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9

 WSTĘP

Latem 2011 roku Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała raport 
zatytułowany „Młodzi 2011”, który jest próbą uporządkowania wiedzy na te-
mat sytuacji młodych ludzi w Polsce, a także ukazania przemian, jakie zaszły 
w ostatnich dziesięcioleciach pod względem sytuacji psychospołecznej przed-
stawicieli młodego pokolenia, czyli wchodzącej właśnie w dorosłość pierw-
szej fali osób, których dorastanie przypadło na okres transformacji ustrojowej 
i gos podarki wolnorynkowej. Dla obecnych dwudziesto-, trzydziestolatków, 
którzy wkrótce będą główną siłą kreującą rzeczywistość społeczną, okres PRL 
w najlepszym przypadku sprowadza się bowiem do mglistych wspomnień 
z dzieciństwa, związanych raczej z dziecięcymi fascynacjami niż doświadcze-
niami minionej epoki.

Współczesna młodzież różni się od poprzedniego pokolenia młodych ludzi 
niemal na wszystkich wymiarach, jakie poddaje się analizie. Pierwsza i najbar-
dziej oczywista różnica dotyczy następstw wychowania się w świecie pełnym 
różnorodnych dóbr, znajdujących się na wyciągnięcie ręki. Przedstawiciele 
młodego pokolenia są niemal urzeczeni konsumpcjonizmem, traktując obrót 
dobrami jako drogę do wolności i samorealizacji (Szafraniec, 2011). Nie chcą 
zmieniać świata, ale wycisnąć go jak cytrynę i wykorzystać możliwości, jakie 
daje do spełnienia swoich ambicji.

Współczesnych młodych ludzi (autorzy Raportu za „młodych ludzi” uznali 
osoby od 18 do około 30 lat) z ich równolatkami z końca lat siedemdziesią-
tych XX wieku łączy wciąż wysokie wartościowanie rodziny i udanego życia 
rodzinnego oraz niewielka wartość przypisywana „spokojnemu życiu”. Co ich 
różni? Współczesna młodzież znacznie bardziej ceni sobie dobre wykształcenie, 
pracę, które nie tylko pozwoli zarobić duże pieniądze, ale przede wszystkim 
zaspokoi ambicje, będzie źródłem ciekawych przeżyć, pozwoli prowadzić cie-
kawe życie. Ich codzienność jest zdecydowanie bardziej barwna, dynamiczna, 
intensywna, a kluczem do poprawy jakości życia jest wykształcenie, wokół 
którego koncentruje się ich aktywność.
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1 Współczynnik skolaryzacji brutto to relacja liczby osób uczących się na danym poziomie 
kształcenia do liczby ludności w grupie wieku, określonej jako odpowiadająca temu poziomowi 
nauczania.

Nieobserwowany nigdy wcześniej dostęp do rynku edukacyjnego, zwłasz-
cza na najwyższym, akademickim poziomie, doprowadził do znaczącego 
przekształcenia trajektorii rozwojowych współczesnej młodzieży. Na początku 
okresu transformacji (rok akademicki 1990/1991) współczynnik skolaryzacji 
brutto1 wynosił 12,9%, w roku 2000/2001 było to 40,7%, a w roku akademickim 
2010/2011 studia rozpoczęło 53,7% absolwentów szkół średnich (dane dostęp-
ne na stronie GUS; www.stat.gov.pl). Ponad połowa maturzystów podejmuje 
decyzję o spędzeniu kolejnych pięciu lat na nauce, co niejako implikuje brak 
pełnego wkroczenia na rynek pracy i pozostanie w mniejszym lub większym 
stopniu na utrzymaniu rodziców. Z kolei po skończeniu studiów (często także 
w trakcie), młodzi ludzie ruszają na poszukiwanie zatrudnienia, będącego 
przepustką do tak pożądanej samodzielności. Doświadczenia absolwentów 
są różnorakie, ale coraz częściej muszą radzić sobie z bezrobociem, nawet 
posiadając dyplom wyższej uczelni (ponad 10% bezrobotnych w Polsce ma 
wyższe wykształcenie), i koniecznością pracy na umowach terminowych unie-
możliwiających/utrudniających zakup mieszkania na kredyt. Rzeczywistość, 
w ja kiej przyszło im żyć, daje duże możliwości, ale stawia na drodze do dorosłości 
i samo dzielności poważne trudności.

Jak w ogóle należy dziś myśleć o dorosłości? Kiedy w życiu człowieka 
rozpoczyna się ten okres życia? W praktyce dorosłość jest na ogół postrzegana 
przez pryzmat wieku i związanych z nim zmian pozycji społecznej wyrażającej 
się usamodzielnieniem i osiągnięciem stabilizacji życiowej. Według dominują-
cego dziś poglądu wczesna dorosłość rozpoczyna się około 18-22 roku życia, 
kiedy to dochodzić ma do znaczących przekształceń w życiu jednostki. Czy 
jednak takie podejście przystaje do sytuacji współczesnych młodych ludzi? 
Coraz częściej pojawiają się głosy, że taki sposób patrzenia na dorosłość, 
sprawdzał się kilka dekad temu (w czasach powstania takich przełomowych 
dla psychologii rozwoju teorii, jak koncepcje Roberta Havighursta (1948), 
Erika H. Eriksona (1950) czy Daniela Levinsona (1986), w czasach większej 
przewidywalności i stabilności ścieżki życia, natomiast dziś w coraz większym 
stopniu staje się nieaktualny. Jak stwierdza Krystyna Szafraniec (2011, s. 37) 
„najpierw młodość i dorosłość oderwały się od kategorii wiekowych, potem od 
ról społecznych i właściwych im stylów życia, a na koniec od charakterystyk 
psychologicznych i rozwojowych”. W czasach płynnej nowoczesności (Bau-
man, 2006) rozpływa się także samo pojęcie dorosłości. Nie dziwi więc coraz 
częstsze sięganie przez badaczy poszukujących granicy dorosłości do sfery 
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2 Makrospołeczne zmiany na poziomie struktur, hierarchii wartości, akceptowanych stylów życia 
wpływają także na przebieg indywidualnego rozwoju jednostek. Najlepszym chyba przykładem 
tego jest fakt pojawienia się w rozwoju człowieka fazy adolescencji, która w swojej obecnej 
formie nie istniała przecież przed okresem rewolucji przemysłowej, a pojawiła się wraz z coraz 
większą rolą, jaką w rozwiniętych społeczeństwach zaczęło odgrywać wykształcenie (Koops, 
Zuckerman, 2003).

subiektywnej, wyrażającej się jako poczucie bycia dorosłym (Arnett, 2000) 
czy odczuwany subiektywnie wiek (Galambos, Turner, Tilton-Weaver, 2005).

Spostrzeganie dorosłości jako kategorii społecznej i jako okresu życia, 
zmienia się wraz ze zmianami jakim podlega nasze codzienne doświadczenie, 
w coraz mniejszym stopniu charakteryzujące się stabilnością, a coraz częściej 
zmianą i niepewnością (Bauman, 2006; Giddens, 2008). W tym kontekście, 
wyrażającym się w społecznym i subiektywnym dorastaniu, młodzi ludzie radzą 
sobie z najważniejszym chyba zadaniem rozwojowym przypisanym okresowi 
młodzieńczemu, czyli zbudowaniem wizji własnej osoby, ukształtowaniem 
hierarchii wartości, stworzeniem planów na przyszłość, czyli uformowaniem 
własnej, osobistej tożsamości, wyrażającej pewność co do tego, kim się jest 
(Erikson, 1997). Budowanie tożsamości w coraz większym stopniu leży w gestii
jednostki, nowoczesne państwo zapewnia i chroni jej wolność w samostano-
wieniu o sobie, zmierzając w kierunku doktryny stawiającej jednostkę ponad 
grupą (Roberts, Helson, 1997)2.

Nasza wiedza na temat rozwoju tożsamości i tworzenia przez młodych lu-
dzi defi nicji własnej osoby jest dość duża, ale jednocześnie bardzo zawężona. 
Pomimo ogromnej popularności, jaką problematyka tożsamości zyskała od 
czasu pierwszych publikacji E.H. Eriksona (1950), wciąż bardzo mało wiemy 
o tym, jak przebiega rozwój tożsamości osób, które nie są „białymi studenta-
mi (ewentualnie uczniami) z klasy średniej”. Czy w takiej sytuacji można po-
wiedzieć, że wiemy wiele na temat rozwoju tożsamości? Bez porównywania 
uzyskiwanych wyników w różnych populacjach nie możemy nic powiedzieć 
na temat ich specyfi ki.

W ostatnich latach problem niewielkiej reprezentacji w badaniach nad 
tożsamością osób z grup mniej uprzywilejowanych został wyraźnie zakomu-
nikowany w literaturze naukowej (m.in. Galambos, Leadbeater, 2000; Kro-
ger, 2000; Schwartz, 2001), co zaowocowało poszerzeniem spektrum osób 
badanych, ale wciąż jest to obszar wymagający wielu badań. Jest to jedną 
z głównych przyczyn, dla których zająłem się tematyką będącą podstawą badań 
prezentowanych w tej pracy.

Moim celem było przenalizowanie tego, jak wygląda wkraczanie w do-
rosłość w naszym kraju, czy zajmując się tematyką dorosłości i wkraczania 
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3 Te dwie perspektywy, społeczna i psychiczna, ścierają się w naukach społecznych od ich 
zarania. Dla George’a Herberta Meada (1975) „ja” (self) było niemal całkowicie produktem 
społecznym, podczas gdy dla Zygmunta Freuda (2010), to społeczeństwo stanowiło odzwier-
ciedlenie życia psychicznego jednostek.
4 Erving Goffman (2005) defi niował stygmat (stigma) jako sytuację, w której jednostka jest 
dyskwalifi kowana z pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

w dorosłość należy koncentrować się raczej na zmianach dokonujących się 
w sferze społecznej i zmianach pozycji, jaką jednostka zajmuje w społeczeń-
stwie, czy też może rację mają badacze twierdzący, że dorosłość to kategoria 
subiektywna i to w sferze psychicznej powinniśmy poszukiwać wskaźników 
stania się osobą dorosłą3.

W tym kontekście zmian, jakie dokonują się na wymiarze dorosłości, 
chciałem ulokować problematykę tożsamości i radzenia sobie z uzyskiwaniem 
odpowiedzi na pytania tożsamościowe. Chciałem dowiedzieć się, czy stawanie 
się dorosłym człowiekiem idzie w parze z rozwiązaniem kryzysu tożsamości 
oraz na ile uniwersalne są te związki, gdyż biorąc pod uwagę homogeniczność 
badanych prób (Galambos, Leadbeater, 2000; Kroger, 2000; Schwartz, 2001) 
niewiele wiadomo na temat tego, na ile odkryte zależności można ekstrapolo-
wać. W celu wypełnienia tej luki postanowiłem porównać przebieg wkraczania 
w dorosłość i rozwoju tożsamości wśród osób sprawnych i niepełnosprawnych, 
reprezentujących grupę zagrożoną wykluczeniem i stygmatyzowaną4.

 Ostatnie pełne dane dotyczące osób niepełnosprawnych w Polsce pochodzą 
z Narodowego Spisu Powszechnego 2002. Według jego wyników w 2002 roku 
liczba osób niepełnosprawnych ogółem wynosiła blisko 5,5 mln, w tym około 
4,5 mln posiadało prawne potwierdzenie faktu niepełnosprawności, a 4,3 mln 
spośród nich stanowiły osoby w wieku 15 lat i więcej. Według wyników kwartal-
nego, reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) 
prowadzonego przez GUS, liczba tych ostatnich od tego czasu systematycznie 
spadała i w 2010 roku wynosiła około 3,4 mln osób. Oznacza to, że 10,7% lud-
ności w wieku 15 lat i więcej posiada prawne orzeczenie o niepełnosprawności.

W literaturze można znaleźć bardzo dużą liczbę danych na temat wkraczania 
w dorosłość osób z ograniczeniami sprawności (m.in. Wells, Sandefur, Hogan, 
2003; Pavey, Douglas, Corcoran, 2008) oraz doświadczanych przez nich trud-
ności w tym procesie. W zasadzie niezależnie od kraju czy kręgu kulturowego 
zawsze można odnaleźć dane na temat tego, że osoby z ograniczeniem spraw-
ności doświadczają trudności z usamodzielnieniem się, zdobyciem pracy, 
uzyskaniem wyższego wykształcenia. Jednak bardzo niewiele jest doniesień, 
które poświęcono analizie tego, jaki ma to związek z rozwojem psychicznym. 
Czy podejmowanie (lub niepodejmowanie) ról społecznych okresu doros-
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łości przez osoby sprawne i niepełnosprawne w podobny sposób wiąże się 
z roz wojem tożsamości? A może niepełnosprawność owocuje zmianą relacji 
pomiędzy tożsamością człowieka i przebiegiem wkraczania w dorosłość? 
Dzięki włączeniu niepełnosprawności do sfery badań, mam nadzieję nie tylko 
wypełnić lukę w dostępnej literaturze na temat kryteriów wkraczania w doro-
słość oraz ich związków z tożsamością, ale także wskazać, na ile związki te 
są specyfi czne i mogą być moderowane przez sprawność organizmu. Moim 
celem było sprawdzenie, na ile ogólne zależności dotyczące relacji tożsamości 
oraz jej społecznych i psychicznych uwarunkowań występują także wśród 
przedstawicieli „zapomnianej połowy” (forgotten half; Schwartz, 2005), czyli 
osób pomijanych na ogół w badaniach nad tożsamością.

Praca składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym z nich („Dorosłość 
i wkraczanie w dorosłość”) prezentuję różne sposoby ujmowania pojęcia 
dorosłości we współczesnych badaniach oraz wpływ, jaki na wkraczanie 
w dorosłość wywiera niepełnosprawność. Rozdział drugi („Tożsamość w okre -
sie wkraczania w dorosłość”) poświęcony jest formowaniu tożsamości w re-
lacji do różnorodnych wskaźników dorosłości, a także niepełnosprawności, 
która, jak sądzę, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio może modyfi kować 
przebieg formowania tożsamości. Rozdział trzeci („Projekt badań własnych”) 
poświęcono prezentacji pytań i hipotez badawczych oraz metodologii badań. 
W rozdziale czwartym („Opis i analiza wyników badań”) przedstawiono uzy-
skane wyniki, natomiast w rozdziale piątym („Dyskusja wyników i wnioski 
z badań”) dokonuję ich omówienia wraz ze sformułowaniem zaleceń dla przy-
szłych badań w tym obszarze.

W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować osobom, które przy-
czyniły się do powstania oraz ukształtowania niniejszej pracy. Podziękowania 
kieruję przede wszystkim pod adresem Pani Profesor Anny Izabeli Brzezińskiej, 
pod kierunkiem której przygotowałem rozprawę doktorską będącą podstawą 
niniejszej publikacji. W trakcie naszej kilkuletniej współpracy Pani Profesor, 
zawsze oferując pomoc i wsparcie, postawiła przede mną szereg wyzwań, 
dzięki którym był to dla mnie czas nie tylko naukowego, ale też osobistego 
rozwoju. Chciałbym podziękować także Panu Profesorowi Piotrowi Olesiowi 
oraz Panu Profesorowi Januszowi Trempale, recenzentom rozprawy doktor-
skiej, za ich wnikliwe uwagi i wskazówki. Dziękuję również mojej partnerce, 
Joannie Pietrzak, za wsparcie oferowane w trakcie pracy nad rozprawą, lekturę 
pierwszej wersji tekstu oraz anielską cierpliwość.

Konrad Piotrowski
Warszawa, luty 2013
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ROZDZIAŁ 1

DOROSŁOŚĆ I WKRACZANIE 
W DOROSŁOŚĆ

W rozdziale tym koncentruję się na pojęciu dorosłości, które może być ro-
zumiane na wiele różnych sposobów oraz prezentuję wyniki kluczowych, 
moim zdaniem, badań nad przebiegiem wkraczania w dorosłość (transition 
to adulthood), czyli przejścia z okresu dorastania do okresu dorosłości. Obok 
ogólnych rozważań na temat stawania się dorosłym członkiem społeczeństwa 
w dzisiejszym świecie prezentuję wyniki badań, których autorzy poszukiwali 
podobieństw i różnic pod względem przebiegu procesu wkraczania w dorosłość 
pomiędzy osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi.

1.1. Kryteria dorosłości

1.1.1. Perspektywy ujmowania dorosłości

Defi niując pojęcie dorosłości i wskazując kryteria, na podstawie których mo-
żemy kogoś uznać za osobę dorosłą, autorzy często odwołują się do przedziału 
wiekowego, w którym ten okres życia ma się zawierać. Na tej podstawie można, 
w przybliżeniu oczywiście, określić, że osoba zaczyna być dorosła (wkracza 
w okres wczesnej dorosłości) około 18-20 (Brzezińska, Appelt, Ziółkowska, 
2008) lub około 25 roku życia (Oleś, 2011). Defi niowanie dorosłości jako 
osiągnięcia określonego wieku, o ile jednak sprawdza się w systemie prawnym, 
jest dalece niewystarczające w badaniach psychologicznych. Odchodzenie od 
społeczeństw opartych na stabilnych, często „dziedziczonych” rolach społecz-
nych sprawia, że obecnie kryterium wieku przestało być dobrym wskaźnikiem 
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sytuacji życiowej jednostki, zwłaszcza w okresie dorosłości. Niezbędne jest 
więc przyjęcie innych kryteriów.

Najczęściej stosowane, zwłaszcza przez socjologów, kryterium dorosłości 
wyrasta z podejścia nazywanego prakseologicznym (Przyszczypkowski, 1996), 
w którym podkreśla się istotną rolę realizowanych ról społecznych charaktery-
stycznych dla człowieka dorosłego (nazywam je obiektywnymi wskaźnikami 
dorosłości; por. rozdz. 1.1.2). Od zakresu realizacji tych ról zależy przyznanie 
komuś statusu osoby dorosłej. Odwoływanie się do obiektywnych wskaźników 
dorosłości ma swoją długą historię i jest głęboko zakorzenione w większości 
społeczeństw, zarówno tradycyjnych (np. rytuały przejścia w społecznościach 
plemiennych), jak i wyżej rozwiniętych (np. posiadanie dziecka, zawarcie 
związku małżeńskiego). Realizacja poszczególnych ról społecznych pozostaje, 
oczywiście, w związku z wiekiem jednostki (jeśli wiemy, że ktoś ma 11 lat, to 
możemy z całą pewnością powiedzieć, że nie zawarł związku małżeńskiego, 
w każdym razie jeśli jest obywatelem Polski), jednak jak wskazują dane z wielu 
krajów (m. in. Guerreiro, Abrantes, 2004; Macek, Bejček, Vaníčková, 2007; 
Lanz, Tagliabue, 2007; Szafraniec, 2011) związek ten jest znacznie słabszy 
niż jeszcze kilkanaście lat temu ze względu na postępującą indywidualizację 
rozwoju i odchodzenie od tradycyjnych etapów wkraczania w dorosłość (za-
kończenie edukacji → zdobycie pracy → małżeństwo → opuszczenie domu 
rodzinnego → urodzenie się pierwszego dziecka). Ujmowanie dorosłości 
jako podjęcia określonych w danej kulturze ról społecznych wiąże się jednak 
z trudnością polegającą na konieczności ustalenia adekwatnych wskaźników, 
czyli listy ról charakterystycznych dla człowieka dorosłego.

Wyróżnić można także podejście akcentujące dorosłość jako kategorię 
subiektywną (subiektywne wskaźniki dorosłości; por. np. Côté, 1997, Arnett, 
2000, Dubas, 2001; Arnett, Galambos, 2003; Piotrowski, 2010a; Brzezińska, 
Piotrowski, 2010a). W tym podejściu badania koncentrują się najczęściej wokół 
dwóch zagadnień:
(1) poczucia dorosłości, czyli wewnętrznego przekonania o byciu/nie byciu 

dorosłym (podejście kategorialne) lub byciu mniej lub bardziej dorosłym 
(podejście dymensjonalne), które bywa także określane mianem tożsamości 
człowieka dorosłego (adult identity) oraz

(2) dojrzałości psychicznej, zwanej także psychospołeczną (por. Galambos, 
Tilton-Weaver, 2000; Oleś, 2011), wyrażającej się w posiadaniu kompe-
tencji typowych dla osób dorosłych (por. rozdz. 1.1.3).
W zależności od przyjętej defi nicji dorosłości (1. osiągnięcie odpowiedniego 

wieku, 2. podjęcie określonych ról społecznych, 3. poczucie dorosłości i doj-
rzałość psychospołeczna) różnie będziemy także ujmowali przebieg wkraczania 
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1 W pewnych szczególnych przypadkach status dorosłego (pełnoletność) może być przyznany 
osobom poniżej osiemnastego roku życia. Do takich przypadków należy sytuacja, w której 
kobieta poniżej osiemnastego, ale powyżej szesnastego roku życia, za zgodą Sądu Rodzinnego 
zawiera związek małżeński (art. 10 KRiO).

w dorosłość (transition to adulthood, transition from adolescence to adulthood; 
Hogan, Astone, 1986; Shanahan, 2000; Oleś, 2011). Najmniej problemów 
pojawia się, jeśli przyjmiemy kryterium wiekowe. O tym, kto jest dorosły,
a kto nie, decydują wtedy przepisy prawa obowiązujące na danym terytorium. 
W Polsce dorosłość (pełnoletność) najczęściej zaczyna się po przekroczeniu 
granicy osiemnastego roku życia1. Znacznie trudnej jest zdecydować o przy-
znaniu komuś statusu osoby dorosłej, jeśli posłużymy się dwoma pozostałymi 
kryteriami, o których była mowa: podjęciem ról społecznych okresu dorosłości 
(obiektywne wskaźniki dorosłości) lub subiektywną dorosłością (subiektywne 
wskaźniki dorosłości).

1.1.2. Obiektywne wskaźniki dorosłości

Obiektywne kryteria, na podstawie których możemy orzekać o uzyskaniu przez 
jednostkę statusu osoby dorosłej, dotyczą podejmowania i realizacji ról oraz 
zadań, które są charakterystyczne dla osób dorosłych pochodzących z danej 
kultury (Brzezińska, 2007). Chcąc ocenić położenie człowieka na kontinuum 
„dziecko/nastolatek – dorosły”, należy stworzyć listę ról społecznych charak-
terystycznych dla osoby dorosłej, a następnie sprawdzić, które z nich zostały 
już podjęte, a które są aktualnie w trakcie podejmowania lub nie zostały jeszcze 
przez jednostkę podjęte w ogóle. Jedną z klasycznych koncepcji poświęconych 
obiektywnym kryteriom dorosłości stworzył R. Havighurst (1948; por. Tab. 
1.1), który podał precyzyjnie, jakie zadania rozwojowe powinien realizować 
człowiek dorosły.

Według niego za osobę dorosłą (osoby w okresie wczesnej dorosłości 
nazywa się „młodymi dorosłymi”) uznać należy kogoś, kto podjął decyzję 
w kwestii rozwoju zawodowego i zaczął się realizować na tym polu (podjął 
pracę), stworzył bliski związek intymny, ma dzieci, prowadzi samodzielne 
gospodarstwo domowe oraz bierze odpowiedzialność za własne decyzje. 
Dla porównania, osoby w okresie dorastania (adolescenci) koncentrują się, 
według niego, na przygotowaniach do późniejszego, dorosłego życia poprzez 
wypracowywanie większej autonomii i dojrzałości w relacjach z innymi, co ma 
w przyszłości doprowadzić do bardziej satysfakcjonującego podejmowania 
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Faza życia Zadania rozwojowe wg Roberta Havighursta

Okres dorastania
(12/13 – 18/20 r. ż)

– budowanie bardziej dojrzałych związków z rówieśnikami obu płci
– osiąganie emocjonalnej niezależności od rodziców
– osiąganie bezpieczeństwa i niezależności ekonomicznej
– wybór zawodu
– osiąganie społecznie odpowiedzialnego zachowania

Okres wczesnej 
dorosłości

(18/20 – 30/34 r. ż)

– wybór partnera życiowego
– uczenie się życia z partnerem
– start w rolach rodzinnych
– zarządzanie domem
– start w karierze zawodowej
– wzięcie za siebie odpowiedzialności
– znalezienie odpowiedniej grupy towarzyskiej

Tab. 1.1. Zadania rozwojowe okresu dorastania i wczesnej dorosłości 
w koncepcji Roberta Havighursta

Źródło: opracowanie własne na podstawie Brzezińska (2007)

ról okresu dorosłości. Według R. Havighursta człowiek dorosły odznacza się 
więc niezależnością (emocjonalną i fi nansową) oraz faktem realizowania ról 
społecznych związanych głównie z życiem rodzinnym i zawodowym. Jak wi-
dać, przez cały wiek XX niewiele się zmieniło, gdyż już Zygmunt Freud (za: 
Erikson, 1997; także: Shanahan, Porfeli, Mortimer, 2005) uważał, że człowiek 
dojrzały to taki, który potrafi  „kochać i pracować” (lieben und arbeiten).

Do chwili obecnej takie podejście do problematyki, kładące nacisk na 
zmiany na poziomie społeczno-demografi cznym, jest najpopularniejsze w ba - 
daniach nad wkraczaniem w dorosłość, a najczęściej stosowanymi obiektyw-
nymi wskaźnikami dorosłości, powszechnie uznawanymi przez badaczy tej 
problematyki są (por. Hogan, Astone, 1986; Fadjukoff, 2007):

(1) Zakończenie edukacji, które stanowi ważny dla jednostki moment przej-
ścia, wymagający ponownej adaptacji i rozpoczęcia realizacji nowych 
wymogów, w tym przede wszystkim podjęcia aktywności zawodowej. 
Analizując kwestię zakończenia edukacji, należy jednak brać pod uwagę 
głównie kształcenie w trybie stacjonarnym (czy to na poziomie szkoły 
średniej czy wyższej), kiedy stanowi to podstawowe zajęcie młodych ludzi,

(2) Opuszczenie domu rodzinnego i rozpoczęcie prowadzenia 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 
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gospodarstwa domowego. Co ważne, odchodzi się obecnie (por. Shanahan, 
2000) od traktowania związku jako „trwałego” tylko wtedy, gdy jest to 
związek małżeński. Ma to swoje źródło w coraz większej popularności 
związków nieformalnych, które trwają nierzadko latami i wiążą się z po-
siadaniem dzieci,

Posiadanie dzieci: to (najczęściej) konsekwencja zbudowania trwałego związ-
ku (często małżeńskiego),

Podjęcie aktywności zawodowej to jeden z najważniejszych (o ile nie najważ - 
niejszy) obszar funkcjonowania człowieka dorosłego (Mortimer, Oester-
le, Krüger, 2005). Satysfakcjonująca integracja z rynkiem pracy to nadal 
fundamentalny krok w procesie wkraczania w dorosłość, dający szanse na 
uniezależnienie się od rodziny, opuszczenie domu rodzinnego, wspomaga-
jący także zawieranie związku małżeńskiego czy rodzicielstwo (Guerreiro, 
Abrantes, 2004; Szafraniec, 2011).
W tym podejściu analiza przebiegu wkraczania w dorosłość polega na 

charakterystyce osoby czy grupy osób pod względem ról społecznych, któ-
re podjęły, a których nie. W tym świetle lepiej jest ujmować wkraczanie 
w dorosłość jako proces, a nie jako jednostkowe wydarzenie. Po pierwsze, 
podejmowanie kolejnych ról społecznych to rozłożony na co najmniej kilka 
lat okres społecznego i osobistego dojrzewania. Po drugie, niemożliwe jest 
w zasadzie wskazanie, ile ról należy podjąć, aby być uznanym za dorosłego. 
Czy wystarczy zawrzeć związek małżeński? Czy osoba, która zawarła związek 
małżeński i posiada dzieci jest bardziej dorosła niż bezdzietni małżonkowie? 
Jednym słowem, jaka jest waga poszczególnych ról społecznych dla przyznania 
komuś statusu osoby dorosłej? Wyniki badań, w których pytano ludzi o ich 
zdanie na ten temat, są bardzo zróżnicowane. W badaniach Ulrike Sirsch i in. 
(2009) najważniejszą spośród ról społecznych było zaangażowanie w rozwój 
kariery zawodowej (settle into a long-term career); Jeffrey Arnett (2001) 
najwięcej wskazań, wśród ról społecznych, uzyskał w przypadku posiadania 
jakiejkolwiek pracy, ale w pełnym wymiarze godzin (employed full-time), 
a Larry J. Nelson (2009) w swoich badaniach stwierdził, że najważniejsze jest 
zakończenie edukacji.

Kwestia subiektywnej ważności poszczególnych ról wydaje się póki co nie-
rozstrzygnięta, ale zagadnienie to coraz częściej staje się przedmiotem badań. 
Jednym ze sposobów porównania osób badanych pod względem ich położenia 
na wymiarze dorosłości, rozumianym jako podejmowanie ról społecznych, 
jest budowanie ilościowego wskaźnika wyrażającego liczbę ról już podjętych 
przez jednostkę (m.in. Reitzle, 2006). Jest to działanie oparte na założeniu, że 
im więcej ról społecznych okresu dorosłości zostało podjętych, tym bardziej 

Kryteria dorosłości
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dorosły jest człowiek. Także w tym podejściu można zauważyć pewne manka-
menty, w tym przede wszystkim fakt nadawania każdej roli takiej samej rangi. 
Osoba, której jedyną realizowaną rolą społeczną dorosłości jest „zakończenie 
edukacji”, jest tak samo dorosła jak pracujący student.

Obiektywne podejście do dorosłości, w którym wkraczanie w dorosłość 
postrzega się przez pryzmat pełnionych ról społecznych, jest dziś często okre-
ślane mianem „klasycznego” lub „tradycyjnego”. Zwraca się, między innymi, 
uwagę na to, że perspektywa ta lepiej sprawdzała się w czasach Z. Freuda czy 
R. Havighursta, kiedy struktura społeczna była lepiej określona i stabilna, 
a ścieżka rozwoju społecznego osób należących do podobnych warstw społecz-
nych nie różniła się od siebie w sposób znaczący. Natomiast w dzisiejszych, 
charakteryzujących się znacznym zróżnicowaniem czasach, realizowanie ról 
społecznych zaczyna w coraz większym stopniu być przedmiotem jednostko-
wej decyzji mającej na celu samorealizację. Odroczenie, a nawet świadoma 
rezygnacja z posiadania dzieci nie jest dziś przejawem braku dojrzałości, co 
więcej w pewnych przypadkach może być zapewne poczytana jako dojrzała 
decyzja odpowiedzialnego dorosłego. Z tego też względu, począwszy od lat 
dziewięćdziesiątych XX wieku coraz większego znaczenia w badaniach nabiera 
dorosłość odczuwana subiektywnie.

1.1.3. Subiektywne wskaźniki dorosłości

Obok zaangażowania jednostki w wypełnianie społecznych ról okresu doro-
słości, jednym z kryteriów dorosłości postulowanym przez niektórych badaczy 
(np. Arnett, 1997; 2000; Barker, Galambos, 2005; Nelson, Barry, 2005; John-
son, Berg, Sirotzki, 2007; Benson, Elder, 2011), jest tak zwana „subiektywna 
dorosłość”. Badania w tym obszarze koncentrują się wokół dwóch nurtów: (1) 
poczucia dorosłości oraz (2) dojrzałości psychospołecznej.

W badaniach nad poczuciem dorosłości ludziom najczęściej wprost zada-
je się pytanie o to czy mają się za człowieka dorosłego [jak chociażby: „Czy 
uważasz, że osiągnąłeś już dorosłość?” (Do you think that you have reached 
adulthood?; Arnett, 2000), „Jak często myślisz o sobie jako o dorosłym?” (How 
often do you think of yourself as an adult; Benson, Johnson, 2009), „Czy uważasz 
się raczej za nastolatka czy za dorosłego, czy może za kogoś jeszcze innego?” 
(Would you regard yourself as being more of an adolescent or more of an adult, 
or as what else would you regard yourself?; Reitzle, 2006)], bądź też prosi się ich 
o ocenę, na skali ilościowej typu Likerta, własnej osoby jako dorosłej (Luyckx, 
Schwartz, Goossens, Pollock, 2008; Brzezińska, Piotrowski, 2010a).
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U podstaw tego podejścia leży założenie, że człowiek dorosły to ten, któ-
ry ma się za dorosłego. Poczucie dorosłości, z racji jego dużego osobistego 
znaczenia dla człowieka, traktuje się czasem jako główną zmienną zależną 
w badaniach nad wkraczaniem w dorosłość (np. Nelson, Barry, 2005; Luyckx, 
Schwartz, Goossens, Pollock, 2008), opierając się na założeniu, że zbudowanie 
tożsamości osoby dorosłej (adult identity), czyli nabranie przekonania o własnej 
dorosłości stanowi kluczowy etap wkraczania w dorosłość.

Subiektywna dorosłość bywa także traktowana jako posiadanie pewnych 
charakterystyk kluczowych dla bycia dorosłym. Zaliczyć do nich można: (1) 
gotowość do zawarcia małżeństwa (Carroll, Badger i in., 2009), (2) zdolność 
do budowania trwałych i bliskich związków intymnych z innymi ludźmi 
(Montgomery, 2005), (3) autonomię i niezależność charakteryzujące się samo-
dzielnym podejmowaniem decyzji i emocjonalną niezależnością od rodziców 
(Zimmer-Gembeck, Collins, 2003; Goossens, 2006; Kenyon, Koerner, 2009). 
W przypadku tych charakterystyk będę się posługiwał pojęciem „dojrzałość 
psychospołeczna” (psychosocial maturity; por. Galambos, Tilton-Weaver, 
2000; Galambos, Magill-Evans, Darrah, 2008; Oleś, 2011), który to termin 
dość dobrze moim zdaniem oddaje istotę rzeczy. Bycie dorosłym to w tym 
rozumieniu posiadanie kompetencji psychicznych, które wpływają na budo-
wanie dojrzałych relacji społecznych. W polskiej literaturze takie postrzeganie 
dojrzałości prezentują między innymi Zdzisław Chlewiński (1991), według 
którego dojrzałość wyraża się w zdolności do budowania relacji opartych na 
odpowiedzialności i szacunku oraz możliwości autonomicznego realizowa-
nia zamierzeń, zgodnie z własnymi celami, oraz Anna Gałdowa (2005, s. 44), 
według której „dojrzałością nazwać można rzeczywistą, czyli przejawianą 
w różnego rodzaju aktach (wewnętrznych i zewnętrznych) – zdolność bycia 
odpowiedzialnym (…) za coś i przed kimś”.

Tak więc subiektywna dorosłość może być traktowana na dwa sposoby. Po 
pierwsze, jako posiadanie tożsamości osoby dorosłej (poczucie dorosłości), 
a po drugie, jako dojrzałość psychospołeczna.

Zainteresowanie subiektywną dorosłością zdecydowanie zwiększyło się 
po opublikowaniu badań prowadzonych przez J. Arnetta (1994, 1997, 2000, 
2001), które dotyczyły koncepcji dorosłości posiadanych przez uczestników 
badań (wiek od 13 do 55 lat). Wynika z nich, że ludzie wcale nie postrzegają 
obiektywnych kryteriów jako kluczowych dla bycia dorosłym. To wcale nie 
zawarcie związku małżeńskiego albo posiadanie dzieci decyduje o przyzna-
niu komuś statusu osoby dorosłej, ale raczej czynniki wewnętrzne, nazywa-
ne przez J. Arnetta kryteriami indywidualistycznymi. Ze względu na wagę 
i aktualną popularność tych badań sądzę, że warto bliżej przyjrzeć się zastoso-

Kryteria dorosłości
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wanej przez J. Arnetta (m.in. Arnett, 2001) metodologii. Badania rozpoczęły 
się od stworzenia, na podstawie literatury antropologicznej, socjologicznej 
i psychologicznej, listy potencjalnych kryteriów dorosłości zgrupowanych 
w następujące kategorie:
(1) kryteria indywidualistyczne (individualism), w tym między innymi: wzię-

cie odpowiedzialności za konsekwencje własnych działań, samodzielne 
decydowanie o własnych przekonaniach (beliefs) i wyznawanych wartoś-
ciach (values), ustanowienie relacji z rodzicami jak „równy z równym”,

(2) zdolności rodzinne (family capacities) takie jak: bycie zdolnym do zapew-
nienia rodzinie bezpieczeństwa, fi nansowe zabezpieczanie rodziny, bycie 
zdolnym do wychowywania dzieci,

(3) przestrzeganie norm (norm compliance) takich jak: unikanie popełniania 
drobnych przestępstw (wandalizm, kradzieże sklepowe), nieprowadzenie 
pojazdów pod wpływem alkoholu, nie używanie wulgarnego języka, po-
siadanie tylko jednego partnera seksualnego w tym samym czasie,

(4) biologiczna dojrzałość (biological transitions): zakończenie fazy wzrostu, 
osiągnięcie dojrzałości płciowej,

(5) prawna dojrzałość (legal/chronological transitions): przekroczenie osiem-
nastego roku życia, przekroczenie dwudziestego pierwszego roku życia, 
zdobycie prawa jazdy,

(6) role społeczne (role transitions) takie jak: praca na pełnym etacie, zakoń-
czenie edukacji, zawarcie związku małżeńskiego, posiadanie przynajmniej 
jednego dziecka.
Wyniki (Arnett, 2001) jednoznacznie wskazały, że najważniejszymi marke-

rami dorosłości są kryteria indywidualistyczne. Aż 90% badanych stwierdziło, 
że osoba dorosła bierze odpowiedzialność za konsekwencje własnych działań, 
80% uważało, że dorośli samodzielnie decydują o wyznawanych wartościach, 
75% sądziło, że dorośli komunikują się z rodzicami jak równy z równym. 
Jednocześnie tradycyjne wskaźniki dorosłości – role społeczne – okazały się 
znacznie mniej istotne (zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu – 32%, zakoń-
czenie edukacji – 26%, zawarcie małżeństwa – 13%, posiadanie dziecka – 9%).

Replikacje tych badań między innymi na próbie polskiej (osoby w wieku 
od 15 do 56 lat; Gurba, 2008), austriackiej (osoby w wieku od 11 do 55 lat; 
Sirsch, Dreher, Mayr, Willinger, 2009) czy argentyńskiej (osoby w wieku od 
25 do 27 lat; Facio, Micocci, 2003) doprowadziły do podobnych wniosków. 
Pomimo pewnych różnic międzykulturowych, jak chociażby ta, że w Polsce 
i Argentynie role społeczne częściej wskazywano jako kluczowe dla osiągnięcia 
dorosłości niż w Stanach Zjednoczonych, a w Chinach bardzo ważna dla bycia 
dorosłym była zdolność do fi nansowego wsparcia rodziców, która to kwestia 
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2 W literaturze anglojęzycznej stosuje się najczęściej termin transition to adulthood, przy czym 
termin transition oznacza (Frey, 2008; s. 1557) „każdy proces, który charakteryzuje zmiana 
(evolution) prowadząca do czegoś nowego lub odmiennego od tego, co było wcześniej. Ter-
min ten może wyrażać proces zmiany formy, kształtu lub struktury ludzkiego ciała w procesie 
wzrastania, może się odnosić do procesu zmiany stanów emocjonalnych, na przykład kiedy 
dochodzi do przejścia stanu normalnego w stan depresyjny. W każdym przypadku terminu 
transition używamy, aby opisać proces zmiany”.

jest praktycznie nieistotna w społeczeństwach zachodnich (Nelson, Badger, 
Wu, 2004), to dominujące okazywały się właśnie kryteria indywidualistyczne. 
Doprowadziło to J. Arnetta do wniosku, że „większość młodych Ameryka-
nów traktuje wydarzenia tradycyjnie postrzegane jako wskaźniki wkroczenia 
w dorosłość, takie jak zakończenie edukacji, rozpoczęcie pełnoetatowej pracy 
i małżeństwo, jako nieistotne dla uzyskania statusu osoby dorosłej” (2003, 
s. 63). Pomimo tego, że badania te i wnioski, jakie na ich podstawie wyciąg-
nięto spotkały się z krytyką, zwłaszcza socjologów (m.in. Hartmann, Swartz, 
2007; Benson, Furstenberg, 2007; por. rozdz. 1.3), którzy udowadniają, że role 
społeczne są przynajmniej równie ważne co „wewnętrzna strona” wkraczania 
w dorosłość (Andrew, Eggerling-Boeck, Sandefur, Smith, 2007), to zwrócenie 
uwagi na subiektywny aspekt wkraczania w dorosłość należy ocenić jedno-
znacznie pozytywnie.

Warto zauważyć, że analiza dorosłości z punktu widzenia ról społecznych 
oraz dojrzałości psychospołecznej dotyczy w gruncie rzeczy podobnych ob-
szarów. W pierwszym z tych podejść badacze sprawdzają, czy jednostka ma 
partnera i/lub opuściła dom rodzinny, w drugim pytają/sprawdzają, czy czuje 
się ona/jest gotowa do stworzenia bliskiego związku, czy samodzielnie decy-
duje o obszarach własnej aktywności. Oba te podejścia, choć różnią się metodą 
pomiaru, wskazują na podobne kryteria dorosłości, choć inaczej operacjonali-
zowane. Jak jednak przedstawię w kolejnym rozdziale, związek ról społecznych 
i dojrzałości psychospołecznej nie jest aż tak oczywisty, jak można by sądzić.

1.2. Wkraczanie w dorosłość w dobie społecznych przemian

Wkraczanie w dorosłość2, czyli okres przejścia pomiędzy dorastaniem a doro-
słością, stało się w ostatnich latach przedmiotem ogromnego zainteresowania 
badaczy. Jednym z powodów tak dużej aktywności środowiska naukowego 
w tym obszarze jest fakt dramatycznych wręcz zmian, jakie dokonały się 
w ostatnich dziesięcioleciach pod względem przebiegu procesu stawania się 
dorosłym członkiem społeczeństwa.

Wkraczanie w dorosłość w dobie społecznych przemian
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Tab. 1.2. Wiek podejmowania ról społecznych okresu dorosłości w różnych krajach
(wybrane wyniki badań)

Kraj Dane

Włochy
źródło: Lanz, Ta-
gliabue (2007)

– 74,3% osób w wieku 19-25 lat kształci się na uczelniach wyższych
– 78% niepracujących osób w wieku 16-30 lat mieszka z rodzicami

Hiszpania
źródło: Arias, Her-
nandez (2007)

– 55% osób w wieku 16-29 kształci się na uczelniach wyższych
– Finansowa niezależność od rodziców pojawia się około 30 roku życia

Finlandia
źródło: Fadjukoff, 
Kokko, Pulkkinen 
(2007)

– 94% kobiet i 80% mężczyzn w wieku 20-24 lata nie mieszka z rodzicami
– Średni wiek zawierania małżeństw przez kobiety:

25,9 lat w roku 1990
29,2 lat w roku 2003

– Średni wiek zawierania małżeństw przez mężczyzn:
28,1 lat w roku 1990
31,5 lat w roku 2003

– Średni wiek urodzenia pierwszego dziecka:
26,5 lat w roku 1990
27,9 lat w roku 2003

Austria
źródło: Sirsch, 
Dreher, Mayr, 
Willinger (2009)

– 65% młodych ludzi nie zawiera związku małżeńskiego przed ukończeniem 
30 roku życia

– Średni wiek zawierania małżeństw przez kobiety:
24,3 lat w roku 1990
28,6 lat w roku 2006

– Średni wiek zawierania małżeństw przez mężczyzn:
26,5 lat w roku 1990
31,4 lat w roku 2006

– Średni wiek urodzenia pierwszego dziecka:
25,0 lat w roku 1990
27,9 lat w roku 2006

Niemcy
źródło: Buhl 
(2007)

– Średni wiek zawierania małżeństw przez kobiety:
29,4 lat w roku 2006

– Średni wiek zawierania małżeństw przez mężczyzn:
32,4 lat w roku 2006

– Średni wiek urodzenia pierwszego dziecka:
30 lat w roku 2004

– Średni wiek zakończenia edukacji: 
28,6 lat (średni czas studiowania: 7 lat)

Czechy
źródło: Macek, 
Bejcek, Vanickova 
(2007)

– Średni wiek zawierania małżeństw przez kobiety:
21,8 lat w roku 1989
26,4 lat w roku 2000

– Średni wiek zawierania małżeństw przez mężczyzn:
24,6 lat w roku 1989
28,8 lat w roku 2000

– W badaniach osób w wieku 18-27 lat: (1) 64% badanych stwierdziło, że nie 
uważa się ani za osobę dorosłą, ani za nastolatka, (2) 30% stwierdziło, że
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Źródło: opracowanie własne

Kraj Dane

są osobami dorosłymi, (3) większość osób była nadal fi nansowo zależna 
od rodziców, nie miała dzieci, mieszkała z rodzicami

Polska
źródło: GUS (2007, 
2008, 2011)

– W latach 1990-2010 odsetek osób studiujących, w wieku 19-24 lata, zwięk-
szył się z 12,9% do 53,7%

– W roku 2009 39% kobiet i 28% mężczyzn wchodzących w zwią zek małżeń-
ski legitymowało się wykształceniem wyższym, podczas gdy na początku 
lat 90. XX wieku było to odpowiednio 4% i 5%

– Średni wiek zawierania małżeństw przez kobiety:
22,6 lat w roku 1989
25,4 lat w roku 2007
26 lat w roku 2009

– Średni wiek zawierania małżeństw przez mężczyzn:
25,1 lat w roku 1989
27,5 lat w roku 2007
28 lat w roku 2009

– Średni wiek urodzenia pierwszego dziecka:
23,3 lat w roku 1989
24,6 lat w roku 2002
25,6 lat w roku 2005
26,3 lat w roku 2009

– W latach 90. okres największej płodności kobiet przypadał na wiek 20-24 
lata, aktualnie 25-29 lat

Zarówno w Polsce, jak i w wielu innych krajach, wyraźnie zauważalna 
jest tendencja do odraczania w czasie podjęcia ról społecznych dorosłości 
(por. Tab. 1.2). Młodzi ludzie coraz później decydują się na założenie rodziny, 
posiadanie dzieci czy opuszczenie domu rodzinnego. Można powiedzieć, że 
w porównaniu z sytuacją sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu laty, mamy 
obecnie do czynienia z coraz dłuższym okresem dorastania.

Za główną, a przynajmniej jedną z głównych przyczyn tego stanu rzeczy 
można uznać wydłużający się coraz bardziej okres kształcenia (w Polsce co 
druga osoba w wieku 19-24 studiuje) oraz konieczność przeznaczenia kilku 
lat na rozwój kariery zawodowej pozwalającej na stabilizację. Przedłużające 
się wkraczanie w dorosłość jest więc, przede wszystkim, wynikiem zmian 
makro-ekonomicznych i makro-społecznych, jakie można obserwować 
w społeczeństwach rozwiniętych, a które prowadzą do zmian pod względem: 
(1) wieku wchodzenia w związki małżeńskie, (2) wieku, w którym przychodzi 
na świat pierwsze dziecko, (3) coraz częstszego podejmowania – po ukoń-
czeniu szkoły średniej – kształcenia na wyższych szczeblach nauczania (por. 
Tab. 1.2.; por. wnioski w Tab. 1.3.). Te zmiany wpływają na bieg rozwoju 
w okresie rozpoczynającym się około 18 roku życia, zmniejszając motywację 

Wkraczanie w dorosłość w dobie społecznych przemian
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młodych ludzi do angażowania się w dorosłe role społeczne i doprowadzają 
do ich odraczania w czasie.

Skoro dorosłość zostaje odroczona, to coś musi wypełnić powstającą lukę. 
Obserwowane zmiany doprowadziły do konieczności zweryfi kowania wcześ-
niejszych koncepcji dorastania i zbudowania nowych modeli stanowiących 
podstawę badań. Najpopularniejsza i obecnie chyba najbardziej wpływowa jest 
w tym obszarze koncepcja wyłaniającej się dorosłości (emerging adulthood) 
autorstwa J. Arnetta (2000). Jej twórca uważa, że wyłaniająca się dorosłość, 
czyli okres rozpoczynający się około osiemnastego roku życia i trwający przez 
całą trzecią dekadę życia (szczególnie do około 25 roku życia), to zupełnie 
nowa faza w rozwoju, znajdująca się pomiędzy okresem dorastania a okresem 
dorosłości. Faza ta występuje według niego w tych krajach, w których dominuje 
gospodarka oparta na wiedzy, w której ludzie, aby zdobyć satysfakcjonującą 
pozycję społeczną, muszą poświęcić wiele lat na kształcenie się i zdobywanie 
doświadczeń, a zadania okresu dorosłości odkładają do momentu zdobycia 
odpowiedniej – w subiektywnym odczuciu – pozycji społecznej i zawodowej.

Dla rzeszy młodych ludzi żyjących w obecnych czasach, okres pomiędzy 
18 a 29/30 rokiem życia to czas głębokich zmian. Działania podejmowane 
w tym czasie wiążą się z uzyskiwaniem kolejnych szczebli wykształcenia 
(po ukończeniu szkoły średniej) oraz zdobywaniem pierwszych doświadczeń 
zawodowych, które będą owocować dopiero w kolejnych latach. Pod koniec 
tego okresu, czyli pod koniec trzeciej dekady życia, większość ludzi ma 
już stosunkowo dobrze określone cele życiowe i podejmuje decyzje mające 
względnie trwałe skutki dla ich funkcjonowania. Ta stosunkowo krótka faza 
stanowi według Arnetta specyfi czny i różniący się zarówno od adolescencji, 
jak i od wczesnej dorosłości okres w rozwoju człowieka, charakteryzujący się 
wielością i jednoczesnością zmian (Tab. 1.3).

