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Tożsamość młodzieży i jej orientacja 
temporalna -  ogólny model rozwoju

Streszczenie. Artykuł przedstaw ia wyniki badań własnych nad form owaną przez dorasta
ją ce  dziewczęta i ch łopców  tożsam ością i orientacją temporalną. Osiągnięcie przez m ło
dego człowieka w łasnej tożsam ości oraz określenie podstaw ow ych celów  życiowych i ich 
rozplanowanie w  czasie uznawane są za podstaw ow e zadania okresu dorastania.
W celu rozpoznania zw iązków  pom iędzy tożsam ością dorastających a ich orientacją tem
poralną przeprowadzono badania empiryczne. Objęto nim i 100 osób w wieku 16-17 lat. 
W szyscy badani byli uczniam i szkół ponadgim nazjalnych. Podstawowym i narzędziam i ba
daw czym i były: rozm owa psychologiczna, kwestionariusz Euronet(1992) i skala GIDS (1985). 
Zebrane dane wskazują na zróżnicowanie orientacji tem poralnej dorastających dziewcząt 
i ch łopców  o odm iennych statusach tożsamości.

W prowadzenie

Udana tranzycja m łodego człowieka 
z okresu adolescencji do okresu wczes
nej dorosłości wymaga od niego roz
poznania tak własnej osoby, jak i o ta
czającej go rzeczywistości zewnętrznej. 
Ze zderzenia potencjału rozwojowego 
jednostki z kontekstem  rozwojowym, 
z aktualnymi możliwościami i ograni
czeniami w nim  dostrzeganymi, jak też 
możliwościami i ograniczeniami anty
cypowanymi -  wyłania się koncepcja 
własnej osoby i koncepcja własnej przy
szłości. Oba te konstrukty pełnią waż
ną rolę w procesie regulacji aktywności 
człowieka w ciągu życia, co jest szcze
gólnie wyraźne w okresie dorastania 
i wczesnej dorosłości.

Kształtowanie tożsamości 
w okresie adolescencji

W  świetle koncepcji E. Eriksona (1968, 
2004) dorastająca jednostka staje wobec 
dylematu tożsamość vs kontuzja ról, 
którego pozytywne rozwiązanie świad
czy o uzyskaniu wstępnej integracji 
wewnętrznej. M łody człowiek określa 
swą tożsamość, w tym seksualną i za
wodową, poprzez wybór określonych 
ról społecznych. Wymaga to scalenia 
i reewaluacji doświadczeń wyniesio
nych z wcześniejszych okresów rozwo
jowych, jak też nowego określenia włas
nej pozycji w stosunku do innych grup 
wiekowych (Przetacznik-Gierowska, 
Tyszkowa, 1996).

Osiągnięcie tożsamości daje jed 
nostce poczucie kom fortu psychiczne
go oraz poczucie własnej stałości i cią
głości pom im o upływu czasu, zmian
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we własnej psychice i organizmie, jak 
i przem ian w świecie zewnętrznym 
(Obuchowska, 1996; Witkowski, 2000). 
Zatem konstrukcja tak pojmowanej 
tożsamości i jej znaczenia dla jednost
ki wymaga uwzględnienia trzech wy
miarów czasu w tworzonej koncepcji 
własnej osoby: wbudowania w aktual
ny konstrukt obrazów (doświadczeń) 
z przeszłości i antycypacji przyszłości 
-  podobnie jak formowanie orientacji 
tem poralnej. W  niniejszych rozważa
niach przyjęto, iż orientacja temporal- 
na to struktura wewnętrzna odpowie
dzialna za opracowanie poznawcze, 
afektywne i ewaluatywne doświadczeń 
podm iotu, która jest reprezentacją zda
rzeń zarówno przeszłych, jak i oczeki
wanych przyszłych ujętych w określonej 
sekwencji czasowej (Liberska, 2004). 
W  powyższym ujęciu kategoria czasu 
stanowi element wspólny, istotny za
równo dla tożsamości, jak i dla orien
tacji temporalnej. W literaturze przed
m iotu m ożna odnaleźć nieliczne próby 
wyjaśnienia relacji między tożsamością 
podm iotu  a jego orientacją tem poralną, 
szczególnie w odniesieniu do orientacji 
przyszłościowej i okresu adolescencji 
(Łukaszewski, 1974).

W dalszej części artykułu przybli
żony zostanie model zależności między 
tymi dwoma fenomenam i osadzony 
w ramach koncepcji rozwoju psycho
seksualnego Eriksona (1968), statusów 
tożsamości Marcii (1980) i orientacji 
przyszłościowej autorstwa Nurmiego 
(1991).

