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UWARUNKOWANIA PROCESU KSZTAŁTOWANIA SIĘ 

TOŻSAMOŚCI  W OKRESIE PRZEJŚCIA Z ADOLESCENCJI 

DO DOROSŁOŚCI

Tożsamość człowieka kształtuje się w toku całego jego życia, jednak lata dzieciń-

stwa, a szczególnie okres adolescencji wydają się mieć znaczenie kluczowe z punk-

tu widzenia tego, na jakiej trajektorii rozwojowej znajdzie się jednostka w momen-

cie startu w dorosłość i od jakiej jakości statusu tożsamości rozpocznie się kolejny 

etap w procesie jej dalszego formowania i modyfi kowania w kolejnych fazach do-

rosłości, stosownie do pojawiających się nowych wyzwań i planów życiowych. 

Klasyczny model dwóch etapów kształtowania się tożsamości stworzył J. Mar-

cia1, trafny w warunkach stabilnego społeczeństwa modernistycznego, przestaje 

dzisiaj wystarczać do opisu tożsamości, wyjaśnienia uwarunkowań procesu jej 

formowania oraz prognozowania ścieżek dalszego kształtowania się w kolejnych 

fazach dorosłości. Odpowiadając na pojawiające się zmiany w podejściu do pro-

blematyki tożsamości, J. Stephen, E. Fraser i J. Marcia2 zaproponowali modyfi kację 

klasycznego modelu (tj. powtarzające się cykle „moratorium – osiągnięcie – mo-

ratorium – osiągnięcie”; ang. MAMA cycles), uznając, że status tożsamości w okre-

1 J.E. Marcia, Development and Validation of Ego – Identity Status, „Journal of Personality and 
Social Psychology” 1966, No. 3(5), s. 551–558.

2 J. Stephen, E. Fraser, J.E. Marcia, Lifespan Identity Development: Variables Related to Morato-
rium-Achievement (MAMA) Cycles, „Journal of Adolescence” 1992, No. 15, s. 283–300; por. także: 
J.E. Marcia, Identity and Psychosocial Development in Adulthood, „Identity: An International Journal 
of Th eory and Research” 2002, No. 2(1), s. 7–28.
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sie dorosłości może zmienić się w odpowiedzi na zmiany psychiczne i/lub zmiany 

zewnętrznego środowiska. Naszym zdaniem bardzo obiecujący kierunek analiz 

i badań nad tożsamością płynie z założeń dynamicznego modelu podwójnego 

cyklu formowania się tożsamości K. Luyckxa i wsp.3

W analizie problemu uwarunkowań rozwoju tożsamości przyjmujemy perspek-

tywę systemowo-dynamiczną, zgodnie z teorią systemów dynamicznych E. Th e-

len4, co oznacza konieczność analizowania wzajemnych interakcji między różnymi 

obszarami i czynnikami, traktowanych jako subsystemy i systemy zagnieżdżone 

jedne w drugich, i to o relacjach dynamicznie zmieniających się w czasie jedno-

cześnie na wielu poziomach. To skomplikowanie wzajemnych powiązań ilustruje 

rysunek 1.

Na podstawie analizy dostępnych w literaturze prac na temat procesu wkracza-

nia w dorosłość i stwierdzanego w wielu doniesieniach empirycznych faktu coraz 

większego spowalniania, a jednocześnie interindywidualnego zróżnicowania tego 

procesu5 wyodrębniliśmy istotne, według nas, dla zrozumienia tego zjawiska ob-

szary:

1.  Jakość tożsamości tworzonej w okresie dorastania, z którą jednostka wkra-

cza do fazy wczesnej dorosłości; interesują nas w tym obszarze trzy kwestie: 

natężenie wymiarów tożsamości wg modelu podwójnego cyklu formowania 

się tożsamości K. Luyckxa i wsp.6, status tożsamości oraz rozwojowa trajek-

toria zmian w zakresie tak wymiarów, jak i statusu tożsamości; 

2.  Markery wkraczania w dorosłość – ujęte dwoiście, czyli od strony obiek-

tywnej, jako podejmowanie ról typowych dla człowieka dorosłego (role 

transition), oraz subiektywnie, jako poczucie „stawania się/bycia dorosłym”; 

3.  Podmiotowe uwarunkowania procesu formowania się tożsamości i „dora-

stania” do dorosłości, a w ich ramach dwie grupy czynników; pierwsze z nich 

to przekonania jednostki na temat przebiegu własnego życia, ujęte w dwóch 

kategoriach: poczucia punktualności (time-on)/poczucia niepunktualności 

3 K. Luyckx, L. Goossens, B. Soenens, W. Beyers, Unpacking Commitment and Exploration: Vali-
dation of an Integrative Model of Adolescent Identity Formation, „Journal of Adolescence” 2006, No. 29, 
s. 361–378.

4 E. Th elen, Dynamic Systems Th eory and the Complexity of Change, „Psychoanalytic Dialogues” 
2005, No. 15(2), s. 255–283; por. L.B. Smith, E. Th elen, Development as a Dynamic System, „Trends in 
Cognitive Science” 2003, No. 8(7), s. 343–348.

5 A.I. Brzezińska, R. Kaczan, K. Piotrowski, M. Rękosiewicz, Odroczona dorosłość: fakt czy arte-
fakt?, „Nauka” 2011, nr 4.

6 K. Luyckx, L. Goossens, B. Soenens, W. Beyers, op.cit., s. 361–378. Polskie wyniki: A.I. Brzeziń-
ska, K. Piotrowski, Polska adaptacja Skali Wymiarów Rozwoju Tożsamości (DIDS), „Polskie Forum 
Psychologiczne” 2010, nr 15(1), s. 66–84.



SPO ECZNE RODOWISKO ROZWOJU

KLUCZOWE DO WIADCZENIA SPO ECZNE: 
socjalizacja pierwotna (rodzina, grupy rówie nicze) 
socjalizacja wtórna (instytucje edukacyjne) 

WSTYD I REGULACJA 
DO WIADCZE  WSTYDU

SYSTEM PRZEKONA
 O PRZEBIEGU W ASNEGO YCIA

Poczucie 
punktualno ci

Percepcja punktów 
zwrotnych w yciu

ORIENTACJA ROZWOJOWA I TYP SPO ECZNEJ PARTYCYPACJI

Integra-
cja 

Asymi-
lacja 

Marginali-
zacja 

Segre-
gacja 

Silna orientacja tranzycyjna S aba orientacja tranzycyjna

ORIENTACJA ROZWOJOWA I TYP SPO ECZNEJ PARTYCYPACJI

Integra-
cja 

Asymi-
lacja 

Marginali-
zacja 

Segrega-
cja 

Silna orientacja tranzycyjna S aba orientacja tranzycyjna

Pr
ze

jc
ie 

z d
zie

ci
st

wa
 d

o 
do

ra
st

an
ia 

Pr
ze

jc
ie 

z d
or

as
ta

ni
a d

o 
do

ro
so

ci 

Tendencja do 
do wiadczania wstydu 

Regulacja optymalna /
dysregulacja wstydu 

JAKO  TO SAMO CI

ROZWOJOWA TRAJEKTORIA ZMIAN TO SAMO CI

Wymiary  
to samo ci 

Status 

MARKERY 
DOROS O CI

Podj cie ról 
spo ecznych

Poczucie doros o ci 

to samo ci

Rys. 1. Uwarunkowania procesu formowania się tożsamości: podmiotowe i społeczne

Źródło: Opracowanie Tomasz Czub i Anna I. Brzezińska na podstawie literatury przedmiotu.
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(time-off ) zdarzeń życiowych i związanych z nimi zadań rozwojowych oraz 

percepcji znaczenia punktów zwrotnych w swoim życiu; drugie to czynniki 

związane z tendencją do doświadczania wstydu i moderującym oddziały-

waniem zdolności do regulacji emocji, w tym przede wszystkim regulacji 

doświadczeń wstydu;

4.  Typ partycypacji społecznej, który z jednej strony jest bezpośrednim efek-

tem rodzaju i charakteru kluczowych doświadczeń społecznych jednostki, 

ale z drugiej pochodną jej zdolności do regulowania takiej emocji podsta-

wowej, jaką jest wstyd oraz adaptacyjnego bądź dezadaptacyjnego systemu 

przekonań na temat przebiegu własnego życia; 

5.  Kluczowe doświadczenia społeczne, gromadzone w toku procesów natu-

ralnej i instytucjonalnej socjalizacji, stanowiące kontekst, w którym „zanu-

rzone” są wszystkie pozostałe analizowane obszary.

Dominujący w funkcjonowaniu jednostki typ partycypacji społecznej powo-

duje, iż w kolejnych okresach rozwoju gromadzi ona takie, a nie inne doświadcze-

nia społeczne, co zwrotnie wpływa na to, (1) jak przebiega proces regulacji wstydu 

i innych emocji, (2) jakim modyfi kacjom ulegają przekonania na temat biegu wła-

snego życia, (3) jaki zakres i obszar obejmują procesy kluczowe z punktu widzenia 

kształtującego się statusu tożsamości i umiejscowienia jednostki w danej trajekto-

rii rozwojowej – procesy eksploracji i podejmowania oraz identyfi kowania się ze 

zobowiązaniami.