Młodzi ludzie w tym okresie zamiast koncentrować się na „stawaniu się 
dorosłym”, koncentrują się na eksploracji różnych stylów życia. Odrębność 
wyłaniającej się dorosłości od okresu dorastania i okresu dorosłości wynika 
między innymi z różnic pod względem podejmowanych ról społecznych okresu 
dorosłości. Osoby w okresie dorastania (według Arnetta, osoby do osiemnastego 
roku życia) podejmują je rzadko, a w grupie tej występuje pod tym względem 
małe zróżnicowanie. Także w okresie dorosłości różnice pomiędzy osobami 
są niewielkie, ale podobieństwo wiąże się z tym, że znaczna większość z nich 
pełni role okresu dorosłości. Okres wyłaniającej się dorosłości charakteryzuje 
się natomiast znacznym zróżnicowaniem.
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Tab. 1.3. Dorastanie, wyłaniająca się dorosłość, wczesna dorosłość: 
charakterystyka demografi czna

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Arnett (2000)

DORASTANIE
(do 18 roku życia)

Małe zróżnicowanie
z punku widzenia charaktery-

styk demografi cznych

WYŁANIAJĄCA SIĘ 
DOROSŁOŚĆ 

(od 18 do 30 roku życia)
Duże zróżnicowanie

z punku widzenia charaktery-
styk demografi cznych

WCZESNA DOROSŁOŚĆ
(od 30 do 40/45 roku życia)

Małe zróżnicowanie
z punku widzenia charaktery-

styk demografi cznych

STAN CYWILNY
Niewielki odsetek osób w tej fa-
zie życia zawiera związek mał-
żeński

Duże zróżnicowanie w za kresie 
związków intymnych: wolne 
związki, częsta zmia na parne-
rów, małżeństwo

Większość osób w tej fazie ży-
cia zawiera związek małżeń ski 
lub buduje trwały zwią zek nie-
formalny

POSIADANIE DZIECI
Niewielki odsetek osób w tej fa-  
 zie życia posiada dzieci

Obok osób posiadających dzie-
ci, znajduje się wiele takich, 
któ re ich nie posiadają lub nie 
planują

Większość osób w tej fazie ży-
cia posiada dzieci

MIEJSCE ZAMIESZKANIA
Większość osób w tej fazie ży  - 
cia mieszka z rodzicami lub in - 
nymi opiekunami

Część  osób  nadal  mieszka 
z ro dzicami/opiekunami, po - 
pularne  są  także  akademiki,
stancje, wynajmowanie miesz-
kań,  zamieszkiwanie  z  grupą 
przyjaciół lub partnerem. Cha-
rakterystyczna jest częsta zmi-
ana miejsca zamieszkania

Większość osób w tej fazie ży-
cia nie mieszka z rodzicami, 
posiada lub wynajmuje miesz-
kanie samodzielnie lub z part-
nerem, rzadko zmienia miejsce 
zamieszkania

EDUKACJA
Większość osób w tej fazie ży-
cia uczęszcza do szkoły średniej

Coraz więcej osób po skoń-
czeniu szkoły średniej podej-
muje studia wyższe, ale duża 
grupa tego nie robi. Dość częs  to 
dochodzi do zmiany kierunku 
studiów, zmiany uczelni, przer-
wania nauki na jakiś czas

Większość osób w tej fazie ży- 
cia nie uczy się

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA
Większość osób w tej fazie ży-
cia nie pracuje zawodowo

Obok grupy osób pracują cych 
na pełen etat, często występują 
praca w niepeł nym wymiarze 
godzin, łą cze nie pracy i nau-
ki, praca tymczasowa. Często 
występują zmiany miejsca pracy

Większość osób w tej fazie ży - 
cia pracuje zawodowo na peł-
nym etacie

Wkraczanie w dorosłość w dobie społecznych przemian
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Jak twierdzi J. Arnett (2000, s. 469), „wyłaniająca się dorosłość jest okresem 
w życiu, kiedy wiele różnych kierunków jest możliwych, kiedy niewiele zostało 
już ostatecznie zdecydowane w odniesieniu do przyszłości, kiedy niezależna 
eksploracja życiowych możliwości jest większa, niż będzie w jakim kolwiek
innym okresie życia”. Okres ten charakteryzuje się znacznym demografi cz-
nym zróżnicowaniem i niestabilnością, odzwierciedlając nastawienie na eks-
plorację i zmianę („to jedyny okres życia, w którym nic nie jest «normatywne 
demografi cznie»”; cyt. za: Arnett, 2000, s. 471), dopiero w drugiej połowie 
trzeciej dekady życia, a często wręcz pod jej koniec (około 30 roku życia) podej-
mowane są trwałe decyzje w kwestiach relacji partnerskich (np. małżeństwo, 
macierzyństwo) czy zawodowych (np. podjęcie decyzji o zaangażowaniu się 
w określoną branżę, fi rmę).

Oprócz ról społecznych zwraca się także uwagę na specyfi czne spostrzeganie 
własnej osoby przez wyłaniających się dorosłych. W okresie dorastania, na 
pytanie „Czy czujesz się dorosły? Młodzi ludzie odpowiadają na ogół „nie”, 
w okresie dorosłości dominuje odpowiedź „tak”, a w okresie wyłaniającej się 
dorosłości młodzi ludzie najczęściej odpowiadają: „w pewnych obszarach 
tak, a w innych nie”. Tak więc ten okres w życiu człowieka ma się odznaczać 
nie tylko na polu ról społecznych, ale również na wymiarze tożsamości osoby 
dorosłej i postrzegania samego siebie. Jest to także, według J. Arnetta (2000), 
czas charakteryzujący się względną niezależnością od przypisanych wiekowi 
ról społecznych i normatywnych oczekiwań społeczeństwa. Zostawiając za 
sobą zależność charakterystyczną dla dzieciństwa i dorastania oraz niepodej-
mując jeszcze trwale dorosłych ról społecznych, osoby w tej fazie poświęcają 
czas na poznawanie możliwych kierunków aktywności życiowej i dokonują 
intensywnej eksploracji, głównie w obszarze: (1) związków intymnych, (2) 
pracy i (3) ideologii. Zgodnie z tą koncepcją, role społeczne okresu dorosłości 
podejmowane w fazie wyłaniającej się dorosłości mają raczej charakter próbny, 
podejmowany na chwilę i w celu sprawdzenia się. Dopiero około trzydzieste-
go roku życia, zarówno w obszarze rozwoju psychicznego (tożsamość osoby 
dorosłej), jak i realizowanych ról społecznych, zaczynamy mieć do czynienia 
z osobami dorosłymi.

W świetle teorii wyłaniającej się dorosłości okres wkraczania w dorosłość 
to przede wszystkim trzecia dekada życia, kiedy to dokonują się najważniejsze 
zmiany mające doprowadzić do uzyskania statusu osoby dorosłej, zarówno na 
gruncie społecznym, jak i psychicznym. W kolejnym rozdziale przedstawię 
więc związek, jaki występuje pomiędzy tymi sferami: obiektywną i subiek-
tywną dorosłością.
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3 Subiektywny wiek (subjective age), odnosi się do relacji pomiędzy wiekiem chronologicznym 
a tym, na ile lat człowiek się czuje. W większości tego typu badań ich uczestnicy odpowiadają na 
pytania przy pomocy skal, których jeden kraniec wskazuje, że „czuje się znacznie młodszy niż 
wskazuje na to mój wiek”, a przeciwny kraniec, że „czuje się znacznie starszy niż wskazuje na to 
mój wiek”. Powtarzającym się wynikiem jest ten wskazujący, że w okresie adolescencji młodzi 
ludzie mają tendencję do uważania się za starszych, niż wskazuje na to ich wiek chronologiczny, 
a od około 25 roku życia ludzie zaczynają się uważać za młodszych, niż wskazuje na to wiek 
chronologiczny. Zmiana ta jest często traktowana jako punkt przełomowy pomiędzy dorasta-
niem a dorosłością. Więcej na ten temat znaleźć można w publikacjach Nancy L. Galambos.

1.3. Związek obiektywnych i subiektywnych wskaźników 
dorosłości

Choć koncepcja wyłaniającej się dorosłości staje się podstawą większości 
psychologicznych badań dotyczących wkraczania w dorosłość, to trzeba 
zaznaczyć, że wielu autorów podważa główne tezy, na jakich się ona opiera. 
Krytycy tego podejścia przede wszystkim kwestionują twierdzenie J. Arnetta 
o niewielkim znaczeniu, zarówno subiektywnym, jak i obiektywnym, ról spo-
łecznych podejmowanych przez osoby w okresie wyłaniającej się dorosłości. 
Zasadność tego kierunku krytyki potwierdzają badania wskazujące na związek 
ról społecznych podjętych w tym okresie (wskaźniki obiektywne dorosłości) 
i charakterystyk psychicznych, w tym także dojrzałości psychospołecznej i po -
czucia dorosłości (wskaźniki subiektywne dorosłości).

Monica K. Johnson, Justin A. Berg i Toni Sirotzki (2007a) stwierdzili, że 
wyższy subiektywny wiek3 (poczucie bycia starszym od rówieśników) wiązał 
się z opuszczeniem domu rodzinnego, podjęciem pracy, zbudowaniem związku 
partnerskiego i posiadaniem dzieci w grupie osób w wieku 18-28 lat. Poczu-
cie dorosłości studentów (wiek około 21 lat) badanych przez Koena Luyckxa 
i in. (2008), było istotnie niższe niż niewiele starszych osób, które edukację 
już zakończyły (wiek około 25 lat), także Janel E. Benson i Frank F. Fursten-
berg (2007) wykazali, że określanie siebie jako dorosłego jest częstsze wśród 
osób, które zakończyły już edukację niż wśród ich uczących się rówieśników. 
Co więcej, badania J. Benson i F. Furstenberga sugerują przyczynowy wpływ 
podjęcia ról społecznych dla postrzegania siebie jako dorosłego. W grupie 
osób, które w trakcie ich dwuletnich badań podłużnych przestały realizować 
przynajmniej jedną z podjętych wcześniej ról dorosłości, prawdopodobieństwo 
uznania siebie za dorosłego istotnie się zmniejszyło.

Z kolei w badaniach, które przeprowadzili Michael J. Shanahan, Erik Por-
feli i Jeylan T. Mortimer (2005), podjęcie wszystkich trzech ról związanych 
z życiem rodzinnym (opuszczenie domu rodzinnego, zbudowanie trwałego 

Związek obiektywnych i subiektywnych wskaźników dorosłości
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związku intymnego, posiadanie dzieci) dwukrotnie zwiększało prawdopo-
dobieństwo zaklasyfi kowania siebie jako osoby dorosłej w porównaniu do 
badanych, którzy nie podjęli wszystkich trzech ról. Jednocześnie stwierdzili 
oni, że charakterystyki indywidualistyczne nie stanowią istotnego predyktora 
poczucia dorosłości, jeśli podjęte zostały wszystkie trzy role rodzinne. W pro-
wadzonych przeze mnie badaniach gotowość do zawarcia małżeństwa okazała 
się bardzo niska w grupie osób w wieku poniżej 25 lat i znacząco wzrastała 
w kolejnych latach, podobnie jak poczucie dorosłości. Oprócz wpływu samego 
wieku ze zmianami tymi wiązało się podejmowanie ról społecznych dorosłości 
(Brzezińska, Piotrowski, 2010a).

Nawet jeśli młodzi ludzie nie uważają ról społecznych za wyznaczniki 
dorosłości, co sugeruje J. Arnett, to ich podjęcie istotnie zwiększa szansę na 
stanie się dorosłym we własnych oczach. Przyczyną tej rozbieżności może 
być fakt braku stosownych doświadczeń i posługiwanie się jedynie własnymi 
wyobrażeniami na temat ról społecznych w badaniach prowadzonych według 
metodologii opracowanej przez J. Arnetta. Wniosek taki wypływa z badań 
Pameli Aronson (2008), która stwierdziła, że osoby posiadające dzieci częściej 
uważają to za istotny wyznacznik dorosłości niż ich bezdzietni rówieśnicy, 
którzy tej roli społecznej jeszcze nie podjęli. Widać tu rozdźwięk pomiędzy 
koncepcją dorosłości posiadaną przez młodych ludzi („dorosłość nie wiąże się 
z pełnieniem ról społecznych dorosłości”) a rzeczywistymi czynnikami wpły-
wającymi na poczucie dorosłości. Jednak i w tym przypadku wyniki badań nie 
są jednoznacznie, bo chociażby Douglas Hartmann i Teresa T. Swartz (2007) 
przy zastosowaniu metody wywiadu pogłębionego oraz Megan Andrew, Jennifer 
Eggerling-Boeck i in. (2007) w badaniach fokusowych, stwierdzili, że pełnione 
role społeczne są przez osoby w okresie wyłaniającej się i wczesnej dorosłości 
uważane za istotny, a nawet kluczowy wskaźnik dorosłości. Widać, że jeśli oso-
bom badanym przedstawi się listę potencjalnych kryteriów dorosłości z prośbą 
o ich uszeregowanie, to udzielają odmiennych odpowiedzi niż wtedy, gdy mają 
po prostu odpowiedzieć na pytanie: „Co sprawia, że człowiek jest dorosły?”.

Biorąc pod uwagę obecny stan wiedzy, trudno jest jednoznacznie odpowie-
dzieć na pytanie o związek obiektywnych i subiektywnych kryteriów dorosłości. 
W zależności od zastosowanej metodologii badania prowadzą do odmiennych 
wniosków. Cytowanym wyżej badaniom wskazującym na duże znacznie 
poejmowania ról społecznych dla rozwoju poczucia dorosłości i dojrzałości 
psychospołecznej można przeciwstawić, na przykład, wyniki uzyskane przez 
Nancy L. Galambos, Pamelę K. Turner i Lauree C. Tilton-Weaver (2005), które 
stwierdziły, że subiektywne poczucie dorosłości i dojrzałość psychospołeczna 
studentów, rozumiana jako rozwiązanie eriksonowskich kryzysów autonomii, 
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przedsiębiorczości, tożsamości i intymności, nie wiązały się ani z liczbą, ani 
z rodzajem realizowanych ról społecznych oraz badania Päivi Fadjukoff, Katji 
Kokko i Lei Pulkkinen (2007), w których poczucie dorosłości nie wiązało się 
istotnie z żadnym z pięciu analizowanych przez nich obiektywnych wskaźników 
dorosłości. Być może te odmienne wyniki, uzyskane w badaniach z udziałem 
przede wszystkim osób określanych przez J. Arnetta jako „wyłaniający się 
dorośli”, także w pewnym stopniu odzwierciedlają zróżnicowanie tej fazy 
życia i znaczne różnice indywidualne pod względem postawy młodych ludzi 
względem ról społecznych okresu dorosłości?

Ross Macmillan (2007) zwraca uwagę, że w okresie wyłaniającej się doro-
słości nieco inne może być znaczenie, jakie młodzi ludzie nadają podejmowa-
nym przez siebie rolom, w porównaniu do adolescentów i młodych dorosłych. 
Posługuje się on przykładem aktywności zawodowej. Podczas gdy praca 
w okresie adolescencji ma niewiele wspólnego z przyszłą karierą zawodową 
i jest raczej ciekawym doświadczeniem, to w okresie wyłaniającej się dorosło-
ści, jakkolwiek cechującej się zmiennością miejsc pracy i stanowisk, praca ma 
na celu doprowadzenie jednostki do jakiegoś mniej lub bardziej określonego 
celu w postaci samorealizacji na gruncie zawodowym (będącym z kolei domeną 
okresu wczesnej dorosłości). Wyłaniający się dorośli traktują pracę bardziej po-
ważnie niż adolescenci, wiedząc, że stanowi ona przygotowanie do aktywności 
zawodowej w okresie dorosłości, ale wciąż nie traktują jej jako celu samego 
w sobie, a raczej jako środek prowadzący do celu ulokowanego w przyszłości. 
Okres dorastania jest przez niego uważany za czas poznawania i niezależności, 
wyłaniająca się dorosłość to okres planowania i zdobywanie osobiście ważnych 
kompetencji, a wczesna dorosłość to czas realizacji zamierzeń.

Nie tylko faza rozwoju może wiązać się z odmiennym znaczeniem podej-
mowanych ról społecznych. W kilku badaniach wykazano, że znaczenie ról 
społecznych jest różne w zależności od statusu społeczno-ekonomicznego 
badanych. Zakończenie edukacji częściej okazywało się ważnym markerem 
dorosłości dla osób z klasy robotniczej, ale już nie dla tych z klasy średniej 
i wyższej (Benson, Furstenberg, 2007). Także w grupach mniejszości etnicznych 
w USA często zmagających się z biedą (Latynosi, Afroamerykanie), role okresu 
dorosłości są znacznie silniej podkreślane jako kluczowe dla bycia dorosłym. 
Może to wynikać z faktu, że osoby ze środowisk mniej uprzywilejowanych 
podejmują role społeczne wcześniej (wcześniej kończę edukację, wcześniej 
zostają rodzicami i podejmują pracę), a tym samym, opierając się na wnios-
kach z badań P. Aronson (2008), przestają posługiwać się jedynie powszechną 
koncepcją dorosłości i zaczynają bazować na własnym doświadczeniu. Osoby 
z tych środowisk raczej nie doświadczają fazy wyłaniającej się dorosłości, gdyż 

Związek obiektywnych i subiektywnych wskaźników dorosłości



32

DOROSŁOŚĆ I WKRACZANIE W DOROSŁOŚĆ

nie mają możliwości odroczenia podjęcia pewnych ról. Dla nich role społeczne 
są ważnym składnikiem dorosłej tożsamości. W środowiskach bardziej uprzy-
wilejowanych (do których należą między innymi studenci, czyli najliczniej 
reprezentowana w badaniach psychologicznych grupa społeczna), wyższe 
jest poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji (nie tylko fi nansowej), co wiąże się 
z mniejszą skłonnością do podejmowania ról społecznych dorosłości, ale także 
z niższym poczuciem dorosłości (Johnson, Berg, Sirotzki, 2007).

Przykład statusu społeczno-ekonomicznego i jego związki z przebiegiem 
wkraczania w dorosłość (ograniczenie/nieobecność fazy wyłaniającej się doro-
słości) każe zastanowić się nad innymi czynnikami, które mogą modyfi kować 
przebieg tego procesu. Jedną z istotnych, moim zdaniem, kwestii jest sytuacja 
zdrowotna jednostki, która może mieć wpływ nie tylko na podejmowanie ról 
społecznych okresu dorosłości, ale również znajdować swoje odbicie w rozwoju 
poczucia dorosłości i dojrzałości psychospołecznej.

1.4. Niepełnosprawność a wkraczanie w dorosłość

1.4.1. Niepełnosprawność biologiczna, psychologiczna i społeczna

Badania nad przebiegiem wkraczania w dorosłość przez osoby z ogranicze-
niami sprawności dość jednoznacznie wskazują, że jest to dla nich wyzwanie 
niezwykle trudne i wiążące się z szeregiem problemów. Przede wszystkim 
osoba niepełnosprawna4 oprócz wyzwań, jakie stoją przed niemal każdym 
człowiekiem w tym okresie, wiążących się z podjęciem ról społecznych doro-
słości i nabyciem psychicznych kompetencji człowieka dorosłego, musi radzić 
sobie także z ograniczeniami zdrowotnymi, prowadzącymi często do trudności 
z poruszaniem się, manipulowaniem, wzrokiem czy słuchem. Musi zmagać się 
z szeregiem barier architektonicznych, stereotypizacją i dyskryminacją (Za-
sępa, Czabała, Starzomska, 2005; Woźniak, 2008), efektem czego są różnice 
pod względem przebiegu procesu wkraczania w dorosłość w porównaniu do 
sprawnych rówieśników.

Relację pomiędzy uszkodzeniem organizmu, a jego konsekwencjami opisał 
między innymi Stanisław Kowalik (2002). Zwraca on uwagę, że mówiąc o nie -
pełnosprawności, należy uwzględnić trzy obszary (Rys. 1.1), czyli (1) uszko-

4 Niepełnosprawność defi niuje się często jako „obniżony – w stosunku do norm ustalonych dla 
danej populacji – stan sprawności organizmu, powodujący utrudnienia, a często także ograni-
czenie funkcjonowania fi zycznego i psychicznego oraz zdolności do pełnienia ról społecznych” 
(Zasępa, Czabała, Starzomska, 2005, s. 23).
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Rys. 1.1. Niepełnosprawność biologiczna, społeczna i psychologiczna 
według S. Kowalika

Źródło: opracowanie własne na podstawie Kowalik, 2002

dzenie organizmu oraz jego konsekwencje w postaci (2) niepełnosprawności 
społecznej i (3) psychologicznej, przy czym jak twierdzi autor (s. 800) „związek 
między dysfunkcją organizmu i jej skutkami społecznymi jest upośredniczony 
przez wielkość niepełnosprawności psychologicznej”.

Konsekwencje niepełnosprawności opisane przez S. Kowalika można od-
nieść zarówno do obiektywnych, jak i subiektywnych wskaźników dorosłości. 
W pierwszym przypadku należy skoncentrować się na tym, jak ograniczenie 
sprawności wiąże się z podejmowaniem przez osoby nim dotknięte ról spo-
łecznych okresu dorosłości, w drugim przypadku należy skoncentrować się na 
relacjach pomiędzy niepełnosprawnością a poczuciem dorosłości i dojrzałością 
psychospołeczną. O ile w kwestii obiektywnych kryteriów dorosłości nasza 
wiedza jest dość rozległa, to znacznie mniej wiadomo na temat relacji niepeł-
nosprawności i psychicznych wskaźników dorosłości na przełomie dorastania 
i dorosłości.

1.4.2. Niepełnosprawność a obiektywne wskaźniki dorosłości

Jeśli chodzi o stosunek młodych osób niepełnosprawnych do realizowania ról 
społecznych okresu dorosłości, to w szeregu badań wykazano, że nie różnią się 
one od swoich pełnosprawnych rówieśników w zakresie celów, jakie pragną 
zrealizować w okresie wyłaniającej się dorosłości oraz w kolejnych etapach 

uszkodzenie
organizmu

(niepełnosprawność
biologiczna)

trudności z partycypacją 
w życiu społecznym
(niepełnosprawność

społeczna)

utrata zdolności 
do podmiotowego organizo-
wania własnego działania

(niepełnosprawność
psychologiczna)
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życia (Burchard, 2004). Na przykład, w badaniach Jennifer M. Hogansen, 
Kristin Powers i in. (2008), w których wzięły udział kobiety w wieku 15-23 
la ta z różnymi rodzajami niepełnosprawności, najczęściej wymienianymi 
celami na najbliższą przyszłość było: zdobycie zawodu, kontynuowanie na-
uki, małżeństwo, uzyskanie niezależności i rozpoczęcie samodzielnego życia, 
a w badaniu osób z niepełnosprawnościami w okresie wczesnej adolescencji 
(11-14 lat) stwierdzono, że 93% planuje podjąć w przyszłości pracę, 66% chce 
zawrzeć związek małżeński i mieć dzieci, 77% uważa, że będzie mieszkało 
samodzielnie w wieku 20 lat (Hostler, Gressard, Hassler, Linden, 1989).

Różnice pomiędzy osobami sprawnymi i tymi z ograniczeniem sprawno-
ści ujawniają się dopiero, kiedy przyglądamy się wynikom ich działań, czyli 
stopniowi realizacji tych zamierzeń. Jak wynika z przeglądu prac z lat 2000-
-2008 dokonanego przez Debrę Stewart, Matta Freemana i in. (2010), różnice 
te dotyczą osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności (zaburzenia uczenia 
się, zaburzenia rozwojowe, psychiczne, fi zyczne, zaburzenia narządów wzroku 
i słuchu) i chociaż każda z tych grup może mieć specyfi czne dla siebie potrze-
by i trudności, to z punktu widzenia funkcjonowania społecznego występuje 
pomiędzy nimi więcej podobieństw niż różnic. Dlatego też w dalszej części 
tego rozdziału skoncentruję się głównie na powszechnych, niespecyfi cznych 
efektach ograniczenia sprawności dla społecznego funkcjonowania i tym, co 
ogólnie odróżnia tę grupę od sprawnych rówieśników. Badania prowadzone 
zarówno w Polsce (m. in. Krause, 2004; Brzezińska, Kaczan, Piotrowski, Ry-
cielski, 2008; Wójcik, 2008; Nowakowska, 2008; Piotrowski, 2010b, 2010c), 
jak i w wielu innych krajach świata (przegląd: Stewart, Freeman i in., 2010) 
prowadzą do wniosku, że ograniczenie sprawności wywiera ogromny wpływ 
na codzienne funkcjonowanie osób nim dotkniętych, w niemal każdym spośród 
obszarów społecznej aktywności osób dorosłych.

Powszechnie obserwuje się niższą aktywność edukacyjną osób niepełno-
sprawnych, przejawiającą się wcześniejszym kończeniem edukacji, a tym 
samym uzyskiwaniem niższego niż osoby sprawne wykształcenia, co utrudnia 
podjęcie pracy i zmniejsza szanse na zmianę swojej sytuacji życiowej (Guerrei-
ro, Abrantes, 2004; Lam, 2006; Barnartt, 2006; Piotrowski, Rycielska, Rycielski, 
Sijko, 2010). Niepełnosprawność prowadzi także do trudności związanych 
z usamodzielnieniem się, rozumianym jako opuszczenie domu rodzinnego, 
co następuje później niż wśród osób sprawnych, oraz tworzeniem związków 
intymnych – osoby niepełnosprawne częściej nie posiadają partnera (Stewart, 
Law, Rosenbaum, Willms, 2001; Stewart, Freeman i in., 2010).

Dostęp do rynku pracy jest wśród osób niepełnosprawnych znacząco ogra-
niczony ze względu na bariery środowiskowe, uprzedzenia, a także ogranicze-
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nia zdrowotne wyznaczane przez rodzaj ograniczenia sprawności. Z tego też 
względu, wśród osób w okresie aktywności zawodowej (w Polsce jest to wiek 
pomiędzy 15 a 59 r. ż. dla kobiet/64 r. ż. dla mężczyzn) poziom bezrobocia 
wśród niepełnosprawnych kilkukrotnie przekracza ten obserwowany wśród 
osób sprawnych (udział pracujących wśród wszystkich osób niepełnospraw-
nych w wieku produkcyjnym w Polsce, w roku 2010, wynosił 21,9%; dane 
Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych; www.niepełnospraw-
ni.gov.pl). Jest to o tyle niepokojące, że jak wykazano (Piotrowski, 2010d; 
Piotrowski, Brzezińska, 2012 – w druku) wizja własnej przyszłości jest wśród 
pracujących osób niepełnosprawnych znacznie lepsza niż wśród bezrobotnych, 
a różnica ta powiększa się wraz z wiekiem (w okresie 16-35 lat).

Jednak to nie niepełnosprawność sama w sobie jest główną przeszkodą 
w aktywności zawodowej (Lam, 2006; por. także: Stewart, Law, Rosenbaum, 
Willms, 2001), ale właśnie bariery tkwiące w środowisku (np. architektonicz-
ne, komunikacyjne) oraz psychologiczne skutki niepełnosprawności, takie 
jak autostygmatyzacja i niska samoocena, które utrudniają zdobycie oraz 
utrzymanie pracy.

Różnice pod względem aktywności zawodowej osób sprawnych i niepełno-
sprawnych rozpoczynają się w zasadzie jeszcze przed faktycznym wejściem na 
rynek pracy. Dla osób niepełnosprawnych jednym z ważniejszych prognosty-
ków sukcesu na rynku pracy jest zdobycie wczesnych doświadczeń w zakresie 
prac dorywczych czy sezonowych w trakcie pobierania nauki (Stodden, Do-
wrick, Gilmore, Galloway, 2001; McDonnall, Crudden, 2009). Jednak osoby 
niepełnosprawne w mniejszym stopniu niż osoby sprawne angażują się w tego 
typu działalność (Nagle, 2001). Z tego powodu, już na samym początku swojej 
drogi zawodowej znajdują się one na gorszej pozycji niż ich pełnosprawni 
rówieśnicy, a podobnie jak w przypadku osób sprawnych (Guerreiro, Abrantes, 
2004), także wśród niepełnosprawnych (Pascall, Hendey, 2004) posiadanie 
pracy ułatwia podejmowanie innych ról społecznych, w tym przede wszystkim 
rozpoczęcie prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego. Niska 
aktywność zawodowa w okresie edukacji i tuż po jej zakończeniu może więc 
stanowić jedno z głównych źródeł postępującego wykluczenia społecznego na 
kolejnych etapach życia.

Zagrożenie wykluczeniem obrazować mogą badania, które przeprowadzili 
Thomas Wells, Gary D. Sandefur i Dennis P. Hogan (2003), którzy przeanali-
zowali wyniki trzech, podłużnych, ogólnonarodowych (amerykańskich) badań 
osób niepełnosprawnych, w których koncentrowano się na wkraczaniu w do-
rosłość, rozumianym jako podejmowanie ról społecznych okresu dorosłości. 
Analizy obejmowały łącznie niemal dziesięć tysięcy osób w wieku 18-26 lat, 
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czyli począwszy od wieku, kiedy młodzi ludzie powinni zakończyć naukę 
w szkole średniej. Moment ten (zakończenie edukacji na poziomie średnim), 
jest według nich okresem krytycznym, kiedy kończy się czas znacznego po-
dobieństwa między dorastającymi (niemal wszyscy w tym okresie chodzą do 
szkoły), a rozpoczyna czas indywidualizacji i konieczności podejmowania 
decyzji co do dalszej nauki, pracy, ewentualnej zmiany miejsca zamieszkania, 
zbudowania trwałego związku i założenia rodziny. Analizy przeprowadzone 
z zastosowaniem analizy skupień wykazały, że ponad 40% osób niepełnospraw-
nych objętych badaniami należało do grupy „całkowicie wykluczonych”. Były 
to osoby, które nie kontynuowały edukacji po zakończeniu szkoły średniej, 
nie były nigdzie zatrudnione, mieszkały z rodzicami, nie posiadały partnera 
ani dzieci, a więc nie realizowały żadnej z ról okresu dorosłości. Wśród osób 
sprawnych do grupy tej zaliczono jedynie 5%. Wynik ten pokazywać może 
skalę problemu. Co prawda dane te pochodzą z kultury amerykańskiej, ale jak 
pokazują między innymi dane zawarte w tabeli 1.5, w Polsce sytuacja może 
być jeszcze trudniejsza. Osoby niepełnosprawne w naszym kraju są znacznie 
gorzej wykształcone, ich aktywność zawodowa pozostaje na niskim poziomie, 
a odsetek osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (15-59/64), które 
jako główne źródło dochodów wskazują pracę, wynosi zaledwie 16,9% (Biuro 
Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, www.niepełnosprawni.

Tab. 1.4. Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w rolach społecznych 
okresu dorosłości

Obszary funk-
cjonowania Wpływ niepełnosprawności

Samodzielne 
zamieszkiwanie

Osoby niepełnosprawne w wieku około 30 lat dwukrotnie częściej zamieszkują 
z rodzicami niż ich pełnosprawni rówieśnicy (Leiter, Waugh, 2009)

Edukacja

Osoby niepełnosprawne uzyskują gorsze oceny w szkole średniej, rzadziej 
uzyskują średnie wykształcenie, a spośród tych, którzy kończą szkołę śred-
nią mniejszy odsetek rozpoczyna edukację na studiach wyższych (m.in. 
Schultz, Liptak, 1998; Brzezińska, Kaczan, Piotrowski, Rycielski, Sijko, 
2010). Osoby niepełnosprawne częściej określają swoje doświadczenia 
w szkole średniej jako złe (Williams, Copestake, Eversley, Stafford, 2008)

Aktywność 
zawodowa

Z analiz porównujących sprawne i niepełnosprawne osoby w wieku 16-
-24 lata wynika, że w tej drugiej grupie bezrobocie jest wyższe, a średnie zarob-
ki uzyskiwane z pracy zawodowej niższe (Newacheck, 1989; także Lam, 2006)

Relacje społeczne, 
związki intymne, 

rodzicielstwo

Adolescenci z ograniczeniem sprawności posiadali dwukrotnie mniej part-
nerów w trakcie życia niż sprawni rówieśnicy (Seiffgke-Krenke, 2000), 
w więk szym stopniu czują się społecznie izolowani i samotni (Bent, Jones, 
Molloy, Chamberlain, Tennant, 2001)

Źródło: opracowanie własne
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gov.pl). Pozostała grupa to osoby, które utrzymują się dzięki pomocy państwa 
lub bliskich osób.

Badacze obserwują także różnice w zakresie radzenia sobie z wymaganiami 
okresu dorosłości pomiędzy różnymi grupami osób niepełnosprawnych. W sze-
roko zakrojonych, amerykańskich badaniach prowadzonych w ramach projektu 
National Longitudinal Transition Study - 2 (NLTS 2) okazało się, że występują 
wyraźne różnice w osiągnięciach młodych ludzi z niepełnosprawnościami.

Zarówno na polu edukacyjnym, jak i zawodowym, znacznie lepiej radzą 
sobie mężczyźni niż kobiety. Istotnie wyższe osiągnięcia ujawniły się także 
wśród osób niepełnosprawnych pochodzących ze średniej lub wyższej klasy 
społecznej (Wagner, Newman, Cameto, Levine, 2006), co wskazuje na do-
datni związek pomiędzy podejmowaniem ról społecznych okresu dorosłości 
a zamożnością osób niepełnosprawnych (por. także: Lustig, Strauser, 2007). 
Znacznie lepsze efekty w zakresie realizowania ról społecznych uzyskują także 
osoby lepiej wykształcone i mające mniej problemów zdrowotnych (Smith, 
Arnett, 2005).

Utrudnienia związane z wkraczaniem w dorosłość, jakie obserwuje się w gru -
pie osób niepełnosprawnych, charakteryzują się głównie podejmowaniem ról 
społecznych okresu dorosłości w sposób niepunktualny (Bee, 2004). Zakoń-
czenie edukacji następuje wcześniej, ale rzadko prowadzi do szybkiego wejścia 
na rynek pracy i usamodzielnienia się, co jest częste wśród osób sprawnych. 
Znaczna jest także grupa nierealizująca ról rodzinnych (partnera, małżonka, 

Tab. 1.5. Wykształcenie i aktywność zawodowa osób sprawnych 
i niepełnosprawnych w Polsce

Dane za rok 
2010 Osoby niepełnosprawne Osoby sprawne

Wykształ-
cenie

34,1% osób niepełnosprawnych  w wie-
ku produkcyjnym ma wykształcenie co 
najmniej średnie; 8,6% ma wykształce-
nie wyższe

61,2% osób sprawnych w wieku produk-
cyjnym ma wykształcenie co najmniej 
średnie; 22,4% ma wykształcenie wyższe

Aktywność 
zawodowa

74,1% osób niepełnosprawnych w wie -
ku produkcyjnym jest bierna zawodowo 
(nie poszukuje pracy); udział pracują-
cych wśród wszystkich osób niepełno-
sprawnych  w  wieku  produkcyjnym 
wynosi 21,9%

23,8% osób sprawnych w wieku produk-
cyjnym jest bierna zawodowo (nie po-
szukuje pracy); udział pracujących wśród 
wszystkich osób sprawnych w wie ku 
produkcyjnym wynosi 68,9%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych opublikowanych przez 
Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych 

(http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach/)
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rodzica). Aktywność społeczna, rozumiana jako podejmowanie ról społecznych 
okresu dorosłości, odzwierciedla proces wykluczenia osób niepełnosprawnych. 
Odnosząc to do wkraczania w dorosłość, można stwierdzić, że osoby niepeł-
nosprawne często w ogóle nie wkraczają w dorosłość w okresie, kiedy robią 
to ich rówieśnicy, pozostając na utrzymaniu opiekunów i pełniąc wciąż role 
zależne (Pallas, 2007), charakterystyczne raczej dla dziecka.

O ile w przypadku coraz większej grupy osób sprawnych można mówić 
o świadomym odraczaniu podejmowania ról społecznych będącym przejawem 
zmian na poziomie makrospołecznym (normatywne odroczenie), to w przy-
padku osób niepełnosprawnych należy się spodziewać występowania dużej 
grupy młodych osób, które również nie podejmują ról okresu dorosłości, ale 
jest to efektem trudnej sytuacji psychospołecznej niepełnosprawnych i jako 
takie jest stanem niepożądanym. Pomimo wysiłków związanych z poszukiwa-
niem zatrudnienia, chęci założenia rodziny czy opuszczenia domu rodzinnego, 
osoby te nie są w stanie zmienić swojej sytuacji (nienormatywne odroczenie). 
Oczywiście z sytuacją taką mamy do czynienia także wśród osób sprawnych. 
Wysokie bezrobocie wśród dwudziestokilkulatków oraz rosnące ceny mieszkań 
sprawiły, że usamodzielnienie się jest kłopotliwe dla dużej grupy osób w naszym 
kraju, jednak w świetle wyników mówiących o podobnych planach i aspiracjach 
osób niepełnosprawnych oraz danych statystycznych obrazujących zakres ich 
społecznego wykluczenia, należy stwierdzić, że z sytuacją nienormatywnego 
odroczenia ról społecznych okresu dorosłości zdecydowanie częściej mamy 
do czynienia wśród osób z ograniczeniami sprawności.

Trudności doświadczane na gruncie społecznym znajdują swoje odbicie tak-
że w subiektywnym doświadczeniu osób niepełnosprawnych, które w okresie 
wczesnej dorosłości odznaczają się niższymi oczekiwaniami względem (1) 
rozwoju własnej kariery zawodowej, (2) możliwości samodzielnego zamiesz-
kania, (3) nawiązania satysfakcjonujących relacji społecznych (Magill-Evans, 
Darrah i in., 2001), a tym samym są narażone na utknięcie w pętli wykluczenia.

Dane na temat podejmowania ról społecznych okresu dorosłości przez 
osoby niepełnosprawne są dość jasne i spójne oraz wydają się mieć charakter 
ponadnarodowy. Zdecydowanie mniej wiemy na temat podobieństw i różnic
między osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi pod względem subiektyw-
nych wskaźników dorosłości.

1.4.3. Niepełnosprawność a subiektywne wskaźniki dorosłości

Badanie wpływu trwałych problemów zdrowotnych na rozwój psychospo-
łecznej dojrzałości i poczucia dorosłości, wydaje się kluczowe, chociażby 
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z tego powodu, że tak mało na ten temat wiemy. Osobom niepełnosprawnym 
poświęcono jak dotąd niezmiernie mało uwagi w projektach poświęconych 
rozwojowi tych charakterystyk.

1.4.3.1. Poczucie dorosłości i subiektywny wiek

W jednym z badań (Galambos, Darrah, Magill-Evans, 2007) analizowano 
związek niepełnosprawności ruchowej z subiektywnym wiekiem, dojrzałością 
psychospołeczną i rolami społecznymi okresu dorosłości. Jak można się było 
spodziewać stwierdzono, że osoby niepełnosprawne realizowały role społeczne 
dorosłości rzadziej niż sprawni rówieśnicy, ale na szczególną uwagę zasługują 
kolejne wnioski autorek.

Wydawać by się mogło, że ze względu na większe trudności z podejmo-
waniem ról społecznych okresu dorosłości przez osoby niepełnosprawne, ich 
subiektywny wiek będzie niższy (założenie takie można oprzeć na wynikach 
wskazujących na dodatni związek pomiędzy obiektywnymi i subiektywnymi 
wskaźnikami dorosłości; m.in. Johnson, Berg i Sirotzki, 2007a), podobnie jak 
poziom dojrzałości. Można by także zakładać, że realizowane role społeczne 
w większym stopniu będą wiązały się z subiektywnym wiekiem i dojrzałością 
osób niepełnosprawnych, według zasady, że rzeczy trudno dostępne są bardziej 
cenione (Benson, Furstenberg, 2007). Wyniki badań prezentują jednak inny 
obraz subiektywnej dorosłości osób niepełnosprawnych.

N.L. Galambos, J. Darrah i J. Magill-Evans (2007) wykazały, że tylko w gru -
pie osób sprawnych subiektywny wiek (na ile lat się czuję) okazał się (dodat-
nio) związany z podjętymi rolami okresu dorosłości, podczas gdy w grupie 
niepełnosprawnych znacznie lepszym predyktorem subiektywnego wieku była 
dojrzałość psychospołeczna, a fakt realizowania lub nierealizowania poszcze-
gólnych ról był nieistotny. Jednocześnie subiektywny wiek, główna zmienna 
zależna wśród osób sprawnych i niepełnosprawnych, był podobny.

Możliwe więc, że przynajmniej w przypadku subiektywnego, postrzeganego 
przez jednostkę wieku występują różnice pod względem jego uwarunkowań 
wśród osób sprawnych i niepełnosprawnych. W wyjaśnieniu tych wyników 
może znaleźć zastosowanie mechanizm, który opisali M.K. Johnson, J.A. Berg 
i T. Sirotzki (2007a), zgodnie z którym znaczenie dojrzałości psychicznej dla 
poczucia dorosłości jest tym wyższe, im mniej ról społecznych zostało podję-
tych. Jednocześnie w im większym stopniu młodzi ludzie zaczynają realizować 
się na polu społecznej dorosłości, tym mniejszego znaczenia nabiera poziom 
psychicznej dojrzałości, gdyż sam fakt realizowania ról społecznych daje wy-
starczający powód do uznania się za dorosłego.

Niepełnosprawność a wkraczanie w dorosłość
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Poczucie dorosłości może opierać się na różnych „fi larach” i co więcej, 
mogą one pełnić względem siebie rolę substytutu. W przypadku defi cytu 
ról społecznych, opierać się ono może na charakterystykach wewnętrznych. 
Mimo trudności ze społecznym funkcjonowaniem osoby niepełnosprawne 
wcale nie muszą uważać się za mniej dorosłe czy za subiektywnie młodsze 
i mniej dojrzałe niż osoby sprawne. Taki wynik uzyskały właśnie autorki cyto-
wanych badań. Potwierdzają to także badania z udziałem diabetyków (Luyckx, 
Moons, Weets, 2011), którzy częściej niż osoby sprawne z grupy kontrolnej 
(w wieku 18-30 lat) uważały się za dorosłe. Ten brak różnic, a nawet różnice 
sugerujące, że doświadczanie przewlekłych problemów zdrowotnych sprzyja 
rozwojowi poczucia dorosłości, przy powszechnie dostrzeganych problemach 
ze społecznym funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych, na pierwszy plan 
wysuwa rolę radzenia sobie z ograniczeniami sprawności.

Uważa się (Luyckx, Moons, Weets, 2011), że konieczność codziennego 
zmagania się z wymaganiami ze strony organizmu (jak podejrzewam, nieza-
leżnie od rodzaju problemów zdrowotnych), sprzyja nabywaniu przekonania 
o byciu dorosłym. Hospitalizacja, kontrola zdrowia, konieczność przestrzegania 
często rygorystycznych wymogów żywieniowych, farmakoterapia, rehabi-
litacja wymagają daleko idącej samodzielności i odpowiedzialności, nawet 
od osób bardzo młodych. Ta sytuacja upodabnia zachowanie młodych osób 
niepełnosprawnych do osób dorosłych, jak widać także na poziomie obrazu 
własnej osoby.

1.4.3.2. Autonomia i poczucie samodzielności

Jednym z najważniejszych wskaźników psychospołecznej dojrzałości jest 
niezależność (independence), rozumiana jako dokonywanie samodzielnych 
wyborów, autonomiczne podejmowanie decyzji, możliwość wyboru stylu 
życia. W badaniach dotyczących osób niepełnosprawnych samodzielność 
rozpatrywana jest najczęściej w kategoriach społecznej partycypacji, czyli 
obiektywnych wskaźników dorosłości (np. fakt opuszczenia domu rodzinne-
go). Niemniej samodzielność, rozumiana jako możliwość samostanowienia, 
jest przez wielu badaczy (Turnbull, Turnbull, 1985; Guess, Benson, Siegel-
-Causey, 2008; Brzezińska, Kaczan, 2008) uważana za kluczową kompetencję, 
mogącą wpływać nawet na poprawę stanu zdrowia. Badania w tym obszarze 
(np. Wehmeyer, Gamer, 2003; Wood, Fowler, Uphold, Test, 2005) wskazują, 
że samodzielność i poczucie autonomii osób niepełnosprawnych w mniejszym 
stopniu wyznaczana jest przez konkretne ograniczenia sprawności, a kluczowe 
znaczenie ma środowisko życia i możliwości, jakie ono daje. Jeśli kontekst 
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społeczny (rodzina, przyjaciele, społeczność lokalna) sprzyja samostanowieniu 
to obserwuje się jego wyższy poziom. Wykazano chociażby, że osoby niepełno-
sprawne mają wyższe poczucie samodzielnego wpływania na kształt swojego 
życia, gdy pracują zawodowo, zwłaszcza na otwartym (konkurencyjnym), 
a nie chronionym rynku pracy (Wehmeyer, Bolding, 1999).

Zwraca się również uwagę, że ten tak ważny układ czynników konteksto-
wych często przyjmuje w przypadku osób niepełnosprawnych kształt ograni-
czający, a nie wspierający samodzielność (Galambos, Darrah i Magill-Evans, 
2007). Nadopiekuńczość i mniejszy nacisk członków rodzin osób niepełno-
sprawnych na zdobywanie takich kompetencji, jak zdolność samodzielnego 
podejmowana decyzji, może być czynnikiem prowadzącym do ich mniejszej niż 
wśród osób sprawnych niezależności (Galambos, Kolaric, Sears, Maggs, 1999).

Osoby niepełnosprawne częściej twierdzą, iż w okresie wkraczania w do-
rosłość są przez najbliższych traktowane tak jakby były znacznie młodsze niż 
wskazuje na to ich wiek chronologiczny (Galambos, Darrah i Magill-Evans, 
2007), a sam fakt posiadania ograniczenia sprawności sprawia, że inni ludzie 
traktują osoby niepełnosprawne jako mniej zaradne, bardziej dziecinne, nie-
kompetentne (Wang, Dovidio, 2011). Podleganie tego rodzaju oddziaływaniu 
w czasie, kiedy podejmowanie nowych ról społecznych staje się coraz częstsze 
wśród rówieśników, może prowadzić do rozwoju wyuczonej bezradności oraz 
innych związanych z tym konsekwencji, jak chociażby niskiej samooceny 
oraz problemów emocjonalnych (Seligman, 1975), a to z kolei jest związane 
z mniejszą społeczną aktywnością. Efektem tego jest dłuższe wkraczanie 
w dorosłość i ograniczone możliwości eksperymentowania z nowymi rolami 
czy stylami życia. Ten sposób myślenia zawarty jest w tak zwanym społecznym 
modelu niepełnosprawności (Kowalik, 2002), w świetle którego głównym 
źródłem problemów doświadczanych przez osoby niepełnosprawne są wpływy 
środowiskowe i interakcje osób niepełnosprawnych z otoczeniem. Natomiast 
dyskryminacja i wykluczenie będące następstwem ograniczenia sprawności 
sprawiają, że dochodzić może do negatywnych zmian na poziomie struktur 
psychicznych.

Niezależność, samodzielność, autonomia, zarówno wśród osób sprawnych 
jak i niepełnosprawnych, zanurzone są w społecznym kontekście. Biorąc pod 
uwagę fakt mniejszej sprawności narządów organizmu, tendencję najbliższe-
go otoczenia do opiekowania się i wspomagania osób niepełnosprawnych, 
dyskryminację ze strony dalszego otoczenia oraz opisane w poprzednim roz-
dziale trudności z podejmowaniem ról społecznych okresu dorosłości, można 
mówić o mniejszej samodzielności osób niepełnosprawnych z perspektywy 
zewnętrznych, dostępnych dla obserwatora wskaźników. Niewiele wiemy 

Niepełnosprawność a wkraczanie w dorosłość
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o subiektywnej percepcji własnej samodzielności osób niepełnosprawnych. 
Być może, podobnie jak w przypadku subiektywnego wieku, także poczucie 
samodzielności opiera się na innych czynnikach? Mniejsza samodzielność zwią-
zana na przykład z trudnościami z poruszaniem się, może być kompensowana 
w innych obszarach. Brak jest jednak danych na poparcie tej tezy.

1.4.3.3. Intymność w bliskim związku

Niewiele więcej wiadomo na temat relacji w bliskich związkach i zdolności do 
budowania trwałych relacji opartych na bliskości i intymności w parze, która to 
kompetencja jest również traktowana jako ważny przejaw dojrzałości (Erikson, 
1950; 1997; Galambos, Tilton-Weaver, 2000). Dobrze udokumentowany jest 
fakt rzadszego budowania związków intymnych przez osoby niepełnosprawne, 
co ma swoje przyczyny zarówno w fakcie ich ogólnie mniejszej aktywności 
społecznej, wymagań rehabilitacyjnych, jak i uprzedzeń zakorzenionych w spo-
łeczeństwie. W jednym z badań (Seiffgke-Krenke, 2000) za cel postawiono 
sobie natomiast porównanie jakości związków intymnych tworzonych przez 
osoby doświadczające problemów zdrowotnych (cukrzyca) oraz osoby zdro-
we i zbadano umiejętność stworzenia i podtrzymania bliskiej relacji. Trzeba 
w tym miejscu podkreślić, że w tych podłużnych badaniach wzięły udział osoby 
bardzo młode. Kiedy rozpoczynano badanie średnia wieku wynosiła 13,9 lat, 
a w momencie ich zakończenia 17,1 lat. Analizowano więc okres wczesnej/
środkowej adolescencji. Autorka stwierdziła, że osoby z ograniczeniem spraw-
ności w okresie objętym badaniem miały dwukrotnie mniej partnerów, ale ich 
związki trwały niemal trzykrotnie dłużej (w grupie osób sprawnych średnio 
7 miesięcy, w grupie cukrzyków średnio 18 miesięcy). W związkach tworzo-
nych przez osoby zdrowe zaobserwowano wyższy poziom intymności, podczas 
gdy związki osób chorych na cukrzyce odznaczały się wyższą koleżeńskością 
(companionship), pomaganiem sobie (instrumental aid) oraz ogólną satysfak-
cją ze związku. Może to świadczyć o tym, że bliski związek zaspokaja inne 
potrzeby osób sprawnych i tych z ograniczeniem sprawności.

Osoby sprawne skoncentrowane były na budowaniu bliskości i intymności, 
ale szybko z tego rezygnowały, co jest dość charakterystyczne dla związków 
tworzonych w okresie adolescencji (Seiffgke-Krenke, 2000). Osoby chore na 
cukrzycę skoncentrowane były w większym stopniu na otrzymywaniu wsparcia 
i poczuciu bezpieczeństwa, jakie daje długotrwały związek. Krótkotrwałość 
związków tworzonych przez osoby zdrowe sugeruje, że ich potrzeba intym-
ności nie była zaspokajana, stąd zakończenie związku i zapewne rozpoczęcie 
poszukiwania nowego partnera, podczas gdy potrzeby osób niepełnosprawnych 
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wydawały się zaspokajane w dużym stopniu, co widać zarówno na podstawie 
czasu ich trwania, jak i odczuwanej satysfakcji.

Omówione powyżej badania z udziałem osób niepełnosprawnych, których 
autorzy skoncentrowali się na dorosłości rozumianej jako psychospołeczna 
dojrzałość, prowadzą do wniosku, że ograniczenie sprawności nie tyle zabu-
rza tę sferę (w przeciwieństwie do dorosłości rozumianej jako podejmowanie 
ról społecznych), ale raczej wiąże się z innym przebiegiem jej rozwoju. Na 
chwilę obecną nie ma podstaw, aby twierdzić, że osoby niepełnosprawne 
czują się mniej autonomiczne w swoich decyzjach, czują się mniej dorosłe 
albo mniej gotowe do tworzenia bliskich, trwałych związków partnerskich 
(Pacaud, Crawford, Stephure, Dean, Couch, Dewey, 2007). Można jednak za-
łożyć, że uwarunkowania poczucia autonomii czy poczucia dorosłości wśród 
osób niepełnosprawnych są inne niż wśród osób niemających długotrwałych 
problemów zdrowotnych.

Brak dostępu do pewnych obszarów funkcjonowania, zarówno w sposób 
specyfi czny związanych z rodzajem ograniczenia sprawności, jak i dotyczący 
ogólnych trudności ze społecznym funkcjonowaniem, sprawia, że rozwój psy-
chicznej dojrzałości opiera się na innych podstawach. Role okresu dorosłości są 
rzadziej realizowane (osoby niepełnosprawne realizują ich mniej), stąd też nie 
wywierają tak silnego wpływu na rozwój, jak dzieje się to wśród osób spraw-
nych, ale końcowy efekt w postaci poczucia dorosłości jest podobny w obu
grupach, gdyż osoby niepełnosprawne oceniając samych siebie, większą wagę 
przykładają do psychicznych kompetencji.