Tożsam ość jako rezultat 
integracji ego

Analiza typów integracji ego wyróżnio
nych przez Eriksona (1968) ze względu 
na właściwości granic między ja  a nie-ja, 
specyficzne cechy doświadczenia indy
widualnego (homogeniczność i hetero- 
geniczność) i cechy systemu wartości
-  uznawanego za najważniejszą struk
turę psychiki człowieka z punktu widze
nia regulacji zachowania (Piaget, Inhel- 
der, 1970; Czerwińska-Jasiewicz, 2005)
-  pozwala wyłonić trzy typy tożsamości: 
nadaną, dyfuzyjną i osiągniętą.

Tożsamość dyfuzyjna charakteryzu
je się strukturą niestabilną uw arunko
waną brakiem wyraźnie zarysowanych 
granic między ja  i nie-ja. Doświadcze
nie jest rozproszone, wybiórcze, słabo 
ustrukturow ane, często pomieszane. 
System wartości jest mało stabilny i po 
zbawiony wartości centralnej. W kon
sekwencji jednostka o tym typie tożsa
mości m a trudności w poprawnej oce
nie wydarzeń, przez to jest podatna na 
wpływy zewnętrzne, a jej zachowanie 
cechuje się zm iennością i chwiejnością. 
Może być „dobrym ” obiektem m ani
pulacji. Zdaniem  niektórych badaczy 
stanowi to wyjaśnienie odnotowanego 
przez nich lęku osób o tożsamości dy
fuzyjnej przed nawiązywaniem bliskich 
relacji społecznych (Brzezińska, 2000).

Tożsamość nadana charakteryzu
je się stabilną, zwartą i stosunkowo 
sztywną strukturą. Jej centrum  stano
wi skrystalizowany system wartości 
o wyraźnej hierarchii. T rudno podda
je się przekształceniom  ze względu na 
ograniczony przepływ informacji przez
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silne, wyraźne granice oddzielające ja  
od nie-ja. W  zachowaniu ujawnia się 
dążenie do ochrony status quo -  infor
macje sprzeczne z „centrum ” nie prze
chodzą przez granice ego bądź są od 
rzucane jako niezgodne z posiadanym 
doświadczeniem i hierarchią wartości. 
We względnie stabilnych warunkach 
jednostka o tym typie tożsamości może 
być bardzo skuteczna, szczególnie do
brze radzi sobie z rozwiązywaniem 
problem ów zamkniętych, schematycz
nych. W  relacjach społecznych jest 
pryncypialna. W przypadku zetknięcia 
się z osobam i o odm iennych poglą
dach nierzadko reaguje ucieczkowo lub 
agresywnie. Ukształtowaniu tego typu 
tożsamości sprzyjają bardzo silne pozy
tywne więzi między dzieckiem a rodzi
cem, będącym  autorytetem  dla m łode
go człowieka (Liberska, 2007).

Tożsamość osiągnięta cechuje się 
strukturą względnie stabilną i spójną. 
Granice między ja  a nie-ja są zarysowa
ne, ale nie zostały całkowicie zam knię
te. Dzięki tem u podm iot m a możli
wość ciągłego wzbogacania własnego 
doświadczenia o treści nowe, w tym 
również o treści odm ienne od wcześ
niejszych. W arunkuje to otwartość na 
nowe sytuacje, nowe zadania, nowych 
ludzi. Informacje niezgodne z posia
danym  doświadczeniem nie są percy- 
powane przez podm iot jako zagrażają
ce ego lecz przepuszczane przez „filtr”, 
jaki stanowi system wartości, który jest 
w tym  przypadku stosunkowo stabilny, 
hierarchiczny, z ustaloną wartością cen
tralną. Tworzy on z jednej strony p od
stawę poczucia bezpieczeństwa, a d ru 
giej -  umożliwia swobodną eksplorację.

Ukształtowaniu tożsamości osiągniętej 
sprzyja troskliwa kochająca rodzina 
(Helms, Turner, 1999) i ciepła atm o
sfera dom u rodzinnego (Obuchowska, 
1996; Liberska, 2007).

Zmiany rozwojowe tożsamości p ro
wadzą od tożsamości dyfuzyjnej przez 
nadaną i m oratorium  do osiągniętej 
(Turner, Helms, 1999). We współczes
nych procesualnych podejściach do 
tego problem u podkreśla się, że kształ
towanie się tożsamości może przebiegać 
w sposób progresywny, regresyjny bądź 
też stagnacyjny (Rostowski, 1997). Jed
nak jedynie zmiany progresywne w ob
rębie struktury tożsamości umożliwiają 
wzrost poczucia tożsamości i efektywną 
socjalizację m łodego człowieka (N ur
mi, 1991). Wyrazem tego ostatniego jest 
wpisanie w koncepcję własnej osoby 
i własnej przyszłości celów i zadań spe
cyficznych dla danej kultury i zgodnych 
z oczekiwaniami społecznymi.

