowych oferowanych przez świat ze
wnętrzny i zainteresowania odnalezieniem swe
go w nim miejsca. Pochłonięci aktualną pracą 
nad określeniem własnej przyszłości lokują -  
w danym momencie eksplorowane cele, role, 
zadania -  w swych wyobrażeniach na temat 
przyszłego życia -  w stosunkowo bliskim ho
ryzoncie czasu, a ponieważ jeszcze nie zostały 
podjęte ostateczne decyzje i zobowiązania do
tyczące drogi życiowej, to ma ona jedynie pro
babilistyczny charakter. Ich system wartości nie 
został jeszcze ustalony i z tego powodu młodzi 
ludzie o tożsamości moratoryjnej nie są w sta
nie zbudować planów życiowych o realistycz
nej i złożonej strukturze: treściowej i temporal
nej (por. Inhelder, Piaget, 1970; Czerwińska- 
Jasiewicz, 2005).

W konsekwencji w rozwój tej grupy mło
dzieży wpisane zostają opóźnienia i utrudnie
nia w przekroczeniu progu dorosłości w odróż
nieniu od grupy młodzieży o tożsamości osią
gniętej.

Natomiast dorastający, którzy przejawiają 
status tożsamości dyfuzyjnej mianem celów 
najważniejszych, określają bliskie więzi mię
dzyludzkie (miłość i przyjaźń), podróżowanie 
i poznawanie świata oraz czerpanie radości 
z czasu wolnego. Młodzi ludzie o tożsamości 
dyfuzyjnej albo nie akceptują wartości uzna
wanych za podstawowe w danej kulturze, albo 
też nie mają w tej sferze orientacji. W konse
kwencji mogą mieć poczucie zagubienia w ota
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czającym ich świecie, który jawi im się jako 
zbyt trudny, zbyt złożony, bądź niezrozumiały, 
obcy, a niekiedy nawet jako nieprzyjazny. Z te
go też powodu nie uważają za istotne zadań 
kulturowo przypisanych do kolejnych okresów 
życia i mają trudności w określeniu ważnych dla 
siebie celów. W tym świetle zrozumiałe jest, że 
w swych wyobrażeniach o przyszłym życiu nie 
przewidują większości lub przynajmniej niektó
rych z zadań o podstawowym  charakterze. 
Struktura temporalna orientacji przyszłościowej 
cechuje się zagęszczeniem oczekiwanych mo
mentów realizacji celów -  uznanych za najważ
niejsze -  w okresie adolescencji. Natomiast 
moment realizacji celów, które zostały ocenio
ne jako mniej ważne, ulega przesunięciu cza
sowemu aż do granicy okresów wczesnej i śred
niej dorosłości.

W związku z ujawnieniem się tu trudności 
w rozpoznaniu zadań podstawowych w danej 
kulturze dla okresu wczesnej dorosłości istnie
ją  podstawy, aby oczekiwać utrudnień w kolej
nych tranzycjach rozwojowych.

U podłoża dopiero wyłaniającej się orien
tacji przyszłościowej leży doświadczenie roz
proszone, niespójne i niepełne. Ubogie do
świadczenie jest efektem braku eksploracji, a 
w najlepszym przypadku jest efektem wstępnej 
eksploracji. Ponadto w najbliższym otoczeniu 
młodych ludzi nie znalazły się osoby, które 
chciałyby lub mogłyby przekazać im swą toż
samość i koncepcję życia, a które byłyby dla 
nich autorytetami. Z tego samego powodu struk
tura wartości wyznaczająca obszary zaintere
sowań, oczekiwania i cele dorastającego czło
wieka nie jest stabilna, brakuje w niej elemen
tu centralnego i przez to nie dostarcza podstaw 
dla zbudowania hierarchii. Stąd wynika zagu
bienie młodego człowieka w świecie wartości 
i trudności, na jakie napotyka, gdy próbuje usta
lić podstawowe cele życiowe i zadania do wy
konania. Brak eksploracji lub eksploracja po
wierzchowna, przypadkowa uniemożliwia efek
tywne planowanie, albowiem młody człowiek 
nie zdobył jeszcze orientacji ani w możliwo
ściach rozwoju oferowanych przez rzeczywi
stość, ani w świecie wartości. Jednostka, nie 
wiedząc, co jest ważne w życiu, nie jest w sta
nie efektywnie nim sterować. Przy słabej struk