Niejednoznaczne są także wyniki dotyczące relacji intymnych. Zarówno 
w przypadku osób sprawnych, jak i niepełnosprawnych obserwuje się pewne 
przejawy dojrzałych relacji. W pierwszej grupie jest to wyższa intymność 
i bliskość pomiędzy partnerami, w drugiej czas trwania związku oraz odczuwa-
na satysfakcja. Niepełnosprawność nie tyle zaburza więc budowanie bliskiego 
związku, ale raczej modyfi kuje jego jakość i funkcje jakie pełni. W przypadku 
osób niepełnosprawnych związek intymny wydaje się mieć bardziej instrumen-
talną funkcję, polegającą na otrzymywaniu wsparcia, pomocy i bezpieczeństwa.

1.5. Podsumowanie

Przez dziesięciolecia naukowcy uważali, że kluczową kwestią w procesie 
stawania się dorosłym odgrywają role społeczne charakterystyczne dla tego 
okresu. W klasycznych badaniach, które przeprowadzili Howard S. Becker 
i Anselm Strauss (1956) stwierdzono, że nabywanie tożsamości człowieka do-
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rosłego odbywa się poprzez podejmowanie (enter) i zaprzestawanie realizacji 
(exit) ról okresu dorosłości. W świetle obserwowanych dziś zmian społecznych 
pytanie dotyczące znaczenia ról okresu dorosłości powróciło, ale udzielane 
odpowiedzi często różnią się od tych proponowanych w latach pięćdziesiątych.

J. Arnett (2000) stwierdził na przykład, że ze względu na fakt częstego od-
raczania podejmowania ról społecznych dorosłości aż do końca trzeciej dekady 
życia, młodzi ludzie opierają swoje poczucie dorosłości na indywidualnych, 
subiektywnych charakterystykach, takich jak poczucie niezależności (inde-
pendence), a nie na pełnionych rolach społecznych. Założenie o niezależności 
młodych ludzi od pełnionych ról społecznych wyprowadzono jednak z badań, 
w których, upraszczając nieco, zapytano badanych o ich zdanie w tej kwestii. 
Niektórzy (np. Benson, Furstenberg, 2007; Johnson, Berg, Sirotzki, 2007; Aron-
son, 2008) sugerują jednak, że tak niewielkie znaczenie, jakie młodzi ludzie 
przypisują rolom społecznym w przebiegu wkraczania w dorosłość, wynika 
z tego, że jeszcze ich nie podjęli bądź, że nie zdają sobie sprawy z ich wpływu.

Trzeba przypomnieć, że badania nad wkraczaniem w dorosłość prowadzi się 
najczęściej z udziałem studentów, których tendencja do odraczania podejmo-
wania ról społecznych okresu dorosłości jest bardzo dobrze znana, dlatego też 
opisują oni raczej swoje wyobrażenie niż własne doświadczenie. Jeśli bada się 
faktyczny wpływ podejmowanych ról społecznych, to okazuje się, że młodzi 
ludzie często mylą się w swych opiniach.

Faktem jest, że wkraczanie w dorosłość staje się dziś procesem coraz bar-
dziej zindywidualizowanym, jego przebieg w mniejszym niż niegdyś stopniu 
wyznaczany jest przez społeczne oczekiwania, a rolę dominującą zaczynają 
odgrywać osobiste preferencje i styl życia. Trzeba jednak zauważyć, że zróż-
nicowanie dotyczy w głównej mierze ścieżek prowadzących ku dorosłości 
(indywidualny przebieg wkraczania w dorosłość). Sama dorosłość przyjmuje 
podobną formę w większości przypadków. Wśród osób dorosłych ogromna 
większość pracuje zawodowo, ma partnera, prowadzi własne gospodarstwo 
domowe, większość osób ma także przynajmniej jedno dziecko i we własnej 
opinii jest osobą dorosłą. Pomimo obserwowanego odraczania w czasie podej-
mowania pewnych ról i przedłużania okresu moratorium psychospołecznego 
(Erikson, 1997), efekt końcowy wydaje się niezmienny od dziesięcioleci. 

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 J. Arnetta (2000) 
jako wyłaniająca się dorosłość (Rys. 1.2), ale nawet sam autor nie określa jej 
jako uniwersalnej i wiąże przede wszystkim ze średnim lub wyższym statusem 
społeczno-ekonomicznym.
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Bardziej ogólny przegląd strategii wkraczania w dorosłość podaje Marcin 
Sińczuch (2002), który wyróżnia cztery typy:
1. W warunkach braku wsparcia ze strony członków najbliższej rodziny (zarów-

no materialnego, jak i społecznego czy emocjonalnego), jednostki zostają 
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 ewen-
tualne założenie rodziny. Z sytuacją taką mamy do czynienia głównie 
w tych rejonach, gdzie występuje dobrze rozwinięty rynek pracy oferujący 
stosunkowo wysokie zarobki nie tylko wykwalifi kowanym specjalistom, 
ale także początkującym pracownikom, nieposiadającym jeszcze bogatych 
doświadczeń zawodowych i edukacyjnych.

2. Kolejny model także dotyczy jednostek, które dość szybko podejmują obo-
wiązki ludzi dorosłych, ale mogą w tym procesie liczyć na dużą pomoc 
i wsparcie ze strony rodziny. Młodzi ludzie naśladują swoich rodziców 
i niejako biorą na siebie kontynuowanie ich drogi życiowej, posiada-
jąc zbliżoną hierarchię wartości i postawy. Ten model występuje często 
w społeczeństwach stabilnych, w których osoby starsze mają wysoką pozycję 
społeczną, dysponują zasobami fi nansowymi i władzą.

3. Model trzeci również dotyczy osób, które nie mogą liczyć na wsparcie ze 
strony najbliższych, ale jednocześnie zewnętrzne kryteria (może to być na 
przykład ograniczony dostęp do rynku pracy), utrudniają im usamodziel-
nienie się. Dlatego też w ich przypadku dochodzi do odroczenia podjęcia 

Rys. 1.2. Role społeczne okresu dorosłości i subiektywna dorosłość w okresie 
dorastania, wyłaniającej się dorosłości i wczesnej dorosłości

Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie

Okres rzadkiego po-
dejmowania ról spo-
łecznych okresu do-
rosłości

Niskie poczucie doro-
słości oraz dojrzałości 
psychospołecznej

Okres, w którym role społeczne są
podejmowane częściej niż w okre -
sie dorastania, ale często są trakto-
wane jako próbne. Niemniej znaj-
duje to swoje odbicie w wyższym 
niż w okresie dorastania poczuciu 
dorosłości i dojrzałości psycho-
społecznej

Okres, w którym pełnienie ról społecz-
nych okresu dorosłości staje się nor-
matywne, większość osób pracuje, po-
siada partnera, dzieci, prowadzi własne 
gospodarstwo domowe, nie uczy się. 
W związku z tym pozostaje wyższe niż 
we wcześniejszych okresach rozwojo-
wych poczucie dorosłości i dojrzałości 
psychospołecznej

Wyłaniająca się dorosłość
18-30 r. ż.

Wczesna dorosłość
30-40/45 r. ż.

Dorastanie
12-18 r. ż.
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dorosłych ról i obowiązków, ale dzieje się tak na skutek zewnętrznych 
uwarunkowań.

4. W ostatnim modelu, odraczanie podjęcia dorosłych ról społecznych jest 
kwestią indywidualnego wyboru, przy wsparciu i akceptacji takiego postę-
powania w najbliższym środowisku. Odraczanie wkraczania w dorosłość 
może być podyktowane przedłużaniem procesu kształcenia i zdobywania 
kwalifi kacji czy chęcią zdobycia różnorodnych doświadczeń.
Zaprezentowane wcześniej dane dotyczące wkraczania w dorosłość przez 

osoby niepełnosprawne upodabniają tę grupę do tej, którą Sińczuch opisał 
w modelu trzecim. Z punktu widzenia obiektywnych wskaźników dorosłości 
osoby te podobne są do wyłaniających się dorosłych (model czwarty według 
Sińczucha), ale odroczenie podjęcia ról społecznych jest efektem negatywnego 
układu czynników wewnętrznych i zewnętrznych względem jednostki, a nie 
indywidualnej decyzji, co może się wiązać z negatywnymi zmianami na po-
ziomie psychicznym. Model czwarty, w świetle wskaźnika skolaryzacji ob-
serwowanego w Polsce (53,7% w roku akademickim 2010/2011), wydaje się 
być realizowany przez ponad połowę mieszkańców naszego kraju, głównie 
sprawnych, w wieku 19-24 lata.

Niepełnosprawność stanowi bardzo silny czynnik ryzyka w procesie 
wkraczania w dorosłość rozumianym jako podejmowanie ról społecznych, 
wpływając na zmianę trajektorii rozwoju, która często prowadzi niestety do 
wykluczenia. Istotną kwestią, zarówno z punktu widzenia tej pracy, jak i naszej 
wiedzy na temat wpływu niepełnosprawności na rozwój, jest ustalenie, w jaki
sposób wiąże się to z rozwojem psychicznym w okresie wkraczania w dorosłość, 
a szczególnie ze sferą określaną przez wielu badaczy (Marcia, 1966, 1980; 
Baumeister, Muraven, 1996; Erikson, 1997; Waterman, 1999) jako kluczowa 
w tym okresie życia, czyli tożsamością.
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ROZDZIAŁ 2

TOŻSAMOŚĆ W OKRESIE WKRACZANIA 
W DOROSŁOŚĆ

2.1. Defi nicje tożsamości

Najczęściej występujące defi nicje tożsamości podkreślają, że posiadanie 
(poczucie1) tożsamości wiąże się z istnieniem w pamięci jednostki względnie 
stałego zestawu elementów, które człowiek uznaje za defi niujące jego osobę 
i pozwalające na uzyskiwanie odpowiedzi na podstawowe pytania tożsamoś-
ciowe: Kim jestem? Kim chcę być? Do czego dążę? Te właśnie charakterystyki 
zostały podkreślone w przedstawionych poniżej defi nicjach:

Według Marii Jarymowicz (1992) tożsamość to charakterystyczne dla jednostki właś-
ciwości: wygląd, zachowanie, psychika, które pozwalają na rozpoznanie jej wśród 
innych ludzi, ale także niepowtarzalne doświadczenia i historia życia.
Tożsamość jednostki tworzą uczucia, sądy i wyobrażenia, jakie odnosi ona do siebie 
i które uznaje za własne (Bokszański, 1989).
Na tożsamość jednostki składają się treści zawarte w koncepcji siebie, i te elementy 
samowiedzy na temat posiadanych cech i uzdolnień, do jakich jednostka przywiązuje 
znaczenie, istotne dla niej formy aktywności i wydarzenia z jej życia, znaczące relacje 
z innymi ludźmi, cele, plany, dążenia (Oleś, 2008).
James Marcia (1980) defi niuje tożsamość jako strukturę Ja. Jest to według niego (s.159)
„wewnętrzna, stworzona przez człowieka, dynamiczna organizacja popędów, zdolnoś-
ci, przekonań i indywidualnego doświadczenia”.

1 Dyskusję na temat tożsamości i poczucia tożsamości znaleźć można w pracy Piotra Olesia 
(2008).
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Tożsamość jest wiązana z posiadaniem jakiejś defi nicji własnej osoby, złożo-
nego i dostępnego jednostce konglomeratu osobistych przymiotów, za pomocą 
którego jest w stanie zidentyfi kować samą siebie oraz odróżnić siebie od innych 
osób. Jest więc w tym ujęciu konstruktem poznawczym, składającym się z hierar-
chii pojęć i schematów dotyczących własnej osoby, które mają dla jednostki duże, 
osobiste znaczenie. Formowanie się czy rozwój tożsamości to natomiast proces 
kształtowania tego zestawu elementów oraz jego przekształcenia w trakcie życia.

Przedstawiciele różnych nauk, w różny sposób odnoszą się do tożsamości 
jednostki, wskazują odmienne źródła tożsamości i mechanizmy jej zmiany. 
Z punktu widzenia niniejszej pracy dwie tradycje są szczególnie kluczowe: 
psychologiczna i socjologiczna.

2.2. Dwa podejścia do problematyki tożsamości

2.2.1. Tożsamość w badaniach psychologicznych i socjologicznych

Badania nad tożsamością człowieka mają wspólne źródło, czyli prace E.H. Erik-
sona (1950, 1968). Niemniej w trakcie kilkudziesięciu lat, jakie upłynęły od ich 
opublikowania, doszło do wyraźnej ewolucji poglądów oraz pojawienia się wielu, 
czasami znacznie różniących się od siebie nurtów, w inny sposób wyjaśniających 
przebieg rozwoju tożsamości, jej źródła i funkcje (Waterman, 1999; Schwartz, 
2001). Dwa najważniejsze dla mnie podejścia do problematyki tożsamości różnią 
się głównie jej umiejscowieniem (locus; Côté, 2002) i źródłami zmiany.

W pierwszym z tych nurtów, charakterystycznym dla psychologów rozwoju 
i osobowości, postrzega się tożsamość jako coś będącego „własnością jednost-
ki”, elementem jej psychiki, za który jednostka jest odpowiedzialna i którego 
jest autorem. Rozwój tożsamości, choć powiązany z kontekstem rozwoju, 
odznacza się swoją wewnętrzną logiką, prowadzącą od form mniej do bardziej 
rozwiniętych, a osiągnięcie zaawansowane etapu rozwoju tożsamości pozwala 
na satysfakcjonującą aktywność w świecie społecznym i wysoką jakość życia. 
Tożsamość w tym ujęciu, zwłaszcza po jej uformowaniu, można postrzegać 
jako jedną z cech jednostki, obok samooceny czy poczucia koherencji.

W drugim podejściu, charakterystycznym bardziej dla socjologii i psycholo-
gii społecznej, nie uznaje się tych twierdzeń z taką mocą. Zamiast tego badacze 
poruszający się w tym nurcie uważają, że tożsamość – pomimo tego, że wciąż 
jest elementem psychiki i możliwe jest jej subiektywne poczucie – jest efektem 
interakcji jednostki i jej otoczenia, odnosi się do zewnętrznych, obiektywnych 
kryteriów (wartości kulturowych, ról społecznych, instytucji, innych ludzi), 
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a sama tożsamość jest postrzegana jako zanurzona w społecznym kontekście 
i ściśle z nim powiązana. Na plan pierwszy wysuwają się takie kategorie jak 
status, czyli pozycja zajmowana w społeczeństwie i role przypisane do danego 
statusu (Babbie, 2007). Aby doszło do zmiany tożsamości jednostki, wystarczy 
zmiana zewnętrznych warunków rozwoju (np. zmiana statusu społecznego 
w efekcie utraty pracy lub zdrowia), podczas gdy podobny – na przykład kultu-
rowy – kontekst prowadzi do powstania podobieństw piędzy różnymi osobami. 
W podejściu tym tożsamości nie da się oddzielić od kontekstu rozwoju, nie 
jest ona traktowana jak jedna z cech osobowości.

2.2.2. Teoria statusów tożsamości

W psychologicznych badaniach nad tożsamością najczęściej chyba wykorzysty-
wanym podejściem jest nurt zapoczątkowany przez J. Marcię (1966) w latach 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku, znany jako teoria statusów 
tożsamości (identity status theory). Jej autor postawił sobie za cel kontynu-
owanie myśli E.H. Eriksona2, ze szczególnym naciskiem na takie jej ujęcie, 
aby możliwe było prowadzenie w tym względzie rzetelnych badań naukowych 
(o relacjach pomiędzy teoriami E.H. Eriksona i J. Marcii pisali m.in. Alan 
Waterman, 1999; Anne van Hoof, 1999; Seth J. Schwartz, 2001). W tym celu J. 
Marcia sięgnął po jeden z elementów teorii E.H. Eriksona, tak zwaną tożsamość 
osobistą (personal identity), na którą składać się miały m.in. plany zawodowe, 
światopogląd, wiara, poglądy polityczne, które pozwalając na samookreśle-
nie siebie, zbudowanie własnego Ja, stanowią podstawę tożsamości. Teoria 
statusów opisuje właśnie sposób, w jaki jednostka dokonuje integracji tych 
elementów, tworząc tym samym własną, osobistą tożsamość.

Marcia przyjął w tym względzie postawą podkreślającą aktywność własną 
jednostki, stwierdzając, że najlepsza droga do zbudowania stabilnej, dobrze 
rozwiniętej tożsamości wiedzie przez dokonywanie samodzielnych wyborów, 
popartych zdobytym doświadczeniem. Twierdził, że w formowanie tożsamości 
zaangażowane są dwa, następujące po sobie procesy: (1) eksploracja3 (explo-

2 Za Lechem Witkowskim (2004, s. 99) można przytoczyć kilka określeń, za pomocą których 
Erikson starał się zdefi niować tożsamość ego: „Tożsamość ego (…) to raczej jakość egzystencji 
ego”, „obiektywna tożsamość ego to styl indywidualności”, „tożsamość ego zatem to tyle, (…) 
co styl syntezy możliwej na danym etapie rozwoju ego”.
3 J. Marcia stosował na określenie pierwszego etapu rozwoju tożsamości termin kryzys (crisis), 
jednak ze względu na powszechnie stosowany dziś termin eksploracja (exploration), zdecydo-
wałem się na jego użycie w celu zapewnienia ciągłości wywodu.
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ration), utożsamiana z kryzysem tożsamości, czyli poznawanie różnorodnych 
alternatyw, stylów życia, eksperymentowanie z rolami, charakterystyczna dla 
wczesnego okresu dorastania oraz (2) zobowiązanie (commitment), będące 
następstwem wyboru którejś z alternatyw (na przykład w wyniku zapoznania 
się z różnorodnymi poglądami politycznymi człowiek może uznać, że najbliższe 
są mu poglądy lewicowe, stając się tym samym „wyznawcą poglądów lewico-
wych” i włączając ten obszar do sfery własnej tożsamości osobistej), charak-
terystyczne dla późnej adolescencji i wczesnej dorosłości.

Skrzyżowanie obu tych wymiarów (eksploracji i zobowiązania) pozwoliło na 
wyodrębnienie czterech różnych statusów tożsamości, traktowanych jako efekt 
radzenia sobie przez jednostkę z kryzysem tożsamości: tożsamości osiągniętej 
(identity achievement), tożsamości moratoryjnej (moratorium), tożsamości prze-
jętej (foreclosure) i tożsamości rozproszonej (identity diffusion) (Tab. 2.1). O tym 
jaki rodzaj tożsamości posiada jednostka, decyduje przebieg (obecność/nieobec-
ność, natężenie) eksploracji oraz podjęcie/niepodjęcie zobowiązań. Jak wykazał 
w swoich pracach J. Marcia (1966, 1980, także: Orlofsky, Marcia, Lesser, 1973) oraz 
jak wykazano w setkach innych, powstałych na przestrzeni kolejnych lat (przegląd
m.in. w pracach: Meeus, Iedema, Helsen, Vollebergh, 1999; van Hoof, 1999; Kro-
ger, 2007a), osoby o różnym statusie tożsamości różnią się od siebie chociażby 
takimi charakterystykami jak relacje rodzinne (Schwartz, Mason, Pantin, Szapocz-
nik, 2009), cechy osobowości (Luyckx, Soenens, Goossens, 2006), funkcjonowa-
nie w środowisku edukacyjnym (Berzonsky, Kuk, 2000) i zawodowym (Luyckx, 
Duriez, Klimstra, Witte, 2010), aktywność prospołeczna i religijność (Padilla-
-Walker, Barry, Carroll, Madsen, Nelson, 2008). Najczęściej okazywało się, że 
osoby o statusie tożsamości osiągniętej (doświadczenie kryzysu i jego rozwią-
zanie) odznaczają się najlepszym funkcjonowaniem psychospołecznym, a osoby 
o tożsamości rozproszonej (brak kryzysu lub niemożność jego rozwiązania 
i podjęcia zobowiązań) – najgorszym. W przypadku tożsamości moratoryjnej 
i przejętej najwięcej jest sprzecznych wyników (van Hoof, 1999).

W założeniu J. Marcii (1966) te cztery statusy odzwierciadlają Eriksonowski 
wymiar: synteza tożsamości – rozproszenie tożsamości, ze statusami osiągnię-
tym i moratoryjnym znajdującymi się bliżej pozytywnego krańca kontinuum 
oraz przejętym i rozproszonym bliżej negatywnego krańca. Jak z tego wynika, 
według niego, aby mogło dojść do prawidłowego rozwoju tożsamości osobistej, 
czyli przejścia do wyższych rozwojowo statusów, niezbędne jest doświadczenie 
kryzysu, czyli okresu charakteryzującego się silną i dominującą eksploracją.

Zarówno E.H. Erikson (1968) jak i J. Marcia (1980) postrzegali kryzys tożsa-
mości jako domenę okresu dorastania. Obaj uważali, że właśnie ten okres życia 
w największym stopniu sprzyja aktywnemu eksplorowaniu swojego otoczenia 
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i sprawdzania się w różnych dziedzinach życia, na co pozwala między innymi 
większa autonomia, jaką adolescenci otrzymują ze strony swoich rodziców. 
Stąd też większość badań, jakie od tej pory prowadzono, poświęcono właśnie 
osobom w tym okresie rozwojowym. Dopiero od niedawna badania nad sta-
tusem tożsamości prowadzi się także wśród osób dorosłych (Bradley, Marcia, 
1998; Marcia, 2002; Fadjukoff, Pulkkinen, Kokko, 2005).

Kryzys tożsamości, kluczowe pojęcie teorii statusów, które zarówno E.H. 
Erikson (1950), jak i J. Marcia (1966) traktowali jako trudny czas zmagania się 
jednostki ze światem ról i oczekiwań okresu dorosłości, mogący się przejawiać 
poczuciem zagubienia i niepewności, (a) powinien być jednak doświadczony 
oraz (b) powinien być rozwiązany, aby można było mówić o ukształtowanej, 
czyli osiągniętej tożsamości, a tym samym o przygotowaniu do funkcjonowania 
w świecie osób dorosłych.

W późniejszych latach Jürgen Habermas (1973), a za nim Roy Baumeister, 
Jeremy Shapiro i Dianne Tice (1985), wyróżnili dwa rodzaje kryzysu toż-
samości, odróżniając od siebie: (1) kryzys motywacyjny (motivation crisis) 
występujący w sytuacji, gdy jednostka nie dokonała zobowiązań, ale próbuje 
to zrobić (dosł. walczy, zmaga się; struggle) oraz (2) kryzys legitymizacyjny 
(legitimation crisis), który występuje w sytuacji, gdy jednostka dokonała sto-
sowanych zobowiązań, ale zawierają one sprzeczne wartości lub zmuszają do 
sprzecznych zachowań, na przykład w sytuacji, gdy młody, wierzący w Boga 
człowiek pozostaje w związku z osobą niewierzącą: zarówna własna wiara, 
jak i związek intymny mogą wchodzić w sferę tożsamościowych zobowiązań 

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Marcia, 1980

Tab. 2.1. Statusy tożsamości według Jamesa E. Marcii

Stosunek 
do ideologii 

i aktywności/
zajęcia4

Status tożsamości 
Tożsamość 
osiągnięta
(Identity 

Achievement)

Tożsamość
moratoryjna
(Moratorium)

Tożsamość 
przejęta

(Foreclosure)

Tożsamość
rozproszona

(Identity 
Diffusion)

Kryzys/
eksploracja obecny w trakcie (trwa-

nie w kry zysie) brak obecny lub nie-
obecny

Zobowiązanie obecne brak/obecne ale 
słabe obecne brak

4 Marcia wyodrębnił (na podstawie pism E.H. Eriksona) trzy najważniejsze dla rozwoju toż-
samości obszary (tzw. domeny), które podlegały eksploracji oraz były podstawą zobowiązań: 
poglądy religijne i polityczne (wspólnie składające się na wymiar ideologii) oraz aktywność/
zajęcie (occupation).

Dwa podejścia do problematyki tożsamości
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prowadząc do konfl iktu (szczegółowy opis przyczyn i konsekwencji obu tych 
sytuacji w pracy Baumeister, Shapiro, Tice, 1985).

Dla prawidłowego rozwoju tożsamości kluczowe znaczenie ma wystąpienie 
kryzysu motywacyjnego (jest to związane m.in. z rozwojem poznawczym i osiąg-
nięciem poziomu operacji formalnych, Piaget, Inhelder, 1993; różnorodnością 
doświadczeń, Baumeister i in. 1985; konfl iktami wewnętrznymi i zewnętrznymi, 
Kunnen, 2006). J. Marcia uważał, że te osoby, które go nie doświadczyły (status 
tożsamości przejętej) albo go nie rozwiązały (status tożsamości rozproszonej), 
będą się charakteryzowały niższym poziomem rozwoju psychospołecznego, 
przede wszystkim w obszarze satysfakcjonującego realizowania ról społecznych 
okresu dorosłości i relacji interpersonalnych (Marcia, 1980). Przynajmniej więc 
na poziomie teoretycznym statusy tożsamości są traktowane jako przyczyna ta-
kiego, a nie innego funkcjonowania. Zbudowanie, osiągnięcie tożsamości to 
w myśl tej koncepcji brama do dalszego, satysfakcjonującego rozwoju i radze-
nia sobie z kolejnymi kryzysami psychospołecznymi5 (Orlofsky, Marcia, Les-
ser, 1973). Od tego, jak jednostka poradzi sobie z kryzysem tożsamości, o ile 
w ogóle go doświadczy, zależy więc styl jej funkcjonowania i przystosowanie do 
wyzwań dorosłości. Bez zbudowania tożsamości, czyli odkrycia własnej drogi, 
określenia siebie i swoich celów, wkraczanie w dorosłość może zostać zaburzone, 
a sam proces stawania się dorosłym członkiem społeczeństwa może nie tylko 
nie przyczyniać się do dalszego rozwoju, ale nawet być źródłem jego zaburzeń.

Po ponad czterdziestu latach od powstania teorii statusów tożsamości coraz 
częściej spotyka się z krytyką (van Hoof, 1999; Schwartz, 2001, 2005; Rattansi, 
Phoe nix, 2005). Dotyczy ona przede wszystkim odejścia badaczy (w tym samego 
J. Marcii) od założeń twórcy teorii tożsamości i postrzeganie samego konstruktu 
w sposób zbyt statyczny.

Według E.H. Eriksona (1950) tożsamość jednostki w trakcie całego jej 
życia jest uwikłana w dynamiczne relacje pomiędzy psyche, soma i polis, 
podczas gdy w teorii statusów tożsamości, chociażby z faktu jej typologicznej 
organizacji, można mówić jedynie o jakimś (jednym z czterech) sposobów 
rozwiązania/rozwiązywania kryzysu tożsamości w okresie dorastania. Sam 
J. Marcia (1980, s. 160) pisał o tożsamości osiągniętej w sposób następujący: 
„Dobrze rozwinięta struktura tożsamości jest elastyczna. To jest otwarta na 
zmiany w rzeczywistości społecznej i zmiany w relacjach interpersonalnych. 
Ta otwartość gwarantuje liczne reorganizacje tożsamości w trakcie życia osoby, 

5 W pracy z 1985 roku Don Schiedel i James Marcia tak pisali o rozwoju tożsamości mężczyzn 
(s. 149): „W przypadku mężczyzn, przypuszczalnie dominują czynniki intrapersonalne, a in-
tymność następuje po rozwiązaniu kryzysu tożsamości”.
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która osiągnęła tożsamość, chociaż podstawowe tożsamościowe procesy pozostają 
niezmienne”. W teorii podkreśla się, że tożsamość jest zanurzona w społecznym 
kontekście i podatna na zmiany, w praktyce badawczej jednak jest to zagadnienie 
rzadko poruszane. Jak wskazuje wielu badaczy (m.in. Meeus, Iedema, Helsen, 
Vollebergh, 1999; Kroger, 2000; Schwartz, 2001), pomimo dość długiej historii 
badań niewielka jest wiedza na temat związków tożsamości osobistej z czynnikami 
ulokowanymi poza jednostką, z historią jej życia, punktami zwrotnymi w rozwo-
ju. Wiemy dużo na temat związku statusów tożsamości i innych charakterystyk 
psychicznych (np. cech osobowości, samooceny, stylów poznawczych), podczas 
gdy dopiero od kilku lat na większą skalę zaczęto analizować związki tożsamości 
i czynników kontekstowych, czyli relację tożsamość osobista – świat społeczny.

Koncepcja tożsamości osobistej powstała na bazie dokonań E.H. Eriksona 
i J. Marcii należy według Zbigniewa Bokszańskiego (1989) do modelu zdrowia 
tożsamości. Twierdzi on, że badacze z tego nurtu koncentrują się na opisywa-
niu i wyjaśnianiu takiego rozwoju tożsamości, który wiąże się ze zdrowiem 
psychicznym, zaburzeniami, jakością życia. Jest to nurt dotyczący sfery naj-
bardziej osobistej dla jednostki i umieszczający główny obszar zainteresowań 
w jej wnętrzu. Badacze koncentrują się głównie na takich podmiotowych 
charakterystykach jednostki, które sprzyjają eksploracji lub podejmowaniu 
zobowiązań, zgodnie z zasadą, że człowiek jest autorem swojej tożsamości 
i od jego cech zależy, jak ją ukształtuje.

Wydaje mi się, że zmianie perspektywy postrzegania tożsamości na bliższą 
Eriksonowskiej, służyć może włączenie do rozważań psychologów rozwojo-
wych twierdzeń zawartych w koncepcjach socjologicznych.

2.2.3. Socjologiczna perspektywa w badaniach nad tożsamością

Na gruncie socjologii tożsamość jednostki rozpatruje się w kontekście zmian 
zachodzących we współczesnych, na ogół rozwiniętych gospodarczo spo-
łeczeństwach. Do opisu tych zmian socjologowie ukuli takie terminy, jak 
późna nowoczesność oraz ponowoczesność (Bauman, 2006; Giddens, 2008; 
podobieństwa i różnice pomiędzy teoriami Giddensa i Baumana: Sztompka, 
2002), twierdząc, że charakterystyczną cechą współczesnych społeczeństw, 
w odróżnieniu od społeczeństw modernistycznych/nowoczesnych, są gwałtowne 
zmiany (społeczeństwo ciągłej zmiany) ekonomiczne i kulturowe, objawiające 
się między innymi:
(1) przejściem od gospodarki opartej na przemyśle (industrial) do gospodarki 

poprzemysłowej (post-industrial), zdominowanej przez usługi i sektor 

Dwa podejścia do problematyki tożsamości
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fi nansowy oraz – co się z tym wiąże – zmianami na rynku pracy, takimi 
jak zwiększenie się liczby pracowników umysłowych, popularyzacji pracy 
w niepełnym wymiarze czasu, praca poniżej kwalifi kacji;

(2) wzrostem złożoności i płynności/zmienności rzeczywistości społecznej, 
związanej między innymi z ogromnym postępem technologicznym, jaki 
dokonał się od początku ery przemysłowej, odrzucaniem tradycyjnych sche-
matów zachowań i norm społecznych, konsumpcjonizmem, zwiększeniem 
się dostępnych jednostce stylów życia. Ta erozja starszych i stabilnych, 
kolektywnych tożsamości oraz pojawienie się w ich miejsce nowych to 
centralna cecha późnej nowoczesności (Rattansi, Phoenix, 2005). Pojęcie 
państwa i państwowości przestaje mieć znaczenie i ustępuje pojęciom ta-
kim jak Europejczyk czy obywatel świata; solidarność społeczna, związki 
zawodowe, przynależność klasowa przestają stanowić sedno tożsamości;

(3) powstanie nowych ruchów społecznych (Zieloni, Kampania Przeciwko 
Homofobii, Antifa, WWF, Greenpeace itp.) które poprzez muzykę, fi lm, 
prasę, manifestacje zachęcają do zmiany uznawanych wartości, porzucenia 
dotychczasowej tożsamości i przyjęcie nowej, ale także do wzrostu zna-
czenia mniejszości (imigrantów, niepełnosprawnych, homoseksualistów) 
i innych grup dyskryminowanych (kobiet, dzieci, ale także zwierząt i roślin).
Te charakterystyczne cechy późnej nowoczesności sprawiają, że kluczowym 

pojęciem wiązanym z rozwojem tożsamości staje się indywidualizacja (Beck, 
1992), czyli samodzielne kształtowanie własnego rozwoju, podejmowanie 
decyzji, angażowanie się w funkcjonowanie wybranych grup, podejmowanie 
i realizowanie ról społecznych według indywidualnego stylu. Społeczeństwo 
ponowoczesne zostawia jednostkę samej sobie w kwestii kluczowych wyborów, 
ale jednocześnie dostarcza kontekstu do ich podejmowania i różnorodnych 
obszarów, których wybory mogą dotyczyć.

Opisując związki pomiędzy tożsamością jednostki i społeczeństwem James 
Côté (2002) stwierdza, że nie ma tożsamości bez społeczeństwa oraz, że spo-
łeczeństwo steruje formowaniem tożsamości, podczas gdy jednostka próbuje 
nawigować między często ryzykownymi przejściami (passages). W podejściu 
tym dominująca jest rola zewnętrznego wobec jednostki kontekstu rozwoju. 
Anthony Giddens (2008) uważa, że w obliczu społeczeństwa późnonowoczes-
nego utrzymanie stabilnej tożsamości w trakcie życia jest dla większości ludzi 
trudne do wykonania i choć nie daje on społeczeństwu absolutnej władzy nad 
kształtem tożsamości, to zwraca uwagę na interakcję późnonowoczesnego 
świata i wyposażenia jednostki.

Człowiek negocjuje własną tożsamość w obliczu społecznego kontekstu „do-
starczanego” przez warunki rozwoju, który Amy Yoder (2000) opisuje, posługując 
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się pojęciem barier wyznaczanych przez czynniki kontekstowe. Istnieją więc 
środowiska sprzyjające eksploracji, na przykład przynależność do klasy średniej/
wyższej czy kształcenie się oraz takie, które wpływają na zmniejszenie aktywności 
eksploracyjnej jednostki: zły stan zdrowia, niepełnosprawność, praca zawodowa. 
W obszarze zakreślonym barierami pewne działania mogą być podjęte, podczas gdy 
inne nie. Tym sposobem kontekst rozwoju wpływa na indywidualne tożsamości.

Przyjęcie tego typu perspektywy nabiera szczególnej ważności w obec-
nych, wyjątkowo szybko zmieniających się czasach. Jeszcze do niedawna 
(między innymi wtedy, gdy powstawała koncepcja J. Marcii, traktowana przez
socjologów jako koncepcja modernistyczna, opisująca społeczeństwa, w któ-
rych sytuacja społeczna jest jasno określona, przewidywalna i niezmienna; 
Rattanasi, Phoenix, 2005) zmiany statusu społecznego odbywały się w spo -
sób bardziej przewidywalny, mniejsza była mobilność jednostek, większą 
rolę w wyznaczaniu pozycji społecznej odgrywały pochodzenie, zamożność, 
płeć. W takich warunkach utrzymanie zbudowanej tożsamości było możliwe, 
gdyż radykalne zmiany kontekstu rozwoju w okresie dorosłości były rzadkie. 
Dziś, w epoce charakteryzowanej przez zmienność i niepewność, człowiek 
jest zmuszony wciąż negocjować ją na nowo, odpowiadając na zmieniający 
się kontekst. Podążanie ścieżką od rozproszenia tożsamości do jej osiągnię-
cia, dającego szczęście i pozwalającego w dalszym ciągu się rozwijać, jest 
tylko jedną z możliwości i to wcale nie najczęściej obserwowaną wśród osób 
w okresie wyłaniającej się i wczesnej dorosłości (Kroger, 2007a).

Socjologowie nie traktują rozwoju tożsamości jako fenomenu związanego 
z okresem wkraczania w dorosłość, jak to dzieje się w psychologii rozwoju 
(Côté, 2002), zdecydowanie bliżej im do teorii społecznego uczenia się (Ban-
dura, 1989). W efekcie zainteresowania psychologów socjologicznym ujęciem 
tożsamości, teoria etapów rozwoju tożsamości, a za taką można uznać koncepcję 
J. Marcii, jest coraz częściej zastępowana ujęciem procesualnym, wrażliwym 
na zmiany, zgodnie z którym nie można powiedzieć, że tożsamość została 
zbudowana (osiągnięta), gdyż zawsze znajduje się ona w pewnej równowadze 
z warunkami rozwoju (Rattansi, Phoenix, 2005) i pojmowana jest jako ciągły 
proces dopasowywania i reorganizacji.

2.2.4. Tożsamość jako stan i tożsamość jako proces

2.2.4.1. Procesualne podejście w badaniach nad tożsamością

Tożsamość w ujęciu psychologicznym i tożsamość w ujęciu socjologicznym, 
jakkolwiek posiadające szereg cech wspólnych (Côté, 1996; Côté, Schwartz, 
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2002) różnią się od siebie głównie pod względem roli przypisywanej we-
wnętrznym i zewnętrznym czynnikom. Jane Kroger (2005), krytykując „czysto 
socjologiczne” ujęcie tożsamości, użyła argumentu, że zgodnie z nim „jeden 
rozmiar pasuje na każdego” (ang. one size fi ts all), co odnosić się miało do braku 
dostatecznej uwagi socjologów dla faktu, że te same czynniki kontekstowe nie 
oddziałują na każdego człowieka w ten sam sposób. Zwróciła także uwagę na 
jawne lub ukryte założenie o związku przyczynowo-skutkowym postulowanym 
przez socjologów: zewnętrzne warunki rozwoju są przyczyną takiego, a nie 
innego uformowania tożsamości, przeciwstawiając im twierdzenie, że takie 
charakterystyki człowieka, jak samoocena czy otwartość na doświadczenia, 
mogą przecież wpływać na kontekst rozwoju, na przykład ktoś o większej 
otwartości na doświadczenie może przeprowadzić się ze wsi do miasta, zmie-
niając jednocześnie warunki swojego rozwoju, a być może także tożsamość.

Od kilku lat coraz częściej (pierwszy był prawdopodobnie Harold D. Gro-
tevant, 1987) pojawiają się postulaty, aby w psychologicznych badaniach nad 
rozwojem odejść od dość statycznego ujmowania tożsamości jako jej statusu6

i przyjąć perspektywę tożsamości jako efektu zwrotnych relacji pomiędzy 
jednostką i kontekstem oraz ujmować tożsamość jako dynamiczny proces7

odnoszący się do natężenia eksploracji i zobowiązania w różnych obszarach 
(domenach) oraz badanie zmian ich natężenia w trakcie rozwoju.

Główną przyczyną tego jest fakt, że pomimo kilkudziesięciu lat, jakie minęły
od stworzenia teorii statusów, praktycznie nie powstały badania uwzględniające 
rolę czynników kontekstowych (pomijając relacje rodzinne, które dość często 
były przedmiotem badań; o konieczności badań nad związkami tożsamości 
osobistej i kontekstu pisali m.inn. Waterman, 1999; Kroger, 2000; Galambos, 
Leadbeater, 2000; Schwartz, 2001, 2005), a jeśli miałyby one być prowadzo-
ne w sposób zbieżny z tym, jak pisał o tym E.H. Erikson, to niezbędne było 
odejście w kierunku dynamicznej teorii rozwoju wskazującej mechanizmy 
zmiany tożsamości (m.in. Grotevant, 1987; Meeus, Iedema, Helsen, Vol-
lebergh, 1999). H.D. Grotevant (1987; także: Bosma, 1985) stwierdził, że
zamiast mierzyć status tożsamości (osiągnięta, moratoryjna, przejęta, roz-
proszona) lepiej jest badać natężenie eksploracji i zobowiązania w różnych 
obszarach życia i nie traktować tożsamości jako jednoczynnikowego kon-
struktu (por. także: Goossens, 2001). Efektem tego było powstanie w latach 

6 Przyczyną tego były także wyniki badań, które podały w wątpliwość założenie, że cztery 
statusy tożsamości mogą stanowić kontinuum od najmniej do najbardziej rozwiniętych (van 
Hoof, 1999; Bosma, Kunnen, 2001).
7 Przez „proces” rozumiem za Harke Bosmą i Saskią Kunnen (2001, s. 40) „przebieg zmian ja-
kiejś charakterystyki w czasie” i tak też będę się posługiwał tym terminem w dalszej części pracy.
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dziewięćdziesiątych XX wieku szeregu teorii, których autorzy podkreślali, że 
tożsamość jest zanurzona w szerszym kontekście, a jako źródła jej formowa-
nia się i zmian wskazywali: oceny tożsamości jednostki formułowane przez 
osoby znaczące w codziennych interakcjach (Kerpelman, Pittman, Lamke, 
1997), subiektywne poczucie zgodności pomiędzy posiadaną tożsamością 
a własnymi oraz płynącymi z zewnątrz, oczekiwaniami i standardami (Gro-
tevant, 1987; Waterman, 1990; 1992; Adams i Marshall, 1996), styl funkcjo-
nowania poznawczego i jego interakcje ze zmieniającym się kontekstem (Be-
rzonsky, 1989), czy materialne i niematerialne zasoby pozwalające negocjować 
własną pozycję w ponowoczesnym świecie i wpływając na rozwój zarówno 
osobistej, jak i społecznej tożsamości (Côté, 1997).

Dzięki tego typu próbom badania nad tożsamością faktycznie zbliżyły się 
do założeń Eriksona, poprzez coraz wyraźniejsze, nie tylko w teorii, ale także 
w badaniach, zagnieżdżanie tożsamości w szerszych kontekstach społecznych, 
począwszy od relacji z najbliższymi osobami, poprzez pełnione role społeczne, 
aż po wartości kulturowe i koncentrowanie się na mechanizmach zmiany.

2.2.4.2. Model Harke Bosmy i Saskii Kunnen

Jedną z ciekawszych koncepcji procesualnych jest model, który opracowali 
Harke Bosma i Saskia Kunnen (2001). Zwrócili oni uwagę, że zarówno w kon-
cepcji statusów, jak i w ujęciu procesualnym, chodzi tak naprawdę o zmiany 
w zakresie tożsamościowych zobowiązań (jeden z wymiarów rozwoju tożsa-
mości) podjętych przez jednostkę. Zobowiązania mają według nich tendencję 
do zmian w czasie. Mogą stać się silniejsze lub słabsze, elastyczne lub bardziej 
sztywne. Jeśli zobowiązania współwystępują z eksploracją, to stają się bardziej 
elastyczne i adaptacyjne, a jednostka w większym stopniu je internalizuje, 
jeśli eksploracji brakuje, to zobowiązania również mogą być silne, ale brak 
im elastyczności. Rozwój tożsamości to według nich (Bosma, Kunnen, 2001, 
s. 44) „zespół zmian dotyczących siły i jakości zobowiązań8” jednostki.

Kluczowym mechanizmem rozwoju tożsamości jest relacja (H. Bosma 
i S. Kunnen używają pojęcia transakcja; transaction) pomiędzy istniejącymi zo-
bowiązaniami jednostki i informacjami płynącymi z otoczenia. Taka transakcja 

8 Podkreślić należy, że w koncepcji tej nie traktuje się rozwoju tożsamości jako zmierzania 
w stronę tożsamości osiągniętej, brak jest tu ocen dotyczących „dobrego” i „złego” rozwoju 
tożsamości. Bardziej akcentuje się to, że w każdym momencie życia tożsamość pozostaje 
w równowadze z czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi, np. silne zobowiązania i niska 
eksploracja występują, kiedy sytuacja życiowa jest przewidywalna i stabilna.
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może prowadzić albo do dopasowania pomiędzy zobowiązaniami i kontekstem 
albo do konfl iktu. W tym pierwszym przypadku (informacje płynące z zewnątrz 
pasują do istniejących zobowiązań) tożsamość jednostki zostaje potwierdzona, 
w drugim (konfl ikt, brak dopasowania) pojawia się konieczność podjęcia dzia-
łań, stanowiących potencjalne źródło zmian tożsamości. Zastosować tu można 
wprowadzone przez Jeana Piaget (2006) pojęcia asymilacji i akomodacji, jako 
podstawowe mechanizmy zmiany tożsamości.

Pierwszym krokiem podejmowanym przez człowieka doświadczającego 
konfl iktu jest tendencja do asymilacji i włączenia informacji płynących z ze-
wnątrz do już istniejących struktur poprzez zmianę ich percepcji, interpretacji 
albo zmianę zaistniałej sytuacji. Jeśli to się uda, to istniejąca tożsamość ulega 
potwierdzeniu/utrzymaniu. Jeśli jednak jest to niemożliwe, na przykład z powo-
du zbyt dużej rozbieżności pomiędzy istniejącymi zobowiązaniami a nowymi 
informacjami, dochodzi do zmiany tożsamości. Nie jest to proces łatwy, ludzie 
niechętnie zmieniają składniki samowiedzy, ale zwłaszcza w sytuacji konfl iktu 
długotrwałego albo radykalnie zmieniającego aktualną sytuację często jest to 
nieuniknione, gdyż istniejące zobowiązania nie są dłużej potwierdzane, brak 
jest dopasowania pomiędzy jednostką i otoczeniem. 

Ta sekwencja asymilacji/akomodacji powtarza się zawsze, kiedy dochodzi 
do wymiany między jednostką i otoczeniem, a każda sekwencja stanowi jed-
nocześnie punkt startowy kolejnej. H. Bosma i S. Kunnen (2001) wskazują 
także czynniki, które wpływają na tendencję jednostki do doświadczania 
konfl iktów. Są to zarówno charakterystyki podmiotowe (wysoka otwartość na 
doświadczenia, styl poznawczy, skoncentrowany na informacjach; Berzonsky, 
Kuk, 2000), jak i kontekstowe (wsparcie i zachęcanie do zmian; zróżnicowanie 
środowiska życia; wydarzenia ważne dla jednostki; por. Anthis, LaVoie, 2006)9.

Układ tych czynników, wpływając zarówno na szansę doświadczenia kon-
fl iktów, jak i na jednostkową skłonność do asymilacji i akomodacji, prowadzi 
do różnic pod względem rozwoju tożsamości pomiędzy osobami. Warto w tym 
miejscu wspomnieć także o wydarzeniach normatywnych (zadania rozwojowe; 
Havighurst, 1948) związanych z przechodzeniem przez kolejne fazy życia, które 

9 Także P. Oleś (2008) wśród czynników mogących prowadzić do zmiany tożsamości wyróżnił 
czynniki zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne: (1) wydarzenia zmieniające koncepcję siebie 
(np. wypadek, utrata sprawności), (2) zmiany dokonujące się w obszarze bliskich związków 
(np. rozpad związku lub wejście w związek z nową osobą), (3) znaczące straty (np. śmierć bli-
skiej osoby) lub sukcesy (np. awans w pracy), (4) refl eksja i autorefl eksja, które doprowadzają 
do zakwestionowania wcześniejszej tożsamości, (5) nowe formy aktywności, (6) intensywne 
doświadczenia kulturowe, które prowadzą do zmian w myśleniu lub otwierają nieznane wcześ-
niej możliwości.
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zmieniają transakcję pomiędzy jednostką i środowiskiem, stanowiąc czynniki 
przyczyniające się do powstania kryzysu (Kaplan, O’Connor, 1993) mogącego 
stanowić źródło opisywanych przez H. Bosmę i S. Kunnen konfl iktów.

Autorzy opisywanej koncepcji wykazali, że akomodacja współwystępuje 
także z eksploracją (Kunnen, Wassink, 2003; Kunnen, 2006). W sytuacjach 
stabilnych, gdy jednostka nie doświadcza istotnych konfl iktów (w sferze 
edukacji, pracy, relacji intymnych i ogólnie relacji interpersonalnych, religii), 
charakterystyczny jest niski poziom eksploracji i silne zobowiązania (wzór 
podobny do statusu tożsamości przejętej wg Marcii), w okresie dużego natęże-
nia konfl iktów sytuacja ulega odwróceniu: siła zobowiązań słabnie, zwiększa 
się natomiast siła działań eksploracyjnych (zwiększenie jest gwałtowne, po 
czym utrzymuje się na niezmiennym poziomie), a jednostka przesuwa się 
w kierunku działań mogących doprowadzić do zmiany istniejących zobowiązań, 
czyli przekształcenia tożsamości.

Model H. Bosmy i S. Kunnen (2001), odnosząc się do wymiarów tożsamości 
wprowadzonych przez E.H. Eriksona i J. Marcię, jest jednym z tych, których 
celem było pchnięcie badań na nieco inne tory i analizowanie tożsamości 
w kon tekście (Bosma, Kunnen, 2008).

2.2.4.3. Model Luyckxa i współpracowników

Jednym z najnowszych modeli procesualnych jest koncepcja tożsamości opra-
cowana przez badaczy z Uniwersytetu Katolickiego w Leuven w Belgii. Model 
Podwójnego Cyklu Formowania się Tożsamości (The Dual-Cycle Model of 
Identity Formation; m.in. Luyckx, Goossens, Soenens, Beyers, Vansteenkiste, 
2005; Luyckx, Goossens, Soenens, 2006; Luyckx, Goossens, Soenens, Bey-
ers, 2006; także: Brzezińska, Piotrowski, 2011a) oparty jest na złożeniu, że 
zarówno eksploracja, jak i zobowiązanie to złożone i dynamicznie powiązane 
ze sobą procesy. Opierając się na wcześniejszych pracach (Grotevant, 1987; 
Bosma, Kunnen, 2001; Meeus, Iedema, Maasen, 2002), autorzy wyróżnili trzy 
różne rodzaje eksploracji oraz dwa różne rodzaje zobowiązania i opisali ich 
wzajemne związki (Rys. 2.1).

Klasyczne ujęcie eksploracji (Marcia, 1966, 1980) zakłada, że jest to skie-
rowanie się jednostki na zewnętrz w celu zapoznania się z różnorodnymi al-
ternatywami i potencjalnymi wyborami (stąd jej nazwa używana przez zespół 
z Leuven: eksploracja wszerz) oraz podjęcie na tej podstawie tożsamościowych 
zobowiązań. W opisywanym modelu zostało to nazwane cyklem formowania 
zobowiązania i stanowi odzwierciedlenie formowania się tożsamości spójne 
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z założeniami J. Marcii: jednostka eksploruje różnorodne możliwości oraz 
podejmuje zobowiązania w stosunku do niektórych z nich.

Model ten rozszerza jednak proces formowania tożsamości poprzez potrak-
towanie eksploracji także jako czynnika związanego ze zmianami podjętych 
zobowiązań (por. Meeus, Iedema, Maasen, 2002). Eksploracja w głąb to skie-
rowanie się jednostki do wewnątrz i ocena stopnia dopasowania pomiędzy 
podjętymi już zobowiązaniami a oczekiwaniami/standardami jednostki oraz 
mogąca się z tym wiązać większa lub mniejsza identyfi kacja ze zobowiąza-
niami. Jak podkreślał H. Grotevant (1987), to że jednostka podejmie jakieś 
zobowiązanie, wcale nie musi oznaczać, że się z nim identyfi kuje, a to może 
w znaczący sposób oddziaływać na całościowe poczucie tożsamości. Niska 
identyfi kacja ze zobowiązaniami może przyczynić się do wzrostu eksploracji 
wszerz, a tym samym doprowadzić do zmiany zobowiązań. Jeśli tożsamość 
jednostki ulega potwierdzeniu przez informacje płynące z zewnątrz, a ona sama 
odczuwa satysfakcję i identyfi kuje się z podjętymi zobowiązaniami, natężenie 
eksploracji jest na ogół niskie.