Nasza podstawowa hipoteza mówi, że poziom tendencji do doświadczania 

wstydu oraz taka metakompetencja, jaką jest zdolność do regulacji (regulacja opty-

malna bądź dysregulacja) doświadczania wstydu, to kluczowe czynniki wyznacza-

jące przebieg procesu kształtowania się tożsamości. Doznawanie wstydu wpływa 

na to, jak jednostka spostrzega siebie i swoje życie, jak efektywnie korzysta z opa-

nowanych dotąd (w poprzednich okresach rozwoju) typów partycypacji społecznej 

oraz na to, jakie w efekcie zdobywa kolejne kluczowe doświadczenia społeczne. To 

wszystko determinuje przebieg procesów eksploracji, ale przede wszystkim decy-

duje o podjęciu zobowiązania (commitment) oraz zidentyfi kowaniu się z nim i po-

nownym uruchomieniu – lub nie – eksploracji. Zwrotnie – w kolejnym etapie 

rozwoju – doświadczane efekty eksploracji oraz efekty podejmowania i identyfi -

kowania się ze zobowiązaniami mogą stanowić istotne źródło bodźców aktywizu-

jących wstyd. W związku z tym, iż doświadczenie wstydu motywuje do unikania 

aktywności wzbudzających tę emocję, przyjmujemy, że podwyższona tendencja do 

doświadczania wstydu, której dodatkowo towarzyszy niski poziom zdolności do 

regulacji tego procesu, może stanowić czynnik istotnie zakłócający przebieg pro-

cesu formowania się tożsamości.
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1. Dwa podejścia do problematyki dorosłości

Analiza procesu wkraczania w dorosłość (transition to adulthood) wymaga przede 

wszystkim zróżnicowanego ujmowania samego pojęcia dorosłości. Najczęściej 

stosowane kryterium dorosłości wyrasta z podejścia nazywanego prakseologicz-

nym7, w którym podkreśla się istotną rolę realizowanych ról społecznych, charak-

terystycznych dla człowieka dorosłego (tzw. obiektywne wskaźniki dorosłości). Od 

poziomu realizacji tych wymogów zależy przyznanie komuś statusu osoby dorosłej. 

Takie podejście, kładące nacisk na zmiany na poziomie społeczno-demografi cz-

nym, jest najpopularniejsze w badaniach nad wkraczaniem w dorosłość, a najczę-

ściej stosowanymi obiektywnymi wskaźnikami dorosłości, powszechnie uznawa-

nymi przez badaczy tej problematyki, są8:

1. Zakończenie edukacji, które stanowi ważny dla jednostki moment przejścia, 

wymagający ponownej adaptacji i rozpoczęcia realizacji nowych wymogów, 

w tym przede wszystkim podjęcia aktywności zawodowej;

2. Prowadzenie własnego gospodarstwa domowego, czyli uniezależnienie się 

od rodziny pochodzenia poprzez zmianę miejsca zamieszkania;

3. Zbudowanie trwałego związku partnerskiego (long-term relationship), co 

często wiąże się także z rozpoczęciem wspólnego z nim/nią prowadzenia 

gospodarstwa domowego;

4. Posiadanie dzieci: to (najczęściej) konsekwencja zbudowania trwałego 

związku (często małżeńskiego);

5. Podjęcie aktywności zawodowej i satysfakcjonująca integracja z rynkiem 

pracy: to fundamentalny krok w procesie wkraczania w dorosłość, dający 

szanse na uniezależnienie się od rodziny pochodzenia, opuszczenie domu 

rodzinnego, wspomagający także zawieranie związku małżeńskiego czy ro-

dzicielstwo9.

Wyróżnić można także podejście akcentujące dorosłość jako kategorię subiek-

tywną (tzw. subiektywne wskaźniki dorosłości10). W tym podejściu badania kon-

7 Por. E. Czerka, Rodzinne uwarunkowania odraczania dorosłości u młodych mężczyzn, Kraków 
2007.

8 Por. D.P. Hogan, N.M. Astone, Th e Transition to Adulthood, „Annual Review of Sociology” 1986, 
No. 12, s. 109–130; por. P. Fadjukoff , Identity Formation in Adulthood, Jyväskylä 2007.

9 M. das D. Guerreiro, P. Abrantes, Moving into Adulthood in a Southern European Country: 
Transitions in Portugal, „Portuguese Journal of Social Science” 2004, No. 3(3), s. 191–209.

10 Por. J.J. Arnett, Emerging Adulthood. A Th eory of Development from the Late Teens through the 
Twenties, „American Psychologist” 2000, No. 55(5), s. 469–480; J.J. Arnett, N.L. Galambos, Culture 
and Conceptions of Adulthood, „New Directions for Child and Adolescent Development” 2003, 
No. 100, s. 91–98; A.I. Brzezińska, K. Piotrowski, Polska adaptacja…, op.cit., s. 66–84; K. Piotrowski, 
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centrują się najczęściej wokół dwóch zagadnień: (1) poczucia dorosłości, czyli 

przekonania o byciu/niebyciu dorosłym (podejście kategorialne) lub byciu mniej 

lub bardziej dorosłym (podejście ciągłe) oraz (2) dojrzałości psychicznej, zwanej 

także psychospołeczną11, wyrażającej się w posiadaniu kompetencji charaktery-

stycznych dla osób dorosłych, jak: samodzielność w podejmowaniu decyzji, nieza-

leżność, autonomia, zdolność do budowania trwałych związków partnerskich. 

W tym ujęciu człowiekiem dorosłym jest ten, kto ma się za dorosłego, lub zacho-

wuje się/funkcjonuje jak dorosły.

Zainteresowanie subiektywnym podejściem do badania dorosłości zwiększyło 

się po opublikowaniu przez J.J. Arnetta12 wyników jego licznych badań dotyczących 

koncepcji dorosłości, posiadanych przez ludzi w wieku od 13 do 55 lat. Wynika 

z nich, że wcale nie spostrzegają oni kryteriów obiektywnych jako kluczowych dla 

bycia dorosłym. To wcale nie zawarcie związku małżeńskiego albo posiadanie dzie-

ci decydują o przyznaniu komuś statusu osoby dorosłej, ale raczej czynniki we-

wnętrzne, określane przez Arnetta kryteriami jednostkowymi, jak wzięcie odpo-

wiedzialności za konsekwencje własnych działań, samodzielne decydowanie 

o własnych przekonaniach i wyznawanych wartościach, ustanowienie relacji z ro-

dzicami jak „równy z równym”. Wyniki te są wyraźnym sygnałem, że wkraczanie 

w dorosłość przechodzi obecnie znaczące przeobrażenia.

2. Wkraczanie w dorosłość we współczesnych społeczeństwach

Zarówno w Polsce, jak i w wielu innych krajach wyraźnie zauważalna jest tenden-

cja do odraczania w czasie podjęcia ról społecznych dorosłości13. Młodzi ludzie 

Wkraczanie w dorosłość. Tożsamość i poczucie dorosłości młodych osób z ograniczeniem sprawności, 
Warszawa 2010.

11 P.K. Oleś, Psychologia człowieka dorosłego, Warszawa 2011.
12 J.J. Arnett, Young People’s Conceptions of the Transition to Adulthood, „Youth and Society” 1997, 

No. 29, s. 1–23; J.J. Arnett, Emerging Adulthood…, op.cit., s. 469–480; J.J. Arnett, Conceptions of the 
Transition to Adulthood: Perspectives From Adolescence Th rough Midlife, „Journal of Adult Develop-
ment” 2001, No. 8(2), s. 133–143.

13 P. Macek, J. Bejcek, J. Vanickova, Contemporary Czech Emerging Adults: Generation Growing 
up in the Period of Social Changes, „Journal of Adolescent Research” 2007, No. 22(5), s. 444–475; 
Podstawowe informacje o rozwoju demografi cznym Polski do 2008 roku, GUS 2008, http://www.stat.
gov.pl/cps/ rde/xbcr/ gus/PUBL_LU_podsta_info_o _rozwoju_demograf_ polski_ do_ 2008_r.pdf; 
K. Szafraniec, Młodzi 2011, http://kprm.gov.pl/Mlodzi_2011 _alfa.pdf; U. Sirsch, E. Dreher, E. Mayr, 
U. Willinger, What Does It Take to Be an Adult in Austria? Views of Adulthood in Austrian Adolescents, 
Emerging Adults, and Adults, „Journal of Adolescent Research” 2009, No. 24(3), s. 275–292; K. Pio-
trowski, op.cit.
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coraz później decydują się na założenie rodziny, posiadanie dzieci czy opuszczenie 

domu rodzinnego. Można powiedzieć, że w porównaniu z sytuacją sprzed kilku-

nastu czy kilkudziesięciu laty mamy obecnie do czynienia z coraz dłuższym okre-

sem dorastania, czy może swoistego „zawieszenia” między adolescencją a dorosło-

ścią. Za główną, a przynajmniej jedną z głównych przyczyn tego stanu rzeczy 

można uznać wydłużający się coraz bardziej okres kształcenia (w Polsce co drugi 

maturzysta rozpoczyna studia) oraz konieczność przeznaczenia kilku lat na rozwój 

kariery zawodowej pozwalającej na względną stabilizację. Przedłużające się wkra-

czanie w dorosłość jest więc przede wszystkim wynikiem zmian makroekonomicz-

nych i makrospołecznych, które można obserwować w społeczeństwach rozwinię-

tych głównie w odniesieniu do sfery edukacyjno-zawodowej14.