Okresem  szczególnie ważnym dla 
integracji struktury tożsamości jest m o
ratorium , czyli zaprogramowane biolo
gicznie i kulturowo opóźnienie przej
ścia ze świata dzieciństwa w świat do
rosły (Erikson, 1968; Brzezińska, 2000). 
Tworzy ono przestrzeń tem poralną 
i psychologiczną konieczną m łodem u 
człowiekowi do rozpoznania własnych 
możliwości, zainteresowań, ideałów 
i kontekstu ekologicznego i podję
cia decyzji dotyczących własnej oso
by i przyszłości -  najbardziej trafnych 
w danym  m om encie rozwoju (Liberska, 
2007a). M oment dokonania pierwszych 
wyborów i podjęcia pierwszych decy
zji istotnych dla dorosłego życia wiąże
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się z podjęciem odpowiedzialności za 
własną osobę (Rzepa, 1999).

Niedostatek modeli osobowych 
i klarownych zrozumiałych wzorów za
chowań, zła atmosfera panująca w dom u 
rodzinnym , dynam iczne i radykalne 
zmiany kontekstu ekologicznego (re
wolucja informatyczna, spektakularne 
akty terrorystyczne, klęski ekologiczne 
itp.) wzbudzają u dorastającej jednost
ki poczucie niepewności i zagrożenia, 
a w takich warunkach zakłóceniu ule
gają zarówno procesy tożsamościowe 
(Obuchowska, 2000), jak i form owa
nie orientacji tem poralnej, szczególnie 
przyszłościowej (Artar, 2002; Zaleski, 
2002). W  takich w arunkach rozwo
jowych nie dochodzi do: po pierwsze 
-  scalenia struktury  tożsamości, lecz do 
jej pomieszania, a po drugie -  uk ierun
kowania aktywność ku przyszłości lecz 
jej ograniczenia do teraźniejszości lub 
nawet koncentracji na przeszłości.

W szczególnie niekorzystnych śro
dowiskach rozwojowo-wychowawczych 
będących źródłem  wartości, ról spo
łecznych i zadań, których dorastająca 
jednostka nie jest w stanie zaakcep
tować i uwewnętrznić, tworzy się p o 
czucie pustki wewnętrznej i alienacji. 
Błędy wychowawcze popełniane przez 
rodziców, opiekunów bądź wychowaw
ców mogą przyczynić się do powstania 
motywacji odwetowej ukierunkow ują
cej zachowanie m łodego człowieka ku 
celom nie aprobowanym w danej kul
turze i tym samym do uruchom ienia 
toru  rozwoju tożsamości negatywnej. 
W  konsekwencji może zostać uform o
wana orientacja przyszłościowa, która 
nie uwzględnia wydarzeń norm atyw 

nych charakterystycznych dla okresów 
dorosłego życia.

W spółcześni badacze wskazują na 
wiele niepokojących zmian dotyczących 
kształtowania się tożsamości i orien
tacji temporalnej oraz ich roli w ciągu 
życia między innym i w związku z rady
kalnymi przekształceniami kontekstu 
życiowego (M almberg, Trempała, 1999; 
Giddens, 2006; Nowak-Dziemianowicz, 
2007; Straś-Romanowska, 2007). Pod
kreślają też konieczność uwzględnienia 
różnic międzykulturowych w badaniach 
nad rozwojem tożsamości (Bocheńska, 
2007; Dymkowski, 2007).

Status tożsamości jako wynik 
eksploracji i zobowiązań

M arcia (1966, 1980), wychodząc od 
poglądów Eriksona dotyczących ty
pów integracji ego, wyróżnił dwa etapy 
kształtowania się tożsamości, eksplora
cji i podejm owania zobowiązań, a kie
rując się siłą procesów eksploracji i treś
cią zobowiązań wyróżnił cztery statusy 
(stany) tożsamości: dyfuzyjną, nadaną, 
osiągniętą i m oratorium .

Eksploracja pozwala dorastającej 
jednostce rozpoznać i sprawdzić włas
ne możliwości i zainteresowania oraz 
aktualne „oferty” realnego świata ze
wnętrznego. Na tym etapie aktywność 
m łodego człowieka koncentruje się na 
wypróbowywaniu wielu nowych ról 
(seksualnych, zawodowych, rodzin
nych, obywatelskich), wartości, syste
m ów religijnych i politycznych, relacji 
społecznych itd. W  tym  czasie dora
stający tworzy, a następnie sprawdza, 
różne alternatywne koncepcje własnej
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osoby (Turner, Helms, 1999). Na d ru 
gim etapie jednostka, na podstawie 
doświadczeń wyniesionych z etapu 
wcześniejszego, dokonuje wyboru al
ternatyw  i ustala poziom  swego zaan
gażowania w określone zajęcia, zadania 
i role. Wiąże się to, co już sygnalizowa
no, z przyjęciem odpowiedzialności za 
swe losy. Człowiek wraz z uzyskaniem 
zdolności do dokonywania wyborów, 
co -  zdaniem Rzepy (1999) -  dzieje się 
w trudnym  do uchwycenia m omencie 
rozwoju, staje się zdolny do rzutowania 
własnej osoby w przyszłość, kreowania 
tej przyszłości i tym samym przejm u
je odpowiedzialność za dalszy rozwój. 
W  świetle psychologii rozwoju czło
wieka w biegu życia osiągnięcie w spo
m nianej zdolności określa zakończenie 
adolescencji.