O ile w większości ujęć eksploracja jest uznawana za działanie adaptacyj-
ne, sprzyjające podejmowaniu lub zmianie zobowiązań, twórcy opisywanego 
modelu zauważyli, że istnieją także dane (Kidwell, Dunham, Bacho, Pastorino, 

Rys. 2.1. Model Podwójnego Cyklu Formowania się Tożsamości 
Uwaga: obok strzałek zaznaczono kierunek zależności pomiędzy składowymi Modelu: 

+ oznacza dodatnią korelację, – ujemną korelację
Źródło: opracowanie Anna I. Brzezińska i Konrad Piotrowski na podstawie: Luyckx, Schwartz, 

Berzonsky, Soenens, Vansteenkiste, Smits, Goossens, 2008
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Portes, 1995; Luyckx, Soenens, Goosens, 2006) sugerujące, że eksploracja 
może wiązać się z lękiem i symptomami depresyjnymi, a to może dowodzić, 
że eksploracja ma „dwie twarze”: (1) refl eksyjną, sprzyjającą rozwojowi 
i zmianie tożsamości (eksploracja adaptacyjna; w modelu K. Luyckxa i innych: 
eksploracja wszerz i eksploracja w głąb) oraz (2) ruminacyjną, dezadaptacyjną 
formę, wiążącą się z trudnościami z podejmowaniem zobowiązań, niepewnoś-
cią, tożsamościowym zamętem (Luyckx, Schwartz, Berzonsky, Soenens, Van-
steenkiste, Smits, Goossens, 2008; zostało to potwierdzone także w badaniach 
polskich: Brzezińska, Piotrowski, Garbarek-Sawicka, Karowska, Muszyńska, 
2010). Silna eksploracja ruminacyjna może stanowić wskaźnik tego, że jednost-
ka zmaga się z kryzysem opisywanym przez R. Baumeistera i innych (1985) 
lub z niezdecydowaniem, bądź to uwarunkowanym sytuacyjnie/kontekstual-
nie (indecision), bądź będącym stabilną cechą osobowości (indecisiveness). 
Im wyższe natężenie eksploracji ruminacyjnej, tym słabsze są zobowiązania 
podjęte przez jednostkę i niższa identyfi kacja z nimi.

W modelu tym nie wyróżnia się kolejnych etapów rozwoju tożsamości, 
zakładając, że wszystkie wymiary pozostają we wzajemnej równowadze i są 
obecne w trakcie całego życia jednostki, przy czym różnice mogą dotyczyć na-
tężenia poszczególnych wymiarów w zależności od układu czynników psycho-
społecznych. Rozwój tożsamości w tym ujęciu, podobnie jak u H. Bos my 
i S. Kunnen (2001), zakłada, że wraz ze zmieniającym się kontekstem rozwo-
ju, wiekiem oraz w związku z innymi cechami podmiotowymi, dochodzi do 
zmian transakcji jednostka – środowisko i zmianami na wymiarach eksploracji 
i zobowiązania, a tym samym całościowego poczucia tożsamości.

Koncepcje procesualne rozwoju tożsamości (process-oriented perspectives 
on identity development) tworzone są między innymi w celu włączenia do 
badań nad tożsamością osobistą twierdzeń zawartych w teoriach socjologów 
i psychologów społecznych, a ich głównym celem jest opisanie i wyjaśnienie 
związków tożsamości z wewnętrznymi i zewnętrznymi czynnikami. Nie stano-
wią one próby obalenia koncepcji statusów tożsamości, stanowią jednak pewne 
uzupełnienie i rozwinięcie naszej wiedzy na temat tożsamości człowieka oraz 
oferują nowe perspektywy prowadzenia (pomiar eksploracji i zobowiązania, 
a nie statusu tożsamości) i interpretacji wyników badań. Tożsamość zaczyna 
być traktowana jako zmienny konstrukt, który nie tylko wyznacza trajektorie 
rozwojową, ale jest także przez nią kreowany. H. Bosma i S. Kunnen pod-
kreślają, że tożsamość może ulec zmianie w efekcie działania wewnętrznych 
charakterystyk jednostki (zmiana tożsamości endogenna), ale także, że zmiany 
kontekstu rozwoju, modyfi kując transakcyjną relację jednostka – otoczenie, 
mogą mieć podobny efekt (zmiana tożsamości egzogenna).

Dwa podejścia do problematyki tożsamości
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2.2.5. Społeczna psychologia tożsamości: integracja podejść

Anna I. Brzezińska (2007) uważa, że powinniśmy przestać wyjaśniać rozwój 
człowieka, odwołując się do odosobnionych wpływów bądź to czynników 
związanych z dojrzewaniem organizmu, bądź to osobowości czy społecznego 
otoczenia. Aby badania przez nas prowadzone dawały wgląd w rozwój ludzi, 
musimy starać się (co nie jest łatwe) integrować różnorodne dane, próbując 
tworzyć z nich bardziej ogólne modele. Jednocześnie przestrzega (2007, s. 14) 
przed traktowaniem jednostki jako biernego odbiorcy zewnętrznych wpływów 
środowiskowych, podkreślając rolę człowieka jako aktywnego twórcy swojego 
rozwoju, który nie tylko może poruszać się w obszarze wyznaczanym przez 
kontekst rozwoju, ale może ten kontekst aktywnie tworzyć.

Trzeba jednocześnie mieć na uwadze, że tak jak różne cechy osoby mogą 
wiązać się z większymi czy mniejszymi problemami z budowaniem własnej 
tożsamości (Berzonsky, 1987; Berzonsky, Kuk, 2000), tak też otoczenie jed-
nostki, kontekst jej rozwoju, może wspierać rozwój tożsamości i prowadzić do 
upodabniania się osób podlegających jego wpływowi. Na tym między innymi 
opierają się badania międzykulturowe (Boski, 2009): osoby należące do róż-
nych kultur różnią się od siebie pod pewnymi względami, a jednocześnie są 
pod tym względem podobne do osób z własnej kultury.

Tożsamość jest efektem łącznego działania czynników zewnętrznych/kon-
tekstowych oraz wewnętrznych/podmiotowych. Prawdziwa jest moim zdaniem 
teza postulowana między innymi w przeglądowym artykule Aliego Rattansi 
i Ann Phoenix (2005), że podobne środowiska mogą wpływać na kształtowa-
nie podobnych tożsamości przez ludzi. Związki tożsamości z wewnętrznymi 
i zewnętrznymi czynnikami można więc rozumieć jako balansowanie pomiędzy 
byciem podobnym i byciem odrębnym, różnym (por. Jarymowicz, 1992, s. 219).

W swoim artykule R. Baumeister i M. Muraven (1996) twierdzą, że naj-
lepszą drogą do konceptualizacji złożonych związków pomiędzy jednostkową 
tożsamością i socjokulturowym kontekstem jest przyjęcie perspektywy adap-
tacji, ponieważ dzięki temu można z jednej strony podkreślić przyczynową rolę 
kultury/kontekstu, ale jednocześnie także wagę jednostkowych wyborów, zmian 
wewnętrznych, osobistych cech jednostki. Rozwój tożsamości to według nich 
adaptacja jednostki (z całym jej wyposażeniem, planami, cechami) do warunków 
zewnętrznych. W podobny sposób pisze A. Yoder (2000), dla której kontekst 
zapewnia pewien zakres możliwości (autorka posługuje się pojęciem barier), 
a jednostka kształtuje swoją tożsamość w ich obrębie. Wpływ kontekstu ze-
wnętrznego na rozwój tożsamości jest więc moderowany przez cechy jednostki.
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Ujmowanie tożsamości jako konstruktu będącego efektem relacji czynników 
podmiotowych i kontekstowych musi prowadzić do zakwestionowania, przy-
najmniej w pewnym stopniu, postrzegania jej rozwoju jako przechodzenie od 
początkowego rozproszenia, do ostatecznego osiągnięcia. Jak twierdzi Janusz 
Trempała (2000, s. 16), w odniesieniu do badań rozwoju jako procesu dokonu-
jącego się w trakcie całego życia „ istotą rozwoju jest nie tyle wzrost, ile zmiana 
dokonująca się w czasie. Jego cechą charakterystyczną zaś jest plastyczność, 
dzięki której możliwe są, w zależności od indywidualnych i środowiskowych 
zasobów jednostki, różne kierunki rozwoju indywidualnego”.

Tego typu podejście wymaga, aby w badaniach nad tożsamością uwzględniać 
(1) osoby różniące się kontekstem społecznym i (2) różniące się wewnętrz-
nymi/podmiotowymi charakterystykami oraz (3) analizować związek tych 
zmiennych i ich interakcji z tożsamością10 (por. koncepcja kapitału tożsamości 

10 E.H. Erikson pisał o tym w sposób następujący (1956, s. 114): „Indywidualny cykl życia nie 
może być odpowiednio zrozumiany w oderwaniu od społecznego kontekstu, w którym się doko-
nuje. Jednostka i społeczeństwo są ściśle splecione, dynamicznie powiązane w ciągłej zmianie”.

Rys. 2.2. Eksploracja i zobowiązania a czynniki kontekstowe i podmiotowe
Źródło: opracowanie własne

Dwa podejścia do problematyki tożsamości
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Wspieranie eksploracji i/lub zobowiązania
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np. dojrzałość, niepełnosprawność

Wspieranie eksploracji i/lub zobowiązania
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J. Côté, 1996). Sposób w jaki tożsamość będzie postrzegana w niniejszej pracy 
przedstawiony został w sposób grafi czny na rysunku 2.2. Czynniki zewnętrzne/
kontekstowe oraz wewnętrzne/podmiotowe mogą wspierać eksplorację i/lub 
podjęcie zobowiązań. Rozwój tożsamości będzie tu rozumiany jako zmiany 
natężenia eksploracji oraz zobowiązań, dokonujące się w efekcie interakcji 
czynników podmiotowych oraz czynników kontekstowych. Defi nicja tożsa-
mości, jaką będę się posługiwał w niniejszej pracy brzmi następująco:

Tożsamość osobista to zbiór ważnych dla człowieka charakterystyk jego 
osoby (poglądy na temat siebie i świata, ważne cechy osobowości, relacje in-
terpersonalne, kluczowe plany na przyszłość). Jest to konstrukt dynamiczny, 
będący w ciągłych, zwrotnych relacjach z otoczeniem i zmieniającą się sytu-
acją psychospołeczną. Rozwój tożsamości związany jest z podejmowaniem 
tożsamościowych zobowiązań, z którymi jednostka się identyfi kuje. W zmianę 
zobowiązań i siłę identyfi kacji z nimi zaangażowana jest eksploracja, która 
może mieć źródło w innych charakterystykach podmiotowych oraz może być 
wzmacniana przez czynniki oddziałujące na człowieka z zewnątrz. W wyniku 
istotnej zmiany kontekstu rozwoju tożsamość może ulec przekształceniu w wy - 
niku adaptacji do nowych warunków.

W kolejnych rozdziałach przedstawię wyniki badań skoncentrowanych 
na poszukiwaniu czynników związanych z rozwojem tożsamości w okresie 
wkraczania w dorosłość, zwłaszcza tych, których autorzy analizowali związek 
tożsamości oraz obiektywnych (społeczny kontekst) i subiektywnych (cechy 
jednostki) wskaźników dorosłości. Kolejnym z analizowanych przeze mnie 
w tym rozdziale czynników podmiotowych będzie niepełnosprawność jed-
nostki, która jak sądzę, może także prowadzić do odmiennego niż w grupie 
osób sprawnych rozwoju tożsamości poprzez zmianę rozwojowych trajektorii 
i modyfi kowanie doświadczeń w sferze społecznej, a tym samym wpływając 
na transakcję pomiędzy jednostkową tożsamością a kontekstem.

2.3. Tożsamość a wkraczanie w dorosłość

Okres adolescencji, ale także okres wyłaniającej się dorosłości, mogą być (i by - 
wają) określane jako fazy przejściowe pomiędzy dzieciństwem a (wczesną) 
dorosłością, gdyż wiążą się z wieloma zmianami w zakresie społecznego (peł-
nione role, obowiązki, normatywne oczekiwania społeczeństwa) i psychicznego 
funkcjonowania, które jednak pozostają na poziomach innych niż w przypadku 
osób dorosłych. Przywołując J. Arnetta (2000), można powiedzieć, że osoby 
takie nie są już dziećmi, ale nie są jeszcze dorośli.
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Droga, jaką podążają młodzi ludzie poprzez okres dorastania aż do doro-
słości, związana jest z szeregiem zmian wewnętrznych, dotyczących struktur 
poznawczych (Labouvie-Vief, 1980) i osobowości (Roberts, Caspi, Moffi tt, 
2001), a więc odnoszących się do całości doświadczeń człowieka. Można 
powiedzieć, że w trakcie tych kilkunastu lat, jakie upływają od chwili rozpo-
częcia się okresu dorastania do momentu pełnego wkroczenia w dorosłość, 
przekształceniu ulegają podstawowe dla każdej jednostki ludzkiej sfery, co 
znajduje swoje odbicie w zmianach zachowania, postrzegania świata i swojego 
w nim miejsca. Tego typu zmiany, niezależnie od tego, czy następują w sposób 
nagły i dynamiczny, czy też powolny i uporządkowany, muszą zaowocować 
także zmianami sposobu, w jaki jednostka postrzega samą siebie i myśli o sobie, 
czyli w obszarze obrazu własnej osoby. Biorąc pod uwagę, że subiektywnie 
najważniejsze składniki obrazu siebie wchodzą w skład tożsamości osobistej 
(Oleś, 2008), zmiany w tym obszarze są nieuniknione.

2.3.1. Uwarunkowania formowania tożsamości w okresie wkraczania 
w dorosłość

Kompleksowy przegląd uwarunkowań rozwoju tożsamości, między innymi 
w okresie wczesnej adolescencji (11-14 r. ż.), środkowej adolescencji (15-17 r. ż.),  
późnej adolescencji (18-22 r. ż., faza życia traktowana przez J. Arnetta (2000) 
jako początek wyłaniającej się dorosłości) oraz wczesnej dorosłości (23-39 r. ż.) 
przedstawiła J. Kroger (2007b; patrz: tabela 2.2, dwie pierwsze kategorie 
wiekowe, 11-14 i 15-17 lat, połączono w jedną, ze względu na podobieństwo 
pod względem uwarunkowań tożsamości). Autorka wyodrębniła trzy główne 
grupy czynników mające związek z tożsamością budowaną przez jednostkę 
i prowadzące do powstania odmiennego kontekstu jej rozwoju: biologiczne, 
psychologiczne i społeczne.

W okresie wczesnej i środkowej adolescencji (11-17 r. ż.) tożsamość kształ-
tuje się w znacznej mierze w kontekście zmian związanych z dojrzewaniem 
organizmu, zmianami jego kształtów i wymiarów, rozwojem drugorzędnych 
cech płciowych, pojawieniem się potrzeb seksualnych i ich zaspokajaniem. 
Zmiany te znajdują swoje odbicie w sferze psychologicznej i społecznej. Prze-
de wszystkim, znaczące zmiany fi zyczne muszą zostać włączone do systemu 
Ja, przez co w trakcie tych kilku lat stają się centralnym punktem odniesienia 
w ocenie własnej osoby. Duże znaczenie, jakie dorastający przykładają do włas-
nego ciała i jego wyglądu sprawia, że duży wpływ na rozwój tożsamości ma 
moment pojawiania się poszczególnych zmian w porównaniu z rówieśnikami, 

Tożsamość a wkraczanie w dorosłość
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czyli ich punktualność lub niepunktualność. Obserwuje się jednocześnie istotne 
różnice międzypłciowe w zakresie wpływu, jaki wywiera punktualność zmian 
związanych z dojrzewaniem. Bardziej pozytywny obraz własnego ciała i mniej 
nasilony kryzys tożsamości obserwuje się wśród chłopców, którzy zaczęli doj-
rzewać wcześniej niż rówieśnicy oraz wśród dziewcząt, które zaczęły dojrzewać 
później niż rówieśniczki (Berzonsky, Lombardo, 1983). Odróżnianie się od 
rówieśników może prowadzić do odmiennych efektów, mających w opisanych 
przypadku prawdopodobnie pochodzenie kulturowe i związane są z odmiennych 
przekazem kulturowym, jaki płynie w kierunku przedstawicieli obu płci.

Tab. 2.2. Konteksty rozwoju tożsamości w okresie adolescencji 
i wczesnej dorosłości

Konteksty 
rozwoju 

tożsamości

Wczesna i środkowa 
adolescencja 
(11-17 r. ż.)

Późna 
adolescencja 
(18-22 r. ż.)

Wczesna 
dorosłość 

(23-39 r. ż.)

Kontekst 
biologiczny

– zmiany ciała (m.in. wzrost, 
waga, dru gorzędne cechy 
płcio we)

– osiągnięcie  dojrzałości 
płciowej

– wzrost siły i sprawności

– zakończenie fazy wzrostu
– osiągnięcie  dojrzałości 

płciowej
– znaczny zakres spraw-

ności organizmu, dobry 
stan zdrowia

– pierwsze zmiany zwią-
zane ze starzeniem się 
organizmu (zwiększa nie 
się wa gi ciała, pierwsze 
zmarszczki i siwe włosy, 
łysienie)

Kontekst 
psycholo-
giczny

– labilność emocjonalna
– przynależność vs. od-

rzucenie jako pod stawa  
relacji interpersonalnych

– konformizm w grupach 
rówieśniczych

– wyzwolenie się spod dyk-
tatu „zinternalizowanego 
rodzica”

– konsolidacja zmian zwią-
zanych z dojrzewaniem z 
obrazem własnej osoby

– formułowanie planów na 
przyszłość

– druga  faza  separacji-
-indywiduacji; rozwój 
autonomii

– rozwój intymności w blis-
kich związkach

– formułowanie i realizacja 
planów na przyszłość

– rozwój intymności w blis-
kich związkach

– rozwój zdolności do opie-
kowania się innymi

Kontekst 
społeczny

– zmiana etapu edukacji: 
szkoła podstawowa → 
gimnazjum → szkoła 
średnia

– pierwsze  związki  pre-
-intymne

– grupy rówieśnicze

– edukacja akademicka lub 
wejście na rynek pracy; 
pierwsze doś wiadczenia 
zawodowe

– grupy rówieśnicze
– bliskie związki

– zadania i role wyznacza-
ne przez zegar społecz-
ny; rola punktualności

– możliwość samodzielne-
go kształtowania sty lu 
życia

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kroger, 2007b
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Zmiany na poziomie biologicznym współwystępują w tym okresie z większą 
niż wcześniej wagą przypisywaną relacjom rówieśniczym. Rodzina jako główna 
komórka socjalizacyjna schodzi na nieco dalszy plan, a głównym obszarem 
zainteresowania nastolatków jest chęć bycia akceptowanym w grupie rówieś-
niczej, nieodróżniania się, posiadania własnej grupy odniesienia podzielającej 
zainteresowania i wartości. W efekcie dochodzi do znaczących zmian w relacji 
nastolatka z rodzicami, które J. Marcia (1983) określił jako początek uwal-
niania się spod dyktatu „zinternalizowanego rodzica”, czyli systemu zakazów, 
nakazów i rodzicielskich oczekiwań.

To właśnie zmiany mające miejsce w rodzinie (np. natężenie eksploracji 
nastolatków jest dodatnio związane z liczbą konfl iktów z matką, ale silna eks-
ploracja występuje także w rodzinach promujących indywidualizm; Kroger, 
2007b) oraz w grupie rówieśniczej są wskazywane jako najważniejsze uwarun-
kowania tożsamości we wczesnej i środkowej adolescencji (Kroger, 2007b).

Nie bez znaczenia są jednak także społeczne doświadczenia powiązane 
z wiekiem, w tym przede wszystkim zmiany etapu edukacji (szkoła podsta-
wowa → gimnazjum → szkoła średnia) wymagające przystosowania się do 
nowych wymogów, nauczycieli, wejścia do nowej grupy rówieśniczej i za-
bieganie o odpowiednią pozycję społeczną. Okres edukacji uważany jest za 
czas sprzyjający eksplorowaniu różnorodnych alternatyw i podejmowaniu 
pierwszych tożsamościowych zobowiązań, jednak wykorzystywanie tego 
okresu do budowania własnej tożsamości w bezpiecznym środowisku także 
zależy od czynników podmiotowych. Jak wykazali Lyda Lannegrand-Willems 
i Harke Bosma (2006) zakres eksploracji i siła zobowiązań w okresie szkoły 
średniej są dodatnio związane ze statusem społeczno-ekonomicznym. Dla 
osób z niskich klas społecznych okres szkoły średniej nie sprzyja rozwojowi 
tożsamości w tak dużym zakresie, jak w przypadku uczniów ze środowisk 
bardziej uprzywilejowanych.

Większa autonomia, jaką na ogół uzyskują dorastający, w powiązaniu 
z doj rzewaniem płciowym i większą ilością czasu poświęcanego na kontakty 
z rówieśnikami, związana jest także z powstawaniem pierwszych bliskich 
związków, które jednak znacząco różnią się od tych które będą tworzone 
w kolejnych latach. W pierwszej fazie adolescencji związki nie odznaczają się 
wysokim poziomem intymności pomiędzy partnerami (Pindur-Dylak, 2002), 
spotkania często odbywają się w grupie i dość rzadko wiążą się z odbywaniem 
stosunków płciowych (w Polsce średni wiek inicjacji seksualnej kobiet wynosi 
około 19 lat, mężczyzn około 18 lat). Jak twierdzi J. Kroger (2007b) są to 
raczej związki „na próbę”, których głównym celem jest potwierdzenie swojej 
tożsamości i umocnienie obrazu własnej osoby jako mężczyzny/kobiety, a nie 
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stworzenie długotrwałego, bliskiego związku. Można zasugerować, że związki 
w tym okresie odzwierciedlają raczej działania eksploracyjne, niż prowadzą 
do podejmowania tożsamościowych zobowiązań.

W okresie późnej adolescencji (18-22 r. ż), którą J. Arnett (2000) uważa 
za początek wyłaniającej się dorosłości, dochodzi do zmian we wszystkich 
obszarach analizowanych przez J. Kroger. Biologiczne dojrzewanie zdecydo-
wanie „zwalnia”, a młody człowiek nie doświadcza zmian organizmu w tak 
znaczącym stopniu jak w poprzednim okresie. Rozpoczyna się okres biolo-
gicznej stabilizacji, a własne ciało i jego zmiany, z punktu widzenia rozwoju 
tożsamości, schodzą na nieco dalszy plan, podczas gdy większego znaczenia 
nabierają pozostałe czynniki.

Kroger wskazuje na dwie kluczowe zmiany psychologicznego funkcjono-
wania w okresie późnej adolescencji. Pierwszy dotyczy pojawienia się w su-
biektywnym doświadczeniu drugiej fazy separacji – indywiduacji (por. Mahler, 
1963), wiążącej się z większą odpowiedzialnością za własne działania i naby-
waniem emocjonalnej autonomii w stosunku do opiekunów, drugi związany 
jest z pojawieniem się nowych form intymności. Jest to oczywiście kontynu-
acja procesu, który rozpoczyna się wcześniej, ale w późnej adolescencji obok 
psychicznej/emocjonalnej autonomii pojawiają się także pierwsze zwiastuny 
fi zycznej autonomii w stosunku do rodziny pochodzenia, a relacje partnerskie 
nabierają cech trwałych związków, opartych na bliskości i przywiązaniu.

Zmiany w okresie późnej adolescencji dotyczą również społecznego kon-
tekstu rozwoju. Młodzi ludzie w okresie wczesnej, a do pewnego stopnia także 
średniej adolescencji, mają raczej mały wpływ na jego kształt, a ich aktyw-
ność w dużej mierze odbywa się w środowiskach wybranych przez rodziców 
bądź, jak w przypadku edukacji szkolnej, jest regulowane przepisami prawa 
(np. obowiązek edukacyjny). Późna adolescencja to okres, w którym młody 
człowiek zaczyna w sposób autorski budować ścieżkę swojego życia (nie bez 
znaczenia jest fakt osiągnięcia pełnoletności), chociażby podejmując decyzję 
o kierunku dalszej edukacji (najczęściej akademickiej) lub wejściu na rynek 
pracy. Częściej tworzone są związki intymne określane jako trwałe, związane 
z planowaniem wspólnej przyszłości i powiązane z odbywaniem stosunków 
płciowych, a więc spełniające wszelkie kryteria dojrzałych relacji. W ślad za 
tymi decyzjami idą zmiany tożsamości, które R. Baumeister i M. Muraven 
(1996) określają mianem adaptacji do kontekstu.

Podejmowanie nowych form aktywności i nowe kompetencje psychiczne 
zmierzają w kierunku większej dojrzałości i stabilności. Podobną drogą podąża 
także tożsamość, w coraz większym stopniu powiązana z podjętymi decyzjami 
i trwałymi zobowiązaniami jednostki. Jest to okres, w którym w coraz większym 
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stopniu obserwujemy rozwiązywanie kryzysu tożsamości poprzez uformowanie 
systemu zobowiązań przez młodych ludzi, choć jak pokazują to nasze badania 
(Brzezińska, Piotrowski, 2009; 2010a; 2010b), okresem, w którym udaje się 
to najczęściej jest wczesna dorosłość. W późnej adolescencji szczególnym 
zagrożeniem dla rozwoju tożsamości są trudności z uzyskiwaniem autonomii 
w relacjach z rodzicami, będące efektem ich nadmiernej psychologicznej 
kon troli (Luyckx, Soenens, Vansteenkiste, Goossens, Berzonsky, 2007), które 
wiążą się ze słabszym podjęciem zobowiązań i niższą identyfi kacją z nimi, 
przedłużając i pogłębiając rozproszenie tożsamości.

W okresie wczesnej dorosłości (23-39 r. ż.) możliwość samodzielnego kreo-
wania swojego życia jest bardzo duża, jednak z punktu widzenia ról społecznych 
ludzie zaczynają się do siebie upodabniać. Po okresie dużego zróżnicowania 
i indywidualizacji w późnej adolescencji, powszechne staje się podejmowanie 
aktywności zawodowej, opuszczenie domu rodzinnego, zakończenie edukacji, 
zakładanie rodziny i posiadanie dzieci. Jak zostało to jednak przedstawione 
wcześniej, zmiany te występują coraz częściej pod koniec trzeciej dekady życia, 
stąd też kilka pierwszych lat wczesnej dorosłości J. Arnett (2000) traktuje jako 
czas wyłaniającej się dorosłości. Niemniej, podejmowanie ról społecznych 
dorosłości w tym czasie przestaje mieć charakter próbny i zaczyna stanowić 
centrum codziennej aktywności. Na początku wczesnej dorosłości, z jednej 
strony trwa proces realizowania planów i zamierzeń okresu adolescencji, 
z drugiej zaś ich przekształcanie i „odbudowywanie” w nowym kontekście, 
wyraźniej związanym z funkcjonowaniem w społeczności osób dorosłych 
(Nurmi, 1992; Määttä, Nurmi, Majava, 2002).

Przechodzenie z okresu wczesnej adolescencji do wczesnej dorosłości 
związane jest z coraz mniejszym wpływem uwarunkowań biologicznych i co-
raz większym wpływem uwarunkowań społecznych na tożsamość. Społeczny 
wymiar funkcjonowania, począwszy od relacji rodzinnych, a skończywszy na 
wpływach kulturowych ma także decydujące znaczenie dla rozwoju psychicz-
nego, zwłaszcza dojrzałości psychicznej, którą podkreśla J. Kroger, a którą 
rozumie głównie w odniesieniu do rozwoju autonomii i samostanowienia oraz 
zdolności do tworzenia związków opartych na intymności. Wyraźnie wiąże 
ona rozwój tożsamości w okresie wkraczania w dorosłość z obiektywnymi 
i subiektywnymi wskaźnikami dorosłości.

W dalszej części opracowania skoncentruję się na tych korelatach rozwoju 
tożsamości osobistej, które z perspektywy niniejszej pracy mają znaczenie 
kluczowe: rolach społecznych okresu dorosłości, dojrzałości psychospołecznej, 
poczuciu dorosłości i niepełnosprawności.

Tożsamość a wkraczanie w dorosłość
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2.3.2. Tożsamość a obiektywne wskaźniki dorosłości

Młodzi ludzie stawiają pierwsze poważne kroki w świecie ludzi dorosłych 
opierając się w dużej mierze na budowanych przez siebie planach na przyszłość, 
tworząc wizję siebie w przyszłości11 oraz dążąc do jej zrealizowania (Nurmi, 
Poole, Seginer, 1995). Jak wynika z badań Marii Czerwińskiej-Jasiewicz (2005),
85% maturzystów, 18-20 latków, posiada plany obejmujące okres, co najmniej, 
kolejnych dziesięciu lat, a od 14-15-latków odróżnia ich to, że plany te są 
konkretne i trwałe, a więc zaczynają stanowić pewien rdzeń, wokół którego 
kształtuje się aktywność jednostki.

Istotne znaczenie ma oczywiście także treść planów, na przykład oczeki-
wany okres (wiek), w którym młodzi ludzie planują zrealizować określone 
zamierzenia, związane z podejmowaniem ról społecznych okresu dorosłości, 
a więc subiektywnie oczekiwana długość okresu moratorium. Oddziałuje to 
na ich bieżącą aktywność, podejmowane decyzje i może wpływać zarówno 
na aktualne, jak i przyszłe funkcjonowanie (Carroll, Willoughby, Badger, Nel-
son, Barry, Madsen, 2007; Katra, 2008; por. model orientacji przyszłościowej 
J. Trempały i L. Malmberga, 1998). Znaczenie, jakie wizja własnej przyszłości 
wywiera na rozwój tożsamości, zostało wykazane w badaniach Aidy Orgockiej 
i Jasny Jovanovic (2006), które stwierdziły, że ocena własnego kraju (w ich 
przypadku była to Albania) jako dającego duże możliwości aktywności zawo-
dowej współwystępowało z wyższą eksploracją i silniejszymi zobowiązaniami. 
Kultura i rzeczywistość społeczna, w jakiej przyszło dorastać młodym ludziom 
oddziałuje na ich tożsamość modyfi kując oczekiwania związane z możliwością 
zrealizowania osobiście ważnych planów. Jednostka, oceniając swoje możli-
wości oraz sytuację, w jakiej się znajduje, podejmuje decyzję o mniejszym lub 
większym zaangażowaniu w eksplorowanie swojego otoczenia, ocenia szanse 
powodzenia różnych przedsięwzięć, ocenia wartość podjętych zobowiązań 
negocjując swoją tożsamość, a wreszcie podlega efektom realizowanych 
zamierzeń. Niemal każdy młody człowiek planuje podjąć pracę po zakończeniu 
edukacji. Aby to osiągnąć, podejmuje pewne działania (kształcenie, prace 
dorywcze), które wywierają wpływ na tożsamość, ale być może zasadnicze 
znaczenie będzie miało to, czy cel ten zostanie zrealizowany.

Związek pomiędzy tożsamością a rolami społecznymi dorosłości jest 
najprawdopodobniej dwukierunkowy. Z jednej strony wykazano, że osoby 

11 M. Czerwińska-Jasiewicz (2005, s. 63) uważa, że właśnie zdolność do myślenia o przyszłości, 
w sposób szczególny, odróżnia adolescentów od dzieci.
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bardziej dojrzałe przewidują, że podejmą nowe role w młodszym wieku niż 
ich mniej dojrzali rówieśnicy (Carroll, Willoughby, Badger, Nelson, Barry, 
Madsen, 2007), z drugiej natomiast stwierdza się, że zaprzestanie pełnienia 
ról dorosłości przyczynia się do spadku poczucia dorosłości w późniejszym 
czasie (Benson, Furstenberg, 2007).

O fakcie dużego osobistego znaczenia ról dorosłości świadczy to, że ado-
lescenci pytani o plany na przyszłość najczęściej wskazują właśnie na chęć 
ich podjęcia (plany dotyczą przede wszystkim: pracy, edukacji i rodziny; 
Nurmi, 1991, także Nurmi, 1992; Czerwińska-Jasiewicz, 2005) i odwołują się 
do pewnego kulturowego schematu (prototypu), przewidując własną ścieżkę 
rozwoju. Co więcej, znaczenie zadań rozwojowych jest duże wśród osób 
w róż nym wieku (badania Seiffgke-Krenke, Kiuru, Nurmi, 2010: brak istotnej 
zmiany znaczenie poszczególnych zadań pomiędzy 11 a 20 rokiem życia), 
natomiast wraz z wiekiem młodzi ludzie coraz wyżej oceniają stopień swojego 
zaangażowania w ich realizację.

Społeczeństwo wpływa na rozwój tożsamości jednostek poprzez kształto-
wanie ich oczekiwań i przekonań na temat dostępności różnych opcji, stosow-
ności (appropriateness) eksploracji oraz regulowanie dostępu do niektórych 
alternatyw (Grotevant, 1987). Szeroko pojęta rzeczywistość społeczna wpływa 
na sposób, w jaki człowiek angażuje się w budowanie tożsamości, modyfi ku-
jąc indywidualne doświadczenia w takich obszarach, jak praca, ideologia czy 
relacje interpersonalne. Okres wkraczania w dorosłość jest czasem autokreacji 
i budowania własnej niszy w szerszym kontekście społecznym. Wcześniej 
zostało to przeze mnie określone jako zindywidualizowane ścieżki wkracza-
nia w dorosłość, prowadzące do pewnego określonego standardu, jakim jest 
dorosłość i określające ją role. Doświadczenia młodych ludzi wkraczających 
w dorosłość w ponowoczesnym świecie w dużej mierze można więc opisać 
jako zindywidualizowany sposób dążenia do włączenia się w mainstreamowy 
nurt dorosłego życia. Jak zostało to opisane w poprzednim rozdziale, grupą, 
która doświadcza szczególnych trudności w tym obszarze, są osoby niepełno-
sprawne, jednak także w sytuacji braku problemów zdrowotnych okres ten 
wiązać się może z trudnościami natury psychicznej.

Jednym z pierwszych badań obrazujących wpływ odmiennego kontekstu 
na natężenie eksploracji i zobowiązań były międzykulturowe analizy, które 
przeprowadzili Jari-Erik Nurmi, Millicent E. Poole i Rachel Seginer (1995), 
stwierdzając po pierwsze, że obszar edukacji, pracy i rodziny jest podstawą 
wizji przyszłości młodych ludzi, po drugie zaś, że w różnych krajach, z racji 
na inny przebieg wkraczania w dorosłość związany z odmiennymi systemami 
edukacji oraz (w przypadku Izraela i Finlandii) obowiązkową służbą wojskową, 
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obserwuje się różnice pod względem eksploracji i siły zobowiązań (por. inne 
badania nad kulturowymi uwarunkowaniami tożsamości: Berzonsky, Macek, 
Nurmi, 2003; Hofer, Kärtner i Chasiotis, Busch, Kiessling, 2007).

W opinii niektórych badaczy (Kalakoski, Nurmi, 1998) różnice pod wzglę-
dem natężenia eksploracji i siły zobowiązań obserwowane pomiędzy osobami 
w różnym wieku, (głównie pomiędzy 14-15 a 25-30 rokiem życia, gdyż więk-
szość uczestników badań nad tożsamością należy do tej grupy), odzwiercied-
lają radzenie sobie z wymogami stawianymi między innymi przez zmiany 
etapu edukacji czy szerzej zmiany instytucjonalne (institutional transition) 
i realizowane zadania rozwojowe (por. kontekstualizm rozwojowy Richarda 
Lernera, 1992).

Stoi to w sprzeczności z podejściem, które Virpi Kalakoski i Jari-Erik Nurmi 
(1998) określają jako „hipoteza dojrzałości” (maturation hypothesis), wią-
żąca przekształcenia tożsamości ze zmianami innych struktur psychicznych 
zmieniających się z wiekiem (zmiany tożsamości mają charakter endogenny). 
Głównym argumentem przeciwko hipotezie dojrzałości jest fakt, że natężenie 
eksploracji i zobowiązań oraz zmiany statusu tożsamości nie mają charakteru 
linearnego, podobnie rzecz ma się także z innymi cechami osobowości i tem-
peramentu, których zmiany w okresie wkraczania w dorosłość powiązane są 
zarówno z czynnikiem genetycznym, jak i wpływami środowiskowymi, a ich 
przebieg potwierdza hipotezę cyklu życia (life-cycle hypothesis; Hopwood, 
Donnellan i in., 2011).

2.3.2.1. Środowisko edukacyjne

Najważniejszym instytucjonalnym środowiskiem rozwoju człowieka na po-
czątku wkraczania w dorosłość jest szkoła średnia lub zawodowa, a w póź-
niejszym czasie ewentualnie uczelnia wyższa. Instytucje edukacyjne uważane 
są za środowiska w znacznej mierze wspierające proces eksploracji, przede 
wszystkim poprzez dawanie poczucia fi zycznego i emocjonalnego bezpieczeń-
stwa, szacunek oraz akceptację (La Guardia, Ryan, 2002; Flum, Kaplan, 2006). 
W takim środowisku młodzi ludzie mają możliwość swobodnego poznawania 
bliższego i dalszego otoczenia, wypróbowywania różnych stylów życia bez 
konieczności podejmowania daleko idących decyzji.

Szkoły i uczelnie nie stanowią jednak środowisk homogenicznych, a ich 
wpływ na tożsamość młodych ludzi uzależniony jest zarówno od cech ucz-
niów/studentów, jak i od cech samej instytucji. W zależności od przekroju 
społeczno-ekonomicznego uczniów/studentów, atmosfery panującej w szkole/
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na uczelni, oddziaływaniu pracowników naukowych, można oczekiwać róż-
nic pod względem tożsamości. Szczególnie wartościowe w przypadku oceny 
wpływu instytucji edukacyjnych są oczywiście badania podłużne (np. Adams, 
Ryan, Keating, 2000), pozwalające na prześledzenie ich wpływu na rozwój.

Zakończenie szkoły średniej i rozpoczęcie edukacji akademickiej jest uwa-
żane za sprzyjające zmianom tożsamości, z racji na konfrontację z nowymi 
wymaganiami i różnorodnymi ideami, z jakimi spotyka się świeżo upieczony 
student (Kunnen, Sappa, van Geert, Bonica, 2008). Choć można by oczekiwać, 
że zmiana taka zaowocuje wzrostem eksploracji, to wyniki badań raczej tego nie 
potwierdzają (Luyckx, Schwartz i in., 2008). Podjęcie studiów wyższych jest 
raczej wydarzeniem, które pozwala młodym ludziom na opanowanie, w pewnym 
stopniu, tożsamościowego zamętu. Decyzja polegająca na wyborze kierunku 
studiów stanowi swego rodzaju tożsamościowe zobowiązanie, które przynajmniej 
w pewnych zakresie wyznacza percepcję własnej przyszłości, oczekiwany rozwój 
kariery zawodowej w pewnej dziedzinie. Stąd też nieco niższa eksploracja i wyż-
sza siła zobowiązań obserwowana wśród studentów w porównaniu do uczniów 
szkoły średniej, którzy w znacznie większym stopniu doświadczają poczucia 
niepewności co do własnej przyszłości i związanego z tym lęku.

2.3.2.2. Aktywność zawodowa

O ile badania takie jak te przedstawione powyżej, dają pewien wgląd w relację 
pomiędzy tożsamością a odmiennym kontekstem rozwoju, to z punktu widze-
nia niniejszej pracy i jej celu, szczególnie wartościowe (także z racji na to, że 
bardzo nieliczne) są projekty badawcze, których autorzy postanowili wyjść 
poza badania nad uczniami/studentami i do swoich projektów włączyli osoby, 
które zakończyły już etap edukacji.

Wnioski z nich płynące pozwalają na wgląd w zmiany, jakim podlega 
tożsamość na różnych etapach wkraczania w dorosłość, przede wszystkim 
w powiązaniu z obiektywnymi kryteriami dorosłości. Jest to tym ważniejsze, 
że największe zmiany pod względem psychospołecznego funkcjonowania 
studentów obserwuje się pod koniec studiów, w czasie, kiedy zmiana ich sta-
tusu społecznego jest bardzo bliska i kiedy przewidują oni znaczące zmiany 
w swoim życiu (Pascarella, Terenzini, 2005).

Najczęstszym przedmiotem zainteresowania badaczy zajmujących się 
rozwojem tożsamości w okresie następującym po zakończeniu edukacji, jest 
analiza wpływu, jaki na koncepcję własnej osoby ma jakość integracji z ryn-
kiem pracy (from school to work transition).

Tożsamość a wkraczanie w dorosłość
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Zakończenie edukacji i zdobycie pracy, co jest traktowane jako wskaźnik 
sukcesu w procesie przejścia ze środowiska edukacyjnego do zawodowego, 
związane jest ze wzmocnieniem sfery tożsamościowych zobowiązań oraz 
zmniejszeniem natężenia eksploracji (Danielsen, Lorem, Kroger, 2000; Luyckx, 
Schwartz, Goossens, Pollock, 2008; Piotrowski, Brzezińska, 2011). Związane 
jest to z częstszym występowaniem wśród osób pracujących statusu tożsamo-
ści przejętej. Aktywność zawodowa współwystępuje z rozwiązaniem kryzysu 
tożsamości, wyraźniejszą wizją własnej przyszłości i większym przekonaniem 
o odkryciu kierunku, w którym jednostka pragnie podążać, podczas gdy do-
świadczanie trudności na rynku pracy (bezrobocie), wiąże się z większą nie-
pewnością i utrzymującym się kryzysem tożsamości.

Wejście na rynek pracy zazwyczaj prowadzi także do uzyskania fi nansowej 
niezależności oraz wiąże się ze zmniejszeniem się stresu związanego ze zmia-
ną (Arnett, 1997). W porównaniu do osób uczących się, osoby pracujące są 
bardziej motywowane do podjęcia innych ważnych decyzji życiowych, a poza 
tym praca zawodowa, zajmująca znacznie więcej czasu niż edukacja szkolna/
akademicka, nie daje tak wielu możliwości eksploracji różnorodnych alterna-
tyw, przez co środowisko życia staje się bardziej homogeniczne (por. pojęcie 
barier; Yoder, 2000). Osoby pracujące, także ze strony społecznego otoczenia, 
nie otrzymują tak dużego przyzwolenia na trwanie w psychospołecznym mo-
ratorium (Montgomery, Côté, 2003), a ich tożsamość odznacza się większą 
sztywnością i mniejszą podatnością na zmiany (Brzezińska, Piotrowski, 2010a).

Aktywność zawodowa nie w każdym jednak przypadku związana jest 
z opisanymi powyżej efektami, a badania, które przeprowadzili Ann Frisén 
i Maria Wängqvist (2010), dają wgląd w przynajmniej jeden z moderatorów 
relacji pomiędzy pracą i tożsamością – wykształcenie. Wśród osób, które 
zdo były wyższe wykształcenie zaobserwowano rzadsze występowanie osób 
z tożsamością rozproszoną i moratoryjną niż w grupie bez wykształcenia aka-
demickiego. W badaniach tych nie kontrolowano niestety rodzaju wykonywanej 
pracy, dlatego trudno jest stwierdzić, czy różnice te należy przypisać temu, że 
osoby z wyższym wykształceniem częściej wykonują pracę, z którą się iden-
tyfi kują, która zaspokaja ich ambicje i dlatego pozwala w większym zakresie 
na poradzenie sobie z tożsamościowych zamętem, czy też różnice pomiędzy 
tymi grupami należy przypisać dłuższej edukacji osób lepiej wykształconych, 
a tym samym dłuższego okresu moratorium i większej ilości czasu, jaki mogli 
przeznaczyć na radzenie sobie z kwestiami tożsamościowymi w bezpiecznym 
środowisku edukacyjnym. Podobne wątpliwości pozostawiają wyniki innych 
badań (Fadjukoff, Kokko, Pulkinnen, 2007), w których wykazano, że status 
tożsamości osiągniętej w wieku 27 lat oraz 9 lat później (w wieku 36 lat) był 
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tym częstszy, im później osoby badane kończyły edukację i podejmowały 
pracę na pełnym etacie.

W literaturze można znaleźć oba wyjaśnienia, tj. że pozytywny wpływ na 
rozwój tożsamości ma (1) dłuższy okres moratorium oraz (2) bardziej satys-
fakcjonująca i dająca wyższe dochody praca osób lepiej wykształconych. Za 
tym ostatnim wyjaśnieniem może w pewnym stopniu przemawiać ujawniony 
w naszym kraju związek pomiędzy wymiarami tożsamości i sytuacją fi nansową 
(Brzezińska, Piotrowski, Garbarek-Sawicka i in., 2010; związek ten nie wystąpił 
w badaniach: Luyckx, Duriez, Klimstra, De Witte, 2010). Niższe dochody oraz 
mniejsze możliwości zaspokojenia potrzeb, owocowały silniejszym kryzysem 
tożsamości oraz niższą identyfi kacją z podjętymi zobowiązaniami tożsamościo-
wymi w okresie wczesnej dorosłości (średni wiek badanych nieco ponad 30 lat).

Prawdopodobnie wszystkie wspomniane tu czynniki współwystępują ze 
sobą i wywierają łączny wpływ na rozwój jednostki. Dłuższy okres kształce-
nia sprzyja radzeniu sobie z tożsamościowym zamętem i poznaniu własnych 
możliwości, to oraz sam fakt posiadania dyplomu wyższej uczelni, wspiera 
zdobycie bardziej satysfakcjonującej i stabilnej pracy dającej wyższe dochody, 
a tym samym zapewniającej większe poczucie bezpieczeństwa. W takim kon-
tekście łatwiej ulokować własną osobę w satysfakcjonującym miejscu drabiny 
społecznej i zbudować wizję własnej przyszłości.

Badania nad wpływem aktywności zawodowej, zrealizowane w ostatnich 
latach (Danielsen, Lorem i Kroger, 2000; Frisen, Wängqvist, 2010), prowadzą 
do innych wniosków niż te uzyskane w latach siedemdziesiątych i osiem-
dziesiątych XX wieku (Munro, Adams, 1977; Morash, 1980). Obecnie coraz 
częściej obserwuje się osoby z tożsamością osiągniętą wśród studentów, a nie 
wśród osób pracujących. W okresie studiów wizja własnej przyszłości jest dość 
jasna. Młodzi ludzie posiadają klarowny obraz własnej przyszłości oraz ocze-
kują realizacji zamierzeń i planów. W kolejnych latach są oni konfrontowani 
z wymogami współczesnego rynku pracy, które w całej Europie owocują bardzo 
dużymi trudnościami, z jakimi muszą sobie radzić młodzi ludzie, związanymi 
ze zdobyciem i utrzymaniem pracy pozwalającej na usamodzielnienie się. Być 
może te trudności sprawiają, że osoby rozpoczynające pracę w znacznym stopniu 
redukują aktywność eksploracyjną, dążąc do utrzymania status quo.

2.3.2.3. Opuszczenie domu rodzinnego

Innym ważnym wydarzeniem na drodze do dorosłości (powiązanym jednak 
z opisanym powyżej rozpoczęciem aktywności zawodowej; Guerreiro, Ab-
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rantes, 2004) jest fakt opuszczenia domu rodzinnego i rozpoczęcie prowa-
dzenia samodzielnego gospodarstwa domowego. Młodzi dorośli, którzy nie 
zamieszkują już z rodzicami, charakteryzują się wyższym poziomem rozwoju 
osobowości, lepszymi relacjami z rodzicami, poczuciem osobistego sukcesu 
(Jordyn, Byrd, 2003). Prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego, 
nawet jeśli nie oznacza całkowitej samowystarczalności fi nansowej, prowadzi 
do konieczności radzenia sobie z wieloma wymaganiami i autonomicznego 
organizowania „logistycznej” strony samodzielnego zamieszkiwania, zarzą-
dzania czasem i zasobami. W takiej sytuacji można spodziewać się także zmian 
obrazu własnej osoby oraz w obrębie tożsamości osobistej, podobnych jak 
w przypadku pracy zawodowej.

Z badań Marshy Jordyn i Marka Byrda (2003) wynika jednak, że kwestia ta nie 
jest jednoznaczna. Samodzielne zamieszkiwanie i jednocześnie posiadanie statusu 
tożsamości moratoryjnej związane było z rzadszym niż w przypadku osób o innym 
statusie tożsamości zabieganiu o wsparcie ze strony członków rodziny w sytua-
cjach trudnych. Jak tłumaczą autorzy, tożsamość moratoryjna i związane z tym 
statusem trudności natury emocjonalnej (brak wizji własnej kariery zawodowej, 
niezadowolenie z własnego wyglądu, niezadowolenie z posiadanych zdolności, 
niezadowolenie i alienacja ze środowiska akademickiego, lęk i nastrój depresyj-
ny) prowadzą do ogólnie niższej aktywności społecznej, a fi zyczna odległość od 
członków rodziny dodatkowo utrudnia otrzymanie wsparcia. W świetle tych badań 
należy z ostrożnością podchodzić do kwestii opuszczenia domu rodzinnego. Tylko 
w przypadku osób, które zarówno wyprowadziły się z domu, jak i rozwiązały kryzys 
tożsamości (tożsamość osiągnięta), układ wyników wskazywał na wysoki stopień 
przystosowania. Fizyczne usamodzielnienie się od rodziny pochodzenia w okresie 
wkraczania w dorosłość nie dla każdego jest więc najlepszym wyjściem. Podobnie 
Gerald Adams, Bruce Ryan i Leo Keaning (2000) wykazali, że przystosowanie 
do środowiska akademickiego jest związane ze statusem tożsamości posiadanym 
przez jednostkę. Podjęcie pewnych ról okresu dorosłości wymaga więc odpowied-
niego poziomu rozwoju psychicznego (por. badania Galambos, Tilton-Weaver, 
2000 oraz Galambos, Barker i Tilton-Weaver, 2003 nad pseudodojrzałością 
opisane w dalszej części opracowania), co nakazuje uwzględnianie obu tych sfer 
w ba daniach nad wkraczaniem w dorosłość. Trzeba zaznaczyć, że M. Jordyn 
i M. Byrd (2003) badali osoby bardzo młode (w wieku 19-20 lat) i studiujące. 
Możliwe, iż to było przyczyną tego, że samodzielne zamieszkiwanie owocowało 
trudnościami. Osoby te mogły nie być na tyle dojrzałe, aby samodzielnie radzić 
sobie z wymaganiami prowadzenia gospodarstwa domowego, co prowadziłoby 
do wniosku, że podjęcie ról społecznych dorosłości może wpływać na rozwój po-
zytywnie lub negatywnie, w zależności od psychicznej dojrzałości jednostki. Nie 
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udało mi się niestety znaleźć badań, w których udział brałyby osoby starsze, albo 
takich, w których by uwzględniono wskaźniki dojrzałości psychospołecznej, co 
pozwalałoby na porównanie wyników i być może uzyskania ważnych informacji.