Dla młodych ludzi żyjących w obecnych czasach, zwłaszcza okres pomiędzy 18. 

a 29.–30. rokiem życia (tak zwana wyłaniająca się (emerging) dorosłość15), to okres 

głębokich zmian. Działania podejmowane w tym czasie wiążą się z uzyskiwaniem 

kolejnych szczebli wykształcenia (po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej) oraz 

zdobywaniem pierwszych doświadczeń zawodowych, które będą owocować do-

piero w kolejnych latach. Pod koniec tego okresu, czyli pod koniec trzeciej dekady 

życia, większość ludzi ma już stosunkowo dobrze określone cele życiowe i podej-

muje decyzje mające względnie trwałe skutki dla ich aktualnego, ale głównie przy-

szłego funkcjonowania. Niemniej osiągnięcie progu dorosłości, rozumianego jako 

pełnienie ról społecznych dorosłości, następuje dziś przynajmniej o kilka lat póź-

niej niż jeszcze kilkanaście lat temu.

Faktem jest także to, że wkraczanie w dorosłość staje się procesem coraz bar-

dziej zindywidualizowanym, jego przebieg w mniejszym niż niegdyś stopniu wy-

znaczany jest przez społeczne oczekiwania, czyli przez działanie tzw. zegara 

 społecznego16, a rolę dominującą zaczynają odgrywać osobiste preferencje i indy-

widualny styl życia. Trzeba jednak zauważyć, że zróżnicowanie dotyczy w głównej 

mierze ścieżek prowadzących ku dorosłości (indywidualny przebieg procesu wkra-

czania w dorosłość). Sama dorosłość, z punktu widzenia obiektywnych wskaźni-

ków, przyjmuje podobną formę w większości przypadków. Wśród osób dorosłych 

ogromna większość pracuje zawodowo, ma partnera, prowadzi własne gospodar-

stwo domowe, większość osób posiada także dziecko (dzieci).

14 I. Schoon, R.K. Silbereisen, Conceptualizing School-to-Work Transitions in Context [w:] Trans-
itions from School to Work: Globalization, Individualization, and Patterns of Diversity, I. Schoon, R.K. 
Silbereisen (red.), Cambridge 2009.

15 J.J. Arnett, Emerging Adulthood…, op.cit., s. 469–480.
16 H.L. Bee, Lifespan Development, New York 1998.
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Różnice pomiędzy osobami dotyczą więc przede wszystkim sposobu docho-

dzenia do pewnego społecznie określonego celu, jakim jest dorosłość. Jedną z coraz 

częściej wybieranych strategii jest ta określona przez Arnetta17 jako wyłaniająca się 

dorosłość, ale nawet sam autor nie określa jej jako uniwersalnej i wiąże przede 

wszystkim ze średnim lub z wyższym statusem społeczno-ekonomicznym. Bardziej 

ogólny przegląd strategii wkraczania w dorosłość podaje M. Sińczuch18, który wy-

różnia cztery typy:

1. W warunkach braku wsparcia ze strony członków najbliższej rodziny (za-

równo materialnego, jak i społecznego czy emocjonalnego) jednostki zosta-

ją niejako przymuszone do wczesnego podjęcia dorosłych ról społecznych 

i obowiązków, głównie związanych z pracą zawodową, aby umożliwić sobie 

uniezależnienie się od rodziców, samodzielne zamieszkanie i ewentualne 

założenie rodziny; z sytuacją taką mamy do czynienia głównie w tych rejo-

nach, gdzie występuje dobrze rozwinięty rynek pracy, oferujący stosunkowo 

wysokie zarobki nie tylko wykwalifi kowanym specjalistom, ale także począt-

kującym pracownikom, nieposiadającym jeszcze bogatych i zróżnicowanych 

doświadczeń zawodowych i edukacyjnych. 

2. Model drugi także dotyczy jednostek, które dość szybko podejmują obo-

wiązki ludzi dorosłych, ale mogą w tym procesie liczyć na dużą pomoc 

i znaczne wsparcie ze strony swej rodziny; młodzi ludzie naśladują swoich 

rodziców i często biorą na siebie kontynuowanie ich drogi życiowej, mając 

zbliżoną hierarchię wartości i postawy; ten model występuje często w spo-

łeczeństwach stabilnych, w których osoby starsze mają wysoką pozycję spo-

łeczną, dysponują zasobami fi nansowymi i władzą; wydaje się, iż ta grupa 

młodych ludzi mieściłaby się w wykrytej przez H. Fluma19 grupie osób uzy-

skujących dojrzałą formę tożsamości drogą ewolucyjną, czyli bez przecho-

dzenia przez stadium kryzysu i zamętu tożsamościowego.

3. Model trzeci dotyczy osób, które nie mogą liczyć na wsparcie ze strony naj-

bliższych, ale jednocześnie zewnętrzne czynniki (może to być – na przykład 

– ograniczony dostęp do rynku pracy) utrudniają im usamodzielnienie się; 

dlatego też w ich przypadku dochodzi do odroczenia podjęcia dorosłych ról 

i obowiązków, ale dzieje się tak przede wszystkim na skutek zewnętrznych 

uwarunkowań, a nie za przyczyną ich osobistych decyzji.

17 J.J. Arnett, Emerging Adulthood…, op.cit., s. 469–480.
18 M. Sińczuch, Wchodzenie w dorosłość w warunkach zmiany społecznej, Warszawa 2002.
19 H. Flum, Th e Evolutive Style of Identity Formation, „Journal of Youth and Adolescence” 1994, 

No. 23(4), s. 489–498; idem, Styles of Identity Formation in Early and Middle Adolescence, „Genetic, 
Social, and General Psychology Monographs” 1994, No. 4(120), s. 437–467.



31Uwarunkowania procesu kształtowania się tożsamości

4.  W ostatnim modelu odraczanie podjęcia dorosłych ról społecznych jest kwe-

stią indywidualnego wyboru, przy wsparciu i akceptacji takiego postępowa-

nia w najbliższym środowisku; odraczanie wkraczania w dorosłość może być 

podyktowane przedłużaniem procesu kształcenia i zdobywania kolejnych 

kwalifi kacji czy chęcią zdobycia różnorodnych doświadczeń zawodowych, 

np. poprzez odbycie staży w renomowanym fi rmach bądź doświadczeń ży-

ciowych, np. poprzez cykl podróży po świecie.

Wobec postępującej indywidualizacji rozwoju w coraz dłużej trwającym okre-

sie wkraczania w dorosłość niezbędne wydaje się zweryfi kowanie dotychczasowej 

wiedzy na ten temat. W ostatnich latach kulturowo-społeczny kontekst rozwoju 

młodych ludzi zmienił się tak bardzo, że sprawą kluczową wydaje się dokonanie 

gruntownej diagnozy przebiegu tego procesu i wyodrębnienie faktycznie wystę-

pujących w naszym kraju trajektorii wkraczania w dorosłość, uwzględniających 

uwarunkowania psychospołeczne tego procesu – począwszy od fazy wczesnego 

dorastania, kiedy młodzi ludzie są w zasadzie dziećmi (początek gimnazjum), po-

przez fazę pierwszych kroków w kierunku większej autonomii (późne dorastanie 

i wyłaniająca się dorosłość) aż po uzyskanie przez jednostkę statusu młodego do-

rosłego, czyli przekroczenie progu wczesnej dorosłości, defi niowanego zarówno 

z perspektywy społecznej (role społeczne dorosłości), jak i indywidualnej (poczu-

cie dorosłości).

3. Rozwój tożsamości w okresie wkraczania w dorosłość

Tożsamość osobista jest wiązana z posiadaniem jakiejś defi nicji własnej osoby, 

złożonego i dostępnego jednostce „zestawu” osobistych przymiotów, za pomocą 

którego jest w stanie zidentyfi kować samą siebie oraz odróżnić siebie od innych 

osób. Jest więc konstruktem poznawczym, składającym się ze schematów, o różnym 

poziomie ogólności, dotyczących własnej osoby, które mają dla jednostki duże, 

osobiste znaczenie. Formowanie się tożsamości to natomiast proces kształtowania 

się tego zestawu elementów, który szczególnego regulacyjnego znaczenia nabiera 

w procesie stawania się dorosłym członkiem społeczeństwa.

Z punktu widzenia naszych analiz dwa podejścia do problematyki tożsamości 

wydają się szczególnie ważne. Pierwsze z nich charakterystyczne jest dla socjolo-

gów, którzy uznają, że tożsamość jest efektem interakcji jednostki i jej otoczenia, 

odnosi się do zewnętrznych, obiektywnych kryteriów (wartości kulturowych, ról 

społecznych, instytucji, innych ludzi), a sama tożsamość jest postrzegana jako za-

nurzona w społecznym kontekście i przez ów kontekst kształtowana. W analizach 
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procesu wkraczania w dorosłość na pierwszy plan wysuwają się tutaj role społecz-

ne okresu dorosłości (obiektywne kryteria dorosłości), których podejmowanie 

wiąże się na ogół20 z krystalizowaniem się tożsamości jednostki, a trudności z ich 

punktualnym podejmowaniem prowadzić mogą do trudności z jej formowaniem21.