Dorastającej jednostce, która nie 
podejm uje eksploracji, gdyż nie odczu
wa presji społecznej ani presji ze strony 
własnego organizm u bądź też nie ma 
możliwości do prowadzenia sw obod
nych poszukiwań, Marcia przypisuje 
status tożsamości dyfuzyjnej. M łody 
człowiek o statusie tożsamości dyfuzyj
nej jest ograniczony do swej przeszłości 
i teraźniejszości. Jego aktywność jest 
ukierunkow ana na osiąganie chwilo
wych przyjemności. Nie jest w stanie 
prawidłowo określić siebie, albowiem 
nie podjął wysiłku rozpoznania ani 
swego potencjału rozwojowego, ani 
możliwości własnego rozwoju zawar
tych w rzeczywistości danej, ani rzeczy
wistości potencjalnej. W  konsekwencji 
u młodych ludzi, którzy nie podjęli 
kluczowego zadania adolescencji, n a 
sila się poczucie zagubienia i bezrad

ności. W  odniesieniu do tej grupy nie 
m ożna oczekiwać udanej tranzycji do 
dorosłości.

U dorastającej jednostki, która de
cyduje się podjąć zobowiązania przeję
te od autorytetów chociaż nie podjęła 
samodzielnej eksploracji -  tożsamość 
przyjmuje status nadanej. Taki spo
sób budowania tożsamości, ułom ny 
bo z pom inięciem  etapu pierwszego, 
wiążący się z niskimi kosztami osobi
stymi, nie refleksyjny, w dużej mierze 
zabezpiecza młodego człowieka przed 
doświadczaniem rozterek związanych 
z poszukiwaniem koncepcji własnej 
osoby. Jednak uzyskane poczucie bez
pieczeństwa, które przynajmniej częś
ciowo umożliwia uniknięcie koniecz
ności podjęcia odpowiedzialności za 
swe decyzje, może okazać się złudne 
w przypadku pojawienia się niepowo
dzeń w realizacji koncepcji własnej oso
by przejętej od innych. Sztywne trwanie 
przy takiej „wypożyczonej” koncepcji 
zamyka szansę na rozwój autonom iczny 
i uzyskanie pełnej odpowiedzialności 
za siebie i swych bliskich. Tym samym 
trudno  mówić o rozwoju podm iotow o
ści i kreacyjności.

Natomiast tożsamość dorastające
go, który jest w trakcie testowania włas
nego potencjału i szans rozwoju ofero
wanych przez otoczenie i przez to nie 
czuje się przygotowany do dokonania 
wyborów określonych alternatyw -  ma 
status m oratorium . W  konsekwencji nie 
jest zdolny do zbudowania koncepcji 
własnego życia w dłuższej perspektywie 
czasowej ani nie jest gotów do podjęcia 
odpowiedzialności za swój dalszy roz
wój. Wyniki badań wskazują, że trw a
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jąca w Polsce transform acja ustrojowa 
obejmująca przełom  wieku XX i XXI 
w istotny sposób wpływa na wydłuża
nie m oratorium  (Liberska, 2007a).

Jeśli jednostka ukształtowała swą 
tożsamość, przechodząc najpierw przez 
etap eksploracji a następnie przez etap 
podejm owania zobowiązań, to jej toż
samość m a status osiągniętej. Sprzyja
ją m u harm onijna atmosfera domowa, 
dojrzałość rodziców do pełnienia ról 
rodzicielskich i ich rozwój osobowy 
umożliwiający im, między innymi, na
dążanie za rozwojem własnego dziecka, 
a także stwarzanie m u w arunków  sty
mulujących samodzielność i podejm o
wanie odpowiedzialności za swe decy
zje (Tyszkowa, 1996; Liberska, 2007a).

Orientacja przyszłościowa 
w ujęciu Nurmiego

M odel orientacji przyszłościowej zapro
ponowany przez Nurm iego (1991,2005) 
obejmuje trzy procesy: motywację, pla
nowanie i ewaluację (rysunek 1).

Motywacja wyznacza obszary za
interesowań, zadania i oczekiwania, 
które jednostka pragnie zrealizować 
w przyszłości. Po ustaleniu celów, które 
tworzą treść orientacji przyszłościowej, 
jednostka planuje sposób ich zrealizo
wania w antycypowanym kontekście, 
czyli dobiera metody, środki, ustala ter
miny, związki logiczne, w tym czasowe, 
między celami a podcelami. Następnie 
określa satysfakcjonujący ją stopień 
spełnienia swych zamierzeń w przy
szłości, czyli dokonuje ewaluacji. M o
tywacja, planowanie i ewaluacja współ

działając ze sobą formują orientację 
przyszłościową.