Wynik ten można jednak interpretować także w inny sposób, zwłaszcza 
w kontekście danych zaprezentowanych przez P. Fadjukoff, K. Kokko i L. Pul-
kinnen (2007). Osoby, które wcześnie się usamodzielniły, a takie badali M. Jordyn 
i M. Byrd, mogą w początkowym okresie być zmuszone do wytężonego wysiłku 
i uczenia się samodzielnego życia, co może przekładać się na pogorszenie ich 
funkcjonowania i doświadczania silnego kryzysu tożsamości (Bosma, Kunnen, 
2001). Jednak w późniejszym czasie, w wyniku adaptacji do nowej sytuacji, 
może to wręcz ułatwiać radzenie sobie z kryzysem i doprowadzić do przejścia 
na wyższy poziom funkcjonowania. Kwestia mieszkaniowego usamodzielnienia 
się jest zdecydowanie zbyt mało poznanym obszarem, wartym eksploracji.

2.3.2.4. Zbudowanie bliskiego związku intymnego

O ile w przypadku mieszkaniowego usamodzielnienia się wyniki nie są jedno-
znaczne, to znacznie lepiej poznany jest obszar bliskich związków intymnych, 
choć w badaniach nad tą problematyką zdecydowanie częściej koncentrowano 
się na emocjonalnej stronie związku, wyrażającej się w bliskości i intymności 
pomiędzy partnerami, badając więc osoby posiadające partnera. Niestety nie 
mówi to nic na temat wpływu, jaki sam fakt stworzenia bliskiego związku 
wywiera na jednostkę.

Posiadanie/nieposiadanie partnera rzadko było przedmiotem badań, a wnio-
ski z nich płynące nie są jednoznaczne. Z jednej strony wykazano, że posiada-
nie partnera jest częstsze wśród osób z tożsamością osiągniętą, podczas gdy 
osoby wciąż doświadczające rozproszenia tożsamości zdecydowanie rzadziej 
budują bliskie związki (Frisén, Wängqvist, 2010), co pozostaje w zgodności 
z twierdzeniem E.H. Eriksona (1968), że prawdziwa intymność jest możliwa 
tylko po rozwiązaniu kryzysu tożsamości, ale nie wyklucza również tego, że 
to właśnie związanie się z partnerem sprzyja rozwiązaniu kryzysu tożsamości. 
Z kolei K. Luyckx, B. Duriez i in. (2010) nie zaobserwowali żadnych różnic pod 
względem rozwoju tożsamości pomiędzy osobami posiadającymi i nieposiada-
jącymi partnera. W ich badaniach w ogóle wykazano brak istotnego związku 
pomiędzy tożsamością a szeregiem obiektywnych wskaźników dorosłości 
(osoby o różnym statusie tożsamości nie różniły się wiekiem, wykształceniem, 
faktem posiadania/nieposiadania partnera i/lub dzieci, rodzajem umowy o pracę: 
kontrakt czasowy vs. bezterminowy).

Tożsamość a wkraczanie w dorosłość
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Różne wyniki uzyskiwane przez badaczy można przypisać przynależności 
do różnych kultur i stwierdzić, że w przypadku młodych Szwedów, których 
badali A. Frisén i M. Wängqvist (2010), oraz młodych Belgów uczestniczących 
w badaniach K. Luyckxa, B. Durieza i in. (2010) są one odpowiedzialne na 
przykład za wagę, jaką wyłaniający się dorośli przypisują bliskim związkom. 
Jednak sytuacja ta może także wynikać z tego, że realizowanie ról społecznych 
okresu dorosłości może po prostu słabo wiązać się z tożsamością osobistą, 
co jest powodem tego, że związek ten nie zawsze udaje się ujawnić. Było-
by to zgodne z tym, co twierdzi J. Arnett (2000), że w okresie wyłaniającej 
się dorosłości pełnione role społeczne są mniej niż psychiczne i związane 
z dojrzałością obszary, zaangażowane w rozwój tożsamości. W takiej sytuacji 
podejmowane role społeczne nie są ani przyczyną zmian tożsamości, ani ich 
skutkiem, a młodzi ludzie traktują aktywność zawodową czy bliskie związki 
raczej jako zdobywanie nowych doświadczeń niż zobowiązania pozwalające 
na lepsze samookreślenie własnej osoby.

2.3.3. Tożsamość a subiektywne wskaźniki dorosłości

2.3.3.1. Intymność w związku

Choć Erikson dość jasno twierdził, że bez rozwiązania kryzysu tożsamości 
nie można doświadczyć prawdziwej intymności w związku, a tym samym 
rozwiązać podstawowego kryzysu psychospołecznego wczesnej dorosłości, 
współcześni badacze (Årseth, Kroger, Martinussen, Marcia, 2009) twierdzą 
raczej, że pomiędzy tożsamością i intymnością w związku występują zwrotne 
relacje, a sfery te wchodzą we wzajemne interakcje.

Metaanaliza badań łączących status tożsamości oraz styl przywiązania 
i intymność w bliskich związkach okresu adolescencji i wczesnej dorosłości 
wykazała, że status tożsamości osiągniętej koreluje dodatnio, a status tożsa-
mości rozproszonej ujemnie z bezpiecznym stylem przywiązania do partnera 
i poziomem intymności pomiędzy partnerami (Ǻrseth, Kroger, Martinussen, 
Marcia, 2009). Rozwiązanie kryzysu tożsamości związane jest więc zarówno 
z faktem częstszego wchodzenia w związki intymne w ogóle, co przedstawiono 
w poprzednim rozdziale, jak również z bardziej dojrzałym funkcjonowaniem 
w bliskiej relacji, wpływając na wyższą satysfakcję ze związku odczuwaną 
przez partnerów (Zimmer-Gembeck, Petherick, 2006).

Prawdopodobieństwo doświadczania wysokiej intymności w związku 
wzrasta wraz z wiekiem (efekt ten został potwierdzony także w naszym kraju; 
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Brzezińska, Piotrowski, 2010a). Kolejne doświadczenia i przesuwanie się na 
wymiarze tożsamości w kierunku rozwiązania kryzysu, wiążą się także ze 
zmianą roli bliskiego związku w życiu człowieka. O ile w okresie adolescencji 
bliskie związki związane są raczej z eksperymentowaniem w sferze relacji 
społecznych, to w kolejnych latach można spodziewać się nie tylko większej 
motywacji do tworzenia związków opartych na bliskości, ale także, że relacja 
intymna wejdzie w zakres tożsamościowych zobowiązań, a poziom rozwoju 
tożsamości na wymiarze rozproszenie – osiągnięcie będzie związany także 
z satysfakcją ze związku i z intymnością występującą pomiędzy partnerami.

Wyższa intymność, obserwowana w związkach budowanych przez osoby, 
które rozwiązały kryzys tożsamość, może być przejawem ogólnej tendencji ta-
kich osób do tworzenia bardziej dojrzałych relacji interpersonalnych (Berzonsky, 
Kuk, 2000). Osiągnięcie tożsamości wiąże się chociażby z wyższą tolerancją 
w stosunku do innych, co z całą pewnością stanowi także cechę przydatną 
w relacjach intymnych. Rozwój tożsamości prowadzi więc raczej do całościo-
wych zmian w obszarze relacji interpersonalnych, wśród których relacje intymne 
są tylko jednymi z możliwych. Tłumaczy to zarówno wynik uzyskany przez 
A. Frisen i M. Wängqvist (2010), według których osoby z tożsamością osiągniętą 
częściej posiadają partnera, jak i innych (Montgomery, 2005, Zimmer-Gembeck, 
Petherick, 2006) wskazujących na wyższą intymność między partnerami.

Wysoka satysfakcja ze związku odczuwana przez partnerów, uzależniona 
jest zarówno od faktu rozwiązania/nierozwiązania kryzysu tożsamości, jak i od 
bliskości/intymności pomiędzy nimi (Zimmer-Gembeck, Petherick, 2006). Oba 
te czynniki, oddziałując na siebie wzajemnie, rzutują na zadowolenie partnerów 
z wzajemnej relacji. Związek dający poczucie bezpieczeństwa, stabilność, za-
spokajający potrzebę przynależności może sprzyjać uzyskaniu odpowiedzi na 
tożsamościowe pytania, zwłaszcza, że sama ta relacja może stanowić istotny 
składnik tożsamości jednostki. Z drugiej strony, tylko osoby pewne tego, kim są 
i dokąd zmierzają, mogą w satysfakcjonujący sposób połączyć swoją tożsamość 
z tożsamością innej osoby (Erikson, 1997). Relacja tożsamości i intymności 
pomiędzy partnerami w bliskim związku wydaje się, w świetle badań, w mia rę 
jasna. Wraz z rozwojem tożsamości i rozwiązywaniem kryzysu tożsamości, 
w bliskich relacjach pojawia się również wyższy poziom intymności.

2.3.3.2. Poczucie samodzielności

Także kolejny, kluczowy wskaźnik psychicznej dojrzałości, czyli autonomia 
i samodzielność (por. Galambos, Tilton-Weaver, 2000), rozumiane jako możli-

Tożsamość a wkraczanie w dorosłość
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wość podejmowania decyzji co do kierunku własnego życia, współwystępują 
z rozwiązaniem kryzysu tożsamości. Poczucie autonomii nie tylko wiąże się 
z lepszą oceną relacji z rodzicami we wczesnej dorosłości, ale także, a może 
przede wszystkim, wpływa w sposób bezpośredni na satysfakcjonujące reali-
zowanie ról społecznych dorosłości i przekłada się na lepsze przystosowanie 
do środowiska życia (Beyers, Goossens, 2003). Osoby, które w okresie wkra-
czania w dorosłość mają możliwość samodzielnego decydowania o sobie i po -
dejmowanych działaniach oraz są przekonane o własnej samodzielności, są 
również bardziej zadowolone z pełnionych ról społecznych i odznaczają się 
wyższą ogólną jakością życia.

Szereg oczekiwań osób w okresie wkraczania w dorosłość związanych jest 
właśnie z postępującym procesem fi zycznego usamodzielnienia (podjęcie pracy, 
chęć zbudowania relacji z rodzicami na partnerskich zasadach, opuszczenie 
domu rodzinnego), stąd też subiektywne poczucie autonomii może być wskaź-
nikiem satysfakcjonującego wkraczania w dorosłość i jego przebiegu zgodnego 
z oczekiwaniami jednostki. Tak jak zbudowanie tożsamości poprzez podjęcie 
stosownych zobowiązań, tak i usamodzielnienie się, zarówno fi zyczne, jak 
i emocjonalne, stanowi kluczowe zadanie stojące przed osobami wkraczają-
cymi w dorosłość. Z jednej strony należy więc oczekiwać związku pomiędzy 
poczuciem autonomii a zmianami w sferze społecznej, związanymi z pełnie-
niem ról społecznych dorosłości (por. rozdz. 1.3); przy czym szczególną rolę 
w tym przypadku może odgrywać rozpoczęcie aktywności zawodowej, dającej 
szanse na większą niż wcześniej niezależność fi nansową i opuszczenie domu 
rodzinnego, z drugiej natomiast, wyższy poziom autonomii obserwuje się 
w przypadku osób, które rozwiązały kryzys tożsamości (Berzonsky, Kuk, 2000), 
co sugeruje, że wszystkie te obszary (dojrzałość, tożsamość, role społeczne 
dorosłości) oddziałują na siebie wzajemnie.

2.3.3.3 Poczucie dorosłości

Wyższa dojrzałość psychiczna (zdolność do budowania relacji interperso-
nalnych opartych na bliskości i zaufaniu, samostanowienie o sobie i branie 
odpowiedzialności za własne działania) oraz rozwiązanie kryzysu tożsamości 
(przekonanie o wyborze stylu życia i zbudowanie wizji przyszłości, przeko-
nanie o tym, kim się jest i co chce się osiągnąć) znajduje swoje odbicie także 
w subiektywnym przekonaniu jednostki o własnej dorosłości. Związek poczucia 
dorosłości z tożsamością osobistą sprawdzany był w kilku badaniach, z których 
wyłania się dość klarowny obraz tych zależności.
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Nabranie przekonania o byciu dorosłym człowiekiem (co można utożsamić 
z zakończeniem wkraczania w dorosłość, w każdym razie w sensie subiektyw-
nym), wynika z rozwoju dokonującego się w wielu obszarach funkcjonowania 
jednostki. W rozdziale 1.3 wykazałem, że jedną ze składowych jest pełnienie 
ról społecznych okresu dorosłości, dających młodym ludziom namacalny, czyli 
możliwy do obserwowania zarówno przez nich samych, jak i przez innych 
ludzi, dowód na zakończenie fazy dzieciństwa/adolescencji.

Patrząc na nabywanie poczucia dorosłości z perspektywy tożsamości oso-
bistej, opartej na mechanizmach eksploracji i zobowiązania, można stwierdzić 
szczególną rolę tożsamościowych zobowiązań w rozwoju tej sfery (Nelson, 
Barry, 2005; Luyckx, Schwartz, Goossens, Pollock, 2008; Nelson, 2009). Oso -
by, które uważają się za dorosłe to najczęściej te, które poradziły sobie przy-
najmniej w pewnym stopniu z tożsamościowym zamętem, wiedzą, jaką drogą 
rozwoju zawodowego chcą podążyć, jakie cechy powinien posiadać partner, 
z którym chcą stworzyć trwały związek, mają wizję siebie w przyszłości. Szcze-
gólnie wyraźnie związek ten ujawnił się w badaniach K. Luyckxa, S. Schwartza 
i innych (2008), którzy stwierdzili, że poczucie dorosłości wśród 18-30-latków 
negatywnie wiąże się z nasileniem kryzysu tożsamości (eksploracja rumina-
cyjna) i dodatnio z podjęciem tożsamościowych zobowiązań oraz silną iden-
tyfi kacją z nimi, będącą wskaźnikiem dopasowania pomiędzy zobowiązaniami 
jednostki i jej oczekiwaniami/standardami. Poczucie dorosłości rośnie, gdy jed-
nostka stabilizuje swoje życie, zarówno w sferze społecznej, jak i psychicznej/
tożsamościowej.

W jednym z badań (Fadjukoff, Kokko i Pulkinnen, 2007) stwierdzono także 
dość wyraźną stabilność w czasie związku tożsamości i poczucia dorosłości. 
Osoby, które w wieku 27 lat, czyli na początku okresu wczesnej dorosłości, 
uważały się za dorosłe, charakteryzowały się silniejszym poczuciem tożsa-
mości w kolejnych latach (36 i 42 r. ż.). Nawet piętnaście lat później badani, 
wchodzący już w okres średniej dorosłości, charakteryzowali się silnym i sta-
bilnym poczuciem tożsamości. Przekonanie o byciu dorosłym pojawia się, gdy 
jednostka znajdzie swoją niszę w sferze społecznej (pełnione role), wypracuje 
własny styl funkcjonowania, weźmie odpowiedzialność za własne działania 
(dojrzałość), co okazuje się dobrym prognostykiem dalszego, satysfakcjonują-
cego rozwoju oraz daje możliwość utrzymania lub przekształcania tożsamości 
w sposób zgodny z oczekiwaniami.

W badaniach, które w naszym kraju prowadzili A. Brzezińska i K. Piotrowski 
(2009; 2010a), z udziałem osób znajdujących się na różnych etapach wkracza-
nia w dorosłość, potwierdzono opisane powyżej wyniki dotyczące relacji po-
między tożsamością a wskaźnikami subiektywnej dorosłości.

Tożsamość a wkraczanie w dorosłość
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Stwierdziliśmy, że znacząca zmiana tożsamości następuje w okresie 24-29
lat. Wśród osób młodszych wyraźnie widoczne były wskaźniki kryzysu tożsamo-
ści (silna eksploracja, trudności z podejmowaniem tożsamościowych zobowią-
zań), który w dużej mierze jest rozwiązywany właśnie w drugiej połowie trzeciej 
dekady życia, a tożsamość jednostki wskazuje na stabilizację znajdującą swój 
wyraz w niskiej eksploracji i silnych zobowiązaniach, z którymi jednostka się 
identyfi kuje (Brzezińska, Piotrowski, 2009). Wynik ten został potwierdzony także 
na mniejszej próbie (Brzezińska Piotrowski, 2010a) zróżnicowanej pod względem 
ról okresu dorosłości. Najwyższa eksploracja i najsłabsze zobowiązania oraz 
najniższe poczucie dorosłości zaobserwowano wśród studentów studiów 
dziennych w wieku 20-23 lata. W kolejnych latach, jak sądzimy między innymi 
pod wpływem zmiany kontekstu społecznego, wzorzec rozwoju wskazywał na 
przejście od struktury tożsamości moratoryjnej, zdominowanej przez aktywny 
kryzys tożsamości, w kierunku wzrostu siły zobowiązań i niższej eksploracji. 
Różnice pod względem tożsamości, jaką zaobserwowano pomiędzy osobami 
w wieku 20-23 lata a osobami starszymi, współwystępowała także z różnicami 
pod względem poczucia dorosłości, które wśród studentów było najniższe.

Zaobserwowaliśmy także wyraźny związek pomiędzy poczuciem doro-
słości i gotowością do stworzenia bliskiego związku intymnego a statusem 
tożsamości. Najwyższe natężenie tych subiektywnych wskaźników dorosłości 
wystąpiło w grupach osób o statusie osiągniętym i przejętym, wyraźnie niższa 
subiektywna dorosłość charakteryzowała osoby o tożsamości niezróżnicowa-
nej i moratoryjnej. Różnica ujawniła się więc pomiędzy statusami charakte-
ryzującymi się silnymi (osiągnięcie i przejęcie) oraz słabymi (moratorium, 
niezróżnicowanie) zobowiązaniami. Wymiary eksploracji mają w przypadku 
poczucia dorosłości mniejsze znaczenie, choć obserwuje się istotny, ujemny 
związek pomiędzy nimi (Brzezińska, Piotrowski, 2009, 2010a).

Trzeba podkreślić, że osoby w wieku 20-23/24 lata, które brały udział w na-
szych badaniach, to przede wszystkim uczniowie i studenci, których porówny-
waliśmy z osobami starszymi, które na ogół edukację w trybie stacjonarnym 
miały już za sobą (por. Luyckx, Soenens, Goossens, Pollock, 2008). Stąd też 
zaobserwowane różnice można przypisać zarówno wpływowi wieku jako takie-
go, jak i zmianie kontekstu społecznego następującemu w momencie zakoń-
czenia edukacji. Dotychczasowe badania (Danielsen, Lorem i Kroger, 2000; 
Luyckx, Schwartz i in., 2008) wyraźnie wskazują jednak, że zakończenie edu-
kacji i wejście na rynek pracy (from school to work transition), niezależnie od 
tego, w jakim wieku się to dokonuje, związane jest ze zmianami w strukturze 
tożsamości (silniejsze zobowiązania, niższe natężenie niepewności i tożsa-
mościowego zamętu) oraz poczucia dorosłości i dojrzałości psychospołecznej.
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2.4. Dorosłość – tożsamość – jakość życia

W przypadku związków tożsamości, ról społecznych dorosłości i dojrzałości 
psychospołecznej należy zadać także pytanie o kierunek zależności pomiędzy 
tymi zmiennymi. Czy podjęcie ról społecznych dorosłości następuje po uprzed-
nim rozwiązaniu kryzysu tożsamości, jak widział to E.H. Erikson (1968), czy 
może odwrotnie, rozpoczęcie pełnienia pewnych ról, wynikające z działania 
zegara społecznego (Bee, 2004), prowadzi do lepszego radzenia sobie z nie-
pewnością i podjęcia zobowiązań tożsamościowych? Podobne pytanie zadać 
można w przypadku wskaźników dojrzałości psychospołecznej, chociażby 
samodzielności i autonomii czy zdolności do zbudowania trwałego związku 
opartego na intymności. Czy cechy te są wypadkową rozwoju tożsamości czy 
też stanowią czynniki warunkujące radzenie sobie z kryzysem tożsamości? 
Zależności te mają zapewne charakter zwrotny, ale istniejące dane pozwalają 
na sformułowanie pewnych przewidywań co do kierunku związku pomiędzy 
tymi sferami.

Na przykład K. Luyckx, B. Soenens i inni (2007) stwierdzili, że oddzia-
ływanie rodzicielskie nastawione na wspieranie autonomii dzieci-studentów 
wiązało się z ich lepszym przystosowaniem do wymogów akademickich dzięki 
temu, że wpływało na większą identyfi kację z podjętymi zobowiązaniami (por. 
także: Mullis, Brailsford, Mullis, 2003; Luyckx, Goossens, Soenens, 2006). 
Także wpływ zakończenia edukacji i podjęcia pracy na poczucie dorosłości, 
oprócz wpływu bezpośredniego, odbywa się poprzez wzmocnienie zobowiązań 
tożsamościowych (Luyckx, Schwartz, Goossens, Pollock, 2008). K. Luyckx, 
S. Schwartz i inni (2010) stwierdzili, że na siłę zobowiązań i identyfi kacji 
z nimi wpływa także orientacja autonomiczna, czyli postawa, zgodnie z którą 
zachowania jednostki są efektem jej wyboru, a ona sama samodzielnie decyduje 
o swoich aktywnościach, podczas gdy, z kolei, silne zobowiązania i wysoka 
identyfi kacja z nimi wpływała na niższe nasilenie symptomów depresyjnych 
i wyższą samoocenę, a więc lepsze przystosowanie i jakość życia. Te oraz 
inne wyniki (m.in. Luyckx, Vansteenkiste, Goossens, Duriez, 2009) pozwa-
lają ulokować tożsamość (w tym poczucie dorosłości, czyli tożsamość osoby 
dorosłej) pomiędzy wpływami kontekstowymi (style wychowawcze, pełnione 
role społeczne) i dojrzałością psychospołeczną z jednej strony a szeroko po-
jętą jakością życia z drugiej. Tożsamość można więc traktować jako mediator 
wspomnianych zależności (Wojciszke, 2004, Rys. 2.3).

Zgadzam się także z tym, co twierdzą R. Baumeister i M. Muraven (1996; 
por. Karpelman, Pittman, Lamke, 1997), że wpływ czynników społecznych 
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i psychicznych na zmiany tożsamości nie zawsze dokonuje się w sposób 
bezpośredni, ale jest moderowany chociażby przez ich subiektywną inter-
pretację charakterystyczną dla jednostki i poznawczy sposób radzenia sobie 
z ważnymi kwestiami i problemami (por. style tożsamości: Berzonsky, Kuk, 
2000; doświadczenia szkolne: Lannegrand-Willems, Bosma, 2006; gotowość 
do zmiany: Anthis, LaVoie, 2006). Na Rys. 2.3 przedstawiono to za pomocą 
czworokątów zaznaczonych przerywanymi liniami.

Po pierwsze, już samo podejmowanie ról społecznych dorosłości, ich rodzaj 
i czas podjęcia, podlegają zróżnicowaniu wynikającemu zarówno z czynników 
makro- (np. poziom bezrobocia w regionie), jak i mikrospołecznych (np. klasa 
społeczna, dochody, wykształcenie) oraz indywidualnego stylu funkcjonowania 
jednostki, charakterystycznego dla niej sposobu przetwarzania informacji i inter-
pretowania doświadczeń, ambicji, planów. Te różnice są odpowiedzialne za inter-
indywidualne zróżnicowanie pomiędzy osobami wkraczającymi w dorosłość 
w wymiarze obiektywnym i subiektywnym. Po drugie, realizowanie pewnych 
ról dorosłości może być inaczej oceniane przez różnych ludzi, zaspokajać róż -
ne potrzeby, a tym samym wpływ tych samych ról na tożsamość może być 
odmienny.

Rys. 2.3. Wskaźniki dorosłości, tożsamość, jakość życia. Związek pomiędzy zmiennymi
Źródło: opracowanie własne

Osoby ze środowisk uprzywilejowanych, należących do klasy średniej/wyż-
szej, coraz częściej decydują się na odraczanie podejmowania ról społecznych 
dorosłości (Arnett, 2000), zarówno poprzez przedłużanie okresu kształcenia 
(studia wyższe, podyplomowe, doktoranckie), jak i świadome odraczanie 
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pewnych zadań (np. macierzyństwo). W parze z tym idzie również rozwój 
na wymiarze psychospołecznej dojrzałości. Odraczając podjęcie aktywności 
zawodowej czy założenie rodziny młodzi ludzie dłużej pozostają zależni od 
swoich rodziców, nie w pełni biorąc odpowiedzialność za siebie.

Uważam także, że wpływ pełnionych ról społecznych i dojrzałości psycho-
społecznej na tożsamość osobistą może zależeć od ich interakcji. Kilkoro 
badaczy (np. Greenberger, Steinberg, 1986; Galambos, Tilton-Weaver, 2000; 
Galambos, Barker i Tilton-Weaver, 2003) zaproponowało, aby dojrzałość spo-
łeczną i psychiczną rozpatrywać wspólnie, gdyż wśród adolescentów można 
zauważyć czasami osoby pseudodojrzałe (pseudomature). Grupę tę charakte-
ryzuje realizowanie pewnych ról społecznych okresu dorosłości (wykonywanie 
pracy zawodowej, rozpoczęcie aktywności seksualnej) oraz jednocześnie niska 
dojrzałość psychiczna (twórcy terminu „pseudodojrzałość” Ellen Greenberger 
i Laurence Steinberg (1986) defi niują dojrzałość psychiczną jako wysoką au-
tonomię i niezależne funkcjonowanie oraz odpowiedzialność społeczną, czyli 
działania na rzecz jakości życia społeczeństwa). Najlepszym funkcjonowaniem 
odznaczają się oczywiście te osoby, które osiągnęły zarówno psychiczną, jak 
i społeczną dojrzałość (Galambos, Tilton-Weaver, 2000). W przypadku osób 
pseudodojrzałych można się spodziewać albo bardzo silnych, sztywnych zobo-
wiązań tożsamościowych, jeśli dojdzie do silnej internalizacji roli, albo wręcz 
przeciwnie, do silnego rozproszenia tożsamości. Jeśli pełnione role społeczne 
nie dają poczucia większej dojrzałości, nie prowadzą do psychologicznego 
usamodzielnienia się, nie wpływają na wzrost odpowiedzialności, to może się 
okazać, że nie tylko nie wspierają one radzenia sobie z kryzysem tożsamości, 
ale nawet przyczyniają się do jego intensyfi kacji. Osoby niegotowe do pełnie-
nia pewnych ról, które jednak, z konieczności czy też w następstwie własnej 
decyzji, rozpoczęły ich realizowanie, mogą mieć trudności z utożsamieniem 
się z nimi i zaakceptowaniem przepisów roli, utrudniając rozwój tożsamości.

Tylko w sytuacji, gdy obie te sfery, dojrzałość psychiczna i pełnienie ról 
społecznych dorosłości, ze sobą współgrają, to jest, kiedy (a) wraz z podjęciem 
ról okresu dorosłości dochodzi do zmiany na poziomie psychicznej dojrzałości 
lub (b) poziom psychicznej dojrzałości jest wysoki, a następnie podejmowane są 
role społeczne dorosłości, można spodziewać się rozwiązania kryzysu tożsamo-
ści w największym stopniu i satysfakcjonującego rozwoju w innych obszarach.

Wreszcie, kolejnym etapem przedstawionym na rysunku 2.3 jest wpływ 
tożsamości osobistej na poczucie dorosłości, a pośrednio, również na całokształt 
funkcjonowania i jakość życia. Uformowanie tożsamości osoby dorosłej może 
być pewnym zwieńczeniem wkraczania w dorosłość, opartym na wymiarach: 
ról społecznych, dojrzałości psychospołecznej i tożsamości osobistej.

Dorosłość – tożsamość – jakość życia
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Omówienia wymaga jeszcze jedna istotna zmienna, czyli stan zdrowia i spraw-
ność organizmu. Niepełnosprawność stanowi moim zdaniem czynnik, który 
powinien być ulokowany na rysunku 2.3 w polach oznaczonych linią przery-
waną, jako moderator (Wojciszke, 2004). We wcześniejszych częściach pracy 
opisałem jak niepełnosprawność utrudnia realizowanie ról społecznych okresu 
dorosłości, oraz zaprezentowałem badania pozwalające przypuszczać, że peł-
nione role dorosłości mogą, w sytuacji posiadania poważnych problemów zdro-
wotnych, zaspokajać inne potrzeby niż w przypadku osób zdrowych (Seiffgke-
-Krenke, 2000). Niepełnosprawność może także oddziaływać na interpretację 
normatywnych wydarzeń, zwłaszcza, że ich realizowanie przez osoby niepeł-
nosprawne spotyka się ze znacznie większymi problemami niż wśród osób 
zdrowych, a tym samym ich ocena może także być inna.

Być może pełnienie ról społecznych jest ważniejsze dla tożsamości osób 
niepełnosprawnych ze względu na większy wysiłek, jakiego często wymaga ich 
podjęcie, a może wręcz przeciwnie, z racji na duże trudności z realizowaniem 
ról dorosłości tożsamość osób niepełnosprawnych opiera się na innych pod-
stawach? Z racji na zaledwie kilka badań, których autorzy byli zainteresowani 
rozwojem tożsamości osobistej osób z ograniczeniami sprawności, niełatwo 
jest odpowiedzieć na te ważne pytania. Zacznę od omówienia aktualnego stanu 
wiedzy na temat związku niepełnosprawności i tożsamości, co będzie stanowiło 
uzupełnienie modelu przedstawionego na rysunku 2.3.

2.5. Niepełnosprawność jako czynnik wpływający 
na formowanie tożsamości

2.5.1. Tożsamość a rodzaj ograniczenia sprawności

Obecny stan wiedzy na temat formowania tożsamości przez młode osoby nie-
pełnosprawne oparty jest na dość skąpych danych, które dodatkowo dotyczą 
osób z różnymi ograniczeniami sprawności, utrudniając stworzenie spójnego, 
ogólnego obrazu zależności. Niepełnosprawność rzadko była przedmiotem 
zainteresowania badaczy tożsamości osobistej, a samą grupę osób niepełno-
sprawnych można z pewnością zaliczyć do tak zwanej „zapomnianej połowy” 
(forgotten half), jak S. Schwartz (2001) określił osoby, o których badacze toż-
samości praktycznie nic nie wiedzą: osoby nieuczące się, ubogie, należące do 
mniejszości. Kilka badań nad tożsamością osobistą osób niepełnosprawnych 
jednak przeprowadzono, a ich prezentacji poświęcono niniejszy rozdział.

Przede wszystkim, jedną z charakterystyk, które należy brać pod uwagę, 
omawiając rozwój tożsamości osób niepełnosprawnych, jest to, czy ogranicze-
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nie sprawności ma charaktery fi zyczny (physical disability), związany z usz -
kodzeniem organizmu i ograniczeniem jego funkcji (np. niepełnosprawność 
motoryczna, niepełnosprawność wzrokowa, niepełnosprawność słuchowa, prze-
wlekła choroba jak cukrzyca czy epilepsja) czy poznawczy (cognitive disability), 
związany przede wszystkim z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego 
owocującym zaburzeniami uwagi, uczenia się czy pamięci. Ten prosty podział 
osób niepełnosprawnych na dwie kategorie okazuje się zasadny, gdyż jak się 
okazuje (Yanchak, Lease, Strauser, 2005), fi zyczny lub poznawczy charakter nie-
pełnosprawności jest związany z różnicowaniem się rozwojowych trajektorii.

W przypadku ograniczeń poznawczych, wykazano nie tylko niższą, w po -
równaniu do osób z fi zyczną niepełnosprawnością, aktywność społeczną osób 
nimi dotkniętych i gorsze radzenie sobie z realizacją zadań rozwojowych, ale 
również szereg trudności z uformowaniem wizji własnego rozwoju zawodowe-
go, między innymi ze względu na ich większą zależność od innych osób oraz 
większą nadopiekuńczość rodziców i opiekunów (Enright, Conyers, Szyman-
ski, 1996; Hitchins, Luzzo, Retish, Horvath i Ristow, 1998). W konsekwencji, 
osoby z niepełnosprawnością poznawczą mogą odznaczać się upośledzoną 
zdolnością do podejmowania decyzji związanych z aktywnością zawodową 
oraz nierealistycznymi oczekiwaniami względem własnych szans poradzenia 
sobie na rynku pracy. Ponieważ w okresie wkraczania w dorosłość wejście na 
rynek pracy jest jednym z najważniejszych punktów zwrotnych, wpływając na 
rozwój tożsamości (Luyckx, Schwartz, Goossens, Pollock, 2008), nie dziwią 
wyniki badań wskazujące, że osoby z poznawczymi ograniczeniami spraw-
ności mają większe problemy z formowaniem tożsamości niż osoby z nie-
pełnosprawnością fi zyczną (Yanchak, Lease, Strauser, 2005).

Fizyczna niepełnosprawność, także będąca znacznym obciążeniem, pozwa-
la jednak na zachowanie pełnej sprawności umysłowej. Zaburzenia w sferze 
poznawczej czy emocjonalnej znajdują z kolei proste przełożenie na gorsze 
funkcjonowanie w relacjach interpersonalnych, a realizowanie zadań rozwo-
jowych odbywa się właśnie w przestrzeni społecznej. Dlatego też regularnie 
wykazuje się, iż najniższą jakością życia wśród osób niepełnosprawnych od-
znaczają się osoby zmagające się z różnorodnymi zaburzeniami psychicznymi 
(Brzezińska, Zwolińska, 2010).

2.5.2. Tożsamość osób sprawnych i niepełnosprawnych

Obok zróżnicowania wewnątrz populacji osób niepełnosprawnych, badacze 
interesowali się także różnicami pomiędzy osobami pełno- i niepełnospraw-
nymi, co z punktu widzenia niniejszej pracy ma znaczenie zasadnicze.

Niepełnosprawność jako czynnik wpływający na formowanie tożsamości
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Niepełnosprawność i długotrwałe problemy zdrowotne wiążą się z trud-
nościami w obszarach określonych przeze mnie jako warunkujące rozwój 
tożsamości. Dotyczy to zarówno podejmowania ról społecznych dorosłości, 
jak i relacji interpersonalnych. Ograniczenie sprawności w okresie adolescencji 
wpływa na większą zależność osób nim dotkniętych od rodziców, utrudniając 
usamodzielnienie, wpływa na ograniczenie kontaktów rówieśniczych, utrud-
nia planowanie przyszłości z powodu często niemożliwego do przewidzenia 
pogorszenia się stanu zdrowia (Rainey, 1992). Częstsze występowanie wśród 
osób przewlekle chorych statusu tożsamości rozproszonej i przejętej (osoby 
chore na raka: Gavaghan, Roach, 1987; diabetycy: Sayer, Hauser, Jacobson, 
Willett, Cole, 1995; nosiciele wirusa HIV: Hosek, Harper, Robinson, 2002), 
czyli dwóch statusów powiązanych z niską eksploracją, prowadzi do konkluzji 
o szczególnie silnym oddziaływaniu niepełnosprawności na ten właśnie wymiar 
formowania się tożsamości (por. także: Luyckx, Seiffgke-Krenke i in., 2008).

Można to przypisać obiektywnie mniejszej dostępności dla osób niepeł-
nosprawnych pewnych obszarów funkcjonowania, jak również konieczność 
znacznego zaangażowania na rzecz poprawy/utrzymania stanu zdrowia. Można 
powiedzieć, że z tego powodu świat osób niepełnosprawnych jest bardziej 
jednorodny niż świat sprawnych rówieśników, ale przez to także bardziej okre-
ślony, przewidywalny. W takiej sytuacji kryzys tożsamości może przyjmować 
mniejsze natężenie, co przejawia się właśnie przez słabszą eksplorację.

Rzeczywistość, w jakiej funkcjonują na co dzień osoby niepełnosprawne, 
związana z koniecznością szczególnego dbania o stan zdrowia (przyjmowanie 
leków, rehabilitacja, hospitalizacja, terapia), ale także świadomość istnienia 
barier (zarówno fi zycznych jak i mentalnych) ograniczających (faktycznie lub 
tylko w subiektywnym odczuciu) dostęp do pewnych obszarów aktywności, 
może być związany z mniejszą aktywnością na polu eksploracji potencjalnych 
tożsamościowych zobowiązań i sfer zaangażowania, tym samym prowadząc 
albo do rozproszenia tożsamości, czyli de facto niezajmowania się w ogóle 
tą sferą, albo do podjęcia zobowiązań narzuconych/zasugerowanych przez 
otoczenie i łatwo dostępnych, ale niekoniecznie spełniających indywidualne 
oczekiwania. Zbudowaniu tożsamości przejętej z pewnością sprzyjają bliskie 
relacje z rodzicami, trudności z usamodzielnieniem, nadopiekuńczość opieku-
nów wykazana w wielu badaniach.

Badania z udziałem studentów z zaburzeniami uczenia się (learning disa-
bilities; dysleksja, dysgrafi a, dyskalkulia), wykazały natomiast, że w grupie 
tej natężenie kryzysu tożsamości jest mniejsze niż wśród osób sprawnych 
(Dipeolu, Reardon, Sampson, Burkhead, 2002). Przyczyną tego stanu rzeczy 
może być stosunkowo mało stygmatyzujący wpływ zaburzeń uczenia się, które 
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nie destabilizują codziennego funkcjonowania w tak poważnym stopniu, jak 
problemy zdrowotne tradycyjnie postrzegane jako przejaw niepełnosprawności: 
zaburzenia sensoryczne, motoryczne czy psychiczne. Zaburzenia uczenia się, 
jakkolwiek będące z pewnością źródłem problemów, zwłaszcza w środowisku 
edukacyjnym, nie wydają się jednak mieć poważnego wpływu na rozwój toż-
samości. Na ogół jednak, w przypadku innych grup osób niepełnosprawnych, 
wpływ ten jest wyraźnie obserwowany.

Wyniki uzyskane przez Abiolę Dipeolu i in. (2002) można postrzegać jako 
uzupełnianie danych o niższej eksploracji podejmowanej przez osoby niepeł-
nosprawne. Niska eksploracja występuje, gdy sytuacja życiowa jednostki jest 
stabilna, jasno określona i akceptowana przez nią. Z racji na niską aktywność 
społeczną niepełnosprawnych, mniejszą liczbę znajomych, rzadsze posiadanie 
partnera, częsty brak pracy, tak właśnie może wyglądać sytuacja osób niepeł-
nosprawnych. Niska eksploracja oznacza słabszy kryzys tożsamości, a to może 
wiązać się również z podejmowaniem większej liczby tożsamościowych zobo-
wiązań niż wśród sprawnych rówieśników. Ponieważ niemal wszystkie badania, 
na podstawie których wysnuto taki wniosek, obejmowały niepełnosprawnych 
studentów, trudno przewidzieć, czy te różnice pomiędzy osobami sprawnymi 
i niepełnosprawnymi występują również po zakończeniu edukacji. W tym 
okresie, kiedy wzrasta zaangażowanie w realizację ról dorosłości, ograniczenie 
sprawności może tracić na znaczeniu, jeśli chodzi o formowanie tożsamości, 
jednak z racji na brak tego typu danych, sytuacja taka pozostaje w sferze hipotez.

Biorąc pod uwagę, że poczucie dorosłości jest dodatnio związane z pod-
jęciem zobowiązań tożsamościowych, można także przewidywać, że u osób 
niepełnosprawnych jego poziom będzie wyższy. Jednak poczucie dorosłości, 
które opiera się przecież także na realizowanych rolach i szeregu innych czyn-
ników, które u osób niepełnosprawnych mogą przyjmować negatywny układ, 
równie dobrze może kształtować się inaczej.

Oprócz niektórych typów niepełnosprawności związanych z mniejszymi 
zaburzeniami rozwoju, można zidentyfi kować także pewne środowiska przy-
czyniające się do zacierania się różnic pomiędzy osobami sprawnymi i niepeł-
nosprawnymi, jak chociażby środowisko akademickie. Pomiędzy studentami 
sprawnymi i niepełnosprawnymi obserwuje się czasami znaczące podobień-
stwo pod względem charakterystyk psychicznych (Strauser, Lustig, Keim, 
Ketz, Malesky, 2002). Może to być dowodem zarówno na pozytywny wpływ 
edukacji akademickiej na rozwój osób niepełnosprawnych (jest to, w mo-
jej opinii, interpretacja częściej spotykana w literaturze), jak również może 
wskazywać, że to nie niepełnosprawność sama w sobie, ale jej konsekwencje 
społeczne są przyczyną zaburzeń rozwoju (osoby niepełnosprawne, które 
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ścieżka rozwoju zaprowadziła na szczyt „drabiny edukacyjnej”, co nie jest 
częstą sytuacją, mogły w trakcie całego życia doświadczać lepszych warunków, 
bardziej wspierającego układu czynników wewnętrznych i zewnętrznych, a ich 
rozwój nie różnił się od sprawnych rówieśników, prowadząc do podobnego 
przebiegu rozwoju tożsamości).

2.5.3. Czynniki towarzyszące niepełnosprawności i ich związek 
z tożsamością

Pewien wgląd w sytuację osób niepełnosprawnych radzących sobie z kryzysem 
tożsamości mogą także dać badania, w których co prawda osoby z ogranicze-
niami sprawności nie brały udziału, ale sam projekt badawczy obejmował 
czynniki kontekstowe, z którymi osoby niepełnosprawne często się stykają 
w swoim codziennym doświadczeniu: dyskryminacja, stres, niskie dochody.

Jednym z takich obszarów badawczych jest problematyka mniejszości et-
nicznych i związku pomiędzy przynależnością do grupy mniejszościowej, a za 
taką można uznać niepełnosprawnych, a tożsamością. Zagadnienie to zgłębiali 
między innymi Susan Ketner, Marjo Buitelaar i Harke Bosma (2004), według 
których pomimo ograniczeń wynikających zarówno z restrykcyjnych wymo-
gów wobec muzułmańskich dziewcząt, uczestniczek badania, jak i mniejszej 
liczby form aktywności dostępnych imigrantom, uczestniczki badania, w ocenie 
autorów, dość dobrze radziły sobie z budowaniem swojej tożsamości i radze-
niem sobie z kryzysem, choć dała się zaobserwować tendencja do formowania 
tożsamości przejętej i podejmowania silnych zobowiązań narzucanych przez 
muzułmańską kulturę.

Według niektórych autorów (Kerpelman, White, 2006) silne tożsamościowe 
zobowiązania mają większe znaczenie dla osób z grup dyskryminowanych 
i mniejszościowych niż dla osób należących do większości, a status tożsamo-
ści przejętej wydaje się mieć w ich przypadku charakter bardziej adaptacyjny 
i jest związany z wysoką jakością kapitału społecznego, podczas gdy natęże-
nie eksploracji ma mniejsze znaczenie dla jakości funkcjonowania członków 
mniejszości (por. Luyckx, Seiffgke-Krenke i in., 2008). Ich obiektywnie trud-
niejsza sytuacja i bariery, z którymi się stykają, zwiększają wartość podjętych 
zobowiązań w ocenie jednostki, a jednoczesny lęk przed utratą stabilizacji, jaką 
daje określona już tożsamość, powstrzymuje przed wszelkimi próbami zmiany 
swojej sytuacji. Byłoby to zgodne z twierdzeniami H. Bosmy i S. Kunnen (2001) 
oraz Kristine Anthis i Josepha LaVoie (2006), którzy zmian tożsamości upatrują 
w niezgodności pomiędzy istniejącą tożsamością a informacjami napływają-
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cymi z otoczenia oraz w subiektywnej gotowości do zmiany i przewidywaniu 
zmiany swojej sytuacji w niedalekiej przyszłości. Osoby z grup dyskrymino-
wanych, także niepełnosprawne, żyjąc w jednorodnym otoczeniu i unikając 
zmian, nie doświadczają znacznych przekształceń w relacji Ja – otoczenie, 
a tym samym mają możliwość podjęcia i utrzymania silnych zobowiązań przy 
jednocześnie niskiej eksploracji.

O ile niższą eksplorację obserwowaną wśród osób niepełnosprawnych 
można częściowo wyjaśniać poprzez odniesienie do ogólnych zależności do-
tyczących wszystkich grup dyskryminowanych/mniejszościowych, to pewien 
problem pojawia się w przypadku innego ważnego czynnika związanego 
z tożsamością, z pewnością obecnego w doświadczeniu wielu osób niepełno-
sprawnych, czyli wydarzeń stresowych (stressful life events; Holmes, Rahe, 
1967). Ich wystąpienie w życiu jednostki (m.in. śmierć kogoś bliskiego, prob-
lemy zdrowotne, trudności fi nansowe) zwiększa natężenie eksploracji oraz 
zmniejsza siłę zobowiązań (Anthis, 2002), zwiększając prawdopodobieństwo 
zmiany statusu tożsamości na status moratoryjny (Kroger, Green, 1996). Trud-
ności w sferze zawodowej (bezrobocie, poważne problemy fi nansowe) oraz 
interpersonalnej (rozpad związku po uprzednich zaręczynach, rozwód) wiążą 
się ze słabszymi tożsamościowymi zobowiązaniami i wyższym nasileniem 
problemów psychicznych (Goede, Spruijt, Iedema, Meeus, 1999). Ponieważ 
osoby niepełnosprawne doświadczają całego szeregu stresowych doświadczeń 
(utrata sprawności, bezrobocie, niski status społeczny, niskie dochody, trudności 
z usamodzielnieniem) można by spodziewać się silnej eksploracji wskazującej 
na aktywny kryzys tożsamości będący następstwem radzenia sobie z nimi. 
Badania jednak tego nie potwierdzają.

Niepełnosprawność nie jawi się w podobnym świetle co wydarzenia streso-
we. Niepełnosprawność wiążą się raczej ze słabą eksploracją i małą skłonnością 
do doświadczania kryzysu, podczas gdy nasilenie wydarzeń stresowych pro-
wadzi do wzrostu na wymiarze eksploracji. Być może w badaniach, w których 
rzadko kontroluje się czas, jaki upłynął od utraty sprawności, badaczom umyka 
ważny element, czyli fakt adaptacji do utraty sprawności. W pierwszym okresie 
po wystąpieniu problemów zdrowotnych i ograniczeniu możliwości samo-
dzielnego radzenia sobie, faktycznie możemy mieć do czynienia ze wzrostem 
eksploracji, podczas gdy w kolejnych latach, wraz z przystosowaniem się do 
nowej sytuacji i homogenizowaniem się środowiska życia, natężenie eksploracji 
staje się niskie, a tożsamość osób niepełnosprawnych staje się zdominowana 
przez silne zobowiązania, odporne na zmiany.

Analiza związków pomiędzy niepełnosprawnością a tożsamością musi 
uwzględniać również na ogół gorszą sytuację fi nansową osób z tej grupy 
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w porównaniu do osób zdrowych. Bieda współwystępuje z całym szeregiem 
negatywnych doświadczeń i cech, jak chociażby niższą samooceną, gorszym 
nastrojem, wyższym stresem, samotnością, przestępczością, niższymi osiąg-
nięciami akademickimi (Philips, Pittman, 2003). W takiej sytuacji można 
spodziewać się występowania normatywnego lub rozproszonego stylu toż-
samości (Berzonsky, 1989), a tym samym częstszego występowania statusu 
tożsamości przejętej lub rozproszonej wśród osób doświadczających trudności 
fi nansowych.

Z drugiej strony, jak wskazują Tommy Philips i Joe Pittman (2003), margina-
lizacja osób o niskim statusie społeczno-ekonomicznym, fakt wczesnego (często 
przedwczesnego) podejmowania przez nich ról społecznych okresu dorosłości 
(to akurat jest mało prawdopodobne w przypadku osób niepełnosprawnych), 
podejmowanie działań, na przykład pracy zawodowej, niespełniających ocze-
kiwań, powinien prowadzić do niskiej identyfi kacji z nimi i wzrostu eksploracji 
w późniejszym czasie, czyli utrzymywaniem się wśród nich silnego kryzysu 
tożsamości. Wniosek o ujemnym związku pomiędzy dochodami a natężeniem 
kryzysu tożsamości został potwierdzony także w naszych badaniach (Brzeziń-
ska, Piotrowski, Garbarek-Sawicka, Karowska, Muszyńska, 2010). 

Wśród niepełnosprawnych obserwuje się niższą eksplorację niż wśród osób 
sprawnych, podczas gdy takie czynniki, jak niskie dochody i wydarzenia stre-
sowe – współwystępujące z niepełnosprawnością – są z eksploracją związane 
dodatnio. Może to sugerować, że niepełnosprawność jest w tym przypadku 
czynnikiem moderującym. Wpływ kontekstu (dochody, wydarzenia stresowe) 
na tożsamość osobistą może być różny w zależności od sprawności organizmu. 
Być może wysoka eksploracja obserwowana wśród sprawnych osób o niskich 
dochodach i doświadczających dużej liczby wydarzeń stresowych nie wystę-
puje w tak dużym stopniu wśród osób niepełnosprawnych? Jak dotąd nie było 
to przedmiotem badań, ale nie można wykluczyć, że wpływ tych czynników 
kontekstowych na tożsamość wśród osób niepełnosprawnych jest odmienny. 
Innym wyjaśnieniem może być to, że ograniczenie sprawności w tak dużym 
stopniu prowadzi do osłabienia procesów tożsamościowej eksploracji, że 
wpływ czynników działających intensyfi kująco na eksplorację jest zbyt słaby, 
aby się ujawnić.

2.6. Podsumowanie

Na początku lat pięćdziesiątych XX wieku E.H. Erikson (1950) zidentyfi kował 
kryzys tożsamości i dążenie jednostki do jego rozwiązania jako główne zadanie 
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rozwojowe okresu dorastania, będące przepustką do dorosłości. W kolejnych 
latach, zwłaszcza w krajach rozwiniętych gospodarczo, sytuacja ekonomiczna 
i społeczna zmieniła się na tyle, że czas, jaki młodzi ludzie przeznaczają dziś na 
radzenie sobie z zamętem tożsamościowym, budowanie autodefi nicji własnej 
osoby w subiektywnie najważniejszych obszarach (Oleś, 2008) znacząco się 
wydłużył, jak twierdzą niektórzy nawet o 10 lat, do końca trzeciej dekady życia 
(Arnett, 2000). Sam konstrukt coraz częściej jest także traktowany jako będący 
efektem relacji człowieka z szeroko pojętym środowiskiem życia, zarówno 
fi zycznym, jak i społecznym oraz wrażliwym na jego zmiany.

Takie podejście zmusza do traktowania tożsamości nie jako osiągnięcia 
rozwojowego przypisanego któremuś z okresów rozwoju, ale jako konstruktu 
pozostającego w związku z psychospołeczną sytuacją jednostki i wrażliwą na 
jego zmiany w trakcie całego życia. W takiej sytuacji można się spodziewać, 
że czynniki wpływające na społeczne doświadczenia jednostki i jej psychiczny 
rozwój mogą przyczyniać się także do różnic pod względem przebiegu rozwoju 
tożsamości pomiędzy różnymi osobami i grupami osób.