Zgodnie z założeniem, jakie także my przyjmujemy, człowiek negocjuje własną 

tożsamość w obliczu wyzwań i oczekiwań (demands) ze strony społecznego środo-

wiska swego rozwoju. A. Yoder22 posługuje się nawet pojęciem barier wyznaczanych 

przez czynniki środowiskowe. Istnieją bowiem środowiska sprzyjające eksploracji, 

na przykład uniwersytety, oraz takie, które wpływają na zmniejszenie aktywności 

eksploracyjnej jednostki, jak chociażby stała praca w pełnym wymiarze czasowym23. 

Przyjęcie tego typu perspektywy nabiera szczególnej ważności w obecnych, wy-

jątkowo szybko zmieniających się okolicznościach. Jeszcze do niedawna, m.in. wte-

dy, gdy powstawała koncepcja J. Marcii, traktowana przez socjologów24 jako kon-

cepcja modernistyczna opisująca społeczeństwa, w których sytuacja społeczna jest 

jasno określona, przewidywalna i niezmienna, zmiany statusu społecznego odby-

wały się w sposób bardziej przewidywalny, mniejsza była mobilność jednostek, 

większą rolę w wyznaczaniu pozycji społecznej odgrywały pochodzenie, status 

ekonomiczny czy płeć. W takich warunkach utrzymanie w okresie dorosłości zbu-

dowanej w swych podstawowych zarysach w okresie dorastania tożsamości było 

możliwe.

Dziś, w epoce ponowoczesnej, charakteryzowanej przez Baumanowską płyn-

ność, człowiek jest zmuszony wciąż negocjować ją na nowo, odpowiadając na zmie-

niające się warunki, w których żyje i działa. Dlatego tak ważna jest większa niż 

20 Por. L.J. Nelson, C.M. Barry, Distinguishing Features of Emerging Adulthood: Th e Role of Self-
-classifi cation as an Adult, „Journal of Adolescent Research” 2005, No. 20(2), s. 242–262; J.E. Benson, 
F.F. Furstenberg, Entry into Adulthood: Are Adult Role Transitions Meaningful Markers of Adult Iden-
tity? [w:] Constructing Adulthood: Agency and Subjectivity in Adolescence and Adulthood, R. Macmil-
lan (red.), Minneapolis 2007; por. M. Andrew, J. Eggerling-Boeck, G.D. Sandefur, B. Smith, Th e „Inner 
Side” of the Transition to Adulthood: How Young Adults See the Process of Becoming an Adult [w:] 
Constructing Adulthood: Agency and Subjectivity in Adolescence and Adulthood, R. Macmillan (red.), 
Minneapolis 2007.

21 K. Piotrowski, op.cit.
22 A.E. Yoder, Barriers to Ego Identity Status Formation: A Contextual Qualifi cation of Marcia’s 

Identity Status Paradigm, „Journal of Adolescence” 2000, No. 23, s. 95–106.
23 L.M. Danielsen, A.E. Lorem, J. Kroger, Th e Impact of Social Context on the Identity Formation 

Process in Norwegian Late Adolescents, „Youth and Society” 2000, No. 31, s. 332–362; K. Luyckx, 
S.J. Schwartz, L. Goossens, S. Pollock, Employment, Sense of Coherence and Identity Formation: Con-
textual and Psychological Processes on the Pathway to Sense of Adulthood, „Journal of Adolescent 
Research” 2008, No. 23(5), s. 566–591.

24 Np. A. Rattansi, A. Phoenix, Rethinking Youth Identity: Modernist and Postmodernist Frame-
works, „Identity: An International Journal of Th eory and Research” 2005, No. 5(2), s. 97–123.



33Uwarunkowania procesu kształtowania się tożsamości

kiedyś koncentracja na związkach tożsamości i czynników społecznych. W bada-

niach nad wkraczaniem w dorosłość grupą zdecydowanie nadreprezentowaną są 

studenci. Rzadki udział w badaniach osób, które już się nie uczą, jest o tyle niepo-

kojący, że jak się wydaje, kontekst edukacyjno-zawodowy jest jednym z kluczo-

wych czynników związanych ze zmianami tożsamości i dynamiką procesu wkra-

czania w dorosłość. Podjęcie pracy sprawia, że środowisko rozwoju staje się bardziej 

homogeniczne i względnie ustabilizowane oraz przewidywalne. Stąd też osoby 

pracujące odznaczają się niższym natężeniem eksploracji oraz wyraźniejszymi 

zobowiązaniami niż osoby, które nadal się uczą25.

Nie bez znaczenia jest także moment w rozwoju, w którym role okresu doro-

słości są podejmowane. Rozwiązanie kryzysu tożsamości jest bowiem częstsze 

wśród osób, które później kończą edukację i później rozpoczynają pracę na tzw. 

pełnym i stałym etacie, co może stanowić potwierdzenie tego, że dłuższe kształce-

nie (dłuższe moratorium) i wyższe wykształcenie sprzyjają rozwojowi tożsamo-

ści26. Ogólnie rzecz biorąc, wydaje się, że w sytuacjach stabilnych, a więc także 

przewidywalnych, gdy jednostka nie doświadcza istotnych konfl iktów (w sferze 

studiów/pracy/zajęcia (occupation), relacji intymnych i ogólnie relacji interperso-

nalnych, religii i kwestii światopoglądowych), charakterystyczne są niski poziom 

eksploracji i silna tendencja do zaangażowanych zobowiązań (commitment) (wzór 

podobny do statusu tożsamości przejętej wg J. Marcii), natomiast w okresie duże-

go natężenia konfl iktów sytuacja ulega odwróceniu: siła zobowiązań słabnie, 

zwiększa się natomiast siła działań eksploracyjnych27.

Tożsamość osobista związana jest nie tylko z dorosłością ujmowaną obiektyw-

nie, tj. analizowaną z perspektywy podejmowanych ról społecznych, ale także z do-

rosłością ujmowaną subiektywnie, tj. z perspektywy poczucia dorosłości i klasyfi -

kowania siebie jako (już czy prawie) dorosłego. Wykazano, że osoby, które 

uważają się za dorosłe, w większym stopniu niż pozostałe rozwiązały kryzys toż-

samości w obszarze bliskich związków28, są bardziej przekonane o dokonaniu od-

powiedniego dla siebie wyboru ścieżki rozwoju zawodowego i charakteryzują się 

silniejszym poczuciem tożsamości (overall self – por. Nelson29). Poczucie dorosło-

25 L.M. Danielsen, A.E. Lorem, J. Kroger, op.cit., s. 332–362; K. Luyckx, S.J. Schwartz, L. Goossens, 
S. Pollock, Employment, sense…, op.cit., s. 566–591.

26 P. Fadjukoff , K. Kokko, L. Pulkkinen, Implications of Timing of Entering Adulthood for Identity 
Achievement, „Journal of Adolescent Research” 2007, No. 22(5), s. 504–530.

27 E.S. Kunnen, M.E. K. Wassink, An Analysis of Identity Change in Adulthood, „Identity: An 
International Journal of Th eory and Research” 2003, No. 3(4), s. 347–366.

28 L.J. Nelson, C.M. Barry, Distinguishing features…, op.cit., s. 242–262.
29 L.J. Nelson, An Examination of Emerging Adulthood in Romanian College Students, „Interna-

tional Journal of Behavioral Development” 2009, No. 33(5), s. 402–411.
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ści także zanurzone jest w społecznym kontekście, co udowodnili J. Benson i F. Fur-

stenberg30, wykazując, że studenci w wieku 19 lat rzadziej uważali siebie za doro-

słych w porównaniu z rówieśnikami, którzy zakończyli już edukację. Co więcej, 

stwierdzili oni, że to właśnie kontekst wyznaczany przez realizowane role społecz-

ne może mieć decydujące znaczenie dla powstania poczucia dorosłości. Zaprze-

stanie realizacji pełnionej wcześniej roli okresu dorosłości (np. powrót do domu 

rodzinnego po okresie prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego) 

wiąże się ze zmniejszeniem prawdopodobieństwa uznania się za dorosłego. 

Przegląd przeprowadzonych w ostatnich latach badań nad wkraczaniem w do-

rosłość pokazuje, że rozwój tożsamości jest nie mniej ważnym wskaźnikiem psy-

cho-społecznej dojrzałości, człowieka niż pełnienie ról społecznych dorosłości 

i poczucie dorosłości więc powinien być uwzględniany w analizach mających na 

celu określenie trajektorii rozwoju na przełomie dzieciństwa i dorosłości. Badania 

takie w naszym kraju dopiero zaczynają być prowadzone31, ale niezbędne wydaje 

się zweryfi kowanie stawianych hipotez w szeroko zakrojonych badaniach podłuż-

nych, które pozwolą na monitorowanie zmian dokonujących się w okresie wkra-

czania w dorosłość w dłuższej perspektywie czasowej, tj. od wczesnej adolescencji 

po początki wczesnej dorosłości. Umożliwi to uzyskanie wiedzy o uwarunkowa-

niach satysfakcjonującego bądź niesatysfakcjonującego (zarówno z perspektywy 

społecznej, jak i podmiotowej) stawania się dorosłym członkiem społeczeństwa. 

Aby więc badania nad tożsamością i dorosłością dostarczały trafnych ekolo-

gicznie, bo uwzględniających dzisiejsze dynamicznie zmieniające się społeczne 

warunki życia nastolatków i młodych ludzi, należy w nich uwzględnić (1) osoby 

różniące się społecznym środowiskiem życia i wewnętrznymi charakterystykami, 

a nie jedynie czy głównie wiekiem oraz (2) analizować związek tych zmiennych 

i ich interakcji z tożsamością (por. koncepcja kapitału tożsamości wg J. Côté32) 

w długiej perspektywie czasowej.