Kształtowanie się tożsamości 
a formowanie orientacji 
przyszłościowej

Analiza dróg dochodzenia do tożsam o
ści wywiedzionych z koncepcji Eriksona 
i Marci dostarcza podstaw do ustalenia 
związków pom iędzy kształtowaniem 
się tożsamości a formowaniem  orienta
cji tem poralnej w adolescencji, przede 
wszystkim orientacji przyszłościowej 
(Nurm i, 1991; Liberska, 2007b).

Zdaniem  N urm iego zachodzą wy
raźne związki między procesami wy
znaczającymi orientację przyszłościową 
a układem  czynników określających 
typy tożsamości. I tak, treść zobow ią
zań odnosi się do celów, oczekiwań, za
interesowań lokowanych przez jednost
kę w przyszłości, eksploracja dostarcza 
podstaw  do skutecznego planowania 
przyszłości, a siła zobowiązań wyzna
cza stopień, w jakim  m łody człowiek 
jest motywowany do zrealizowania 
wybranych celów. Graficzną ilustrację 
omawianych zależności przedstawia ry
sunek 1.

Na podstawie wiedzy uzyskanej 
podczas eksploracji ludzie ustalają i pre
cyzują ogólne motywy i nadają im postać 
celów osobistych. Eksploracja -  w świet
le propozycji Marci -  jest pierwszym 
etapem kształtowania tożsamości. N ur
mi, analizując związki między kształ
towaniem tożsamości a formowaniem 
orientacji przyszłościowej, zauważa, 
że pierwszy etap formowania orienta
cji przyszłościowej uwarunkowany jest
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pierwszym etapem kształtowania toż
samości. Na drugim  etapie formowania 
orientacji przyszłościowej jednostka pla
nuje swą aktywność ukierunkowaną na 
osiągnięcie ustalonych wcześniej celów. 
Podstawą planowania jest wiedza o prze
widywanym kontekście, w którym będą

przebiegać działania realizacyjne. Waż
nym jej źródłem jest, ponownie, własna 
eksploracja lub też przekaz pochodzący 
od autorytetów (w przypadku pom i
nięcia pierwszego etapu kształtowania 
tożsamości) oraz umiejętności zdobyte 
w toku eksploracji.

f  kontekst > 
к  społeczny J

^ ^ Ć h e m a t y ^

Wydarzenia Antycypo
życiowe E wany rozwój

К w ciągu życia

S
Możliwości P
działania — *- L

0 — ► Wiedza

R o kontekście
Standardy A
ewaluacji С

(wraz — ► J
z terminami A
ich realizacji) Pojęcie „ja"

orientacja
przyszłościowa

REALIZACJA CELÓW

Rysunek 1. Formowanie orientacji przyszłościowej w powiązaniu z kształtowaniem się tożsamości 
w adolescencji (na podstawie: Nurmi, 1991,2005)
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Jednostka o tożsamości osiągnię
tej ma silną uporządkowaną strukturę 
wartości zasadzającą się na stabilnej 
wartości centralnej, a to tworzy dobrą 
podstawę do ustalenia celów nadrzęd
nych i podrzędnych i ich powiązania 
związkami logicznymi, ponadto za
kończona eksploracja ułatwia wybór 
środków i celów, a granice między ja  
-  nie-ja, elastyczne, nie domknięte, 
umożliwiają modyfikowanie tak celów, 
jak i planów ich osiągania. W przy
padku osób o tożsamości m oratoryjnej 
nie jest możliwe skuteczne planowanie 
własnej przyszłości, albowiem główny 
nurt ich aktywności stanowi eksplora
cja -  w związku z tym nie ustaliły one 
jeszcze treści swych oczekiwań. Plano
wanie osób o tożsamości nadanej może 
cechować się skutecznością zbliżoną do 
poziom u skuteczności planowania osób 
o tożsamości osiągniętej, gdyż mogą 
one korzystać z doświadczeń osób, od 
których przejęły swą tożsamość. Jednak 
w sytuacjach nowych -  z punktu  widze
nia doświadczenia przekazanego przez 
autorytety -  nie są one w stanie zm o
dyfikować swych planów. Wyłącznie 
samodzielna eksploracja dostarcza bo
gatej, zróżnicowanej wiedzy o dorosłym 
życiu i umożliwia wykształcenie um ie
jętności ważnych z punktu  widzenia 
efektywnego planowania aktywności. 
W związku z tym m ożna oczekiwać, że 
struktura, jaką jest orientacja przyszłoś
ciowa, jest najbardziej efektywna w re
gulacji zachowania osoby o tożsamości 
osiągniętej.

Zdaniem  Nurmiego, jednostka, 
po opracowaniu planów, jeszcze przed 
przystąpieniem do ich realizacji, podej

muje zobowiązania do angażowania się 
w określone role, zadania czy ideologie 
(rysunek 1). Jednak podjęcie faktycz
nych działań realizacyjnych wynikają
cych ze zobowiązań poprzedzone jest 
kolejną oceną.