Przyjęty przeze mnie sposób postrzegania zmian rozwojowych w ogóle, 
w tym przede wszystkim zmian obrazu własnej osoby i tożsamości, jest zbieżny 
z tym, jaki wyłania się z koncepcji Marii Tyszkowej (1998, 2000; także Tysz-
kowa, Przetacznik-Gierowska, 2000). Według tej autorki zmiany rozwojowe 
dokonują się dzięki doświadczeniom jednostek w relacjach ze środowiskiem, 
a przekształcenia struktur psychicznych są wynikiem doświadczeń zdobytych 
dzięki aktywności własnej, dokonywanej w środowisku życia. Jak z tego wy-
nika, niesprawność organizmu i niemożność wykonywania pewnych działań, 
może przyczynić się do odmiennych doświadczeń jednostki wyniesionych 
z relacji ze środowiskiem, niż ma to miejsce wśród osób sprawnych. W takiej 
sytuacji powinniśmy obserwować interakcję pomiędzy poziomem sprawno-
ści organizmu a kontekstem, w odniesieniu, między innymi, do formowania 
tożsamości.

Nasza wiedza na temat rozwoju tożsamości oparta jest na dość homo-
genicznych badaniach, w których udział brali głównie uczniowie i studenci 
z klasy średniej. Tymczasem kilka doniesień uwzględniających grupy pomi-
jane najczęściej przez badaczy, w tym osoby niepełnosprawne i nieuczące się, 
udowadnia, że to, co wiemy na temat procesu formowania tożsamości, jest zbyt 
jednowymiarowe i wymaga poszerzenia. Na poziomie najbardziej ogólnym to 
właśnie było celem prezentowanych tu badań.

Posługując się podejściem kontekstualnym, niezbędne jest przyjęcie zało-
żenia mówiącego o braku jednorodności i stałości w rozwoju oraz uznanie, że 
„zadaniem naukowym jest opisanie, wyjaśnienie oraz określenie najbardziej 

Podsumowanie
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korzystnych parametrów i trajektorii zmian obserwowanych w świecie” (Trem-
pała, 2000, s. 82). Rozwój, także rozwój tożsamości, musi być postrzegany 
w kontekście innych zmian, jakie się dokonują, zarówno w psychice, jak i zew-
nętrznym otoczeniu. Jednocześnie należy zachować daleko idącą ostrożność, 
aby nie utożsamiać kontekstualizmu z sytuacjonizmem (Trempała, 2000; tak-
że: Kroger, 2005) i nie sprowadzać wpływu kontekstu do prostej stymulacji. 
Każdą zmianę należy rozpatrywać w świetle innych zmian oraz całokształtu 
biopsychospołecznego jednostki. W tym świetle nie zgadzam się z ujmowa-
niem zmian tożsamości jako dążenia do wzrostu/uporządkowania. Uważam, 
że do analizowania przedstawionych w tej pracy zagadnień bardziej przydat-
ne są pojęcia zmiany lub formowania, gdyż nie zawierają w sobie elementu 
ewaluacyjnego.
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ROZDZIAŁ 3

PROJEKT BADAŃ WŁASNYCH

3.1. Problem badawczy

3.1.1. Badane zmienne

Problem badawczy dotyczył podobieństw i różnic pod względem formowania 
tożsamości oraz uwarunkowań tego procesu pomiędzy osobami sprawnymi 
i niepełnosprawnymi wkraczającymi w dorosłość. Ten ogólny cel został od-
niesiony do związku pomiędzy okresem rozwoju (zmienna niezależna główna 
1 – Xg1), będącym zarazem wskaźnikiem etapu wkraczania w dorosłość, na 
jakim znajdowała się jednostka, oraz posiadaniem lub nieposiadaniem ogra-
niczenia sprawności (zmienna niezależna główna 2 – Xg2) a następującymi 
zmiennymi zależnymi (por. Rys. 3.1), z których każda może być traktowana 
jako inny wskaźnik wkraczania w dorosłość:
(1) podejmowanie ról społecznych okresu dorosłości (obiektywne wskaźniki 

dorosłości; Yg1): podjęcie aktywności zawodowej, opuszczenie domu ro-
dzinnego i rozpoczęcie prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domo-
wego, stworzenie bliskiego związku intymnego, posiadanie dzieci,

(2) dojrzałość psychospołeczna, rozumiana jako poczucie samodzielności/auto-
nomii (Yg2) oraz gotowość do tworzenia bliskich związków intymnych 
(Yg3),

(3) tożsamość osobista (Yg4), związana z uformowaniem wizji własnego życia 
i swojego w nim miejsca,

(4) poczucie dorosłość (Yg5), czyli tożsamość osoby dorosłej.
Zmienne zależne z punktów 1-4, z których każda jest w sposób istotny za-

angażowana w proces wkraczania w dorosłość, były analizowane w związku 
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3.1.2. Sytuacja edukacyjna jako wskaźnik etapu wkraczania w dorosłość

Kwestią niedocenianą w badaniach psychologicznych nad wkraczaniem w do -
rosłość jest jego społeczna, związana z pełnionymi rolami, strona. Jedną z przy-
czyn może być ogromna popularność, jaką od ponad dziesięciu lat cieszą się 
badania J. Arnetta (1997, 2000, 2001) i innych badaczy (w naszym kraju np. 
Gurba, 2008), których wyniki prowadzą do wniosku, że dorosłość to w dzisiej-
szych czasach raczej stan umysłu, podczas gdy pełnione role społeczne mają 
mniejsze znaczenie. Drugą przyczyną niewielkiego zainteresowania rolami 
społecznymi jest, moim zdaniem, sposób periodyzacji rozwoju, jakim się naj-
częściej posługujemy i który wyznacza dobór osób do badań, a który oparty
jest na wieku jednostki. Uważam, że takie podejście jest uzasadnione do mo-
mentu zakończenia procesu dojrzewania biologicznego, kiedy faktycznie szereg
doświadczeń i zmian (także psychicznych) związanych jest ściśle z wiekiem. 
Jednak w okresie postadolescencyjnym, kiedy sfera biologii schodzi na drugi 
plan, opieranie się w tak dużym stopniu na wieku jest moim zdaniem nieuzasad-
nione (problem ten porusza w swoich pracach m.in. J. Trempała, 2000; 2003).

Jako przykład można podać koncepcję wyłaniającej się dorosłości J. Arnetta 
(2000), który twierdzi, że trzecia dekada życia stała się odrębną fazą rozwoju, 
zdominowaną przez eksplorację, eksperymentowanie i odraczanie wkroczenia 
w dorosłość. Jak to się ma do osób, które wcześnie decydują się (lub zmuszają 
je do tego okoliczności życiowe) na wejście na rynek pracy, założenie rodziny 
i posiadanie dzieci? Zawsze można powiedzieć (i będzie to zasadne), że każ-
da teoria stanowi pewne uogólnienie i odnosi się do pewnych uniwersalnych 
(czyli uśrednionych) obserwacji. Z tego punktu widzenia, koncepcja J. Arnetta 
pozwala na opisanie pewnej (coraz większej) grupy osób, których dorosłość 
przez co najmniej kilka lat powoli „wyłania się”. Jeśli jednak przyjrzymy się 
badaniom, które prowadzone są na całym świecie, a których próbkę zaprezen-
towałem w tej pracy, to okaże się, że kryteria określające „wyłaniających się 
dorosłych” (por. Tab. 1.3, na stronie 27) dotyczą niemal wyłącznie studentów. 
Jeśli natomiast sięgniemy do badań, których autorzy byli zainteresowani poczu-
ciem dorosłości, dojrzałością czy tożsamością, to okaże się, że kiedy już ktoś 
przestaje być studentem, to raczej przestaje być „wyłaniającym się dorosłym” 
i po prostu dorasta (w znaczeniu: staje się dorosły): eksploracja alternatyw 
ustępuje miejsca podjęciu zobowiązań, młody człowiek zaczyna postrzegać 
siebie jako dorosłego i biorącego odpowiedzialność za własne działania. Co 
istotne, różnice te wydają się występować niezależnie od wieku. Danielsen, 
Lorem i Kroger (2000) badały studentów i osoby, które zakończyły edukację, 

Problem badawczy
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1 J. Trempała (2000) pisze o tej problematyce w następujący sposób (s. 120): „W badaniach 
nad zmianami rozwojowymi pojawiła się tendencja do podporządkowywania wieku chronolo-
gicznego sekwencjom ról społecznych (np. rodzinnych czy zawodowych), zadań rozwojowych 
czy zdarzeń krytycznych (…)”, i dalej „doświadczenie normatywnych zdarzeń biologicznych 
i społecznych, są traktowane w badaniach rozwojowych coraz częściej jako kategorie analizy 
bardziej odpowiednie niż wiek chronologiczny”.

w wieku 18-24 lata („szczyt” wyłaniającej się dorosłości według J. Arnetta); 
K. Luyckx, S. Schwartz i in. (2008) porównywali studentów w wieku 21 lat 
i osoby nieuczące się w wieku 25 lat, a A. Brzezińska i K. Piotrowski (2010a) 
badali studentów stacjonarnych w wieku 20-23 lata i studentów niestacjonar-
nych w wieku 24-29 lat. W każdym z tych badań dowiedziono, że osoby, które 
zakończyły edukację (niezależnie od tego, w jakim wieku miało to miejsce), 
w zdecydowanie mniejszym stopniu spełniały kryteria bycia „wyłaniającym 
się dorosłym”, co przemawia za koniecznością ostrożnego traktowania wieku 
jako zmiennej niezależnej w badaniach nad wkraczaniem w dorosłość1.

Nieuwzględnienie sytuacji społecznej jednostki wkraczającej w dorosłość 
i pełnionych ról (pomimo tego, że w subiektywnej perspektywie mogą być one 
nieważne), prowadzić może do utraty szeregu ważnych informacji i przeoczenia 
istotnych punktów zwrotnych. Dlatego sądzę, że miano „wyłaniających się 
dorosłych”, w świetle dostępnych danych, można z pełną odpowiedzialnością 
przypisać jedynie studentom i innym osobom uczącym się lub w inny sposób 
odraczającym wejście na rynek pracy. Zakończenie edukacji w pełnym wy-
miarze, stanowi moim zdaniem moment kryzysowy, kiedy dotychczasowa 
struktura ulega zmianie (por. Przetacznik-Gierowska, 2000).

Nie znaczy to oczywiście, że opowiadam się za odejściem od periodyzacji 
rozwoju opartym na wieku, zwłaszcza, że także podejmowanie ról społecznych 
dorosłości, w tym zwłaszcza zakończenie edukacji, jest wyraźnie z wiekiem 
powiązane. Niemniej w okresie życia, o którym traktuje niniejsza praca, w któ-
rym zmiana i nienormatywność są właśnie czymś normatywnym, należy po-
szukiwać punktów przełomowych. Za takie punkty zwrotne dla przebiegu 
procesu wkraczania w dorosłość uważam zmiany etapu edukacji, a w końcu 
zakończenie edukacji w pełnym wymiarze czasu, czyli w trybie stacjonarnym 
oraz, co najczęściej się z tym wiąże, rozpoczęcie aktywności zawodowej lub 
chociaż chęć jej rozpoczęcia (Rys. 3.2).

Z tej perspektywy rozpoczęcie okresu wczesnej dorosłości może nastąpić 
wcześniej lub później, w zależności od tego, czy jednostka jest jeszcze uczniem/
studentem, czy też nie, co znajdzie, jak sądzę, swoje odzwierciedlenie zarów no 
w sferze pełnionych ról społecznych okresu dorosłości, jak i dojrzałości psycho-
społecznej oraz tożsamości. Zmiana, jaka dokonuje się w życiu człowieka wraz 
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Rys. 3.2.  Wkraczanie w dorosłość w kontekście sytuacji edukacyjnej
Źródło: opracowanie własne

z zakończeniem edukacji, jest moim zdaniem kluczowym punktem zwrotnym 
na drodze do dorosłości, a adaptacja do tej zmiany wpływa na całościowe 
postrzeganie własnej osoby i de facto, zarówno w sferze obiektywnej, jak i su -
biektywnej, rozpoczyna okres wczesnej dorosłości.

Przyjmując przedstawioną powyżej perspektywę, postanowiłem sprawdzić, 
jak kształtują się różnice pod względem realizowanych ról społecznych (ich 
rodzaju i liczby), dojrzałości psychospołecznej i tożsamości pomiędzy osoba-
mi w okresie dorastania (okres szkoły średniej), wyłaniającej się dorosłości 
(okres edukacji akademickiej) i wczesnej dorosłości, rozpoczynającej się wraz 
z zakończeniem edukacji. 

Ponieważ analiza związku pomiędzy tożsamością i innymi wskaźnikami 
wkraczania w dorosłość a sytuacją edukacyjną była prowadzona wśród osób 
sprawnych i niepełnosprawnych, chciałbym poświęcić nieco miejsca także 
przedstawieniu mojego poglądu na temat wpływu ograniczenia sprawności 
na wskaźniki dorosłości przyjęte w tej pracy.

Problem badawczy
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Wczesna dorosłość

Wyłaniająca się dorosłość

Rozpoczęcie edukacji 
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3.1.3. Niepełnosprawność jako moderator przebiegu wkraczania 
w dorosłość

Wpływ niepełnosprawności na przebieg wkraczania w dorosłość i rozwój toż-
samości może ujawnić się na różne sposoby. Po pierwsze (Rys. 3.3), poprzez 
ograniczenie/utrudnienie dostępu do pewnych ról charakterystycznych dla 
okresu dorosłości albo trudności z dojrzewaniem psychospołecznym związa-
nych z rozwojem samodzielności i zdolności do budowania dojrzałych relacji 
interpersonalnych, które to czynniki, jak wykazano w poprzednich rozdziałach, 
w istotny sposób wiążą się z tożsamością osobistą i poczuciem dorosłości. 
W takiej sytuacji możemy mówić o pośrednim wpływie niepełnosprawności 
na tożsamość, który dokonuje się za pośrednictwem podjętych ról społecznych 
i dojrzałości psychospołecznej.

Rys. 3.3. Wpływ niepełnosprawności na tożsamość pośredniczony przez role społeczne 
okresu dorosłości i dojrzałość psychospołeczną

Źródło: opracowanie własne

Rys. 3.4. Wpływ ról społecznych okresu dorosłości i dojrzałości psychospołecznej 
na tożsamość pośredniczony przez niepełnosprawność

Źródło: opracowanie własne
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2 Ponieważ z dotychczas przeprowadzonych badań (np. Nelson, Barry, 2005; Fadjukoff, Kok-
ko, Pulkinnen, 2007; Nelson, 2009; Luyckx, Schwartz, Goossens, Pollock, 2008) wynika, że 
poczucie dorosłości jest pozytywnie związane z radzeniem sobie z kryzysem tożsamości i po-
dejmowaniem zobowiązań tożsamościowych, wydaje mi się, że nie ma podstaw, aby sądzić, 
że w grupie osób niepełnosprawnych będzie inaczej. Stąd też, nie wydaje mi się, aby niepełno-
sprawność stanowiła istotny moderator relacji tożsamości osobistej i poczucia dorosłości.

Po drugie (Rys. 3.4), niepełnosprawność może także moderować relację 
pomiędzy realizowaniem/nierealizowaniem ról społecznych dorosłości oraz 
dojrzałością psychospołeczną a tożsamością osobistą i poczuciem dorosłości. 
Realizowane role społeczne mogą mieć inne znaczenie dla osób sprawnych 
i niepełnosprawnych, wiązać się z zaspokajaniem innych potrzeb i w odmienny 
sposób wpływać na spostrzeganie własnej osoby. Z podobną sytuacją możemy 
mieć do czynienia w przypadku dojrzałości psychospołecznej2. Zależności przed-
stawione na Rys. 3.3 i Rys. 3.4 były przedmiotem zainteresowania w prowa-
dzonych badaniach.

3.1.4. Pytania badawcze

W celu rozwiązania podstawowego problemu badawczego, zamieszczonego 
w tytule pracy, postawiono następujące pytania badawcze:

Problem 1: Okres rozwoju i niepełnosprawność a przejawy wkraczania 
w dorosłość

Pierwszym z obszarów poddanych analizie był związek zmiennych niezależ-
nych (Xg1 i Xg2) oraz ich interakcji, z każdą ze zmiennych zależnych (Yg1 –
– Yg4). W tym celu sformułowano następujące pytania i hipotezy badawcze:

Okres rozwoju i niepełnosprawność a role społeczne okresu dorosłości

Pytanie 1. Czy osoby znajdujące się w różnych okresach rozwoju różnią się realizo-
wanymi rolami społecznymi okresu dorosłości?
Pytanie 2. Czy osoby sprawne i niepełnosprawne różnią się realizowanymi rolami 
społecznymi okresu dorosłości? Czy różnice pomiędzy osobami sprawnymi i niepeł-
nosprawnymi zależą od okresu rozwoju?

Okres rozwoju i niepełnosprawność a dojrzałość psychospołeczna

Pytanie 3. Czy osoby znajdujące się w różnych okresach rozwoju różnią się dojrza-
łością psychospołeczną?

Problem badawczy
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Pytanie 4. Czy osoby sprawne i niepełnosprawne różnią się dojrzałością psychospo-
łeczną? Czy różnice pomiędzy osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi zależą od 
okresu rozwoju?

Okres rozwoju i niepełnosprawność a tożsamość osobista

W badaniach opierałem się na koncepcji tożsamości osobistej, którą stworzyli
K. Luyckx, S. Schwartz i in. (2008), opisanej pokrótce na stronach 59-61 ni-
niejszej pracy.

Pytanie 5. Czy osoby znajdujące się w różnych okresach rozwoju różnią się tożsa-
mością osobistą?
Pytanie 6. Czy osoby sprawne i niepełnosprawne różnią się tożsamością osobistą? Czy 
różnice pomiędzy osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi zależą od okresu rozwoju?

Okres rozwoju i niepełnosprawność a poczucie dorosłości

Pytanie 7. Czy osoby znajdujące się w różnych okresach rozwoju, różnią się poczu-
ciem dorosłości?
Pytanie 8. Czy osoby sprawne i niepełnosprawne różnią się poczuciem dorosłości? Czy 
różnice pomiędzy osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi zależą od okresu rozwoju?

Problem 2: Role społeczne okresu dorosłości i dojrzałość 
psychospołeczna a tożsamość osobista

Kolejnym z zagadnień poddanych analizie było sprawdzenie, jak kształtuje się 
tożsamość osobista i poczucie dorosłości osób różniących się położeniem na 
wymiarach obiektywnej dorosłości (role społeczne okresu dorosłości) i doj -
rzałości psychospołecznej, tj. osób, które (1) realizują małą liczbę ról spo-
łecznych okresu dorosłości i jednocześnie odznaczają się niską dojrzałością 
psychospołeczną, (2) realizują małą liczbę ról społecznych okresu dorosłości 
i jednocześnie odznaczają się wysoką dojrzałością psychospołeczną, (3) realizu-
ją dużą liczbę ról społecznych okresu dorosłości i jednocześnie odznaczają się 
niską dojrzałością psychospołeczną, (4) realizują dużą liczbę ról społecznych 
okresu dorosłości i jednocześnie odznaczają się wysoką dojrzałością psycho-
społeczną (por. informacje na temat pseudodojrzałości, s. 85). Szczególnie 
interesowała mnie sytuacja osób „pseudodojrzałych”, którzy jak dotąd nie byli 
przedmiotem badań nad tożsamością i poczuciem dorosłości.

Pytanie 9. Czy występuje związek pomiędzy liczbą realizowanych ról społecznych 
okresu dorosłości a dojrzałością psychospołeczną? Czy związek ten występuje zarówno 
w grupie osób sprawnych, jak i niepełnosprawnych?
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Pytanie 10. Czy osoby różniące się położeniem na wymiarach ról społecznych okresu 
dorosłości i dojrzałości psychospołecznej różnią się tożsamością osobistą?
Pytanie 11. Czy występuje interakcja pomiędzy położeniem na wymiarach ról spo-
łecznych okresu dorosłości i dojrzałości psychospołecznej oraz niepełnosprawnością 
a tożsamością osobistą?

Problem 3: Role społeczne okresu dorosłości i dojrzałość 
psychospołeczna a poczucie dorosłości

Pytanie 12. Czy osoby różniące się położeniem na wymiarach ról społecznych okresu 
dorosłości i dojrzałości psychospołecznej różnią się poczuciem dorosłości?
Pytanie 13. Czy występuje interakcja pomiędzy położeniem na wymiarach ról spo-
łecznych okresu dorosłości i dojrzałości psychospołecznej oraz niepełnosprawnością 
a poczuciem dorosłości?

Problem 4: Ogólny model mediacyjny

Jednym z celów badawczych było także zbudowanie ogólnych modeli me-
diacyjnych i sprawdzenie, czy w grupie osób sprawnych i niepełnosprawnych 
będą one podobne.

Pytanie 14. Czy liczba realizowanych ról społecznych okresu dorosłości i dojrzałość 
psychospołeczna stanowią istotne predyktory tożsamości osobistej?
Pytanie 15. Czy liczba realizowanych ról społecznych okresu dorosłości, dojrzałość 
psychospołeczna i tożsamość osobista stanowią istotne predyktory poczucia dorosłości?
Pytanie 16. Czy wymiary tożsamości osobistej stanowią istotne mediatory relacji 
pomiędzy: (1) liczbą realizowanych ról społecznych okresu dorosłości a poczuciem 
dorosłości oraz (2) dojrzałością psychospołeczną a poczuciem dorosłości? Czy zależ-
ność ta występuje wśród osób sprawnych i niepełnosprawnych?

Problem 5: Typologia osób wkraczających w dorosłość

Jednym z celów prowadzonych badań było sprawdzenie czy można zidentyfi -
kować różne typy (skupienia) osób wkraczających w dorosłość.

Pytanie 17. Czy, uwzględniając wszystkie zmienne zależne, wśród badanych występują 
różne typy osób wkraczających w dorosłość?
Pytanie 18. Czy częstość występowania ujawnionych typów osób wkraczających 
w dorosłość jest różna w poszczególnych okresach rozwoju?
Pytanie 19. Czy częstość występowania ujawnionych typów osób wkraczających 
w dorosłość jest różna w grupach osób sprawnych i niepełnosprawnych?

Problem badawczy
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3.2. Narzędzia badawcze

3.2.1. Skala Subiektywnej Dorosłości

Operacjonalizacja zmiennych „poczucie samodzielności”, „gotowość do 
tworzenia bliskich związków intymnych”, będące wskaźnikami dojrzałości 
psychospołecznej (Yg2) oraz „poczucie dorosłości” (Yg4), została przeprowa-
dzona z wykorzystaniem Skali Subiektywnej Dorosłości własnego autorstwa 
(Piotrowski, 2009). Narzędzie to opiera się na podejściu, w którym akcentuje 
się dorosłość jako kategorię subiektywną (Côté, 1997). Było stosowane w ba-
daniach pilotażowych (Piotrowski, 2009; także: Brzezińska, Piotrowski, 2010a), 
które potwierdziły jego trafność czynnikową oraz rzetelność.

Narzędzie składa się z 14 twierdzeń ocenianych na sześciopunktowej skali 
(od 1 – Całkowicie się nie zgadzam do 6 – Całkowicie się zgadzam), które skła-
dają się na 3 podskale: 
(1) poczucie samodzielności (PS): stopień, w jakim jednostka uważa, że bierze 

odpowiedzialność za własne działania, podejmuje samodzielne decyzje 
dotyczące własnego życia, jest niezależna od innych osób; 6 pozycji),

(2) intymność (IN): stopień, w jakim jednostka uważa, że jest gotowa do nawią-
zywania i podtrzymywania bliskiej, intymnej relacji z partnerem; 3 pozycje),

(3) poczucie dorosłości (PD): stopień, w jakim jednostka postrzega siebie jako 
osobę dorosłą, a także gotową do zawarcia związku małżeńskiego i po tra-
fi ącą się samodzielnie utrzymać; 5 pozycji).
Skala Subiektywnej Dorosłości stosowana była zarówno w badaniach gru-

powych, jak i indywidualnych. Po zapoznaniu się z instrukcją, osoba badana 
przystępuje do wypełniania Skali. Badanie trwa ok. 8-10 minut.

W przypadku każdego z twierdzeń, osoba badana uzyskuje od 1 do 6 punk-
tów. Następnie wyniki są obliczane zgodnie z kluczem, prowadząc do uzyskania 
3 odrębnych wyników, po jednym dla każdej podskali. Wynikiem każdej z pod-
skal jest średnia punktów uzyskanych dla każdego z twierdzeń. Wynik mini-
malny każdej podskali równy jest 1, natomiast wynik maksymalny równy 
jest 6. Nie oblicza się wyniku ogólnego dla całej Skali, ale możliwe jest 
potraktowanie podskal poczucia samodzielności i intymności jako ogólnego 
wskaźnika dojrzałości psychospołecznej. Żadna z podskal nie zawiera pozycji 
kodowanych odwrotnie.

Wysokie wyniki uzyskane w odniesieniu do każdej z podskal wskazują 
na wysokie poczucie, odpowiednio: samodzielności, gotowości do tworzenia 
bliskich związków intymnych oraz dorosłości. Z racji na uzyskanie trzech 
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odrębnych średnich, dla każdej osoby badanej możliwa jest zarówno analiza 
oddzielnych wyników, jak i analiza uzyskanego profi lu zmiennych.

Rzetelność poszczególnych podskal (alfa Cronbacha), odpowiednio w grupie 
osób niepełnosprawnych i sprawnych, wyniosła: poczucie samodzielności (PS): 
0,78; 0,70, intymność (PI): 0,81; 0,81; poczucie dorosłości (PD): 0,85; 0,79.

3.2.2. Skala Wymiarów Rozwoju Tożsamości

Operacjonalizacja zmiennej „tożsamość osobista” (Yg3) została przeprowadzo-
na z wykorzystaniem Skali Wymiarów Rozwoju Tożsamości (Dimensions of 
Identity Development Scale; DIDS) stworzonej przez badaczy z Uniwersytetu 
Katolickiego w Leuven (Luyckx, Schwartz, Berzonsky, Soenens, Vansteenkiste, 
Smits, Goosens, 2008) oraz zaadaptowanej do warunków polskich przez Annę 
I. Brzezińską oraz Konrada Piotrowskiego (2010b).

Narzędzie pozwala na pomiar pięciu wymiarów tożsamości będących częścią 
Modelu Podwójnego Cyklu Formowania się Tożsamości:
(1) eksploracja wszerz (EW): zakres, w jakim jednostka poszukuje różnych 

alternatyw w odniesieniu do swoich celów, wartości i przekonań,
(2) podjęcie zobowiązań (PZ): zakres, w jakim jednostka dokonała wyborów 

i zobowiązań dotyczących własnego życia,
(3) eksploracja w głąb (EG): pogłębiona ocena już podjętych decyzji i doko-

nanych wyborów (czyli już podjętych zobowiązań) w celu stwierdzenia 
stopnia, w jakim te zobowiązania spełniają osobiste standardy,

(4) identyfi kacja ze zobowiązaniami (IZ): stopień, w jakim jednostka identyfi ku-
je się z dokonanymi wyborami i podjętymi zobowiązaniami; skala odnosi się 
do ich internalizacji oraz poczucia pewności, iż dokonane wybory były/są
odpowiednie,

(5) eksploracja ruminacyjna (ER): natężenie obaw jednostki i doświadczanych 
przez nią problemów z angażowaniem się w ważne dla rozwoju tożsamości 
obszary. Może wskazywać na natężenie kryzysu tożsamości.
Narzędzie składa się z 25 twierdzeń, do których osoba badana ustosunko-

wuje się na sześciostopniowej skali, od 1 – Całkowicie się nie zgadzam do 
6 – Całkowicie się zgadzam. Badanie trwa około 15 minut.

Ustosunkowując się do każdego z twierdzeń Skali, można otrzymać od 1 do 6 
punktów. Obliczając wyniki zgodnie z kluczem, uzyskuje się pięć oddzielnych wy-
ników, po jednym dla każdej podskali. Wynikiem podskali jest średnia liczba uzys-
kanych punktów. Z tego powodu wynik minimalny dla każdej podskali wynosi 1,
wynik maksymalny równy jest 6. Im wyższe wyniki uzyskane w posz czególnych 
podskalach, tym wyższe jest natężenie badanych wymiarów tożsamości.

Narzędzia badawcze
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Ponieważ narzędzie służy do pomiaru pięciu odrębnych (choć związanych 
ze sobą) czynników, nie oblicza się wyniku ogólnego. Żadna z pozycji Skali 
nie jest kodowana odwrotnie. Rzetelność poszczególnych podskal (alfa Cron-
bacha), odpowiednio w grupie osób niepełnosprawnych i sprawnych, wyniosła: 
eksploracja wszerz (EW): 0,75; 0,75, podjęcie zobowiązań (PZ): 0,87; 0,87; 
eksploracja w głąb (EG): 0,67; 0,60; identyfi kacja ze zobowiązaniami (IZ): 
0,79; 0,76; eksploracja ruminacyjna (ER): 0,78; 0,79.

3.2.3. Metryczka

Jest to narzędzie przygotowane przeze mnie na potrzeby niniejszych badań. 
Pozwala na pomiar zmiennych społeczno-demografi cznych, w tym realizowa-
nych ról społecznych okresu dorosłości (Yg1).

Dokonując pomiaru realizacji ról społecznych okresu dorosłości, oparto się 
na często wymienianych w literaturze (Fadjukoff, 2007), tak zwanych obiek-
tywnych wskaźnikach dorosłości. Jeden z nich, czyli zakończenie kształcenia, 
nie był przedmiotem pomiaru za pomocą metryczki, gdyż kwestia ta stanowiła 
jeden z kryteriów doboru osób do badań (zmienna Xg1).

Kafeteria odpowiedzi w odniesieniu do każdej z analizowanych ról społecz-
nych okresu dorosłości zawierała pozycje wskazujące bądź to na ich realizowa-
nie/podjęcie, bądź też brak ich realizowania/podjęcia przez uczestników badań:
•     W odniesieniu do roli społecznej okresu dorosłości, jaką jest stworzenie blis-

kiego związku intymnego, uznawano, że jest ona realizowana, jeśli w mo-
mencie badania uczestnik posiadał partnera/partnerkę. Zarówno osoby w wol-
nych związkach, jak i w związkach małżeńskich były traktowane jako rea-
lizujące tę rolę społeczną,

•   Prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego było rozumiane 
jako zamieszkiwanie samotnie lub z partnerem/partnerką. Osoby mieszka-
jące z rodzicami lub ze znajomymi/rodzeństwem3 (z grupą rówieśników) 
uznawano za nierealizujące tej roli społecznej,

•   Wychowywanie dzieci wiązało się oczywiście z ich posiadaniem. Osoby, 
które posiadały dzieci uznawano za realizujące tę rolę społeczną,

•   Podjęcie aktywności zawodowej mierzono, pytając uczestników, czy pra-
cowali zawodowo w momencie badania. Osoby pracujące traktowano jako 
realizujące tę rolę społeczną.

3 Zamieszkiwanie z grupą rówieśników jest określane jako częściowo autonomiczne (semiauto-
nomous; patrz: Leiter, Waugh, 2009). Badania, które prowadziłem wcześniej (Piotrowski, 2009) 
wykazały, że osoby te pod względem charakterystyk psychospołecznych oraz wieku są bardziej 
podobne do mieszkających z rodzicami niż mieszkających samodzielnie lub z partnerem.
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Dane zebrane za pomocą metryczki pozwalają także na utworzenie iloś-
ciowego wskaźnika „obiektywnej dorosłości”, wyrażającego liczbę ról okresu 
dorosłości realizowanych przez osoby badane (por. Reitzle, 2006). Za każdą 
realizowaną rolę społeczną osoba badana otrzymuje jeden punkt. Ilościowy 
wskaźnik zawiera się więc w przedziale od 0 (nie realizuje żadnej z ról okresu 
dorosłości) do 4 (realizuje cztery role społeczne okresu dorosłości, tj. posiada 
partnera/małżonka, zamieszkuje samotnie lub z partnerem, posiada przynaj-
mniej jedno dziecko i pracuje zawodowo).

3.3. Uczestnicy badań

Badaniami objęto 644 osoby w wieku od 18 do 30 lat, w tym 286 osób niepeł-
nosprawnych z dysfunkcją narządów ruchu (44,4%) oraz 358 osób sprawnych 
(55,6%). Osoby niepełnosprawne doświadczały ograniczenia sprawności krę-
gosłupa, kończyn górnych bądź kończyn dolnych, co prowadziło do trudności 
z poruszaniem się/manipulowaniem i/lub wykonywaniem prac fi zycznych. 
Żadna z osób badanych nie posiadała orzeczonych ograniczeń sprawności 
intelektualnej, co stanowiło ważny czynnik doboru do grupy badawczej i było 
jedną z istotnych przyczyn wyboru osób z niepełnosprawnością ruchową, 
a nie z innym ograniczeniem sprawności. Nawet takie fi zyczne ograniczenia 
sprawności, jak zaburzenia wzroku czy słuchu mogą bowiem oddziaływać na 
rozwój poznawczy, co byłoby dodatkową, niekontrolowaną zmienną.

Spośród wszystkich osób z ograniczeniami sprawności 279 (98%) podało 
informację na temat rodzaju posiadanego orzeczenie o niepełnosprawności: 
55 osób (19,2%) posiadało orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności4; 

Uczestnicy badań

4 Defi nicje poszczególnych stopni niepełnosprawności według Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 
o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

Lekki stopień niepełnosprawności: do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się oso-
bę o naruszonej sprawności organizmu zdolną do wykonywania zatrudnienia, niewymagającą 
pomocy innej osoby w celu pełnienia ról społecznych

Umiarkowany stopień niepełnosprawności: do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 
zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu zdolną do wykonywania zatrudnienia 
na stanowisku pracy przystosowanym odpowiednio do potrzeb i możliwości wynikających 
z niepełnosprawności, wymagającą w celu pełnienia ról społecznych częściowej lub okresowej 
pomocy innej osoby w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,

Znaczny stopień niepełnosprawności: do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się 
osobę mającą naruszoną sprawność organizmu, niezdolną do podjęcia zatrudnienia lub zdolną do 
wykonywania zatrudnienia w zakładzie pracy chronionej albo w zakładzie aktywizacji zawodo-
wej, wymagającą niezbędnej w celu pełnienia ról społecznych stałej lub długotrwałej opieki lub 
pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.
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99 osób (34,6%) posiadało orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności, 125 osób (43,7%) posiadało orzeczenie o znacznym stopniu nie-
pełnosprawności. Jak więc widać, znaczna większość niepełnosprawnych uczest-
ników badań to osoby, których możliwość samodzielnego funkcjonowania 
w świecie społecznym jest w poważnym stopniu ograniczona.

Uczestnicy badań znajdowali się w jednym z trzech okresów rozwoju:
(1) Okres dorastania (n = 230; 35,7% próby). Do grupy tej należały osoby 

będące w momencie badania uczniami szkoły średniej (wiek M = 18,85; 
sd = 0,75).

(2) Okres wyłaniającej się dorosłości (n = 186; 28,9% próby). Do grupy tej 
należały osoby będące w momencie badania studentami studiów dziennych 
(wiek M = 23,28; sd = 1,99).

(3) Okres wczesnej dorosłości (n = 228; 35,4% próby). W grupie tej znalazły 
się osoby, które zakończyły już edukację (wiek M = 27,11; sd = 2,44).
Liczebność osób sprawnych i niepełnosprawnych w poszczególnych okre-

sach rozwoju przedstawia Tab. 3.1.
Pomiędzy osobami reprezentującymi różne okresy rozwoju wystąpiła wy-

raźna różnica pod względem wieku [F (2,641) = 1131,57; p < 0,001; η2 = 0,78]. 

Adolescenci to głównie 18-19-latkowie (najstarsze osoby w tej grupie miały 
20 lat), wyłaniający się dorośli mieli przeciętnie 4-5 lat więcej, ale grupa ta 
była dość zróżnicowana, najmłodszy student miał 20 lat, najstarszy 29. Wśród 
osób w okresie wczesnej dorosłości znajdowali się badani w wieku od 20 do 

Tab. 3.1. Liczba osób badanych w poszczególnych okresach rozwoju

Liczba osób badanych
Niepełnosprawność

OgółemOsoby niepełno-
sprawne (ON)

Osoby
sprawne (OS)

O
kr

es
 ro

zw
oj

u

Okres dorastania
% z okres dorastania
% z niepełnosprawność

n=88
38,3%
30,8%

n=142
61,7%
39,7%

n=230
100%
35,7%

Okres wyłaniającej się dorosłości
% z okres wyłaniającej się dorosłości
% z niepełnosprawność

n=77
41,4%
26,9%

n=109
58,6%
30,4%

n=186
100%
28,9%

Okres wczesnej dorosłości
% z okres wczesnej dorosłości
% z niepełnosprawność

n=121
53,1%
42,3%

n=107
46,9%
29,9%

n=228
100%
35,4%

Ogółem
% z okres rozwojowy
% z niepełnosprawność

n=286
44,4%
100%

n=358
55,6%
100%

n=644
100%
100%
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Rys. 3.5. Wiek osób badanych w poszczególnych okresach rozwoju

Uczestnicy badań

30 lat, jednak połowa z nich miała 27 lat lub więcej (por. Rys. 3.5). W ostatniej 
z tych grup odchylenie standardowe wieku jest najwyższe, co wskazuje także 
na największe zróżnicowanie pod tym względem.

Znacznie mniejsze różnice wiekowe wystąpiły pomiędzy osobami spraw-
nymi i niepełnosprawnymi będącymi w tym samym okresie rozwojowym, 
choć w każdej z grup różnice te były istotne [F (1,229) = 14,54; p < 0,001; η2 
= 0,06 w okresie dorastania; F (1,185) = 3,99; p < 0,05; η2 = 0,02 w okresie 
wyłaniającej się dorosłości; F (1,227) = 17,19; p < 0,001; η2 = 0,07 w okresie 
wczesnej dorosłości]. Niepełnosprawni w okresie adolescencji i wczesnej 
dorosłości byli nieco starsi od osób sprawnych, w okresie wyłaniającej się do-
rosłości byli nieco młodsi. Różnice te były jednak nieznaczne (Tab. 3.2).

W próbie przeważały kobiety (ogółem 62,7%, n = 404 kobiet; 37,3%, n = 
240 mężczyzn), przy czym ich przewaga zaznaczała się wyraźniej w grupie 
osób sprawnych (odpowiednio 67,9%, n = 243 vs. 32,1%, n = 115) niż niepeł-
nosprawnych (odpowiednio 56,3%, n = 161 vs. 43,7%, n = 125).

Większość osób badanych była w dość dobrej, według własnej oceny, 
sytuacji fi nansowej. 46,5% osób niepełnosprawnych (n = 133) oraz 64,5% 
osób sprawnych (n = 231) stwierdziło, że pieniędzy starcza im na wszystko 
bez specjalnych wyrzeczeń, natomiast odpowiednio 23,8% (n = 68) niepełno-
sprawnych i 22,6% sprawnych (n = 81) stwierdziło, że pieniędzy starcza na 
wszystko dzięki oszczędnemu życiu. Odsetek osób, które udzieliły odpowiedzi 
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wskazujących na dochody niewystarczające do zaspokojenia potrzeb wyniósł 
29,7% (n = 85) w grupie osób niepełnosprawnych oraz 12,8% (n = 46) w gru-
pie osób sprawnych.

Wśród osób w okresie wczesnej dorosłości, które zakończyły już okres edu -
kacji, wyraźnie lepiej wykształcone były osoby sprawne, 85% z nich (n = 91)
posiadało wykształcenie wyższe przy 36,4% (n = 44) takich osób wśród nie-
pełnosprawnych. Odpowiednio 15% osób sprawnych (n = 16) i 57,9% nie-
pełnosprawnych (n = 70) legitymowało się wykształceniem zawodowym lub 
średnim, a w grupie osób niepełnosprawnych dodatkowo 5,8% (n = 7) miało 
wykształcenie podstawowe.

3.4. Organizacja badań

Badania zostały zrealizowane w okresie od maja do sierpnia 2009 roku, przy 
wsparciu psychologów, pedagogów i studentów psychologii wykonujących 
badania terenowe5. Osoby niepełnosprawne rekrutowano w instytucjach dzia-
łających na ich rzecz: (1) Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze dla dzieci 
i młodzieży (Przemyśl, Kraków, Poznań, Warszawa), (2) Centrum Edukacji 
i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (Warszawa), (3) Zakłady 
Pracy Chronionej (Warszawa, Katowice, Zabrze), (4) Organizacje pozarządowe 

5 Prezentowane wyniki stanowią część danych uzyskanych w ramach projektu systemowego nr 
WND-POKL-01.03.06-00-041/08 pt. „Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości 
osób niepełnosprawnych”.

Tab. 3.2. Wiek osób sprawnych i niepełnosprawnych w poszczególnych okresach rozwoju

Wiek osób badanych
Niepełnosprawność

OgółemOsoby niepełno-
sprawne (ON)

Osoby
sprawne (OS)

O
kr

es
 ro

zw
oj

u Okres dorastania M = 19,08
sd = 0,87

M = 18,70
sd = 0,61

M = 18,85
sd = 0,75

Okres wyłaniającej się dorosłości M = 22,94
sd = 2,17

M = 23,52
sd = 1,83

M = 23,28
sd = 1,99

Okres wczesnej dorosłości M = 27,72
sd = 2,71

M = 26,42
sd = 1,89

M = 27,11 
sd = 2,44

Ogółem M = 23,77
sd = 4,26

M = 22,48
sd = 3,59

M = 23,05
sd = 3,95
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(Warszawa, Płock), jak również w miejscach, w których prowadzono badania 
osób sprawnych: średnie szkoły publiczne (Warszawa, Suwałki, Legionowo), 
uniwersytety (Warszawa, Katowice, Wrocław), zakłady pracy (Warszawa, 
Katowice). Badania realizowano także wykorzystując prywatne kontakty po-
siadane przez badacza oraz stosując metodę kuli śniegowej.

Przed przystąpieniem do badań, każdej z osób przekazywano informację 
o jego celu oraz uzyskiwano zgodę na udział w badaniu. Badania prowadzono 
zarówno grupowo, jak i indywidualnie, w zależności od warunków lokalowych 
oraz potrzeb osób niepełnosprawnych. Osoby, które w trakcie badania były 
uczniami bądź studentami, były na ogół badane grupowo na terenie placówki 
edukacyjnej.

Organizacja badań
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ROZDZIAŁ 4

OPIS I ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ

4.1. Wprowadzenie

Uzyskane wyniki zostały zaprezentowane w czterech rozdziałach, z których 
pierwszy (4.2) na charakter najbardziej ogólny, dotyczący bezpośrednich zależ-
ności pomiędzy zmiennymi niezależnymi (okres rozwoju, niepełnosprawność) 
a poszczególnymi zmiennymi zależnymi, czyli różnorodnymi przejawami 
wkraczania w dorosłość: rolami społecznymi okresu dorosłości, dojrzałością 
psychospołeczną, tożsamością osobistą i poczuciem dorosłości.

W kolejnych krokach przedstawiono dane pozwalające na zbudowanie mo-
delu uwarunkowań formowania tożsamości (zarówno osobistej, jak i poczucia 
dorosłości) w okresie wkraczania w dorosłość, ze szczególnym naciskiem na 
stosowanie takich metod analizy danych, które pozwalają na uzyskanie jak 
najszerszego obrazu zależności, dających wgląd w relacje pomiędzy wszystkimi 
analizowanymi zmiennymi.

4.2. Okres rozwoju i niepełnosprawność a przejawy 
wkraczania w dorosłość

4.2.1. Okres rozwoju i niepełnosprawność a role społeczne okresu 
dorosłości

4.2.1.1. Stan cywilny

Zaobserwowano istotne różnice pod względem stanu cywilnego, pomiędzy 
osobami znajdującymi się w różnych okresach rozwoju [X2(4) = 107,80; p < 



114

OPIS I ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ

0,001; Tab. 4.1]. Najwyraźniejsza różnica dotyczy osób, które zawarły związek 
małżeński. W okresie dorastania i wyłaniającej się dorosłości osób takich nie 
było w ogóle, podczas gdy w okresie wczesnej dorosłości związek małżeński 
zawarło 22,8% badanych.

Jeśli chodzi o osoby, które nie miały partnera bądź były w wolnym związku, 
to zależności były mniej wyraźne. W każdym okresie rozwoju grupą najlicz-

Tab. 4.1. Stan cywilny a okres rozwoju

okres rozwoju/ 
stan cywilny

brak 
partnera

wolny 
związek małżeństwo ogółem

okres dorastania n=134
58,3%

n=96
41,7%

n=0
0%

N=230
100%

okres wyłaniającej się 
dorosłości

n=124
66,7%

n=62
33,3%

n=0
0%

N=186
100%

okres wczesnej dorosłości n=100
43,9%

n=76
33,3%

n=52
22,8%

N=228
100%

niepełnosprawność/ 
stan cywilny

brak 
partnera

wolny
związek małżeństwo ogółem

osoby niepełnosprawne n=204
71,3%

n=57
19,9%

n=25
7,5%

N=286               
100%

osoby sprawne n=154
43%

n=177
49,4%

n=27
7,5%

N=358
100%

Rys. 4.1. Stan cywilny w grupach osób sprawnych i niepełnosprawnych w różnych 
okresach rozwojowych
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niejszą były osoby nieposiadające partnera, ale w okresie wczesnej dorosłości 
ich przewaga była najmniejsza.

Różnice wystąpiły także pomiędzy osobami niepełnosprawnymi i spraw-
nymi [X2(2) = 61,32; p < 0,001]. Wśród niepełnosprawnych, większość (71,3%) 
stanowiły osoby nieposiadające partnera, podczas gdy w grupie sprawnych było 
ich 43%. Jednocześnie, niepełnosprawni ponad dwukrotnie rzadziej (19,9% vs. 
49,4%) tworzyli wolny związek, ale znaczne podobieństwo pomiędzy grupami 
wystąpiło pod względem odsetka badanych, którzy zawarli związek małżeński. 
W obu grupach stanowiły one 7,5% osób.

Różnice pomiędzy osobami w różnych okresach rozwoju zaobserwowano 
zarówno wśród osób sprawnych [X2(4) = 75,13; p < 0,001], jak i niepełno-
sprawnych [X2(4) = 39,72; p < 0,001] (Rys. 4.1), ale wyraźne były także różnice 
pomiędzy tymi grupami w poszczególnych okresach rozwoju.

W okresie dorastania 81% osób niepełnosprawnych nie posiadało partnera. 
Niemal identyczny wynik uzyskano w okresie wyłaniającej się dorosłości (82% 
osób niepełnosprawnych nieposiadających partnera), podczas gdy wśród ba-
danych we wczesnej dorosłości, odsetek niepełnosprawnych nieposiadających 
partnera, był mniejszy niż w dwóch pozostałych grupach, i wyniósł 58%.

Wśród osób sprawnych brak partnera w momencie badania zadeklarowało 
45% badanych adolescentów i 56% osób w okresie wyłaniającej się dorosłości. 
Podobnie jak w grupie osób niepełnosprawnych, odsetek osób nieposiadają-
cych partnera był wyraźnie niższy wśród badanych we wczesnej dorosłości 
i wyniósł 22%.

W okresie dorastania i wyłaniającej się dorosłości nie było żadnej osoby, 
która zawarłaby związek małżeński. Wszystkie osoby, które posiadały partnera 
w okresie dorastania (19% osób niepełnosprawnych i 56% osób sprawnych) i wy -
łaniającej się dorosłości (18% osób niepełnosprawnych i 44% osób sprawnych), 
były w wolnych związkach. We wczesnej dorosłości odsetek osób sprawnych 
i niepełnosprawnych, które zawarły związek małżeński, był dość podobny i wy -
niósł odpowiednio 25% i 21%.

We wszystkich okresach rozwoju wystąpiły wyraźne różnice pomiędzy 
osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi. W każdym okresie rozwoju większy 
był odsetek osób niepełnosprawnych nieposiadających partnera, a mniejszy 
odsetek tej grupy pozostawał w wolnym związku.

4.2.1.2. Sytuacja mieszkaniowa

Osoby znajdujące się w różnych okresach rozwoju w sposób istotny różniły 
się sytuacją mieszkaniową [X2(6) = 253,18; p < 0,001; Tab. 4.2]. W okresie 

Okres rozwoju i niepełnosprawność a przejawy wkraczania w dorosłość



116

OPIS I ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ

dorastania, znaczna większość badanych (92,2%) mieszkała z rodzicami. 
W okresie wyłaniającej się dorosłości osób mieszkających z rodzicami było 
wyraźnie mniej (52,2%) niż w okresie dorastania, natomiast w tej grupie 
wyraźnie wyższy, niż w obu pozostałych, był odsetek osób mieszkających 
z rówieśnikami (29%). W wyłaniającej się dorosłości w mniejszości były osoby, 
które zamieszkiwały samodzielnie lub z partnerem.

W okresie wczesnej dorosłości z rodzicami mieszkało 33,3% osób, a grupą 
najliczniejszą byli mieszkający z partnerem (39,5%). Osoby badane dość rzadko 
decydowały się na samodzielne zamieszkiwanie, choć widać, że w każdym 
kolejnym okresie rozwoju, odsetek ten jest coraz większy, dochodząc do 14% 
w okresie wczesnej dorosłości.

Pomimo tego, że na poziomie ogólnym nie zaobserwowano istotnych różnic 
pod względem sytuacji mieszkaniowej osób sprawnych i niepełnosprawnych 
[X2(3) = 6,11; p > 0,05; Tab. 4.2], to analizując sytuację mieszkaniową w róż-
nych okresach rozwoju, widać wyraźne różnice pomiędzy osobami sprawnymi 
i niepełnosprawnymi.

Zarówno w grupie osób sprawnych [X2(6) = 230,91; p < 0,001], jak i nie-
pełnosprawnych [X2(6) = 61,38; p < 0,001] zaobserwowano istotny związek 
pomiędzy okresem rozwoju a sytuacją mieszkaniową (Rys. 4.2), ale związek 
ten był znacznie silniejszy w tej pierwszej grupie.

W okresie dorastania znaczna większość osób badanych, zarówno spraw-
nych (97%), jak i niepełnosprawnych (85%), mieszkało z rodzicami. Wyższy 
odsetek osób niepełnosprawnych niezamieszkujących z rodzicami wynika 
z tego, że część badanych z tej grupy przebywała w momencie badania w szkole 
z internatem, stąd większy odsetek osób, które wskazały odpowiedź: mieszkam 
z rodzeństwem/znajomymi oraz mieszkam sam. Niemniej, ogromna większość 
badanych to osoby mieszkające na stałe w domu rodzinnym.

W okresie wyłaniającej się dorosłości nieco wyższy, niż w okresie doras-
tania, był odsetek osób zarówno sprawnych, jak i niepełnosprawnych, które 
spełniały kryterium prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego, 
tj. mieszkały samotnie lub z partnerem/partnerką. W grupie osób niepełno-
sprawnych było to łącznie 14%, a w grupie osób sprawnych 22% badanych, 
przy czym jedynie wśród osób sprawnych zaobserwowano osoby mieszkające 
z partnerem/partnerką (10%).