30 J.E. Benson, F.F. Furstenberg, op.cit.
31 Np. A.I. Brzezińska, K. Piotrowski, Diagnoza statusów tożsamości w okresie adolescencji, wyła-

niającej się dorosłości i wczesnej dorosłości za pomocą Skali Wymiarów Rozwoju Tożsamości (DIDS), 
„Studia Psychologiczne” 2009, nr 47(3), s. 93–109; A.I. Brzezińska, K. Piotrowski, Formowanie się 
tożsamości a poczucie dorosłości i gotowość do tworzenia bliskich związków, „Czasopismo Psycholo-
giczne” 2010, nr 16(2), s. 265–274; A.I. Brzezińska, K. Piotrowski, E. Garbarek-Sawicka, K. Karowska, 
K. Muszyńska, Wymiary tożsamości a ich podmiotowe i kontekstowe korelaty, „Studia Psychologiczne” 
2010, nr 49(1), s. 81–93.

32 J.E. Côté, An Empirical Test of the Identity Capital Model, „Journal of Adolescence” 1997, 
No. 20, s. 577–597.
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4. Podmiotowe uwarunkowania procesu formowania się tożsamości

Rola wstydu w procesie regulacji zachowania

Psychologowie zajmują się najczęściej intrapersonalną naturą tożsamości, a w ba-

daniach empirycznych najwięcej miejsca poświęcają związkom tożsamości i in-

nych charakterystyk psychicznych, z których jedną z ważniejszych naszym zda-

niem może być wstyd i tendencja do jego doświadczania. Wstyd jest bolesnym 

doświadczeniem emocjonalnym, którego przedmiotem jest Ja (self), a odczucie 

wstydu wiąże się zawsze z dewaluowaniem siebie (self). Do doświadczenia wstydu 

należy wrażenie bycia wystawionym na widok innych i chęć ukrycia się lub znik-

nięcia oraz poczucie bezwartościowości i bezsilności33. Wstyd może powstać m.in. 

w rezultacie przypisania sobie przyczyn niepowodzenia w realizacji przyjmowa-

nych przez siebie standardów, zasad lub celów34. 

Jednostki różnią się tendencją do doświadczania wstydu (shame proneness). 

Tendencja ta stanowi względnie trwałą dyspozycję/cechę osobowości. Indywidu-

alna tendencja do doświadczania to rezultat ukształtowania czy przyjęcia specy-

fi cznego sposobu oceniania własnych działań, pobudek i myśli. Do najważniej-

szych uwarunkowań indywidualnej tendencji do reagowania wstydem należy 

jakość środowiska rodzinnego, w którym wzrasta dziecko. Specyfi czne style afek-

tywne rodziców oraz określone przekonania i praktyki rodzicielskie wskazywane 

są jako podstawowe determinanty indywidualnej tendencji do doświadczania 

wstydu35. Można sformułować przypuszczenie, iż specyfi czny sposób oceny wła-

snej aktywności odpowiedzialny za wzbudzanie wstydu w znacznej mierze stano-

wi rezultat uwewnętrznienia sposobu oceniania aktywności dziecka przez znaczą-

cych innych36. 

Poszukując związków pomiędzy indywidualną tendencją do doświadczania 

wstydu a procesem formowania się tożsamości, należy, naszym zdaniem, zwrócić 

szczególną uwagę na znaczenie tzw. wstydu antycypacyjnego37. Specyfi czne wzor-

33 H.B. Lewis, Shame and Guilt in Neurosis, New York 1971; M. Lewis, Shame. Th e Exposed Self, 
New York 1992; J. Tangney, R. Dearing, Shame and Guilt, New York 2002.

34 M. Lewis, op.cit.; J. Tangney, R. Dearing, op.cit.
35 Ibidem.
36 S. Tomkins, Aff ect, Imagery, Consciousness: Vol. 2. Th e Negative Aff ects, New York 1963; S. Tom-

kins, Script Th eory [w:] Exploring Aff ect: Th e Selected Writings of Silvan S. Tomkins, E. Demos (red.), 
Cambridge 1995; J. Singer, P. Salovey, Th e Remembered Self: Emotion and Memory in Personality, New 
York 1993; J. Macdonald, Disclosing Shame [w:] Shame. Interpersonal Behavior, Psychopathology, and 
Culture, P. Gilbert, B. Andrews (red.), Oxford 1998.

37 S. Tomkins, Aff ect, imagery…, op.cit.; H.B. Lewis, op.cit.; J. Macdonald, op.cit.
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ce oceny własnych działań, dążeń czy celów, odpowiedzialne za wywoływanie wsty-

du, wykorzystywane są nie tylko w odniesieniu do aktualnie realizowanych działań, 

ale również wobec wyobrażonych czy przewidywanych w przyszłości różnych form 

własnej aktywności. W związku z tym, iż doświadczenie wstydu ma wysoce awer-

syjny charakter, antycypowanie wstydu jest istotnym procesem regulacyjnym, na 

podstawie którego różne działania mogą zostać zahamowane, cele mogą pozosta-

wać niezrealizowane, a emocje czy pragnienia – niewyrażone. Przypuszczamy, iż 

w sytuacji szczególnie nasilonej tendencji do doświadczania wstydu antycypacja 

tego doznania może prowadzić do poważnego ograniczenia albo zakłócenia prze-

biegu procesu formowania się tożsamości. 

Znaczenie procesów regulacji wstydu

Przyjmujemy, iż doświadczanie wstydu może odgrywać ważną i zarówno kon-

struktywną rolę w rozwoju Ja oraz w procesach społecznej adaptacji jednostki, jak 

też może w istotny sposób przyczyniać się do deformacji obrazu siebie (self) i za-

kłóceń w relacjach jednostki ze środowiskiem. Można przypuszczać, że najważ-

niejszym czynnikiem różnicującym konstruktywne i destrukcyjne znaczenie wsty-

du w funkcjonowaniu jednostki jest zdolność regulacji doświadczeń wstydu38.

Optymalna regulacja wstydu polega na uruchomieniu strategii naprawczych 

w odpowiedzi na to dewaluujące doświadczenie39. Sprawność w stosowaniu tego 

typu strategii w sytuacji doświadczania wstydu pozwala antycypować odzyskanie 

równowagi. Zdolność konstruktywnego radzenia sobie ze wstydem wiąże się 

ze względną jego tolerancją i pozwala na świadome jego doświadczanie. Dzięki 

temu wstyd może być wykorzystywany jako sygnał do refl eksji nad własnym za-

chowaniem i ewentualnej zmiany zachowania. 

Dysregulacja doświadczeń wstydu oznacza niedostatek lub brak zdolności po-

dejmowania strategii naprawczych. Zamiast strategii naprawczych realizowane są 

strategie obrony przed dewaluującym doświadczeniem wstydu. Obrona może po-

legać m.in. na stosowaniu zaprzeczania (unacknowledged shame)40, atakowaniu 

siebie czy atakowaniu innych41. Dysregulacja doświadczeń wstydu wiąże się z bra-

kiem ich tolerancji i często z brakiem świadomej rejestracji. W rezultacie wstyd 

38 H.B. Lewis, op.cit.; C. Izard, Human Emotions, New York 1977; D. Nathanson, Shame and 
Pride. Aff ect, Sex, and the Birth of the Self, New York 1992; A. Schore, Aff ect Regulation and the Origin 
of the Self, Hillsdale 1994.

39 H.B. Lewis, op.cit.; M. Lewis, op.cit.
40 Ibidem.
41 D. Nathanson, op.cit.
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pozostaje niedostępny w wyjaśnianiu własnego zachowania, co ogranicza możli-

wości adekwatnej kontroli zachowania nim motywowanego. Dodatkowo stosowa-

nie zaprzeczania wiąże się z powstawaniem licznych symptomów w rodzaju de-

presji, napadów wściekłości, narcyzmu czy osobowości wielorakiej42. 

W związku z powyższym przyjmujemy, że znaczenie wstydu w procesie formo-

wania się tożsamości nie ogranicza się wyłącznie do roli katalizatora, który wyzna-

cza rodzaj i zakres sytuacji, na które jednostka może reagować tą awersyjną emocją. 

Uważamy, iż istotnym czynnikiem determinującym przebieg i wyniki procesu 

formowania się tożsamości jest również zdolność regulacji doświadczeń wstydu. 

Opanowanie kompetencji konstruktywnego radzenia sobie ze wstydem pozwala 

bowiem jednostce przewidywać własną skuteczność w łagodzeniu jego awersyj-

nych następstw, co może wpływać na rezultaty procesów decyzyjnych związanych 

z antycypowaniem wstydu. 

Uznajemy zatem, iż potencjalnie zakłócające skutki nasilonej tendencji do do-

świadczania wstydu mogą być kompensowane stosowaniem strategii naprawczych, 

które pozwalają znosić doświadczenie wstydu i ograniczyć jego zakłócający wpływ 

na funkcjonowanie jednostki. Obecność strategii obronnych traktujemy natomiast 

jako dodatkowy czynnik zakłócający lub nasilający zakłócenia w przebiegu proce-

sów formowania się tożsamości.