W  ewaluacji znaczącą rolę odgry
wają style oceniania podm iotu, jego 
emocje i ja  powstające między innym i 
dzięki inform acjom  płynącym od in 
nych ludzi i zebranym podczas eksplo
racji alternatyw. Im intensywniejsza jest 
eksploracja, tym pełniejsza jest wie
dza o sobie i kontekście ekologicznym 
i w konsekwencji -  bardziej trafna jest 
ocena utworzonych planów dotyczą
cych przyszłego życia. Dopiero po ewa
luacji planów, jak już wspom niano, jed 
nostka podejm uje zobowiązania do ich 
realizacji -  i z tą chwilą zostaje określo
na jej tożsamość.

W powyższym ujęciu formowanie 
orientacji przyszłościowej przeplata się 
z kształtowaniem  tożsamości. Jednak 
„domknięcie” tożsamości, obojętnie 
jaka by ona była, wymaga wcześniejsze
go uformowania orientacji przyszłoś
ciowej. (Cytowany badacz dopuszcza 
możliwość przekształceń tożsamości 
w dalszych okresach rozwoju.) Ogólnie 
ujmując, w m odelu związków między 
tożsamością a orientacją przyszłościo
wą, przedstawionym przez Nurmiego, 
procesy zaangażowane w ich pow sta
wanie przeplatają się wzajemnie.

Jednak analiza związków między 
kształtowaniem  się tożsamości a form o
waniem orientacji tem poralnej nasuwa 
kilka wątpliwości i pytań dotyczących 
ich sekwencji rozwojowej. Z punktu 
widzenia rozwoju, zdaniem  autorki
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tego tekstu, eksploracja jest podstawą 
nie tylko tworzenia planów rozum ia
nych jako dobieranie środków do celów 
i możliwości, ale w pierwszej kolejności
-  podjęcia decyzji dotyczących w ybo
ru  wartości, celów, zadań i ról, które 
następnie przekładają się na zobowią
zania. Doświadczenie zebrane przez 
m łodego człowieka w toku eksplora
cji -  po poznawczym i ewaluatywnym 
opracowaniu przez struktury  umysłu -  
stanowi podłoże dla osiągnięcia tożsa
mości i wykreowania koncepcji własnej 
przyszłości (Tyszkowa, 1996; Liberska, 
2004), które nie tylko ukierunkowują 
jego aktywność na wpisane w nie cele, 
zadania i role, ale też pobudzają go do 
określonych działań w zależności od 
wyników analizy informacji percypo- 
wanych w aktualnym  kontekście. Nie 
zawsze podstawą budowania tożsam o
ści są doświadczenia wyniesione z sa
modzielnej eksploracji -  w przypadku 
tożsamości nadanej jest nią przekaz 
płynący od autorytetów. W  tym m iej
scu nasuwa się pytanie: czy w odniesie
niu do tej grupy młodych ludzi rozwój 
orientacji przyszłościowej wyprzedza 
kształtowanie tożsamości?

Wyżej sygnalizowane niejasności 
powiązań między rozwojem tożsam o
ści a formowaniem się orientacji przy
szłościowej dostrzeżone przez N urm ie
go, mogłyby zniwelować rozróżnienie 
dwojakiego rodzaju zobowiązań: po 
pierwsze zobowiązań do osiągania ce
lów wybranych przez jednostkę dzięki 
aktywności eksploracyjnej, a po drugie
-  zobowiązań do realizacji planów skon
struowanych przez nią na podstawie do
świadczeń z wcześniejszej eksploracji.

Jednak analiza m odelu związków 
między kształtowaniem tożsamości 
a formowaniem orientacji przyszłoś
ciowej opracowanego przez Nurmiego 
wyklucza takie rozróżnienie. Zobowią
zanie, w omawianym modelu, zakłada 
pełne zaangażowanie i m ożna o nim  
wnioskować dopiero na podstawie ak
tywności wyrażającej się w rzeczywi
stych działaniach ukierunkowanych 
na osiągnięcie celów wybranych przez 
podm iot, a ich wybór jest zwieńcze
niem  etapu eksploracji.