W okresie wyłaniającej się dorosłości, w porównaniu do okresu dorastania, 
zarówno wśród niepełnosprawnych, jak i sprawnych badanych, niższy był od-
setek mieszkających z rodzicami, ale różnica ta była znacznie większa wśród 
osób sprawnych (97% mieszkających z rodzicami w okresie adolescencji vs. 
40% w okresie wyłaniającej się dorosłości) niż niepełnosprawnych (85% miesz-
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kających z rodzicami w okresie adolescencji vs. 69% w okresie wyłaniającej 
się dorosłości). Jednocześnie, w obu grupach (ON i OS), wyższy niż wśród 
adolescentów był odsetek zamieszkujących z rówieśnikami (17% niepełno-
sprawnych i 38% sprawnych). O ile więc osoby niepełnosprawne w okresie 
wyłaniającej się dorosłości częściej zamieszkiwały z rodzicami, to przewaga 
osób sprawnych ujawniła się w grupie mieszkających z rówieśnikami.

Tab. 4.2. Sytuacja mieszkaniowa a okres rozwoju

okres rozwoju/
sytuacja mieszkaniowa z rodzicami ze znajomymi/

rówieśnikami sam z partne-
rem ogółem

okres dorastania n=212
92,2%

n=8
3,5%

n=7
3%

n=3
1,3%

N=230
100%

okres wyłaniającej się 
dorosłości

n=97
52,2%

n=54
29%

n=24
12,9%

n=11
5,9%

N=186
100%

okres wczesnej dorosłości n=76
33,3%

n=30
13,2%

n=32
14%

n=90
39,5%

N=228
100%

niepełnosprawność/
sytuacja mieszkaniowa z rodzicami ze znajomymi/

rówieśnikami sam z partne-
rem ogółem

osoby niepełnosprawne n=183
64%

n=36
12,6%

n=30
10,5%

n=37
12,9%

N=286
100%

osoby sprawne n=202
56,4%

n=56
15,6%

n=33
9,2%

n=104
16,1%

N=358
100%

Rys. 4.2. Sytuacja mieszkaniowa w grupach osób sprawnych i niepełnosprawnych 
w różnych okresach rozwoju

Okres rozwoju i niepełnosprawność a przejawy wkraczania w dorosłość
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W grupie osób w okresie wczesnej dorosłości sytuacja mieszkaniowa bada-
nych była zdecydowanie inna niż w dwóch pozostałych. Mniejszy był odsetek 
osób zarówno sprawnych, jak i niepełnosprawnych, które mieszkały z rodzicami 
(46% osób niepełnosprawnych, 20% osób sprawnych) lub znajomymi/rodzeń-
stwem (14% niepełnosprawnych, 12% sprawnych), a zdecydowanie wyższy 
odsetek osób zamieszkujących z partnerem/partnerką (29% niepełnosprawnych, 
51% sprawnych). W grupie tej, wystąpiły niewielkie różnice w stosunku do 

Tab. 4.3. Aktywność zawodowa a okres rozwoju

okres rozwoju/
aktywność zawodowa nie pracuje pracuje ogółem

okres dorastania n=225
99,1%

n=2
0,9%

N=227
100%

okres wyłaniającej się 
dorosłości

n=128
68,8%

n=58
31,2%

N=186
100%

okres wczesnej dorosłości n=89
39%

n=139
61%

N=228
100%

niepełnosprawność/
aktywność zawodowa nie pracuje pracuje ogółem

osoby niepełnosprawne n=222
77,6%

n=64
22,4%

N=286
100%

osoby sprawne n=220
62%

n=135
38%

N=355
100%

Rys. 4.3. Aktywność zawodowa w grupach osób sprawnych i niepełnosprawnych 
w różnych okresach rozwoju
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osób w okresie wyłaniającej się dorosłości pod względem liczby badanych 
mieszkających samotnie.

O ile w okresie adolescencji różnice pomiędzy osobami sprawnymi i nie-
pełnosprawnymi były raczej niewielkie, to w kolejnych okresach rozwojowych 
były one wyraźne. W okresie wyłaniającej się i wczesnej dorosłości niemal 
dwukrotnie wyższy był odsetek osób niepełnosprawnych zamieszkujących z ro-
dzicami. Znaczna różnica wystąpiła także pod względem odsetka osób, które 
w okresie wczesnej dorosłości zamieszkiwały z partnerem/partnerką – wyraźnie 
wyższy był on wśród osób sprawnych (51% w grupie OS vs. 29% w grupie ON).

4.2.1.3. Aktywność zawodowa

Osoby w różnych okresach rozwoju wyraźnie różniły się aktywnością zawo-
dową [X2(2) = 191,83; p < 0,001; Tab. 4.3]. W okresie dorastania niemal żaden 
z uczestników badań nie pracował zawodowo (99%), w okresie wyłaniającej się 
dorosłości odsetek osób aktywnych zawodowo był znacznie wyższy (31,2%), 
a największy był odsetek pracujących osób w okresie wczesnej dorosłości – 61%.

Także pomiędzy osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi różnice pod 
względem aktywności zawodowej były istotne, choć znacznie słabsze niż w po -
przednim przypadku [X2(1) = 18,12; p < 0,001; Tab. 4.3]. W grupie niepełno-
sprawnych ogólnie wyższy był odsetek osób niepracujących.

Różnice pod względem aktywności zawodowej osób, w różnych okresach
rozwoju, wystąpiły zarówno w grupie osób sprawnych [X2(2) = 182,21; p < 0,001],
jak i niepełnosprawnych [X2(2) = 44,68; p < 0,001] (Rys. 4.3), przy czym 
związek był wyraźnie silniejszy w pierwszej z tych grup.

Aktywność adolescentów była marginalna. W okresie wyłaniającej się 
dorosłości odsetek osób pracujących zawodowo był wyraźnie wyższy, choć 
różnica ta w większym stopniu dotyczyła osób sprawnych (41% pracujących) 
niż niepełnosprawnych (17% pracujących). W okresie wczesnej dorosłości 
wystąpił najwyższy odsetek osób pracujących, ale różnica pomiędzy osobami 
sprawnymi (84% pracujących) a niepełnosprawnymi (41%) była największa.

4.2.1.4. Posiadanie dzieci

Wystąpiły istotne różnice pomiędzy osobami w różnych okresach rozwoju pod 
względem częstości posiadania dzieci [X2(2) = 88,71; p < 0,001]. Pomiędzy 
osobami w okresie dorastania i wyłaniającej się dorosłości wystąpiło znaczne 

Okres rozwoju i niepełnosprawność a przejawy wkraczania w dorosłość
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podobieństwo – osoby w tych okresach rozwoju bardzo rzadko posiadały 
dziecko. Znacząco większa (22,8%) była natomiast grupa młodych dorosłych, 
którzy byli rodzicami.

Pod względem odsetka osób posiadających dziecko nie wystąpiła istotna 
różnica pomiędzy osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi [X2(1) = 1,35; 
p > 0,05].

Istotny związek pomiędzy okresem rozwoju a posiadaniem dzieci wystąpił 
zarówno w grupie osób sprawnych [X2(2) = 49,18; p < 0,001], jak i niepełno-
sprawnych [X2(2) = 38,96; p < 0,001] (Rys. 4.4). Wśród osób w okresie adole-
scencji i wyłaniającej się dorosłości odsetek badanych posiadających dzieci był 
marginalny, zarówno w grupie osób sprawnych, jak i niepełnosprawnych. Z inną 
sytuacją mamy do czynienia w okresie wczesnej dorosłości – dzieci posiadało 
23% osób niepełnosprawnych i 22% osób sprawnych. Pod względem odsetka 
osób posiadających dzieci wystąpiło duże podobieństwo pomiędzy osobami 
sprawnymi i niepełnosprawnymi, niezależnie od okresu rozwoju.

4.2.1.5. Średnia liczba realizowanych ról społecznych okresu dorosłości

W celu analizy różnic pomiędzy osobami będącymi w różnych okresach roz-
woju oraz pomiędzy osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi, pod względem 
średniej liczby realizowanych ról społecznych okresu dorosłości, zastosowano 
dwuczynnikową analizę wariancji.

Zaobserwowano istotne różnice pomiędzy osobami w różnych okresach 
rozwoju [efekt główny okresu rozwoju: F (2,638) = 167,23; p < 0,001; η2 = 
0,34]. Najniższy wynik (na podstawie testu post-hoc Tukey’a HSD) wystąpił 
w okresie dorastania (średnia liczba realizowanych ról M = 0,47; sd = 0,55), 
istotnie wyższa była średnia liczba ról realizowanych przez osoby w okresie 
wyłaniającej się dorosłości (M = 0,85; sd = 0,89), najwyższy wynik wystąpił 
w okresie wczesnej dorosłości (M = 1,93; sd = 1,32). Warto także zwrócić 
uwagę, że w każdym kolejnym okresie rozwoju wyższe było także zróżnico-
wanie pomiędzy osobami wyrażone za pośrednictwem wartości odchylenia 
standardowego.

Istotna była także różnica pomiędzy osobami sprawnymi i niepełnospraw-
nymi [efekt główny niepełnosprawności: F (1,638) = 72,61; p < 0,001; η2 = 
0,10]. W tej pierwszej grupie średnia liczba realizowanych ról okresu dorosłości 
(M = 1,30; sd = 1,14) była istotne wyższa niż w drugiej (M = 0,85; sd = 1,15).

Wystąpiła także istotna interakcja czynników [F (2,638) = 8,94; p < 0,001; 
η2 = 0,03; Rys. 4.5]. Różnice pomiędzy wszystkimi okresami rozwoju, wska-
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zujące na wzrost średniej liczby realizowanych ról dorosłości, wystąpiły tylko 
wśród sprawnych uczestników badań [F (2,638) = 133,65; p <0,001; η2 = 0,30]. 
Wśród osób niepełnosprawnych nie wystąpiła istotna różnica pomiędzy okre-
sami dorastania i wyłaniającej się dorosłości, ale także w ich przypadku osoby 
w okresie wczesnej dorosłości uzyskały wynik istotnie wyższy niż w dwóch 
pozostałych grupach [F (2,638) = 48,39; p < 0,001; η2 = 0,13].

Tab. 4.4. Posiadanie dzieci a okres rozwoju

okres rozwoju/
posiadanie dzieci nie posiada dzieci posiada dzieci ogółem

okres dorastania n=229
99,6%

n=1
0,4%

N=230
100%

okres wyłaniającej się 
dorosłości

n=183
98,4%

n=3
1,6%

N=186
100%

okres wczesnej dorosłości n=176
77,2%

n=52
22,8%

N=228
100%

niepełnosprawność/
posiadanie dzieci nie posiada dzieci posiada dzieci ogółem

osoby niepełnosprawne n=257
89,9%

n=29
10,1%

N=286
100%

osoby sprawne n=331
92,5%

n=27
7,5%

N=358
100%

Rys. 4.4. Posiadanie dzieci w grupach osób sprawnych i niepełnosprawnych w różnych 
okresach rozwoju

Okres rozwoju i niepełnosprawność a przejawy wkraczania w dorosłość
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Istotne różnice pomiędzy osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi zaob-
serwowano w każdym okresie rozwoju, ale w okresie dorastania różnica ta była 
najmniejsza i wynosiła 0,27 [F (1,638) = 4,74; p < 0,05; η2 = 0,01], w okre-
sie wyłaniającej się dorosłości różnica pomiędzy osobami sprawnymi i nie-
pełnosprawnymi wyniosła 0,61 [F (1,638) = 19,85; p < 0,001; η2 = 0,03], 
a w okresie wczesnej dorosłości była największa i wyniosła 1,01 [F (1,638) = 
68,30; p < 0,001; η2 = 0,10].

4.2.2. Okres rozwoju i niepełnosprawność a dojrzałość psychospołeczna

W celu analizy efektu, jaki okres rozwoju i niepełnosprawność wywierają 
na wskaźniki dojrzałości psychospołecznej, zastosowano wielozmiennową, 
dwuczynnikową analizę wariancji (MANOVA), ze zmiennymi zależnymi: 
poczucie samodzielności oraz intymność.

Zaobserwowano istotny efekt główny okresu rozwoju [λ Wilksa = 0,99; 
F (4,1274) = 2,43; p < 0,05; η2 = 0,01] oraz istotny efekt interakcji okresu 
rozwoju i niepełnosprawności [λ Wilksa = 0,98; F (4,1274) = 3,71; p < 0,01; 
η2 = 0,01]. Efekt główny niepełnosprawności okazał się nieistotny [λ Wilksa 
= 0,99; F (2,637) = 2,14; p > 0,05; η2 < 0,01].

W kolejnych krokach przeprowadzono jednoczynnikowe analizy wariancji, 
mające na celu wyjaśnienie efektu głównego okresu rozwoju (Tab. 4.6). Osoby 
w okresie wczesnej dorosłości charakteryzowały się wyższą intymnością niż 
osoby w okresie dorastania. Nie wystąpił istotny związek pomiędzy okresem 
rozwoju a poczuciem samodzielności.

Istotne efekty interakcji okresu rozwoju i niepełnosprawności wystąpiły 
zarówno w przypadku poczucia samodzielności (F (2,638) = 3,47; p < 0,05; 
η2 = 0,01; Rys. 4.6), jak i intymności (F (2,638) = 5,90; p < 0,01; η2 = 0,02; 
Rys. 4.7), a ujawnione zależności były podobne w przypadku obu wskaźników 
dojrzałości psychospołecznej.

Rys. 4.5. Okres rozwoju i niepełnosprawność a liczba realizowanych ról okresu dorosłości
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Tab. 4.5. Poczucie samodzielności i intymność a okres rozwoju

Wymiary 
dojrzałości 

psychospołecznej

Okres rozwoju
F (η2)

Dorastanie Wyłaniająca się
dorosłość

Wczesna 
dorosłość

Poczucie 
samodzielności

M=4,53
sd=0,52

M=4,61
sd=0,64

M=4,65 
sd=0,68

2,44 (< 0,01) 
p > 0,05

Intymność M=4,74 
sd=1,07a

M=4,77 
sd=1,09a,b

M=4,97 
sd=0,90b

3,64 (0,01) 
p < 0,05

Uwaga: odmienne indeksy obok wartości średnich oznaczają istotne różnice pomiędzy grupami 
(post-hoc: Tukey’a HSD)

W grupie osób niepełnosprawnych, zarówno poczucie samodzielności [F (2,638)
= 0,93; p > 0,05; η2 < 0,01], jak i intymność [F (2,638) = 0,28; p > 0,05; η2 < 0,01],
utrzymywały się na podobnym poziomie w różnych okresach rozwoju. Na-
tomiast wśród ich sprawnych rówieśników w obu przypadkach wystąpiły 
istotne różnice (poczucie samodzielności: F (2,638) = 5,06; p < 0,01; η2 = 0,02;
intymność: F (2,638) = 9,67; p < 0,001; η2 = 0,03], wskazujące, że osoby sprawne
w okresie wczesnej dorosłości odznaczały się wyższym poczuciem samodziel-
ności i intymności, niż badani w okresie dorastania i wyłaniającej się dorosłości.

Jedynie w okresie wczesnej dorosłości wystąpiły także istotne różnice po-
między osobami sprawnym i niepełnosprawnymi. Zarówno poczucie samodziel-
ności [F (1,638) = 8,90; p < 0,01; η2 = 0,01], jak i intymność [F (1,638) = 15,30;
p < 0,001; η2 = 0,02] okazały się istotnie wyższe w pierwszej z tych grup. W okre-
sie dorastania i wyłaniającej się dorosłości nie zaobserwowano różnic, pod 
względem poczucia samodzielności i intymności, pomiędzy osobami spraw-
nymi i niepełnosprawnymi.

Rys. 4.6. Okres rozwoju i niepełnospraw-
ność a poczucie samodzielności

Rys. 4.7. Okres rozwoju i niepełnospraw-
ność a intymność

Okres rozwoju i niepełnosprawność a przejawy wkraczania w dorosłość
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Zaobserwowane różnice pomiędzy osobami w różnych okresach rozwoju, 
były mniejsze, niż zakładano. Nie wystąpiły istotne różnice pod względem 
poczucia samodzielności, a odmienny poziom gotowości go tworzenia blis-
kich związków wystąpił tylko pomiędzy adolescentami i młodymi dorosłymi. 
Także różnice pomiędzy osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi okazały się 
istotne tylko w okresie wczesnej dorosłości, a nie w każdym okresie rozwoju, 
jak można by zakładać.

4.2.3. Okres rozwoju i niepełnosprawność a tożsamość osobista

W celu analizy efektu, jaki okres rozwoju i niepełnosprawność wywierają na 
tożsamość osobistą, zastosowano wielozmiennową, dwuczynnikową analizę 
wariancji (MANOVA), z pięcioma wymiarami tożsamości (eksploracja wszerz, 
eksploracja w głąb, eksploracja ruminacyjna, podjęcie zobowiązań, identyfi -
kacja ze zobowiązaniami) jako zmiennymi zależnymi.

Tab. 4.6. Okres rozwoju, niepełnosprawność i wymiary tożsamości: wyniki analizy wariancji 
jednej zmiennej

Wymiary 
tożsamości

Okres rozwoju

F (η2)
p

Niepełnosprawność

F (η2)
pDoras-

tanie

Wyła-
niająca 
się do-
rosłość

Wczes-
na do-
rosłość

ON OS

eksploracja 
wszerz

M=4,41a

sd=0,76
M=4,27 a

sd=0,73
M=3,95b

sd=0,79

22,67 
(0,07)

p < 0,001

M=4,10
sd=0,80

M=4,29
sd=0,77

8,86 
(0,01)

p < 0,01

eksploracja
w głąb

M=4,28a

sd=0,72
M=4,04b

sd=0,74
M=3,85c

sd=0,71

20,21 
(0,06)

p < 0,001

M=4,01
sd=0,77

M=4,09
sd=0,72

1,80 
(< 0,01)
p > 0,05

eksploracja 
ruminacyjna

M=3,68a

sd=0,80
M=3,46a,b

sd=0,88
M=3,40b

sd=0,98

6,11 
(0,02)

p < 0,01

M=3,44
sd=0,92

M=3,58
sd=0,87

3,74 
(0,01)

p > 0,05

podjęcie 
zobowiązań

M=3,81
sd=0,90

M=3,93
sd=1,01

M=3,97
sd=0,89

1,68 
(0,01)

p > 0,05

M=4,07
sd=0,95

M=3,76
sd=0,90

17,54 
(0,03)

p < 0,001

identyfi kacja ze 
zobowiązaniami

M=4,18
sd=0,69

M=4,22
sd=0,84

M=4,20
sd=0,73

0,17 
(<0,01)
p > 0,05

M=4,25
sd=0,79

M=4,16
sd=0,72

2,46 
(<0,01)
p > 0,05

Uwaga: odmienne indeksy obok wartości średnich oznaczają istotne różnice pomiędzy grupami 
(post-hoc: Tukey’a HSD)
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Analiza ujawniła ogólne wielozmiennowe efekty okresu rozwoju [λ Wilksa 
= 0,91; F (10,1268) = 5,73; p < 0,001; η2 = 0,04] i niepełnosprawności [λ Wilksa 
= 0,95; F (5,634) = 6,41; p < 0,001; η2 = 0,05] oraz istotny efekt interakcji obu 
czynników [λ Wilksa = 0,96; F (10,1268) = 2,56; p < 0,01; η2 = 0,02]. W Tab. 
4.6. przedstawiono dane pozwalające na interpretację obu efektów głównych 
ujawnionych w analizie wielozmiennowej.

Osoby w okresie dorastania i wyłaniającej się dorosłości odznaczały się 
wyższą eksploracją wszerz niż badani w okresie wczesnej dorosłości. W od-
niesieniu do eksploracji w głąb zaobserwowano różnice pomiędzy wszystkimi 
porównywanymi grupami, przy czym w każdym kolejnym okresie rozwoju jej 
natężenie było coraz niższe. Osoby w okresie dorastania charakteryzowały się 
także wyższą eksploracją ruminacyjną, niż osoby będące w okresie wyłaniają-
cej się i wczesnej dorosłości, które jednocześnie nie różniły się między sobą.

Osoby niepełnosprawne, z kolei, odznaczały się niższą eksploracją wszerz 
i wyższym podjęciem zobowiązań niż osoby sprawne. Warto zauważyć, że 
wpływ niepełnosprawności na wymiary tożsamości osobistej jest niższy niż 
efekt okresu rozwoju. 

Istotne efekty interakcji okresu rozwoju i niepełnosprawności wystąpiły 
w przypadku trzech wymiarów tożsamości: eksploracji ruminacyjnej [F (2,638) 
= 5,64; p < 0,01; η2 = 0,02; Rys. 4.8], podjęcia zobowiązań [F (2,638) = 3,26; 
p < 0,05; η2 = 0,01; Rys. 4.9] i identyfi kacji ze zobowiązaniami [F (2,638) = 3,81;
p < 0,05; η2 = 0,01; Rys. 4.10].

Rys. 4.8. Okres rozwoju i niepełnospraw-
ność a eksploracja ruminacyjna

Rys. 4.9. Okres rozwoju i niepełnospraw-
ność a podjęcie zobowiązań

W przypadku żadnego z tych trzech wymiarów tożsamości nie stwierdzono 
istotnych różnic pomiędzy osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi w okresie 
wczesnej dorosłości [eksploracja ruminacyjna: F (1,638) = 2,94; p > 0,05; η2 = 
0,01; podjęcie zobowiązań: F (1,638) = 0,23; p > 0,05; η2 < 0,01; identyfi kacja 
ze zobowiązaniami: F (1,638) = 1,56; p > 0,05; η2 < 0,01].

Okres rozwoju i niepełnosprawność a przejawy wkraczania w dorosłość
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Natomiast w okresie dorastania i wyłaniającej się dorosłości:
(1) osoby niepełnosprawne odznaczały się mniejszym natężeniem eksploracji 

ruminacyjnej [dorastanie: F (1,638) = 6,30; p < 0,05; η2 = 0,01; wyłaniająca 
się dorosłość: F (1,638) = 4,59; p < 0,05; η2 = 0,01],

(2) osoby niepełnosprawne odznaczały się wyższym podjęciem zobowiązań 
[dorastanie: F (1,638) = 8,85; p < 0,01; η2 = 0,01; wyłaniająca się dorosłość: 
F (1,638) = 13,70; p < 0,001; η2 = 0,02],

(3) osoby niepełnosprawne odznaczały się silniejszą identyfi kacją ze zobowią-
zaniami [F (1,638) = 4,35; p < 0,05; η2 = 0,01; wyłaniająca się dorosłość: 
F (1,638) = 4,21; p < 0,05; η2 = 0,01].
Tylko w grupie osób sprawnych zaobserwowano także związek eksploracji 

ruminacyjnej i okresu rozwoju [F (2,638) = 9,69; p < 0,001; η2 = 0,03]. W okre-
sie wczesnej dorosłości eksploracja ruminacyjna osób sprawnych okazała się 
niższa niż w okresie dorastania i wyłaniającej się dorosłości.

Nie wystąpiły istotne różnice pomiędzy osobami w różnych okresach roz-
woju. Także różnice pomiędzy osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi nie 
były tak powszechne, jak przewidywano, choć kierunek różnic w przypadku 
istotnych zależności był na ogół zgodny z danymi innych badań.

Rys. 4.10. Okres rozwoju i niepełnosprawność a identyfi kacja ze zobowiązaniami

Rys. 4.11. Okres rozwoju i niepełnosprawność a poczucie dorosłości
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4.2.4. Okres rozwoju i niepełnosprawność a poczucie dorosłości

Związek pomiędzy okresem rozwoju i niepełnosprawnością a poczuciem do-
rosłości analizowano z zastosowaniem dwuczynnikowej analizy wariancji, ze 
zmiennymi: okres rozwoju i niepełnosprawność jako czynnikami.

Analiza ujawniła istotny efekt główny okresu rozwoju [F (2,637) = 70,45; 
p < 0,001; η2 = 0,18] oraz efekt interakcji czynników [F (2,637) = 4,27; p < 0,05; 
η2 = 0,01; Rys. 4.11]. Nie wystąpił istotny efekt główny niepełnosprawności 
[F (1,637) = 0,01; p > 0,05].

W grupie osób sprawnych wystąpiły istotne różnice pomiędzy wszystkimi 
okresami rozwoju, przy czym osoby w okresie dorastania odznaczały się naj-
niższym, a osoby w okresie wczesnej dorosłości najwyższym jego poziomem 
(F (2,637) = 51,12; p < 0,001; η2 = 0,14; post-hoc: Tukeya HSD). W grupie 
osób niepełnosprawnych obserwowany trend był podobny, ale istotne różnice 
wystąpiły pomiędzy osobami w okresie dorastania (niższy wynik) a osobami 
w okresie wyłaniającej się i wczesnej dorosłości, pomiędzy którymi różnice 
były z kolei nieistotne [F (2,637) = 24,23; p < 0,001; η2 = 0,07].

W okresie wczesnej dorosłości wystąpiła także istotna różnica pomiędzy 
osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi [F (1,637) = 4,85; p < 0,05; η2 = 0,01]. 
W pierwszej z tych grup zaobserwowano istotnie wyższe poczucie dorosłości. 
W okresie dorastania i wyłaniającej się dorosłości nie wystąpiły istotne różnice 
pomiędzy osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi.

Wystąpił zakładany związek pomiędzy okresem rozwoju i poczuciem doro-
słości, natomiast różnice pomiędzy osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi 
nie okazały się zgodne z przewidywaniami. W okresie dorastania i wyłaniającej 
się dorosłości poczucie dorosłości osób sprawnych i niepełnosprawnych pozo-
stawało na podobnym poziomie, podczas gdy w okresie wczesnej dorosłości 
wyższe wyniki uzyskano wśród osób sprawnych.

4.3. Role społeczne okresu dorosłości i dojrzałość 
psychospołeczna a tożsamość osobista

Analizując związek podjętych ról okresu dorosłości i dojrzałości psychospo-
łecznej z tożsamością osobistą (a w dalszej części także poczuciem dorosłoś-
ci), oparto się na ilościowym wskaźniku „obiektywnej dorosłości” (por. opis 
narzędzia na s. 106) oraz ogólnym wskaźniku dojrzałości psychospołecznej 
(por. opis narzędzia na s. 104). Korelacja pomiędzy tymi zmiennymi była do-

Role społeczne okresu dorosłości i dojrzałość psychospołeczna a toż samość osobista
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datnia i wyniosła w grupie osób sprawnych r = 0,31 (p < 0,001), a wśród osób 
niepełnosprawnych r = 0,16 (p < 0,01).

W celu uzyskania grup osób różniących się liczbą pełnionych ról społecz-
nych (por. Tab. 4.7) oraz dojrzałością psychospołeczną, obie zmienne ilościowe 
podzielono zgodnie z medianą, a następnie połączono nowo uzyskane zmienne 
dwukategorialne. Efektem tego zabiegu było uzyskanie czterech grup osób 
(„statusy dorosłości”) przedstawione w Tab. 4.8 i 4.9.

Tab. 4.7. Liczba realizowanych ról okresu dorosłości w różnych okresach rozwoju

Liczba 
realizowanych ról 
okresu dorosłości

Okres 
dorastania

(n=230)

Okres wyłaniającej 
się dorosłości

(n=186)

Okres wczesnej 
dorosłości
(n=228)

0 n=126 (54,8%) n=77 ( 41,4%) n=46 (20,2%)
1 n=100 (43,5%) n=73 (39,2%) n=42 (18,4%)
2 n=3 (1,3%) n=23 (12,4%) n=47 (20,6%)
3 n=1 (0,4%) n=13 (7%) n=67 (29,4%)
4 n=0 n=0 n=26 (11,4%)

Wśród badanych, którzy podjęli niewielką liczbę ról społecznych okresu 
dorosłości, tj. maksymalnie jedną z nich (niska „obiektywna dorosłość”), wy-
różniono grupę „niedorosłych” (n = 269; 41,8% próby), charakteryzujących się 
również niską dojrzałością, oraz osoby nazwane „dojrzałymi” (n = 195; 30,3% 
próby), które przy niewielkiej liczbie pełnionych ról odznaczały się wysoką 
dojrzałością psychospołeczną.

W grupie osób, które odznaczały się z kolei wysoką „obiektywną doro-
słością” (od dwóch do czterech ról okresu dorosłości), wyróżniono grupę 
„niedojrzałych dorosłych” (n = 64; 9,9% próby), którzy charakteryzowali się 
niską dojrzałością psychospołeczną, oraz „dojrzałych dorosłych” (n = 116; 
18% próby) – osób, które przy dużej liczbie pełnionych ról okresu dorosłości, 
cechowały się wysoką dojrzałością.

Tab. 4.8. Cztery grupy osób badanych wyodrębnione na podstawie położenia 
na wymiarach liczby ról okresu dorosłości i dojrzałości psychospołecznej

WSKAŹNIKI DOROSŁOŚCI
Dojrzałość psychospołeczna

niska wysoka

Liczba ról społecznych 
okresu dorosłości

niska niedorosły dojrzały
wysoka niedojrzały dorosły dojrzały dorosły



129

Tab. 4.9. Dojrzałość psychospołeczna i średnia liczba realizowanych ról okresu dorosłości 
a „status dorosłości”

zmienne

Statusy dorosłości

testniedorosły
n=269

dojrzały
n=195

niedojrzały 
dorosły

n=64

dojrzały 
dorosły
n=116

Dojrzałość psychospołeczna M=4,16a

sd=0,51
M=5,25b

sd=0,29
M=4,24a

sd=0,50
M=5,36b

sd=0,34
F=371,88*
η2=0,64

Średnia liczba realizowanych 
ról okresu dorosłości

M=0,42a

sd=0,49
M=0,52a

sd=0,50
M=2,66b

sd=0,72
M=2,78b

sd=0,68
F=717,49*
η2=0,77

* p < 0,001
Uwaga: odmienne indeksy obok wartości średnich oznaczają istotne różnice pomiędzy grupami 
(post-hoc: Tukey’a HSD)

Pomiędzy tak wyodrębnionymi grupami osób wystąpiły istotne różnice pod 
względem wieku (F (3,640) = 107,60; p < 0,001; η2 = 0,34). Osoby „niedorosłe” 
(M = 21,44; sd = 3,43) i „dojrzałe” (M = 21,90; sd = 3,45) były istotnie młodsze 
niż „niedojrzali dorośli” (M = 26,66; sd = 2,85) i „dojrzali dorośli” (M = 26,74; 
sd = 2,47). Nie zaobserwowano istotnej interakcji pomiędzy wyodrębnionymi 
grupami i niepełnosprawnością a wiekiem.

Osoby „niedorosłe” i „dojrzałe” to w dużej mierze osoby w okresie adoles-
cencji i wyłaniającej się dorosłości (Tab. 4.10). Zaledwie jedna piąta osób 
z obu tych tych grup (20,1% w grupie „niedorosłych”, 17,4% w grupie 
„dojrzałych”) znajdowała się w okresie wczesnej dorosłości. Z kolei osoby 
z grup „niedojrzały dorosły” i „dojrzały dorosły” to przede wszystkim młodzi 
dorośli, osoby w okresie wczesnej dorosłości.

Pomiędzy „niedorosłymi” i „dojrzałymi” z jednej strony a „niedojrzałymi 
dorosłymi” i „dojrzałymi dorosłymi” z drugiej wystąpiły także znaczne róż-
nice pod względem rodzaju realizowanych ról społecznych okresu dorosłości. 
W dwóch młodszych grupach, co wynika z przyjętej tu metody analizy, było 
niewiele osób realizujących jakiekolwiek role okresu dorosłości, a jeśli już do 
tego dochodziło to najczęściej wiązało się z posiadaniem partnera (wolny zwią-
zek). Zależność ta była podobna w grupach „niedorosły” i „dojrzały”. Badani 
z grup „niedojrzały dorosły” i „dojrzały dorosły” realizowały dużą liczbę ról 
społecznych okresu dorosłości i nie wystąpiły pomiędzy nimi znaczące różnice 
związane z rodzajem pełnionych ról.

W kolejnym kroku przeprowadzono wielozmiennową analizę wariancji 
(MANOVA), w której jako czynniki przyjęto „status dorosłości” („niedorosły”, 

Role społeczne okresu dorosłości i dojrzałość psychospołeczna a toż samość osobista
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„dojrzały”, „niedojrzały dorosły”, „dojrzały dorosły”) oraz niepełnosprawność 
(sprawny, niepełnosprawny), a jako zmienne zależne wprowadzono pięć wy-
miarów tożsamości.

Tab. 4.10. „Status dorosłości” a charakterystyki społeczno-demografi czne

Zmienne
Statusy dorosłości

niedorosły
n=269

dojrzały
n=195

niedojrzały 
dorosły n=64

dojrzały 
dorosły n=116

Grupa
Niepełnosprawny n=128 (47,6%) n=94 (48,2%) n=26 (40,6%) n=38 (32,8%)
Sprawny n=141 (52,4%) n=101 (51,8) n=38 (59,4%) n=78 (67,2%)

Okres rozwoju
Dorastania n=135 (50,2%) n=91 (46,7%) n=3 (4,7%) n=1 (0,9%)
Wyłaniająca się dorosłość n=80 (29,7%) n=70 (35,9%) n=13 (20,3%) n=23 (19,8%)
Wczesna dorosłość n=54 (20,1%) n=34 (17,4%) n=48 (75,0%) n=92 (79,3%)

Stan cywilny
Nie posiada partnera n=204 (75,8%) n=130 (66,7%) n=11 (17,2%) n=13 (11,2%)
W wolnym związku n=65 (24,2%) n=65 (33,3%) n=34 (53,1%) n=70 (60,3%)
Związek małżeński n=0 (0%) n=0 (0%) n=19 (29,7%) n=33 (28,4%)

 Sytuacja mieszkaniowa
Mieszka z rodzicami n=213 (79,2%) n=148 (75,9%) n=9 (14,1%) n=15 (12,9%)
Mieszka z rówieśnikami n=39 (14,5%) n=40 (20,5%) n=4 (6,3%) n=9 (7,8%)
Mieszka sam n=16 (5,9%) n=7 (3,6%) n=17 (26,6%) n=23 (19,8%)
Mieszka z partnerem/-kąt n=1 (0,4%) n=0 (0%) n=34 (53,1%) n=69 (59,5%)

Posiadanie dzieci
Nie posiada dzieci n=266 (98,9%) n=193% (99%) n=48 (75,0%) n=81 (69,8%)
Posiada dzieci n=3 (1,1%) n=2 (1,0%) n=16 (25,0%) n=35 (30,2%)

Aktywność zawodowa
Nie pracuje n=238 (89,5%) n=167 (85,6%) n=14 (21,9%) n=23 (19,8%)
Pracuje n=28 (10,5%) n=28 (14,4%) n=50 (78,1%) n=93 (80,2%)

Wielozmiennowa analiza ujawniła istotny efekt główny „statusu dorosłości” 
[λ Wilksa = 0,85; F (15,1745) = 6,82; p < 0,001; η2 = 0,05] oraz efekt główny 
niepełnosprawności [λ Wilksa = 0,95; F (5,632) = 7,09; p < 0,001; η2 = 0,05]. 
Efekt interakcji czynników nie przekroczył progu istotności.

Z racji na to, że efekt główny niepełnosprawności, w odniesieniu do wy-
miarów tożsamości, został opisany w poprzednim rozdziale, skoncentruję się 
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tutaj jedynie na relacji status dorosłości – tożsamość osobista. Wyniki analiz 
jednozmiennowych przedstawiono w Tab. 4.11.

Różnice pomiędzy wyodrębnionymi grupami wystąpiły w przypadku 
wszystkich wymiarów tożsamości. Osoby „niedorosłe” i „dojrzałe” odznaczały 
się wyższą eksploracją wszerz niż „niedojrzali dorośli” oraz „dojrzali dorośli”. 
Podobne wyniki wystąpiły w przypadku eksploracji w głąb, choć efekt był 
słabszy niż w poprzednim przypadku.

Osoby z grupy „dojrzałych dorosłych” odznaczały się niższą eksploracją 
ruminacyjną niż badani z trzech pozostałych grup, pomiędzy którymi różnice 
były nieistotne.

Tab. 4.11. Status dorosłości i wymiary tożsamości: wyniki analizy wariancji jednej zmiennej

Wymiary 
tożsamości

Status dorosłości
F (η2)

niedorosły dojrzały niedojrzały 
dorosły

dojrzały 
dorosły

eksploracja 
wszerz

M=4,26a

sd=0,75
M=4,38a

sd=0,79
M=3,94b

sd=0,73
M=3,95b

sd=0,81 11,46* (0,05)

eksploracja 
w głąb

M=4,09a,b

sd=0,73
M=4,22a

sd=0,77
M=3,78c

sd=0,69
M=3,86b,c

sd=0,70 8,74* (0,04)

eksploracja 
ruminacyjna

M=3,68a

sd=0,85
M=3,49a

sd=0,90
M=3,51a

sd=0,82
M=3,19b

sd=0,95 7,07* (0,04)

podjęcie 
zobowiązań

M=3,74a,b

sd=0,91
M=4,02b,c

sd=0,97
M=3,65a

sd=0,78
M=4,21c

sd=0,90 11,57* (0,05)

identyfi kacja 
ze zobowiązaniami

M=4,09a

sd=0,74
M=4,31a,b

sd=0,74
M=3,79c

sd=0,69
M=4,48b

sd=0,67 17,75* (0,08)

* p < 0,001
Uwaga: odmienne indeksy obok wartości średnich oznaczają istotne różnice pomiędzy grupami 
(post-hoc: Tukey’a HSD)

W grupach odznaczających się wysoką dojrzałością psychospołeczną 
(„dojrzały”, „dojrzały dorosły”) zaobserwowano wyższe wyniki na wymiarach 
podjęcia i identyfi kacji ze zobowiązaniami, zwłaszcza w porównaniu do osób 
z grupy „niedojrzałych dorosłych”, którzy w najmniejszym stopniu identy-
fi kowali się z podjętymi zobowiązaniami. W przypadku wymiaru podjęcia 
zobowiązań „niedojrzali dorośli” nie różnili się od „niedorosłych”.

Związek pomiędzy liczbą realizowanych ról społecznych okresu dorosłości 
a dojrzałością psychospołeczną okazał się zgodny z założeniami, zarówno 
wśród osób sprawnych, jak i niepełnosprawnych. Z kolei hipotezy dotyczące 
związku pomiędzy przynależnością do poszczególnych „statusów dorosłości” 

Role społeczne okresu dorosłości i dojrzałość psychospołeczna a toż samość osobista
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i wymiarami tożsamości osobistej zyskały częściowe potwierdzenie, a zróż-
nicowanie pomiędzy poszczególnymi grupami nie było tak duże, jak przewi-
dywano. Położenie na wymiarach eksploracji wiązało się przede wszystkim 
z tym, czy podjęto małą, czy dużą liczbę ról społecznych dorosłości, podczas 
gdy podjęcie zobowiązań i identyfi kacja z nimi były raczej powiązane z pozio-
mem dojrzałości. Schemat ten łamie, w pewnym zakresie, grupa „niedojrzałych 
dorosłych”, którzy charakteryzowali się wysoką eksploracją ruminacyjną i nis -
ką identyfi kacją ze zobowiązaniami. Nie potwierdzono żadnej z hipotez za-
kładających interakcję „statusu dorosłości” i niepełnosprawności. Odkryte 
zależności są podobne wśród osób sprawnych i niepełnosprawnych.

4.4. Role społeczne okresu dorosłości i dojrzałość 
psychospołeczna a poczucie dorosłości

Opisane w poprzednim rozdziale grupy („statusy dorosłości”), wyróżnione na 
podstawie liczby pełnionych ról społecznych i dojrzałości psychospołecznej 
(poczucie samodzielności, intymność), porównano pod kątem poczucia doro-
słości. Tak jak w przypadku wymiarów tożsamości nie zaobserwowano istotnej 
interakcji „statusu dorosłości” i niepełnosprawności.

Tab. 4.12 „Status dorosłości” i poczucie dorosłości: wyniki analizy wariancji 
jednej zmiennej

Wymiary 
tożsamości

Status dorosłości
F (η2)

niedorosły dojrzały niedojrzały 
dorosły

dojrzały 
dorosły

poczucie dorosłości M=3,41a

sd=0,71
M=4,15b

sd=0,88
M=3,76c

sd=0,85
M=4,96d

sd=0,78
110,74*
(0,34)

* p < 0,001
Uwaga: odmienne indeksy obok wartości średnich oznaczają istotne różnice pomiędzy grupami 
(post-hoc: Tukey’a HSD)

Istotne różnice pod względem poczucia dorosłości wystąpiły pomiędzy 
wszystkimi „statusami dorosłości” [F (3,639) = 110,74; p < 0,001; η2 = 0,34; 
Tab. 4.12]. Najniższe poczucie dorosłości wystąpiło wśród osób z grupy 
„niedorosłych”, nieco wyższe natężenie tej zmiennej zaobserwowano wśród 
„niedojrzałych dorosłych”, następnie wśród „dojrzałych”, a najwyższym po-
czuciem dorosłości odznaczali się badani z grupy „dojrzały dorosły”.
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Różnice pomiędzy „statusami dorosłości” pod względem poczucia dorosło-
ści są większe niż w przypadku wymiarów tożsamości osobistej. Osoby, które 
realizowały dużą liczbę ról i odznaczały się wysoką dojrzałością, miały naj-
wyższe poczucie dorosłości, a osoby, które realizowały mało ról oraz były mało 
dojrzałe, uzyskały najniższy wynik. Pozostałe grupy plasowały się pomiędzy 
dwoma skrajnymi. Uzyskane zależności są podobne wśród osób sprawnych 
i niepełnosprawnych, o czym świadczy brak interakcji „statusu dorosłości” i nie-
pełnosprawności.

4.5. Role społeczne – dojrzałość psychospołeczna
– tożsamość: model mediacyjny

Kolejny etap prowadzonych analiz miał na celu poszukiwanie ogólnych 
zależności pomiędzy: (1) liczbą realizowanych ról okresu dorosłości, (2) 
dojrzałością psychospołeczną, (3) tożsamością osobistą, (4) poczuciem doro-
słości i (5) wiekiem, który w tej sytuacji należało kontrolować. Zastosowano 
modelowanie równań strukturalnych (SEM), które – w ramach istniejących 
ograniczeń – pozwala na wyprowadzenie wniosków na temat zależności 
przyczynowo-skutkowych pomiędzy zmiennymi (Gaul, Machowski, 1987; 
Cwalina, 2000).

Na potrzeby prezentowanego modelu mediacyjnego zmodyfikowano 
zmienną „liczbę realizowanych ról okresu dorosłości”. Do zmiennej określa-
jącej liczbę realizowanych ról okresu dorosłości dodano także „zakończenie 
edukacji”, a sama zmienna zawierała się w przedziale 0-5.

Analiza mediacyjna obejmowała kolejne testowanie różnorodnych mo-
deli, w których dojrzałość psychospołeczna, poczucie dorosłości i wymiary 
tożsamości były kolejno traktowane jako predyktory lub zmienne zależne. 
W toku prowadzonych analiz i porównań poszczególnych modeli pod względem 
jakości dopasowania do danych okazało się, że modelem najlepiej dopasowa-
nym, zarówno wśród osób sprawnych [X2 (df = 22; N = 358) = 57,69; AGFI = 
0,93; CFI = 0,98; RMSEA = 0,07], jak i niepełnosprawnych [X2 (df = 22; N = 
285) = 76,30; AGFI = 0,89; CFI = 0,95; RMSEA = 0,09; w przypadku grupy 
ON dopasowanie było nieco niższe, ale na poziomie akceptowalnym: Hooper, 
Coughlan, Mullen, 2008; Luyckx, Soenens, Goossens, Beckx, Wouters, 2008)] 
był ten przedstawiony na Rys. 4.12.

W przedstawionym modelu umieszczono dwie zmienne latentne: eksploracja 
adaptacyjna (wskaźniki: eksploracja wszerz i w głąb) oraz siła zobowiązań 
(wskaźniki: podjęcie zobowiązań i identyfi kacja ze zobowiązaniami). Korelacje 

Role społeczne – dojrzałość psychospołeczna – tożsamość: model mediacyjny
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pomiędzy wskaźnikami obu zmiennych latentnych były silne, co wskazuje, że 
są one przejawem tego samego ogólnego czynnika.

Zgodnie z przewidywaniami okazało się, że role społeczne okresu doro-
słości i dojrzałość psychospołeczna, a także wiek jednostki, pełnią w procesie 
formowania tożsamości specyfi czne funkcje, a uzyskane wyniki pozwalają na 
wgląd w relację pomiędzy nimi.

Wraz z wiekiem rosło poczucie dorosłości osób badanych, a spadało natężenie 
eksploracji adaptacyjnej. W przypadku eksploracji adaptacyjnej to właśnie wiek 
okazał się jedynym istotnym predyktorem jej nasilenia. Zgodnie z założeniami 
teoretycznego modelu tożsamości, na którym się oparto w niniejszych badaniach, 
eksploracja adaptacyjna dodatnio wiązała się z wymiarem siły zobowiązań, ale 
także przyczyniała się do wzrostu natężenia eksploracji ruminacyjnej, która na 
sferę tożsamościowych zobowiązań wywierała silny, negatywny efekt.

Odrębna ścieżka prowadziła od liczby realizowanych ról społecznych (po-
wiązanych jednak z wiekiem silnie: β = 0,73 w grupie OS i 0,69 w grupie ON), 
która dodatnio wpływała na dojrzałość psychospołeczną, której poziom nie był 

Rys. 4.12. Model strukturalny uwarunkowań formowania tożsamości

Uwaga: * p < 0,05; ** p < 0,01. Współczynniki nieoznaczone gwiazdką istotne na poziomie 
p < 0,001. Wszystkie ścieżki nieistotne zostały usunięte.

Uwaga: Współczynniki uzyskane w grupie osób sprawnych umieszczono w górnym wierszu, współ-
czynniki uzyskane w grupie osób niepełnosprawnych umieszczono w dolnym wierszu.

Liczba ról społecznych 
okresu dorosłości

Eksploracja 
ruminacyjna

Poczucie
dorosłości

Dojrzałość
psychospołeczna

Wiek

Eksploracja 
adaptacyjna

Eksploracja 
wszerz

Eksploracja 
w głąb

Siła
zobowiązań0,73

0,69

ON: R2=0,10
OS: R2=0,05

0,32
0,10*

0,43
0,56

0,23
0,30 0,50

0,36

0,49
0,60

0,10**
0,23

-0,15**
-0,17**

-0,84
-0,64

0,94
0,90

0,77
0,88

0,82
0,81

0,87
0,91

ON: R2=0,29
OS: R2=0,17

-0,19*
-0,31

ON: R2=0,68
OS: R2=0,56

ON: R2=0,10
OS: R2=0,10

ON: R2=0,29
OS: R2=0,42

Identyfi kacja
z zobowiązaniami

Podjęcie
zobowiązań
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z wiekiem bezpośrednio powiązany. Z kolei dojrzałość psychospołeczna oka-
zała się silniejszym nawet niż wiek predyktorem poczucia dorosłości jednostki. 
Wyższe poczucie dorosłości prowadziło z kolei do zmniejszenia natężenia 
eksploracji ruminacyjnej, silnie zakłócającej podejmowanie i identyfi kację ze 
zobowiązaniami, a także pozytywnie wpływało na siłę zobowiązań.

4.6. Typologia osób wkraczających w dorosłość

W celu odkrycia typów osób wkraczających w dorosłość posłużono się meto-
dą dwustopniowego grupowania (two-step clustering). Do analizy włączono 
wszystkie zmienne ilościowe, po ich uprzednim wystandaryzowaniu (M = 0; 
sd = 1): liczba realizowanych ról społecznych okresu dorosłości (posiadanie 
partnera, zamieszkiwanie samotnie lub z partnerem, praca zawodowa, posia-
danie dzieci; skala 0-4), poczucie samodzielności, intymność, eksploracja wszerz,
 eksploracja w głąb, eksploracji ruminacyjna, podjęcie zobowiązań, identyfi -
kacja ze zobowiązaniami, poczucie dorosłości.

Analiza skupień (oparta na kryterium informacyjnym Akaike; AIC) wykaza-
ła, że optymalna liczba skupień (dla całej badanej próby N = 643) wynosi cztery. 

Rys. 4.13. Typologia osób wkraczających w dorosłość

Uwaga:  RO – liczba ról społecznych okresu dorosłości, PS – poczucie samodzielności, IN – in-
tymność, EW – eksploracja wszerz, EG – eksploracja w głąb, ER – eksploracja ruminacyjna, PZ 
– podjęcie zobowiązań, IZ – identyfi kacja ze zobowiązaniami, PD – poczucie dorosłości

Typologia osób wkraczających w dorosłość
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Przeciętna wartość indeksu Silhouette równa 0,2 wskazuje natomiast, że jakość 
grupowania pozostaje na akceptowalnym poziomie (Kaufman, Rousseeuw, 
1990). Uzyskane skupienia przedstawia Rys. 4.13, a podobieństwa i różnice 
pomiędzy skupieniami pod względem wszystkich analizowanych zmiennych 
zamieszczono w Tab. 4.13. Poniżej zamieszczono krótką charakterystykę 
poszczególnych grup.

Poszukiwacze (n = 230; 35,8% próby) to najbardziej liczna grupa osób 
badanych. Odznaczają się oni przeciętnymi wynikami na większości wymiarów, 
z jednym wyjątkiem – „poszukiwacze” uzyskali wyższe, niż osoby z pozo-
stałych grup, wyniki na skali eksploracji ruminacyjnej. Charakterystyczne dla 
przedstawicieli tej grupy jest raczej niskie podjęcie zobowiązań i niewielka 
identyfi kacja z nimi, przy relatywnie wysokim natężeniu działań eksplora-
cyjnych (wszerz, w głąb). Wykazują także dość dużą gotowość do tworzenia 
bliskich związków intymnych.

Tab. 4.13. Różnice pomiędzy wyodrębnionymi grupami pod względem przejawów 
wkraczania w dorosłość

Przejawy wkraczania 
w dorosłość poszukiwacz dekonstruktor rozproszony ustabilizowany F

Liczba realizowanych
ról okresu dorosłości -0,01a -0,51b -0,32b 1,05c 91,94

Poczucie 
samodzielności 0,13a -0,10a -1,02b 0,78c 92,90

Intymność 0,34a -0,25b -1,03c 0,63d 97,49

Eksploracja wszerz 0,34a 0,35a -0,41b -0,76c 58,32

Eksploracja w głąb 0,23a 0,49a -0,62b -0,59b 59,78

Eksploracja 
ruminacyjna 0,68a -0,49b 0,40c -0,96d 156,72

Podjęcie zobowiązań -0,54a 0,78b -0,97c 0,71b 239,58

Identyfi kacja 
ze zobowiązaniami -0,40a 0,76b -1,08c 0,59b 198,29

Poczucie dorosłości -0,04a -0,15a -0,94b 1,13c 143,50

Wiek M=22,71a

sd=3,76
M=21,54b

sd=3,40
M=22,35a,b

sd=3,98
M=26,48c

sd=2,87 51,55

Uwaga: wszystkie wartości F były istotne na poziomie p < 0,001. Zastosowano test post-hoc Tukeya 
HSD
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Dekonstruktorzy (n = 181; 28,1% próby) to grupa niemal równie liczna 
jak poprzednia. Są to osoby, które realizują niewiele ról społecznych okresu 
dorosłości, cechują się średnią dojrzałością psychospołeczną i poczuciem 
dorosłości. Na pierwszy plan wysuwa się w tej grupie tożsamość osobista. 