Znaczenie systemu przekonań osobistych na temat przebiegu 

własnego życia

W kształtowaniu się systemu przekonań na temat przebiegu własnego życia biorą 

udział kluczowe doświadczenia zarówno z okresu dzieciństwa, jak i z okresu do-

rastania. Problem przekonań jest szeroko analizowany w literaturze zarówno od 

strony ich powiązań ze zdrowiem i aktywnością43, jak i z osiągnięciami edukacyj-

nymi44. Badania nad przekonaniami o własnej skuteczności (self-effi  cacy) A. Ban-

dury45 pokazują, że zasadne jest badanie systemów przekonań, jakie posiadają 

42 Th e Role of Shame in Symptom Formation, H.B. Lewis (red.), Hillsdale 1987; M. Lewis, op.cit.
43 A. Luszczynska, B. Gutierrez-Dona, R. Schwarzer, General Self-effi  cacy in Various Domains of 

Human Functioning: Evidence from Five Countries, „International Journal of Psychology” 2005, 
No. 40(2), s. 80–89. 

44 D.H. Schunk, F. Pajares, Self-effi  cacy Th eory [w:] Handbook of Motivation at School, K.R. Wen-
tzel, A. Wigfi eld (red.), New York 2009.

45 A. Bandura, C. Barbaranelli, G.V. Caprara, C. Pastorelli, Self-effi  cacy Beliefs as Shapers of Chil-
dren’s Aspirations and Career Trajectories, „Child Development” 2001, No. 72, s. 187–206.
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dzieci i młodzież, ponieważ odgrywają one istotną rolę w wyjaśnianiu różnic w ich 

aktywności i osiągnięciach, np. szkolnych.

W obszarze naszych zainteresowań znajduje się specyfi czny typ przekonań, 

które określamy jako przekonania na temat przebiegu własnego życia46, w tym 

przede wszystkim te, które dotyczą poczucia punktualności (time-on/time-off ), 

pojawiania się ważnych zdarzeń życiowych i powiązanych z nimi oczekiwanych 

przez otoczenie zadań rozwojowych charakterystycznych dla poszczególnych 

okresów życia. Przekonania, co do tego, czy zdarzenia w życiu jednostki układają 

się w podobną sekwencję i występują w podobnym czasie jak w przypadku jej 

rówieśników, stanowią podstawę kształtowania się u niej zgeneralizowanego prze-

konania na temat „punktualnego” (terminowego) przebiegu jej życia. W naszym 

podejściu akcentujemy subiektywną ocenę punktualności, która kształtuje się na 

podstawie własnych doświadczeń (a nie na podstawie informacji uzyskiwanych od 

innych ludzi) i za pomocą procesów porównań społecznych, przede wszystkim 

porównywania się z rówieśnikami. Interesuje nas zatem to, jak młodzi ludzie spo-

strzegają realizowane przez siebie zadania rozwojowe: czy według nich pojawiają 

się one w podobnym czasie co u rówieśników i są realizowane punktualnie czy też 

nie są punktualne (opóźnione bądź przyspieszone), a więc indywidualny rozwojo-

wy rozkład jazdy (developmental timetable) jest zakłócony.

Jako przykład takiego podejścia można podać badania I. Seiff ge-Krenke47, 

w których pytano młodych dorosłych, mających w momencie badania 25 lat, o oce-

nę czasu wystąpienia takich zdarzeń, jak: opuszczenie domu rodzinnego, rozpo-

częcie pracy na pełen etat i wspólne życie z partnerem. Badani dokonywali oceny 

retrospektywnej w stosunku do wydarzeń, które już miały miejsce. Mogli stwier-

dzać, czy zdarzenie wystąpiło za wcześnie, o czasie czy za późno. Jak się okazało 

9% badanych osób stwierdziło że opuściło dom rodzinny za wcześnie, 80%, że 

o czasie, a 11%, że zbyt późno. Z kolei ci badani, którzy rozpoczęli wspólne życie 

z partnerem wieku ok. 21 lat, oceniali to zdarzenie jako zbyt wczesne (35%) lub 

punktualne (65%). Ostatnie z ocenianych zdarzeń, czyli rozpoczęcie pracy na pełen 

etat, aż 93% badanych oceniało jako punktualne, a tylko 7% jako przedwczesne. 

Oceny dokonywane przez młodych ludzi porównywane był z ocenami dokonany-

mi przez ich rodziców. Okazały się one zbieżne, tj. zarówno dzieci, jak i rodzice 

46 Por. A.I. Brzezińska, R. Kaczan, L. Rycielska, Przekonania o swoim życiu. Spostrzeganie historii 
życia przez osoby z ograniczeniami sprawności, Warszawa 2010.

47 I. Seiff ge-Krenke, Predicting the Timing of Leaving Home and Related Developmental Tasks: 
Parents’ and Children’s Perspectives, „Journal of Social and Personal Relationships” 2010, No. 27, 
s. 495–518.
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oceniali moment opuszczenia domu (tylko o to zdarzenie pytano rodziców) po-

dobnie, natomiast dla matek wydarzenie to było bardziej stresujące niż dla ojców. 

Nieco inne podejście do analizy punktualności zdarzeń życiowych zaprezento-

wały S. Bell i C. Lee48, które interesowały się nie tylko czasem wystąpienia danego 

zdarzenia, ale przede wszystkim ich sekwencją. Na podstawie analizy odpowiedzi 

na pytanie o czas wystąpienia sześciu ważnych zdarzeń życiowych badaczki usta-

liły najczęstszą kolejność występowania tych zdarzeń: (1) zakończenie edukacji na 

pierwszym pełnym poziomie, (2) pierwsza wyprowadzka z domu, (3) pierwsze 

rozpoczęcie pracy na pełen etat, (4) pierwszy związek, (5) pierwsze małżeństwo, 

(6) urodzenie się pierwszego dziecka. Określiły taką sekwencję zdarzeń jako „we 

właściwym porządku”, a inną kolejność, np. kiedy pierwsze małżeństwo zostaje 

zawarte przed pełnym zakończeniem pierwszego etapu edukacji, uznały za se-

kwencję nieprawidłową49. W konkluzji stwierdziły, że właściwa kolejność, czyli 

taka, która jest najbardziej społecznie typowa, wiąże się z różnorodnymi zyskami 

w postaci większego wsparcia i poczucia prawidłowego przebiegu własnego życia.

Regulacyjna rola przekonań przejawia się w ich zdolności do tworzenia nasta-

wień i oczekiwań, co do przebiegu własnego życia, interpretacji napływających 

informacji zarówno tych na własny temat, jak i tych dotyczących innych ludzi oraz 

otaczającej rzeczywistości50. Młody człowiek, który patrzy na swoje dotychczasowe 

życie przez pryzmat wydarzeń ocenianych jako niepunktualne, może czuć się na 

tyle odmiennie od rówieśników, że będzie to ograniczać zarówno jego gotowość 

do wchodzenia w nowe rodzaje relacji (ograniczona eksploracja), jak i podejmo-

wanie nowych zobowiązań oraz identyfi kowanie się z nimi, szczególnie gdy nie jest 

się pewnym dokonanego wyboru. 

Jak pokazały przeprowadzone w naszym zespole badania z udziałem osób 

w wieku 20–25 lat51, poczucie opóźnienia realizacji zadań rozwojowych w stosun-

ku do rówieśników było istotnie (dodatnio) powiązane z eksploracją ruminacyjną 

i równie istotnie, ale ujemnie, z podejmowaniem zobowiązania oraz z identyfi kacją 

ze zobowiązaniem. Zatem można postawić hipotezę, że osoby spostrzegające swo-

je życie jako niepunktualne przez opóźnione realizowanie zadań rozwojowych 

silniej angażują się w eksplorację ruminacyjną przy jednocześnie słabszym podej-

48 S. Bell, Ch. Lee, Does Timing and Sequencing of Transitions to Adulthood Make a Diff erence? 
Stress, Smoking, and Physical Activity among Young Australian Women, „International Journal of 
Behavioral Medicine” 2006, No. 13, s. 265–274. 

49 Ibidem, s. 268.
50 A.I. Brzezińska, R. Kaczan, L. Rycielska, Przekonania o swoim życiu…, op.cit.
51 K. Lewandowska, Status tożsamości a poczucie punktualności realizacji zadań rozwojowych 

w okresie wyłaniającej się dorosłości, Poznań 2011.
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mowaniu i identyfi kacji ze zobowiązaniem. Natomiast poczucie braku punktual-

ności, ale związane ze spostrzeganiem przyspieszonego realizowania zadań w sto-

sunku do rówieśników wiązało się z wyższą identyfi kacją ze zobowiązaniem. 

Poczucie punktualności realizacji zadań rozwojowych powiązane było również 

w sposób istotny ze statusami tożsamości. Wyższy wskaźnik poczucia opóźnienia 

realizacji zadań rozwojowych charakteryzował osoby o statusie tożsamości mora-

toryjnej i rozproszonej, natomiast osoby o tożsamości osiągniętej miały najniższy 

wskaźnik poczucia opóźnienia.