Początki tożsamości 
i orientacji temporalnej

Początki zainteresowania przyszłością 
własną oraz pierwsze rozpoznania toż
samości -  w sensie podstawowym (np. 
jestem  dziewczynką i chłopcy m nie za
czepiają) -  ujawniają się już w począt
kowych okresach rozwoju. M ożna je 
zaobserwować przede wszystkim w za
bawach dziecięcych (np. pięciolatka wy
obraża sobie siebie jako dorosłą kobietę, 
ubiera się w odzież mamy, maluje buzię 
jej pom adką, naśladuje jej gesty, m im i
kę, ton głosu). Jednak pierwsze wysił
ki zarysowania własnej tożsamości są 
widoczne już w zachowaniu niem ow
lęcia, które stara się zaznaczyć własną 
odrębność (Harwas-Napierała, 2007). 
W  pierwszych miesiącach życia dzie
cka m ożna również dostrzec pierwsze 
przejawy jego panowania nad czasem: 
niemowlę zwracając główkę i kierując 
wzrok w określone miejsce nie tylko 
sygnalizuje otoczeniu swe oczekiwa
nia dotyczące chwili przyszłej, ale też 
antycypuje zmianę aktualnego stanu,
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wręcz ją inicjuje. W  ten prosty sposób 
ujawnia, nie w pełni tego jeszcze świa
dome, oczekiwanie, iż m am a wyjmie 
z szafy lalkę, tę oczekiwaną a nie inną, 
i m u poda, i najczęściej jego dążenie 
do zmiany stanu rzeczy kończy się 
powodzeniem. U podłoża takiego za
chowania znajduje się rozwój struktur 
umysłu umożliwiający pojęcie stałości 
przedm iotu i jego realności. Na tej p od
stawie m ożna dojść do przekonania, iż 
rozwój tożsamości i orientacji tem po
ralnej współwystępują ze sobą niemal 
od naszych narodzin. Jednak przyszłość 
we wczesnych okresach rozwoju ma 
charakter, który m ożna określić m ia
nem  odtwórczego przywołania. Może 
być postrzegana jako efekt rzutowania 
w czas przyszły wydarzeń przeszłych.

W  świetle koncepcji rozwoju inteli
gencji Piageta (1970) uformowanie per
spektywy przyszłościowej, koncepcji 
własnej osoby w wymiarze tem poral- 
nym oraz koncepcji własnej przyszłości 
wymaga rozwoju operacji formalnych 
-  a te kształtują się w okresie adolescen
cji. Wtedy dopiero jednostka jest w sta
nie uświadom ić sobie cele potencjalne, 
wyobrażać sobie stany i sytuacje, jakich 
nigdy nie doświadczyła oraz dokonywać 
ich umysłowych przekształceń. Dotyczy 
to zarówno własnych możliwości i ogra
niczeń, jak też możliwości i ograniczeń 
zewnętrznych. Jest w stanie tworzyć wi
zje stanów pożądanych, hipotetycznie 
możliwych i wybiegać myślą w coraz 
bardziej odległy czas, w tym przyszły. 
Zatem warunkiem  uformow ania orien
tacji tem poralnej, zwłaszcza przyszłoś
ciowej i ukształtowania tożsamości ko
nieczne jest intelektualne opanowanie

czasu i myślenie probabilistyczne. O ka
zuje się, że także na gruncie koncepcji 
rozwoju inteligencji rozwój tożsamości 
i orientacji przyszłościowej są integral
nie powiązane.

Kierując się korzystnym, z punk
tu  widzenia rozwoju indywidualnego, 
rozwiązaniem podstawowego dylematu 
adolescencji zasadna wydaje się teza, że 
tylko tożsamość osiągnięta jest jedno
cześnie tożsamością „rozwojową”. Tyl
ko ta jej postać m a charakter w pełni 
adaptacyjny, cechuje się elastycznością. 
„Zezwala” na rozwój, gdyż m a „wpisa
ny” w swą strukturę program  dalszego 
rozwoju. A ten program  zawarty jest 
właśnie w orientacji przyszłościowej.

Ogólny model rozwoju tożsamości 
i orientacji temporalnej w ciągu 
życia -  propozycja autorska

Poszukiwania satysfakcjonującego roz
wiązania związków m iędzy kształtowa
niem  tożsamości a formowaniem  orien
tacji tem poralnej na gruncie psychologii 
rozwoju doprowadziły do opracowania 
własnego modelu.

Punkt wyjścia stanowi początek 
dojrzewania płciowego. Pod wpływem 
potrzeb wzbudzonych przez dojrzewa
nie i pod presją oczekiwań i standar
dów kulturowych jednostka podejm uje 
eksplorację, wpisanych w kulturę, celów 
i ról oraz zachowań z nim i związanych, 
zarówno aprobowanych, jak i nie apro
bowanych przez otoczenie. Wreszcie 
podejm uje zobowiązania i w ten spo
sób określa swą tożsamość. Stanowi to 
punkt wyjścia do zbudowania koncep
cji własnego życia w perspektywie cza



Kontekst rozwojowy 57

su. Podejmując zobowiązania jednostka 
stabilizuje cele i dążenia, a obudowując 
je środkami, narzędziami, obwarowu- 
jąc antycypowanymi alternatywnymi 
wydarzeniami ze świata zewnętrznego 
i zm ianami własnej osoby, nadając im 
strukturę przyczynowo-skutkową i tem- 
poralną buduje elastyczne plany realiza
cyjne, a po dokonaniu ich pozytywnej 
ewaluacji -  jednostka krystalizuje swą 
orientację przyszłościową. Zatem zbu
dowanie koncepcji własnej przyszłości 
m ożna uznać za etap trzeci formowania 
tożsamości w adolescencji, inaczej m ó
wiąc: z tożsamości wynika orientacja 
tem poralna. Jest to ujęcie odm ienne od 
propozycji Nurmiego, zgodnie z którą 
pierwszym etapem kształtowania toż
samości jest eksploracja, etapem d ru 
gim jest formowanie koncepcji własnej 
przyszłości przez młodego człowieka, 
a etapem  trzecim  -  podjęcie zobowią
zań. Dopiero wtedy dochodzi do „do
mknięcia” tożsamości w danym  etapie 
rozwoju.