turze centralnej, niedomkniętych granicach 
między Ja a nie-Ja zarysowywane koncepcje 
życia są niestabilne, podatne na wpływy sytu
acyjne i w związku z tym mają małą moc regu
lacyjną względem aktywności. Dziewczęta 
i chłopcy należący do omawianej grupy ciągle 
stoją przed dylematem samookreślenia, gdyż 
w ich przypadku kryzys tożsamości, charakte
rystyczny dla wieku dorastania, nie został jesz
cze podjęty ani tym bardziej rozwiązany.

Odczuwając presję „czasu dojrzewania”, 
młodzi ludzie mogą wskazywać na pewne cele 
i podejmować pewne zadania, z których więk
szość zostaje wybrana intuicyjne albo pod pre
sją środowiska lub organizmu. Działanie presji 
wywiera też wpływ na strukturę temporalną 
orientacji przyszłościowej, która charakteryzuje 
się dużym zagęszczeniem celów w teraźniejszo
ści. Ocena stopnia ich ważności często jest za
pożyczona od rówieśników bądź też zaczerp
nięta z mass mediów czy przekazów kulturo
wych.

Koncepcja życia utworzona przez dorasta
jących o tożsamości dyfuzyjnej ma małe szan
se na realizację -  zwłaszcza że powstała: po 
pierwsze, bez eksploracji, nie zasadza się też 
na akceptowanych przez młodego człowieka 
gotowych wzorach rozwiązań, i po drugie, bez 
zobowiązań. W tych warunkach młody człowiek 
nie ma szans na zbudowanie swej przyszłej dro
gi życiowej i wejście w świat dorosłych. Zagu
bił się w swej teraźniejszości i w związku z tym 
nie możemy mówić o rozwoju orientacji przy
szłościowej.

Reasumując, młodzi ludzie o odmiennych 
statusach tożsamości są w różnym stopniu przy
gotowani do podjęcia wyzwań i zadań kolejne
go okresu życia. W świetle wyników badań sta
tus tożsamości młodzieży w późnej fazie ado
lescencji należy uznać za ważny predyktor 
orientacji przyszłościowej określający zarów
no jej strukturę treściową, jak  i temporalną. 
Analiza sposobu uzyskiwania tożsamości może 
stanowić punkt wyjścia do pełniejszego zrozu
mienia właściwości orientacji przyszłościowej 
w okresie adolescencji. Jednak w tym miejscu 
nasuwa się pytanie: czy na podstawie orienta
cji przyszłościowej dorastającej jednostki moż
na wnioskować o przebiegu procesu formowa-
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nia tożsamości? Przegląd literatury przedmio
tu nie pozwala udzielić na nie odpowiedzi jed
noznacznej. Problem ten wymaga nowych ba
dań empirycznych.

Należy zasygnalizować możliwość wykorzy
stania uzyskanych rezultatów badań w tym obsza
rze w praktyce psychologiczno-pedagogicznej. 
Mogą one stanowić między innymi podstawę pro
gramów pracy z dziewczętami i chłopcami ma
jącymi trudności w uporaniu się z podstawowy
mi zadaniami rozwojowymi okresu dorastania:

uformowaniem tożsamości i określeniem własnej 
koncepcji życia w perspektywie przyszłości. 
Kompetentne wspomaganie młodych ludzi 
w ustalaniu własnych celów i zadań, zarówno 
pierwszoplanowych, jak  i drugoplanowych, 
w organizowaniu ich w struktury powiązane re
lacjami logicznymi, w tym przyczynowo-skutko
wymi, nadrzędności-podrzędności, czasowymi 
czy przestrzennymi, może przyczynić się do po
zytywnego rozwiązania, przez przynajmniej nie
których z nich, kryzysu tożsamości.
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