Przedstawione wyniki skłaniają do postawienia hipotezy o związkach przeko-

nań na temat przebiegu własnego życia, szczególnie poczucia opóźnienia, z etapa-

mi kształtowania się tożsamości. Co więcej, prawdopodobne jest również, że oso-

by o odmiennych statusach tożsamości będą różnić się przekonaniami na temat 

przebiegu własnego życia. Jednak hipotezy te mają charakter wstępny i będą pod-

legać dalszej eksploracji oraz empirycznej weryfi kacji. 

5.  Kluczowe doświadczenia społeczne oraz partycypacja 
społeczna w okresie dzieciństwa i dorastania 
a kształtowanie się tożsamości

Zgodnie z modelem zaproponowanym przez H. Merkensa i jego zespół52 wyróż-

niamy cztery ścieżki rozwojowe związane z różnymi typami społecznej partycy-

pacji, tj. typem integracyjnym, asymilacyjnym, marginalizacyjnym i separacyjnym. 

Autorzy określili je na podstawie nasilenia dwóch niezależnych od siebie wymia-

rów, nazwanych przez nich orientacją na przejście do kolejnej fazy rozwoju lub 

tranzycją i orientacją na teraźniejszość/aktualność (por. rysunek 2). Analiza typo-

wych dzisiaj dróg rozwoju młodzieży pozwala na ich podział na dwie zasadnicze 

grupy: względnie szybkiego przejścia w dorosłość (dwie ścieżki i dwa odpowiada-

jące im typy społecznego uczestnictwa: integracyjny i asymilacyjny) oraz możliwie 

długotrwałego przebywania w okresie młodzieńczym (także dwie ścieżki i zwią-

zane z nimi typy uczestnictwa: marginalizacyjny i separacyjny).

52 H. Merkens, D. Bergs-Winkels, Projekt zum Th ema. Makrosozialen Partizipation Schancen 
Jugendlicher, Berlin 1998; por. także: H. Merkens, P. Butz, Typologische Entwicklungswege Jugendlicher 
in Zusammenspiel von zukunft sorientieren Entwicklungsaufgaben und gegenwartsorienteren Entfal-
tungsmöglichkeiten, Berlin 1999; oraz H. Reinders, D. Bergs-Winkels, P. Butz, G. Claßen, Typologische 
Entwicklungswege Jugendlicher. Die horizontale Dimension sozialräumlicher Entfaltung [w:] Zukunft -
sperspektiven Jugendlicher. Wirtschaft liche und soziale Entwicklungen als Herausforderung und Bedro-
hung für die Lebensplanung, J. Mansel, W. Schweins, M. Ulbrich-Herrmann (red.), München 2001.
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Wyróżniona przez zespół niemiecki orientacja na przejście (niem. Transition; oś 

wertykalna na rysunku) odnosi się do podejmowania aktywności nakierowanej na 

przyszłość, na wypełnianie społecznie nadanych zadań rozwojowych (niem. Entwic-

klungsaufgaben), wyznaczających młodzieży istotny obszar problemowy, z którym 

musi sobie poradzić, by z powodzeniem wejść w dorosłość. Realizacja zadań roz-

wojowych, czyli spełnienie treściowo zdefiniowanych społecznych wymogów 

i oczekiwań, stawia przed młodzieżą konieczność dysponowania okre ślonymi kom-

petencjami i zdolnościami. W ramach tej orientacji młodzi ludzie otwarci są na 

społecznie uznane wzory przebiegu życia, przy czym sfera edukacyjno-zawodowa, 

która z ich perspektywy jawi się jako szczególnie istotna dla powodzenia w doro-

słości, stanowi obszar wymagający szczególnie dużego zaangażowania. Autorzy 
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orientacja 

S aba 
orientacja 

Rozwój zorientowany na doskonalenie prowadz ce do post pu – 
orientacja na przej cie (tranzycja) do kolejnej fazy rozwoju 

(o  wertykalna) 

Rozwój zorientowany na odkrywanie i aktualizacj  potencja u 
(samoaktualizacja) – orientacja na tera niejszo   

(niem. Gegenwartsorientierte Entfaltung) (o  horyzontalna) 
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CIE KA 
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CIE KA  
ASYMILACJI 

CIE KA 
INTEGRACJI 

CIE KA  
SEGREGACJI 

S aba 
orientacja 

Rys. 2. Wymiary rozwoju (horyzontalny i wertykalny) oraz cztery typy ścieżek rozwo-
jowych i uczestnictwa społecznego 

Źródło: Opracowanie M. Rękosiewicz i A.I. Brzezińska na podstawie Reinders, Bergs-Win-

kels, Butz, Claßen, 2001 (patrz rys. 1 na s. 201 i rys. 3. na s. 207).
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ujmują realizację zadań rozwojowych okresu adolescencji jako – głównie – przygo-

towanie do dorosłego życia samodzielnego pod względem ekonomicznym i spo-

łecznym53. W związku tym na rozwój edukacyjno-zawodowy młodzi ludzie kładą 

szczególnie duży nacisk. Typowe jest wówczas poddawanie się oddziaływaniu in-

stytucji edukacyjnych i dążenie nie tylko do zdobycia wykształcenia, stanowiącego 

w oczach młodych ludzi warunek sukcesu zawodowego, ale także bogatych i róż-

norodnych doświadczeń zawodowych. 

Drugi rodzaj podstawowej orientacji – orientacja na teraźniejszość (oś horyzon-

talna na rysunku 2; niem. gegenwartsorientierte Entfaltung) odnosi się, według 

autorów koncepcji typów uczestnictwa społecznego, do potrzeby radzenia sobie 

z dniem dzisiejszym, powszednim, do poszukiwania zorientowanych na aktualność 

szans rozwojowych (niem. Entfaltungsmöglich-keiten) i do potrzeby samodzielne-

go kształtowania okresu młodzieńczego. Jak się wydaje, kluczowa w przypadku tej 

orientacji jest potrzeba poszukiwania własnego, osobistego „wyrazu” swej tożsa-

mości. Ponieważ związane z orientacją horyzontalną możliwości rozwoju są mniej 

ustrukturowane niż pionowe, defi niowane przez zadania rozwojowe wynikające 

z oczekiwań i wymagań społecznych, młodzież zorientowana teraźniejszościowo 

(moratoryjnie) ma szansę odwołać się, mimo pewnych ograniczeń, do szerszej 

i mniej dookreślonej przez otoczenie społeczne palety działań. Sprzyja to bardziej 

samodzielnemu kształtowaniu ścieżki swego życia w okresie młodzieńczym oraz 

budowaniu podstaw dla własnych unikatowych dróg życiowych w okresie później-

szym, a więc – bardziej „indywidualistycznej” biografi i.

Typologia, którą proponują Merkens i Bergs-Winkels, zawiera cztery typy ście-

żek rozwojowych młodzieży we współczesnym społeczeństwie, wyróżnione ze 

względu na to, w jakim stosunku pozostają względem siebie dwie powyższe orien-

tacje. Każdy typ wyznaczony jest przez wysokie lub niskie nasilenie każdej z dwu 

orientacji:

1. Ścieżka integracji (niem. Integration) dotyczy osób, które są w dużym stopniu 

zorientowane zarówno na przyszłość, jak i na teraźniejszość. Osoby te są 

otwarte na społecznie uznane wzory przebiegu życia, z powodzeniem reali-

zują oczekiwane od nich zadania rozwojowe, działają na rzecz zdobycia wy-

kształcenia w ramach tradycyjnych instytucji edukacyjnych. Równocześnie, 

jak piszą Reinders, Bergs-Winkels, Butz i Claßen, „rozumieją społecznie 

nadaną konieczność poszukiwania alternatyw dla przyszłości i dalszego roz-

woju osobistego”54. Nie czują się ograniczone w rozwoju swoich możliwości 

53 H. Reinders, D. Bergs-Winkels, P. Butz, G. Claßen, op.cit.
54 Ibidem, s. 207.
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przez wymogi społeczne i społeczną kontrolę. Autorzy zwracają uwagę, że 

wysokie zasoby ich społecznego środowiska oraz zasoby indywidualne sprzy-

jają rozmaitemu co do form społecznemu uczestnictwu młodzieży.

2. Ścieżka asymilacji (niem. Assimilation) dotyczy osób, które w swoim roz-

woju ku dorosłości dążą do określonego celu, odwołując się przede wszyst-

kim do nadanych im przez otoczenie wzorów życia. Nie poszukują i nie 

tworzą własnych unikatowych dróg rozwoju, lecz uwewnętrzniają społecz-

nie dostępne wzory życia. Bezproblemowo realizują zadania rozwojowe 

okresu dorastania, a inne możliwości rozwojowe spostrzegają jako mało 

atrakcyjne. Osoby w ramach tej ścieżki cechuje silna orientacja na przyszłość 

i słaba orientacja na teraźniejszość.

3. Ścieżka marginalizacji (niem. Marginalisierung) dotyczy osób, które są bier-

ne i nie wykazują ani zainteresowania, ani zaangażowania w kształtowanie 

swojego życia. Wypełnianie zadań rozwojowych postrzegają jako bardzo 

trudne. Jednocześnie nie dysponują wystarczającymi zasobami otoczenia 

społecznego i zasobami osobistymi, które sprzyjałyby podejmowaniu przez 

nich rozmaitych, satysfakcjonujących osobiście, działań w wymiarze pozio-

mym. W efekcie tworzą grupę wysokiego ryzyka automarginalizacji i mar-

ginalizacji społecznej, a nawet przy pewnych szczególnych okolicznościach 

zewnętrznych autowykluczenia i wykluczenia społecznego (por. model mar-

ginalizacji i wykluczania w pracy: Brzezińska, Zwolińska55) w okresie doro-

słości. W ramach tej ścieżki występuje zarówno słabo rozwinięta orientacja 

na przyszłość, jak i słaba orientacja na teraźniejszość.