M om ent podjęcia aktywności re
alizacyjnej stabilizuje i um acnia toż
samość podm iotu. Sygnały trudności 
lub powodzenia odbierane w związku 
z realizowanymi działaniami zwrotnie 
podtrzym ują lub przyczyniają się do 
przebudowy struktury treści i struktury 
temporalnej, powiązań logicznych w ich 
obrębie (zgodnie z m odelem  TOTE). 
Przebudowa orientacji temporalnej wy
m usza zmiany tożsamości, tym samym 
przyczyniając się do jej rozwoju w biegu 
życia. Opisane związki ilustruje model 
przedstawiony na rysunku 2.

Powiązanie treściowe, funkcjonal
ne i genetyczne tożsamości młodzieży 
i jej orientacji temporalnej znajduje 
potwierdzenie na drodze badań porów
nawczych nad obu konstruktam i (Bos
nia, 1985; Grotevant, Cooper, 1985; 
Nurm i, 1991; Liberska, 2002, 2004, 
2007). Jednak brakuje danych em pi
rycznych dotyczących dalszych okre
sów rozwoju.
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PRZEORIENTOWANIE ZE STATUS QUO 
NA ZMIANĘ 

(„narodziny"Orientacji Przyszłościowej)

/sunek 2. Ogólny model rozwoju tożsamości młodzieży i orientacji temporalnej

Ukierunkowanie temporalne 
różnych typów tożsamości

O pespektywie przyszłości i orientacji 
przyszłościowej m ożna mówić tylko 
w powiązaniu z tożsamością osiąg
niętą i nadana, gdyż zasadzają się one

na podjętych zobowiązaniach, które 
(z natury  rzeczy) mają ukierunkow anie 
przyszłościowe -  w pewien sposób „wy
m uszone”, narzucone przez przemiany 
organizm u, oczekiwania kulturowe i sy
stem organizacji społeczeństwa.
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Natomiast m oratorium  może wią
zać się jedynie z krótką perspektywą 
przyszłości, chwiejną, zm ienną. Ze 
względu na koncentrację m łodego czło
wieka na poznawaniu samego siebie na 
danym  etapie rozwoju i badanie różnych 
„ofert” świata dostępnych w danym 
m om encie czasu m ożna mówić o jego 
skupieniu się na teraźniejszości. Wy
nika ono po pierwsze -  z presji zmian 
aktualnie zachodzących w organizmie 
i psychice dorastającego, jak i oczeki
wanych zmian jego pozycji społecznej 
oraz subiektywnej oceny ich w ażno
ści, po drugie -  z „walki” ze starszymi 
i młodszymi o zaakceptowanie zmian 
tej pozycji w strukturze społecznej, po 
trzecie -  z atrakcyjności alternatyw 
dostrzeganych w świecie powiązanych 
ze zm ianam i własnej osoby. Chociaż 
w m oratorium  większość działań eks
ploracyjnych podejm owana jest z myślą 
o przyszłości, o tranzycji do dorosłości, 
to jednak z powyższych powodów n a
leży oczekiwać przewagi orientacji pre- 
zentystycznej nad przyszłościową.

Tożsamość dyfuzyjna wiąże się 
przede wszystkim z orientacją prezen- 
tystyczną, gdyż osoby są skoncentro
wane na obronie przed zm ianą stanu 
aktualnego lub m ają ograniczone m oż
liwości eksploracji przez szczególne 
okoliczności życiowe, lub też z różnych 
powodów obawiają się zm ian w swym 
położeniu i unikają działań mogących 
doprowadzić do zmiany status quo. 
W  konsekwencji nie podejm ują aktyw
ności związanej z formowaniem toż
samości i tym samym nie mają szansy 
na uzyskanie orientacji przyszłościowej

-  ani też -  idąc dalej tym torem  -  na
pozytywną tranzycję w dorosłość.
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Adolescents' identity and tim e orientation:
A general m odel of developm ent

The form ation o f  a relatively constant identity and a conception o f  one's own future are 
the specific developm ental tasks in adolescence. The main subject o f  this article is the rela
tionship between identity and  time orientation. Erikson's theory and M arcia ’s conception o f  
identity status provide an interesting basis for the construction o f  two m odels o f  the devel
opm ent o f  this relation and their changes through life.