4. Ścieżka segregacji (niem. Segregation) dotyczy sytuacji, w których młodzi 

ludzie nie wypełniają zadań rozwojowych w zadawalającym stopniu, nie 

chcąc lub nie mogąc zaakceptować zewnętrznych wymogów i oczekiwań 

społecznych związanych z przechodzeniem do dorosłości. Dysponują jed-

nak wystarczającymi zasobami osobistymi i w swoim środowisku społecz-

nym, potrafi ą je też wykorzystać na rzecz tworzenia własnych alternatywnych 

dróg rozwoju w wymiarze horyzontalnym. Możliwości powstałe w ten spo-

sób nie przystają do społecznie uznawanych wzorów przebiegu życia „ku 

dorosłości”, znajdują więc ujście w subkulturach i sprzeciwie wobec po-

wszechnie uznawanych norm i wartości. Osoby w ramach ścieżki segrega-

cyjnej cechuje słaba orientacja na przyszłość, ale silna orientacja na 

teraźniejszość.

55 A.I. Brzezińska, K. Zwolińska, Marginalizacja osób z ograniczeniami sprawności na skutek 
zaburzeń psychicznych, „Polityka Społeczna” 2010, nr 2, s. 16–22.
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Sądzimy, iż każda z dwu orientacji wiąże się z innymi składowymi procesu for-

mowania tożsamości – które opisali K. Luyckx i in.56 – eksploracji wszerz (koncen-

tracja na poznawaniu alternatyw) i eksploracji w głąb (ocena podjętych zobowią-

zań pod kątem ich zgodności z oczekiwaniami i standardami) bądź podejmowania 

tożsamościowych zobowiązań oraz identyfi kacji ze zobowiązaniami.

Wysokie nasilenie orientacji na teraźniejszość wiąże się z odnajdywaniem dla 

siebie przestrzeni aktywnego działania w teraźniejszości i z osiąganiem satysfakcji 

tu i teraz, często w działaniach podejmowanych ad hoc, nieplanowanych w dłuższej 

perspektywie czasowej. Współwystępuje z realizacją potrzeby poszukiwania wła-

snej tożsamości – z rozpoznawaniem elementów własnej unikatowej tożsamości, 

czemu sprzyja mniejsze społeczne dookreślenie poziomych wzorów aktywności57. 

Uwzględniając ową aktualistyczną tendencję oraz potrzebę poszukiwania własnej 

tożsamości, można postawić hipotezę, iż silna orientacja na teraźniejszość współ-

występuje przede wszystkim z nasilonym podejmowaniem eksploracji wszerz. 

Można też oczekiwać, że szczególnie w grupie młodych ludzi znajdujących się na 

ścieżce „segregacyjnej” w procesie samodzielnego i bardzo aktywnego, intensyw-

nego budowania tożsamości pojawią się dwa rodzaje eksploracji wszerz – jeden 

o charakterze orientacyjno-badawczym, którego celem jest rzeczywiste uzyskanie 

określonych informacji, i drugi przypominający dziecięcą „zabawę na niby”, pole-

gający na często przypadkowym przeszukiwaniu otoczenia, niekierowanym żad-

nym planem albo postępowaniem według planu typu „co by było, gdyby”. 

Z kolei wysokie nasilenie orientacji tranzycyjnej, czyli (auto)nacisku na przej-

ście do kolejnej fazy rozwojowej (tu: dorosłości) wiąże się z aktywnością nakiero-

waną na przyszłość oraz na spełnienie określonych aspiracji otoczenia i swoich 

w przyszłości. Bieżąca aktywność w ramach tej orientacji jest więc planowana 

w perspektywie krótko-, średnio- i długofalowej58 i służy przygotowaniu się do 

podejmowania ról społecznych świata dorosłych w przyszłości. W związku z po-

wyższym można postawić hipotezę, że silna orientacja tranzycyjna wiąże się z obej-

mowaniem i uwzględnianiem przez jednostkę zagadnienia własnej przyszłości 

w perspektywie długofalowej, z budowaniem i realizowaniem projektu własnego 

życia, z tym, co K. Obuchowski59 określał jako „zmiany programowe”. Tendencja ta 

56 K. Luyckx, S.J. Schwartz, M.D. Berzonsky, B. Soenens, M. Vansteenkiste, I. Smits, L. Goosens, 
Capturing Ruminative Exploration: Extending the Four-dimensional Model of Identity Formation In 
Late Adolescence, „Journal of Research in Personality” 2008, No. 42, s. 58–82. 

57 H. Merkens, P. Butz, op.cit.
58 Por. A.I. Brzezińska, R. Kaczan, L. Rycielska, Czas, plany, cele. Perspektywa czasowa osób z ogra-

niczeniami sprawności, Warszawa 2010.
59 K. Obuchowski, Adaptacja twórcza, Warszawa 1985, s. 217.
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w procesie formowania tożsamości powinna współwystępować z nasiloną aktyw-

nością o charakterze podejmowania zobowiązań oraz identyfi kacji z nimi.

Można zatem przypuszczać, że proces formowania tożsamości w ramach każdej 

z tych czterech, tak różnych, co do ukierunkowania działań na określone cele, 

ścieżek rozwoju uruchamiających odmienne typy społecznego uczestnictwa, ce-

chować się będzie odmienną dynamiką, przynależąc w większym bądź mniejszym 

stopniu do jednej z klas tożsamościowych trajektorii rozwojowych odkrytych 

w badaniach przez K. Luyckxa i in.60

6. Podsumowanie

Przebieg procesu kształtowania się tożsamości w okresie przejścia z adolescencji 

do wczesnej dorosłości i jego uwarunkowania to dzisiaj problem szczególnej wagi 

w naukach społecznych. Wielość i zróżnicowanie ofert, dostępnych realnie bądź 

potencjalnie, stwarzają z jednej strony szansę na znaczące rozszerzenie pól eksplo-

racji i podejmowanie zobowiązań dopasowanych do indywidualnych aspiracji 

i preferencji poszczególnych osób. Z drugiej jednak strony coraz większa mobil-

ność, niestabilność, wieloznaczność i płynność61 społecznego środowiska rozwoju 

mogą być źródłem zagrożeń utrudniających podejmowanie decyzji życiowych, 

angażowanie się w ich realizację oraz identyfi kację z dokonanymi wyborami i ich 

konsekwencjami. 

Za ważne czynniki, dotąd słabo rozpoznane, a w kluczowy sposób uwikłane 

w proces formowania się tożsamości, uznaliśmy takie cechy jednostki jak tenden-

cja do doświadczania wstydu62 i strategie regulacji doświadczeń wstydu63 rozpa-

trywane szerzej – w kontekście stosowanych przez jednostkę strategii regulacji 

emocji. Wstyd to emocja, która w naszej kulturze ma szczególne znaczenie w pro-

cesie socjalizacji pierwotnej w rodzinie i naturalnej grupie rówieśniczej oraz so-

cjalizacji wtórnej w instytucjach edukacyjnych i grupach formalnych.

Ponadto za istotny czynnik tworzący swoisty „wewnętrzny kontekst” i układ 

odniesienia dla procesu kształtowania się tożsamości uznaliśmy system osobistych 

przekonań jednostki na temat przebiegu własnego życia, szczególnie przekonań 

60 K. Luyckx, S.J. Schwartz, L. Goossens, S. Pollock, Employment. Sense…, op.cit., s. 566–591.
61 Z. Bauman, Płynna nowoczesność, Kraków 2006, s. 341.
62 H.B. Lewis, op.cit.; M. Lewis, op.cit.; J.Tangney, R. Dearing, op.cit.
63 C. Izard, op.cit.; D. Nathanson, op.cit.; A. Schore, op.cit.
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zawierających treści na temat punktualności zdarzeń życiowych i związanych z ni-

mi zadań rozwojowych64 oraz percepcji punktów zwrotnych w życiu65. 

Te czynniki, stanowiące podmiotowe uwarunkowania procesu kształtowania 

się tożsamości rozpatrujemy w jeszcze szerszym kontekście, tj. kluczowych do-

świadczeń społecznych, zgromadzonych w trzech domenach (rodzinnej, eduka-

cyjnej i zawodowej) i wyznaczających rodzaj (typ) oraz jakość społecznej partycy-

pacji jednostki.
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SUMMARY

James Marcia’s two-stage model of identity formation has ceased to be suffi  cient to describe 

and account for identity formation paths. Th e dynamic dual-cycle model of identity forma-

tion developed by Koen Luyckx and collaborators proves to be much more accurate. Iden-

tity is formed in the whole course of human life, although the period of childhood and, in 

particular, adolescence seem to be pivotal from the point of view of what trajectory of 

development the individual is on at the moment of entering adulthood. From this point of 

view the factors which we regard as crucial for identity formation are, on the one hand, 

proneness to shame and the shame regulation strategies and, on the other, the system of 

personal beliefs about one’s life and related key social experiences which defi ne the quality 

of social participation of adolescents. 
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of identity, identity status, developmental trajectories, shame proneness, shame regulation, 
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