Rys. 4.14. Typologia osób wkraczających w dorosłość: częstość występowania 
w poszczególnych okresach rozwoju

Tab. 4.14. Typologia osób wkraczających w dorosłość: częstość występowania wśród osób 
sprawnych i niepełnosprawnych

GRUPA
Typologia wkraczających w dorosłość

ogółem
poszukiwacz dekonstruktor rozproszony ustabilizowany

Niepełnosprawni
% z niepełnosprawni
% z typ

78
27,4%
33,9%

100
35,1%
55,2%

55
19,3%
50,5%

52
18,2%
42,3%

285
100%
44,3%

Sprawni
% z sprawni
% z typ

152
42,5%
66,1%

81
22,6%
44,8%

54
15,1%
49,5%

71
19,8%
57,7%

358
100%
55,7%

ogółem
% z grupa
% z typ

230
35,8%
100%

181
28,1%
100%

109
17,0%
100%

123
19,1%
100%

643
100%
100%

Typologia osób wkraczających w dorosłość
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Charakterystyczne jest dla nich silne podjęcie zobowiązań i wysoka identyfi -
kacja z nimi, ale także znaczne zaangażowanie w eksplorację wszerz i w głąb, 
co może wskazywać na dokonujący się proces rekonstrukcji tożsamościowych 
zobowiązań. Osoby z tej grupy uzyskały także niskie wyniki na wymiarze 
eksploracji ruminacyjnej.

Rozproszeni (n = 109; 17,0% próby) to osoby, które pod względem niemal 
wszystkich zmiennych uzyskali niskie wyniki. Realizują niewielką liczbę ról 
społecznych, odznaczają się niską dojrzałością psychospołeczną, niskim poczu-
ciem dorosłości, podjęciem niewielu tożsamościowych zobowiązań i niewielką 
identyfi kacją z nimi oraz małą aktywnością eksploracyjną. Charakterystyczną 
ich cechą jest natomiast wysoka eksploracja ruminacyjna.

Ustabilizowani (n = 123; 19,1%) stanowią niemal jedną piątą uczestników 
badań. To osoby odznaczające się dużą liczbą realizowanych ról społecznych 
okresu dorosłości, wysoką dojrzałością psychospołeczną, podjęciem wielu tożsa-
mościowych zobowiązań i wysoką identyfi kacją z nimi, wysokim poczuciem
dorosłości, a jednocześnie niską aktywnością eksploracyjną (zarówno adap-
tacyjną, jak i dezadaptacyjną). Są to osoby istotnie starsze niż badani z po-
zostałych grup.

Częstość występowania poszczególnych skupień okazała się istotnie zwią-
zana z okresem rozwoju [X2 (6) = 123,65; p < 0,001; Rys. 4.14].

W okresie dorastania i wyłaniającej się dorosłości znaczna większość 
osób należała do grup „poszukiwaczy” (odpowiednio: 41,3% i 32,3%) lub 
„dekonstruktorów” (37,4% i 34,9%). W okresie dorastania niezmiernie rzadko 
pojawiał się typ „ustabilizowany” (1,7%), który dużo częściej występował 
w okresie wyłaniającej się dorosłości (15,1%), choć także w tej grupie był to 
typ występujący najrzadziej.

W okresie wczesnej dorosłości najczęstszym typem była grupa „ustabili-
zowanych” (40,1%) oraz „poszukiwaczy” (33%). W porównaniu do okresu 
dorastania i wyłaniającej się dorosłości znacznie mniej było wśród nich „de-
konstruktorów” (13,2%).

W poszczególnych okresach rozwoju wystąpiło duże podobieństwo pod 
względem częstości występowania grup: „poszukiwacz” (odpowiednio: 41,3%, 
32,3%, 33%) oraz „rozproszony” (19,6%, 17,7%, 13,2%).

Istotne zróżnicowanie poszczególnych typów wystąpiło także pomiędzy 
osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi [X2 (3) = 23,79; p < 0,001; Tab. 
4.14], choć był to związek znacznie słabszy niż w przypadku okresów rozwoju.

W grupie „poszukiwaczy” zaznaczyła się przewaga osób sprawnych (66,1% 
vs. 33,9%), natomiast osób niepełnosprawnych było więcej w grupie „dekon-
struktorów” (55,2% vs. 44,8%). Osoby niepełnosprawne najczęściej należały 
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do grupy „dekonstruktorów” (35,1%), podczas gdy wśród osób sprawnych 
najczęściej występował typ „poszukiwacza” (42,5%).

Wśród badanych 18-30-latków udało się wyodrębnić cztery odmienne 
profi le, wskazujące na zróżnicowanie osób wkraczających w dorosłość. Oka-
zało się, że częstotliwość występowania poszczególnych typów związana jest 
przede wszystkim z okresem rozwoju, w jakim znajdowali się badani, choć za-
obserwowano także pewne różnice pomiędzy osobami sprawnymi i niepełno-
sprawnymi.

Typologia osób wkraczających w dorosłość
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ROZDZIAŁ 5

DYSKUSJA WYNIKÓW I WNIOSKI Z BADAŃ

5.1. Weryfi kacja hipotez – analiza całościowa

W niniejszej pracy dorosłość, jako okres życia człowieka, oraz wkraczanie w do -
rosłość, czyli przechodzenie z okresu dorastania do wczesnej dorosłości, były 
rozpatrywane na dwóch poziomach: (1) aktywności społecznej jednostki, wy-
rażającej się w realizowaniu ról społecznych uważanych za kluczowe markery 
dorosłości (Fadjukoff, 2007) oraz (2) posiadaniu psychospołecznych kompe-
tencji człowieka dorosłego (poczucie samodzielności i intymność), których 
poziom oraz związki z rozwojem tożsamości były analizowane w kontekście 
sytuacji edukacyjnej młodego człowieka. W kolejnych podrozdziałach omówię 
uzyskane wyniki w świetle danych z literatury oraz przedstawię najważniejsze 
wnioski płynące z badań.

5.1.1. Role społeczne okresu dorosłości i dojrzałość psychospołeczna 
w okresie wkraczania w dorosłość

Najczęściej chyba wymienianym czynnikiem, odpowiedzialnym za fakt wcześ-
niejszego bądź późniejszego podejmowania ról społecznych okresu dorosłości, 
jest sytuacja edukacyjna (m in. Fadjukoff, Kokko, Pulkinnen, 2007). Często 
obserwowane, zwłaszcza w rozwiniętych państwach kultury zachodniej (por. 
Tab. 1.2, s. 24), odraczanie wkraczania w dorosłość, to efekt przede wszystkim 
coraz dłuższej edukacji podejmowanej przez młodych ludzi. Porównanie osób 
różniących się sytuacją edukacyjną (odmienny etap edukacji, fakt jej zakoń-
czenia lub nie) skłaniają do wniosku, że w okresie wkraczania w dorosłość, 
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zakończenie edukacji jest, z punktu widzenia realizowania ról dorosłości, 
momentem przełomowym.

Osoby uczące się w szkole średniej (w mojej próbie 18-20-latkowie), były 
mało zróżnicowane pod względem realizowanych ról społecznych okresu 
dorosłości. Znaczna większość z nich zamieszkiwała z rodzicami, nie była 
aktywna zawodowo, nie posiadała dzieci, a jedyną, spośród analizowanych, 
formą „dorosłej” aktywności społecznej było posiadanie, przez niemal połowę 
badanych, partnera (wolny związek). Uczniowie szkół średnich dobrze pasują 
więc do charakterystyki okresu dorastania sformułowanej przez J. Arnetta 
(2000; Tab. 1.3, s. 27), ale także R. Havighursta (1948) czy E. H. Eriksona 
(1968), którzy w okresie dorastania dopatrywali się raczej zmian na poziomie 
emocjonalnym niż społecznym.

Już na tym etapie, niewielkiego jeszcze zaangażowania w realizowanie ról 
okresu dorosłości, można jednak zaobserwować różnice pomiędzy adolescen-
tami sprawnymi i tymi z ograniczeniem sprawności. Wśród niepełnosprawnych 
adolescentów odsetek posiadających partnera był niemal trzykrotnie niższy niż 
ten obserwowany w grupie sprawnych rówieśników (19% vs. 56%), co oznacza, 
że znaczna część dorastających z ograniczeniem sprawności jest wykluczona 
z jednej z najważniejszych sfer eksploracji w okresie dorastania (Kroger, 
2007b). Nie zaobserwowano natomiast istotnej różnicy pomiędzy adolescen-
tami sprawnymi i niepełnosprawnymi pod względem poczucia samodzielności 
i gotowości do tworzenia bliskich związków. Ogólnie należy stwierdzić znaczne 
podobieństwo pomiędzy osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi w okresie 
dorastania, choć widać, że już na tym wczesnym etapie wkraczania w dorosłość 
występują pierwsze przejawy wykluczenia społecznego.

Największe różnice pomiędzy dorastaniem a wyłaniającą się dorosłością 
dotyczyły sytuacji mieszkaniowej oraz aktywności zawodowej młodych ludzi, 
podczas gdy w obszarze ról rodzinnych (bliskie związki, posiadanie dzieci) 
wykazano znaczne podobieństwo pomiędzy obiema grupami (por. Szafraniec, 
2011). Młodzi ludzie, zanim podejmą decyzję o założeniu rodziny, chcą uzy-
skać jak najwyższe wykształcenie, ustabilizować swoją pozycję zawodową 
i mieszkaniową, a oznaki tego widoczne są wśród wyłaniających się dorosłych, 
którzy nie czują gotowości/potrzeby założenia rodziny, ale za to angażują się 
w realizowanie pozostałych ról dorosłości. Nawet jeśli nie przyjmuje to jeszcze 
formy charakterystycznej dla dorosłych (por. semi-autonomiczne zamieszki-
wanie z grupą rówieśników – Leiter, Waugh, 2009; także: Zimmer-Gembeck, 
Collins, 2003; praca na część etatu w okresie studiów – Piotrowski, 2010a), to 
pozwala na znacznie większy zakres swobody i ma wpływ na przystosowanie 
w późniejszym okresie (Beyers, Goossens, 2003).
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Choć większe niż w adolescencji zaangażowanie w realizowanie ról dorosło-
ści obserwowano zarówno wśród osób sprawnych, jak i niepełnosprawnych, to 
różnice pomiędzy tymi grupami były w tym okresie wyraźne. Rzadsze podejmo-
wanie pracy i opuszczenie domu rodzinnego przez niepełnosprawnych w okresie 
pobierania nauki jest uważane za jeden z ważnych predyktorów wykluczenia 
społecznego w kolejnych latach (Stodden, Dowrick, Gilmore, Galloway, 2001; 
McDonnall, Crudden, 2009), a efekt ten ujawnił się wyraźnie w badanej próbie. 
Ponieważ w okresie studiów młodzi ludzie najczęściej nie odczuwają presji ze 
strony otoczenia na podjęcie pracy lub opuszczenie domu, to na pierwszy plan 
wychodzą, oprócz uwarunkowań społecznych, własne ambicje i wewnętrzna 
motywacja. Niestety, osoby niepełnosprawne często odznaczają się niższymi, niż 
ich sprawni rówieśnicy, oczekiwaniami względem własnej przyszłości (Magill-
-Evans, Darrah i in., 2001), co obok barier i uprzedzeń, na jakie natykają się 
w swoim otoczeniu, zmniejsza zaangażowanie w tego typu aktywności.

Z kolei w okresie wczesnej dorosłości, po zakończeniu edukacji, znacząco 
wyższy, niż w okresie dorastania i wyłaniającej się dorosłości, był odsetek 
osób, które zawarły związek małżeński, posiadały dzieci, pracowały i prowa-
dziły samodzielne gospodarstwo domowe, a więc spełniały klasyczne kryteria 
dorosłości także w sferze rodzinnej. Jednak to właśnie we wczesnej dorosłości 
różnice pomiędzy osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi były pod tym 
względem największe, obrazując postępujący proces wykluczenia społecznego.

Co ciekawe, nie zaobserwowano znacznych różnic pomiędzy osobami spraw -
nymi i niepełnosprawnymi, pod względem odsetka osób, które zawarły zwią-
zek małżeński i posiadały dzieci. Niezależnie od poziomu sprawności, około 
20-25% badanych 20-30-latków w okresie wczesnej dorosłości, zdecydowało 
się na sformalizowanie związku partnerskiego i założenie rodziny. Uzyskany 
odsetek badanych, którzy zawarli związek małżeński jest zbliżony do tego 
występującego w polskiej populacji osób do 30 roku życia (28,9%; na podst. 
Szafraniec, 2011).

W świetle koncepcji Jasona Carolla i in. (2009), zgodnie z którą wkraczanie 
w dorosłość można podzielić na dwa etapy, pierwszy, kiedy młody człowiek jest 
skoncentrowany na własnych celach i potrzebach (edukacja, kariera, zaintere-
sowania) oraz ich realizowaniu, i drugi, kiedy staje się gotowy do opiekowania 
się innymi ludźmi i zawiera związek małżeński, wśród młodych dorosłych, do 
trzydziestego roku życia, wydają się dominować osoby znajdujące się nadal 
w pierwszym etapie. Brak różnic pomiędzy osobami sprawnymi i niepełno-
sprawnymi, pod względem liczby osób zakładających rodzinę, może dowodzić, 
że ograniczenie sprawności nie jest przeszkodą w osiągnięciu drugiego etapu 
wkraczania w dorosłość według J. Carolla i in. (2009). Niepełnosprawność 
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w szczególny sposób daje o sobie znać w pozostałej grupie, warto podkreślić, 
stanowiącej większość wśród osób do trzydziestego roku życia. Być może 
niepełnosprawni, których rozwój w trakcie całego życia przebiegał w spo-
sób, który doprowadził do osiągnięcia satysfakcjonującej pozycji społecznej 
i pozwolił im rozwinąć na tyle znaczące kompetencje, że przed trzydziestym 
rokiem życia czuły się gotowe do założenia rodziny, potrafi ą dobrze radzić 
sobie z efektami gorszego stanu zdrowia, a niepełnosprawność nie wywiera 
w ich przypadku negatywnego wpływu na życie.

Osoby, które w badanej próbie młodych dorosłych założyły rodzinę, sta-
nowiły jednak wyraźną mniejszość. W przypadku pozostałych ról dorosłości, 
pomiędzy okresem dorastania, przez wyłaniającą się dorosłość, aż do okresu 
wczesnej dorosłości obserwowano coraz wyraźniejsze i mające szerszy zakres 
różnice pomiędzy osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi. Wynik ten nie 
może zaskakiwać, gdyż z tego typu sytuacją stykają się badacze na całym 
świecie (m. in. Wells, Sandefur, Hogan, 2003; Woźniak, 2008), co więcej, trud-
 ności ze społeczną partycypacją są, wręcz z defi nicji (Zasępa, Czabała, Sta-
rzomska, 2005), konsekwencją niepełnosprawności. Uzyskane wyniki mogą 
raczej stanowić potwierdzenie tego, że badana próba odzwierciedla zależności 
występujące w populacji.

Różnice pomiędzy osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi pod wzglę-
dem realizowania ról społecznych okresu dorosłości, występujące w zasadzie 
w każdym okresie rozwoju, ale swoje apogeum osiągające w okresie wczes-
nej dorosłości, nie znalazły bezpośredniego przełożenia na psychospołeczną 
dojrzałość osób wkraczających w dorosłość. Obie te sfery są ze sobą słabo 
związane (r = 0,31 wśród osób sprawnych i r = 0,16 wśród niepełnospraw-
nych). Realizowanie ról społecznych i dojrzewanie psychospołeczne (poczucie 
samodzielności oraz gotowość do tworzenia bliskich związków intymnych) 
w znacznej mierze kształtują się więc niezależnie od siebie, być może mając 
odmienne uwarunkowania. Zwraca jednak uwagę fakt dwukrotnie niższej 
korelacji pomiędzy liczbą realizowanych ról społecznych i dojrzałością wśród 
niepełnosprawnych. W ich przypadku same chęci, gotowość i dojrzałość do 
podjęcia ról dorosłości są często niewystarczające ze względu na bariery 
zewnętrzne, co może właśnie owocować słabszym związkiem między tymi 
zmiennymi. Jednak nawet w przypadku osób sprawnych widać, że te sfery 
mają niewielki zakres wspólnej wariancji, a zatem analizowanie wkraczania 
w dorosłość z jednego tylko punktu widzenia, czy to ról społecznych, czy to 
dojrzałości, daje mocno zubożony obraz.

Wśród niepełnosprawnych, niezależnie od okresu rozwoju, obie składowe 
dojrzałości psychospołecznej pozostawały na podobnym poziomie, podczas 
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gdy w grupie osób sprawnych dojrzałość psychospołeczna młodych dorosłych 
istotnie przewyższała tę obserwowaną wśród adolescentów i wyłaniających się 
dorosłych. Ponadto, w okresie wczesnej dorosłości poczucie samodzielności 
oraz gotowość do tworzenia bliskich związków intymnych pozostawały wśród 
osób sprawnych na poziomie wyższym niż w grupie niepełnosprawnych. O ile 
wczesna dorosłość jest więc powiązana ze znacząco odmiennym funkcjono-
waniem psychicznym osób sprawnych, wyrażającym się wyższym poczuciem 
odpowiedzialności za własne działania, autonomiczną postawą oraz gotowością 
do zbudowania trwałego związku intymnego, to wśród osób niepełnosprawnych 
efektu takiego nie zaobserwowano. Do podobnych wniosków doszły także N. Ga-
lambos, J. Magill-Evans i J. Darrah (2008), które również badały osoby sprawne 
i te z ruchowym ograniczeniem sprawności, przede wszystkim nieuczące się, 
w wieku 20-30 lat, a więc grupy podobne do biorących udział w moich badaniach.

W przypadku znacznej grupy osób niepełnosprawnych zakończenie edukacji 
nie wiąże się w tak poważnym stopniu, jak ma to miejsce wśród osób sprawnych, 
z podejmowaniem ról społecznych zwiększających ich niezależność i samowy-
starczalność (aktywność zawodowa, opuszczenie domu rodzinnego). Znaczny ich 
odsetek nadal pozostaje w znacznej zależności od rodziców/opiekunów, a tym 
samym nie występują zewnętrzne okoliczności, które, nawet jeśli nie bezpośred-
nio, mogą przyczynić się do wzrostu dojrzałości poprzez tworzenie warunków do 
radzenia sobie z nowymi problemami. To właśnie może być przyczyną dodatniego 
związku między dojrzałością a radzeniem sobie skoncentrowanym na zadaniu 
(taks-oriented coping; Galambos, Magill-Evans, Darrah, 2008; por. Terelak, 
2001). Wzrost dojrzałości w efekcie konfrontacji z wyzwaniami dorosłości ma 
większą szansę wystąpienia, gdy jednostka ma wewnętrzne zasoby wspierające 
radzenie sobie ze stresem, których osobom niepełnosprawnych często brakuje 
(Galambos, Magill-Evans, Darrah, 2008; (Enright, Conyers, Szymanski, 1996; 
Hitchins, Luzzo, Retish, Horvath, Ristow, 1998; Galambos, Kolaric, Sears, Maggs, 
1999). Wczesna dorosłość nie niesie ze sobą istotnych zmian w życiu osób nie-
pełnosprawnych także dlatego, że często nie są one gotowe na ich przyjęcie, a po-
stępujące wykluczenie jest dodatkowo wzmacniane przez ich niższą dojrzałość.

Wraz z wiekiem i przechodzeniem przez kolejne etapy wkraczania w do-
rosłość różnice pomiędzy osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi, pod 
względem najpopularniejszych wskaźników wkraczania w dorosłość, przyjmują 
coraz szerszy zakres. Z punktu widzenia tych dwóch obszarów, ról społecznych 
i dojrzałości, w grupie osób niepełnosprawnych niewiele się zmienia. Często 
pełnią role zależne (Pallas, 2007), w mniejszym stopniu się usamodzielniają, 
niżej oceniają swoją gotowość do zbudowania dojrzałego związku intymnego. 
W jaki sposób zatem ten psychospołeczny kontekst, tworzony przez realizowane 
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role społeczne i dojrzałość psychospołeczną w różnych okresach rozwoju, od-
działuje na formowanie się tożsamości osób sprawnych i niepełnosprawnych?

5.1.2. Formowanie się tożsamości w okresie wkraczania w dorosłość

5.1.2.1. Tożsamość w różnych okresach rozwoju

W okresie dorastania najwyraźniej ujawniły się wskaźniki kryzysu tożsamości 
i działań nastawionych na poszukiwanie odpowiedzi na pytania tożsamościowe. 
Dorastający poświęcali najwięcej energii na budowanie wizji własnej przyszło-
ści i poszukiwanie kierunku, w którym pragną podążyć, ale także odczuwali 
największy niepokój i lęk dotyczący tego, w jakim kierunku zmierza ich życie. 
Jest to obserwacja zgodna z wieloma badaniami (przegląd: Kroger, 2007b).

W porównaniu do adolescentów eksploracja w wyłaniającej się dorosłości 
w mniejszym stopniu była poświęcona na pogłębioną ocenę już dokonanych 
wyborów. Wyłaniający się dorośli odczuwali także nieco mniejsze obawy zwią-
zane z własną przyszłością. Być może podjęcie studiów i zgłębianie określonej 
dziedziny wiedzy wprowadza pewien ład i pomaga młodemu człowiekowi ukie-
runkować swoją aktywność (podobne wyniki uzyskali także Luyckx, Schwartz
i in., 2008).

Potraktowanie uczniów szkół średnich oraz studentów jako znajdujących się 
w innych okresach rozwoju wydaje się zasadne. Choć J. Arnett (2000) proponuje 
traktowanie 18-25-latków jako „wyłaniających się dorosłych”, to widać, że ucz-
niowie i studenci różnią się od siebie nie tylko realizowanymi rolami społecznymi, 
ale także tożsamością osobistą. Wkroczenie na ścieżkę edukacji akademickiej nie 
jest po prostu przedłużeniem kształcenia na poziomie średnim i obu tych grup 
(tj. uczniów i studentów) nie można traktować jako reprezentujących tę samą 
populację. Faktem jest jednak, że dopiero w okresie wczesnej dorosłości, po 
zakończeniu edukacji, zmianie ulega całokształt funkcjonowania młodych ludzi.

Wśród młodych dorosłych działania eksploracyjne były najsłabsze. W naj-
mniejszym stopniu byli oni nastawieni na poszukiwanie i eksperymentowanie, 
a osoby sprawne w tym okresie życia odczuwały także mniej niepewności 
i zagubienia niż osoby w okresie adolescencji i wyłaniającej się dorosłości. 
Ponieważ różne formy eksploracji są zaangażowane w przekształcanie toż-
samości, wyniki potwierdzają tezę (Kroger, 2007b), że w okresie dorosłości 
zmiany tożsamości są mniej prawdopodobne.

Osoby w różnych okresach rozwoju nie różniły się od siebie na wymiarach 
zobowiązań. Zarówno przekonanie o odkryciu kierunku, w którym pragną 
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podążyć w swoim życiu, jak również identyfi kacja z podjętymi już decyzjami, 
były wśród nich podobne. O ile obserwacje dotyczące eksploracji pozostają 
w zgodzie z wynikami innych badaczy (Luyckx, Schwartz, Goossens, Pollock, 
2008), to można się było spodziewać, że podjęcie zobowiązań tożsamościowych 
i poziom identyfi kacji z nimi, będzie najwyższy w okresie wczesnej dorosłości 
(por. Luyckx, Schwartz, Berzonsky, Soenens, Vansteenkiste, Smits, Goossens, 
2008). Jednak brak tego efektu nie może być zrozumiany bez wzięcia pod 
uwagę zróżnicowania pomiędzy osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi, 
co zostanie omówione w dalszej części.

Obok coraz słabszej eksploracji, a tym samym coraz bardziej stabilnej, mniej 
podatnej na zmiany tożsamości osobistej, osoby w kolejnych okresach rozwoju 
czuły się coraz bardziej dorosłe, co jest zgodne z przewidywaniami i wnioskami 
innych badaczy (Benson, Furstenberg, 2007; Brzezińska, Piotrowski, 2010a). 
O ile tożsamość osobista analizowana w badaniach odnosiła się do ogólnej wizji 
własnego życia, to poczucie dorosłości jest raczej elementem obrazu własnej 
osoby. Znaczne różnice pod tym względem pomiędzy dorastaniem a wczesną 
dorosłością, przy jednoczesnych nieznacznych zmianach na wymiarach zobo-
wiązania, sugerują, że sytuacja edukacyjna sama w sobie oddziałuje raczej na 
sferę obrazu siebie jako dorosłego człowieka niż na całościowe poczucie toż-
samości. System zobowiązań tożsamościowych wydaje się w znacznej mierze
niezależny od okresu rozwoju, co dowodzi dużego zróżnicowania występują-
cego wśród osób wkraczających w dorosłość i jest potwierdzeniem indywidu-
alizowania się ścieżek życia współczesnej młodzieży. Od czego więc zależą 
natężenie eksploracji, siła zobowiązań, poczucie dorosłości?

5.1.2.2. Status dorosłości: role społeczne okresu dorosłości i dojrzałość 
psychospołeczna jako kontekst dla rozwoju tożsamości

Ze względu na to, że realizowanie ról społecznych dorosłości i dojrzałość 
psychospołeczna nie są silnie ze sobą związane, można oczekiwać, że w przy-
padku osób wkraczających w dorosłość, pojawią się zarówno takie jednostki, 
u których znaczna liczba realizowanych ról społecznych będzie współwystę-
powała z wysoką dojrzałością, jak i osoby o innym układzie tych wymiarów, 
jak chociażby opisana przez E. Greenberger i L. Steinberga (1986) grupa osób 
pseudodojrzałych (Galambos, Tilton-Weaver, 2000 – używają one terminu 
adultoid), czyli odznaczających się dużą liczbą realizowanych ról społecznych 
i niską dojrzałością. Wyniki, które uzyskałem, prowadzą do wniosku, że to 
podejście jest przydatne w badaniach nad wkraczaniem w dorosłość.
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Różnice pod względem tożsamości osobistej, pomiędzy czterema grupami: 
(1) „niedorosłymi”: mało ról, mała dojrzałość, (2) „dojrzałymi”: mało ról, duża 
dojrzałość, (3) „niedojrzałymi dorosłymi”: dużo ról, mała dojrzałość, (4) „doj-
rzałymi dorosłymi”: dużo ról, duża dojrzałość, okazały się wyraźne, choć obie 
te sfery, tj. role dorosłości i dojrzałość, w większości przypadków nie wchodziły 
w interakcję i oddziaływały na tożsamość w sposób odrębny od siebie.

Wyższa eksploracja wystąpiła w obu grupach odznaczających się realizo-
waniem małej liczby ról okresu dorosłości (niedorośli, dojrzali), które były 
także młodsze (ok. 21 lat), podczas gdy wśród osób, które obok dużej liczby 
ról społecznych, cechowały się także dużą dojrzałością (ok. 27 lat), zaobser-
wowano wyraźną wizję własnej przyszłości, silną identyfi kację z podjętymi 
zobowiązaniami, a niskie natężenie działań eksploracyjnych sugerowało, że 
ich tożsamość nie znajduje się w fazie przekształcania i wykazuje dużą sta-
bilność. Wyniki te były dość przewidywalne i zgodne z doniesieniami innych 
(Galambos, Tilton-Weaver, 2000).

Najciekawsze wyniki związane były z grupą „niedojrzałych dorosłych”, 
która, co należy podkreślić, stanowiła zaledwie 10% próby (w badaniach Ga-
lambos, Tilton-Weaver, 2000, grupa ta stanowiła 13% próby osób w okresie 
wczesnej adolescencji), a więc można się spodziewać, że także w populacji 
generalnej osoby, które realizują dużą liczbę ról społecznych, a jednocześ-
nie są mało dojrzałe, występują rzadko. W grupie tej, w której średni wiek 
wynosił niemal 27 lat, zaobserwowano znaczne natężenie obaw związanych 
z przyszłością oraz najniższą identyfi kację ze zobowiązaniami spośród czterech 
wyodrębnionych kategorii. Nawet wśród osób o kilka lat młodszych („nie-
dorośli”, „dojrzali”) identyfi kacja z podjętymi zobowiązaniami była wyższa.

Jeśli podjęcie ról okresu dorosłości nie prowadzi do zwiększenia się doj-
rzałości psychospołecznej lub jeśli role te nie są podejmowane przez osoby 
wystarczająco dojrzałe, to sytuacja taka może znacząco utrudniać formowanie 
tożsamości. Niska identyfi kacja ze zobowiązaniami powinna wiązać się, i wiąże 
w większości przypadków (m. in. Brzezińska, Piotrowski, 2011b; Brzezińska, 
Piotrowski i in., 2010), z wysokim natężeniem działań eksploracyjnych. Jeśli 
jednostka ocenia podjęte zobowiązania jako nieodpowiednie i niepasujące do 
własnych oczekiwań i planów (zgodnie z koncepcją Bosmy i Kunnen, 2001; 
także: Waterman, 1990), powinna uruchomić mechanizmy nastawione na jej 
zmianę. W takiej sytuacji wzrastać powinno przede wszystkim natężenie eksplo-
racji wszerz. Niestety, w przypadku „niedojrzałych dorosłych”, na przeszkodzie 
mogą stać właśnie podjęte role okresu dorosłości, obniżające natężenie działań 
eksploracyjnych. „Niedojrzali dorośli”, podobnie zresztą jak „dojrzali doro-
śli”, to osoby najczęściej posiadające partnera, często małżonka, prowadzące 
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samodzielne gospodarstwo domowe, pracujące zawodowo. Osoby te podjęły 
szereg ważnych decyzji, które w znacznej mierze wyznaczają ich miejsce 
w strukturze społecznej, organizują ich codzienną aktywność, wyznaczają cele 
na bliższą i dalszą przyszłość, a to z całą pewnością nie sprzyja eksploracji 
i zmianie zobowiązań, nawet jeśli identyfi kacja z nimi jest niska.

Sytuacja, w jakiej znajdują się „niedojrzali dorośli”, znajduje swoje odbicie 
także w ich relatywnie niskim poczuciu dorosłości. Niższe poczucie dorosłości 
wystąpiło tylko wśród osób, które były mało dojrzałe i realizowały małą liczbę 
ról okresu dorosłości, a więc będących dopiero na początku drogi ku dorosłości. 
Wyniki te potwierdzają wnioski, jakie można wysnuć z danych prezentowanych 
przez M. Jordyn i M. Byrd (2003), wskazujące, że nie w każdym przypadku 
podjęcie ról dorosłości przyczynia się do lepszego przystosowania i osobis-
tego rozwoju oraz wspiera tezę o istotnym związku formowania tożsamości 
i psychospołecznego kontekstu rozwoju.

Te ogólne zależności pomiędzy rolami społecznymi, dojrzałością i tożsa-
mością należy jednak rozpatrywać w kontekście sytuacji edukacyjnej, która 
jest czynnikiem modyfi kującym relacje między nimi.

5.1.2.3. Role okresu dorosłości – dojrzałość psychospołeczna – tożsamość: 
model mediacyjny

Związki pomiędzy różnymi wskaźnikami przebiegu wkraczania w dorosłość: 
(1) role społeczne dorosłości, (2) dojrzałość psychospołeczna, (3) tożsamość oso-
bista, (4) poczucie dorosłości oraz (5) wiek, były podobne wśród osób sprawnych 
i niepełnosprawnych, co dowodzi, że wewnętrzna dynamika formowania tożsamo-
ści i podstawowe mechanizmy jej zmiany nie są w znaczącym stopniu zaburzane 
przez ograniczenie sprawności. Niepełnosprawność raczej wiąże się z tym, jak 
młodzi ludzie interpretują i oceniają różnorodne wydarzenia, na ile przywiązują do 
nich wagę i uwzględniają w procesie budowania tożsamości, a więc przyczynia się 
do zmiany ważności pewnych sfer, być może do zmiany elementów składających 
się na tożsamość, ale podstawowe mechanizmy, w obu grupach wydają się podob-
ne. Przykładowo, role społeczne dorosłości w obu grupach wywierają podobny 
wpływ na rozwój, co wskazuje na wagę wyników świadczących o trudnościach 
z ich podejmowaniem w grupie osób niepełnosprawnych.

Zakładałem, na podstawie wyników badaczy posługujących się zbliżonymi 
metodami pomiaru (przede wszystkim: Luyckx, Schwartz, Goossens, Pollock, 
2008; por. także Rys. 2.3, na s. 84), że poczucie dorosłości jednostki, będzie 
rozwijało się w efekcie położenia na trzech wymiarach: ról społecznych okresu 
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dorosłości, dojrzałości psychospołecznej i tożsamości osobistej. Sądziłem, że 
wysokie poczucie dorosłości będzie swego rodzaju zwieńczeniem wkraczania 
w dorosłość, „papierkiem lakmusowym” ukazującym jego przebieg. Wyniki 
tego nie potwierdziły, a poczucie dorosłości okazało się mediatorem pomiędzy 
wiekiem, rolami okresu dorosłości i dojrzałością psychospołeczną, a tożsamością 
osobistą. Stoi to w sprzeczności z ujmowaniem poczucia dorosłości jako głównej 
zmiennej zależnej w badaniach nad wkraczaniem w dorosłość (Nelson, Barry, 
2005) i każe traktować tę sferę jako etap pośredni w rozwoju poczucia tożsamości.

Jedną z przyczyn ujawnionej różnicy może być inny status „dorosłości” 
w Polsce i krajach Europy Zachodniej, a właściwie w Belgii, bo w tym kraju prze-
prowadzono badania najbardziej zbliżone do tych przeprowadzonych przeze 
mnie (Luyckx, Schwartz, Goossens, Pollock, 2008). Możliwe, że „bycie doros-
łym”, jest dla młodych Polaków ważniejsze niż dla badanych w krajach wyżej 
rozwiniętych gospodarczo, zamożniejszych, a tym samym dających lepsze 
warunki do odraczania dorosłości. Być może dlatego ten element samowiedzy 
jest w naszym kraju budowany w oparciu o najbardziej wyraziste zdarzenia 
występujące w życiu jednostki, np. pełnione role społeczne. Wśród młodych 
Polaków dorosłość może być czymś bardziej pożądanym i cenionym, stąd 
bardziej zależy im na osiągnięciu tego statusu, a powodzenie w tym procesie 
wpływa na całościowe poczucie tożsamości i ma znaczący wpływ na to, jak 
oceniane jest dotychczasowe życia oraz perspektywy na przyszłość. Dla mło-
dych Belgów poczucie bycia dorosłym człowiekiem wynika nie tylko z faktu 
realizowania ról okresu dorosłości i osiągnięcia odpowiedniego poziomu doj-
rzałości. Zaczynają oni czuć się dorośli, gdy odkryją kierunek, w którym pragną 
podążyć, wiedzą, czemu się w życiu poświęcić i jak kierować własnym życiem. 
Dla młodych ludzi w naszym kraju uzyskanie statusu człowieka dorosłego, 
zarówno w ocenie otoczenia, jak i we własnej, może być kwestią tak ważną, 
że to właśnie ten czynnik wpływa na formowanie tożsamości, a nie odwrotnie.

Tacy autorzy jak Shanahan, Porfeli i Mortimer (2005) oraz Johnson, Berg, 
Sirtozki (2007) wykazują, że z punktu widzenia analizy rozwoju poczucia do-
rosłości optymalny jest model łącznego wpływu (confl uence model), w którym 
podkreśla się, że poczucie dorosłości oparte jest na dwóch fi larach, rolach 
okresu dorosłości oraz charakterystykach podmiotowych (personal qualities). 
Podejście takie wydaje się kluczowe nie tylko w przypadku poczucia dorosłości, 
ale także w odniesieniu do rozwoju innych wymiarów tożsamości, ale uzyskane 
wyniki sugerują, że mamy tu do czynienia raczej z modelem sekwencyjnym, 
a nie odrębnym wpływem obu tych kategorii.

Poczucie dorosłości i jego rozwój, bazujące głównie na wieku i dojrzałości 
psychospołecznej, to dopiero krok pośredni na drodze do uformowania tożsa-
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mości. Młodzi ludzie, budując wizję własnego życia, radząc sobie z zamętem 
tożsamościowym i decydując o tym, czy podjęte zobowiązania są dla ich od-
powiednie, opierają się na poczuciu dorosłości, które może być wskaźnikiem 
tego, czy rozwój przebiega w sposób pożądany. Jeśli realizowane role społeczne 
oraz uzyskany poziom dojrzałości psychospołecznej sygnalizują młodemu 
człowiekowi, że staje się on coraz bardziej dorosły (a, jak się wydaje, w wieku
18-30 lat jest to stan pożądany), to jest to także sygnał, że droga, którą podąża, 
wybory, które podejmuje, idee, którym się poświęca, są odpowiednie. W takiej 
sytuacji może dochodzić do podejmowania kolejnych zobowiązań i silnej 
identyfi kacji z nimi, a więc rozwiązania kryzysu tożsamości.

Podejmowanie kolejnych ról okresu dorosłości przyczynia się do wzrostu 
dojrzałości psychospołecznej (poczucie samodzielności, gotowość do tworzenia 
bliskich związków intymnych), co przy jednoczesnym braku bezpośredniego zwią-
zku dojrzałości z wiekiem sugeruje, że charakterystyka ta kształtuje się w znacznej 
mierze w wyniku doświadczeń indywidualnych, związanych z rozwojem społecz-
nym, że kształtuje się ona w działaniu, w trakcie radzenia sobie z wymaganiami, 
które stawia przed młodym człowiekiem okres wkraczania w dorosłość. Realizowa-
ne role okresu dorosłości tworzą społeczny kontekst, w ramach którego dochodzi 
do zmian na poziomie wewnętrznym, związanych z formowaniem się tożsamości 
i ogólnie pojętym dojrzewaniem (por. Andrew, Eggerling-Boeck, Sandefur, Smith, 
2007). Im bardziej ktoś jest dorosły w „klasycznym” ujęciu (ma pracę, prowadzi 
samodzielne gospodarstwo domowe, zakłada rodzinę), pośrednio zaczyna także 
czuć się bardziej dorosłym, co potwierdza tezy badaczy (m. in. Shanahan, Porfe-
li, Mortimer, 2005; Johnson, Berg, Sirotzki, 2007a; Benson, Furstenberg, 2007), 
którzy przeciwstawiają się negowaniu znaczenia ról społecznych dla rozwoju 
w okresie wkraczania w dorosłość. Jednak ich związek z tożsamością jest me-
diowany przez inne czynniki, stąd też czasami ich wpływ może się nie ujawniać.

Oprócz faktu, że wiek metrykalny wiąże się ze wzrostem poczucia dorosłości, 
to przyczynia się także do coraz mniejszego zaangażowania młodych ludzi w eks-
plorację adaptacyjną, związaną ze zmianami tożsamości, jej dopasowywaniem do 
wewnętrznych i zewnętrznych (Kerpelmann, Pittman, Lamke, 1997) standardów, 
otwartością struktury tożsamości na włączanie nowych elementów. Osiągnięcie 
określonego wieku może dla młodych ludzi stanowić informację, czy eksploro-
wanie jest jeszcze czymś punktualnym, dopuszczalnych, wskazanym. Zasadniczą 
kwestią mogą tu być normy społeczne, określające mniej więcej, kiedy okres mo-
ratorium powinien zostać zakończony, a jednostka powinna podjąć długotrwałe 
zobowiązania i znaleźć dla siebie społeczną niszę. Szczególnie istotne wydaje się 
w tym przypadku zakończenie edukacji, które moim zdaniem wyznacza faktyczny 
początek wczesnej dorosłości, niezależnie od tego, w jakim wieku się dokonuje.
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Ponieważ omówiony mechanizm występuje zarówno wśród osób sprawnych, 
jak i niepełnosprawnych, to znaczy, że wewnętrzne mechanizmy (dynamika) 
formowania tożsamości nie są w pełni odpowiedzialne za różnice pomiędzy 
porównywanymi grupami. Silniejsze podjęcie zobowiązań przez osoby niepełno-
sprawne nie wynika przecież z większej liczby realizowanych przez nich ról czy 
większej dojrzałości psychospołecznej, bo sytuacja taka nie wystąpiła. Gdyby 
ograniczenie sprawności samo w sobie (albo inne zmienne, których w projekcie 
nie uwzględniono) nie wywierało wpływu na tożsamość, to należałoby się spo-
dziewać, że osoby niepełnosprawne uzyskają wyraźnie niższe wyniki na wymia-
rach zobowiązania. Jednak w każdym analizowanym okresie rozwoju okazywało 
się, że niepełnosprawność wywiera bezpośredni wpływ na tożsamość osobistą, 
stanowiąc jeden z istotnych predyktorów jej formowania, obok ról społecznych 
dorosłości, dojrzałości psychospołecznej, poczucia dorosłości czy wieku.

5.1.3. Typologia osób wkraczających w dorosłość

Analiza przebiegu wkraczania w dorosłość nie musi dotyczyć tylko wewnętrz-
nych mechanizmów zmiany i stałości (Roberts, Caspi, Moffi tt, 2001). Czasami 
tym, co interesuje badaczy jest uzyskanie informacji na temat tego, jak duże 
jest zróżnicowanie wewnątrzgrupowe i jak wiele jest typowych „ścieżek ku 
dorosłości” (por. Sińczuch, 2002; Luyckx, Schwartz, Goossens, Soenens, Be-
yers, 2008). Nie inaczej było także w moich badaniach.

Uzyskane wyniki ujawniły, przy uwzględnieniu wszystkich analizowanych 
przeze mnie wskaźników wkraczania w dorosłość (realizowanie ról społecz-
nych dorosłości, dojrzałość psychospołeczna, tożsamość osobista i poczu -
cie dorosłości), że wśród młodych ludzi można zaobserwować cztery różne 
typy, wyodrębnione na podstawie analizy skupień, wskazujące na odmienne 
radzenie sobie z zadaniem, jakim jest osiągnięcie dorosłości. Grupy podobne 
do tych ujawnionych w moich badaniach, opisują także inni badacze (np. Wine -
fi eld, Harvey, 1996; Galambos i Tilton-Weaver, 2000; Galambos, Barker, Tilton-
-Weaver, 2003; Luyckx, Schwartz, Goossens i in. 2008; Benson, Elder, 2011). 
We wszystkich tych badaniach liczba uzyskiwanych podgrup była zbliżona.

Wszystko zależy, oczywiście, od przyjętych metod analizy, ale wydaje się,
że na poziomie najbardziej ogólnym, tych kilka typów uzyskiwanych przez 
różnych badaczy w badaniach różnych grup, pozwala na dość dobry opis 
populacji młodych ludzi wkraczających w dorosłość. Analiza tego, jak czę-
sto poszczególne typy występowały w różnych okresach rozwoju, z jednej 
strony prowadzi do wniosku o istotnym znaczeniu sytuacji edukacyjnej, jako 
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wskaźnika etapu wkraczania w dorosłość, ale świadczy również o znacznym 
zróżnicowaniu rozwojowych trajektorii, z jakim mamy dziś do czynienia.

Wśród badanych w wieku 18-30 lat, najczęściej występującym typem osób 
wkraczających w dorosłość byli „poszukiwacze” (36% próby), którzy wciąż 
zmagają się z kryzysem tożsamości, ale liczba realizowanych przez nich ról 
okresu dorosłości oraz poziom dojrzałości i poczucia dorosłości, pozwalają 
na stwierdzenie, że są oni dość dobrze przystosowani i aktywnie podchodzą 
do formowania tożsamości. Ze względu na to, że w grupie „poszukiwaczy” 
wyraźnie ujawnia się niewielka liczba podjętych zobowiązań i raczej słaba 
identyfi kacja z nimi, to właśnie przedstawicieli tej grupy można opisać jako 
znajdujących się w okresie moratorium (Erikson, 1968). Wciąż nie poradzili 
sobie z tożsamościowym zamętem, ale widać pewne przejawy aktywnego 
radzenia sobie z tym zadaniem.

„Poszukiwacze” występują często w każdym okresie rozwoju. Największy 
ich odsetek wystąpił w okresie dorastania (41%), ale był on tylko o kilka punk-
tów procentowych wyższy niż ten zaobserwowany w okresie wyłaniającej się 
dorosłości (32%) i wczesnej dorosłości (33%), co pokazuje, że aż do końca 
trzeciej dekady życia, niezależnie od sytuacji edukacyjnej, ponad jedna trzecia 
młodych ludzi odznacza się raczej umiarkowanym zaangażowaniem w reali-
zowanie ról dorosłości i niezbyt wysokim poczuciem dorosłości.

O ile „poszukiwacze” to osoby, które jeszcze nie odkryły kierunku, w którym 
pragną w swoim życiu podążyć, o tyle druga co do częstości występowania 
grupa osób – „dekonstruktorzy” (28% próby), wydaje się zaangażowana 
w zmianę zbudowanej już uprzednio tożsamości. Osoby te silnie identyfi kują 
się z podjętymi zobowiązaniami, ale jednocześnie odznaczają się wyraźną 
eksploracją. To zaangażowanie w eksplorację jest ułatwione ze względu na 
małą liczbę realizowanych ról okresu dorosłości. Tym, co charakterystyczne 
dla „dekonstruktorów”, to niewielkie obawy dotyczące własnej przyszłości 
(eksploracja ruminacyjna). Można przypuszczać, że jest to spowodowane tym, 
że osoby te poradziły już sobie wcześniej z kryzysem tożsamości, uformowały 
wizję własnej osoby i swojego miejsca w świecie, podjęły zobowiązania toż-
samościowe, a obecnie dokonują przekształceń w tym obszarze, które jednak 
nie stanowią dla nich zagrożenia i przez to nie przyczyniają się do wzrostu lęku 
przed przyszłością. „Dekonstruktorzy” nie odczuwają zagrożenia dla własnej 
tożsamości (por. Oleś, 2008), ale w bezpiecznej atmosferze dokonują jej zmiany.
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Większość „dekonstruktorów” to osoby uczące się (37% adolescentów i 35%
studentów należało do tej grupy), bardzo rzadko są to młodzi dorośli, którzy 
zakończyli już edukację (13% tej grupy). Pozostaje to w zgodzie z dość pow-
szechną oceną środowiska edukacyjnego jako sprzyjającego zmianie tożsa-
mości (Montgomery, Côté, 2003; Lefkovitz, 2005; Kroger, 2007b). Wśród 
wyłaniających się dorosłych (studenci) to właśnie „dekonstruktorzy” są grupą 
najliczniejszą, co także przemawia za zasadnością takiego właśnie wyjaśniania 
tych wyników.

Rzadkie występowanie „dekonstruktorów” w okresie wczesnej dorosłości 
może dowodzić, że faktycznie jest to okres, w którym młodzi ludzie są mniej 
chętni do zmiany podjętych zobowiązań niż w okresach wcześniejszych. W ta-
kiej sytuacji ciekawie przedstawia się kwestia tak dużej grupy „poszukiwa-
czy” w tym okresie życia (33%). Jeśli uznalibyśmy, że wczesna dorosłość nie 
sprzyja zmianom tożsamości, to należałoby zastanowić się, na ile tożsamość 
„poszukiwaczy” jest faktycznie stanem poprzedzającym rozwiązanie kryzysu, 
a na ile jest to dowód na niezdolność do poradzenia sobie z kryzysem, czyli 
przedłużone trwanie w nim będące przejawem trudności rozwojowych, brakiem 
odpowiednich kompetencji czy wsparcia. Uzyskane wyniki nie pozwalają na 
stwierdzenie, na ile kryzys tożsamości „poszukiwaczy” jest efektem niezde-
cydowania, które można określić jako rozwojowe (indecision), czyli będące 
faktycznym okresem moratorium poprzedzającym podjęcie zobowiązań, a na
ile jest to niezdolność jednostki (indecisiveness) do podjęcia zobowiązań (Bau-
meister, Shapiro, Tice, 1985). Z jednej strony, istnieje szereg badań udowadniają-
cych (m. in. Kunnen, Wassink, 2003; Cramer, 2004; Fadjuoff, Pulkinnen, Kokko, 
2005), że adolescencja i wyłaniająca się dorosłość nie są krytycznymi okresami 
rozwoju tożsamości, a podążanie w kierunku tożsamości osiągniętej może, 
i odbywa się, także w dorosłości, nie tylko wczesnej. Z drugiej strony, J. Kro -
ger (2007a) na podstawie przeglądu badań nad statusem tożsamości stwier-
dza, że odsetek tych, którzy osiągają najbardziej sprzyjający adaptacji status 
tożsamości osiągniętej, nie przekracza 50%, a więc ponad połowa badanych 
albo nie doświadcza, albo nie w pełni radzi sobie z kryzysem tożsamości. Nie-
stety badania, które autorka wzięła pod uwagę obejmowały przede wszystkim 
studentów, więc nie mówią nic o sytuacji osób nieuczących się. Badania nad 
trwałością kryzysu doświadczanego przez „poszukiwaczy” w okresie wczes-
nej dorosłości jak dotąd nie doczekały się pogłębionych badań i z pewnością 
stanowią ciekawy obszar badawczy, ale wydaje mi się, że sprawą kluczową 
jest w tym przypadku to, że osoby z tej grupy jeszcze nie zdecydowały się na 
zaangażowanie w realizację ról dorosłości oraz że, w większości przypadków, 
jest to sytuacja przejściowa.



155

Kolejną grupę ujawnioną wśród osób badanych, którą określiłem mianem 
„roz proszonych” (17% próby), charakteryzuje dominujący kryzys toż-
samości, ale w przeciwieństwie do „poszukiwaczy” nie widać wśród nich 
działań nastawionych na jego rozwiązanie. Osoby te realizują małą liczbę 
ról okresu dorosłości, odznaczają się bardzo niską dojrzałością psychospo-
łeczną, niskim poczuciem dorosłości, niską identyfi kacją ze zobowiązaniami, 
których też nie jest wiele. Wśród osób tych dominuje lęk przed przyszłością, 
niezdolność do poradzenia sobie z kryzysem, zagubienie. Ten szczególnie 
niesprzyjający układ czynników jest zagrożeniem dla ich dalszego rozwoju, 
gdyż współwystępuje z niskim natężeniem eksploracji adaptacyjnej (wszerz, 
w głąb), co świadczy o tym, że wykazują oni niewielką aktywność nastawioną 
na zmianę i poradzenie sobie z tożsamościowym zamętem.

Sytuacja osób z grupy „rozproszonych” wydaje się dość trudna i z pew -
nością jest w subiektywnym odczuciu niekomfortowa. K. Luyckx, S. Schwartz, 
M. Berzonsky i in. (2008) wykazali, że uczniowie i studenci, u których domi-
nuje eksploracja ruminacyjna (sytuację taką nazywają diffused diffusion, czyli 
„rozproszone rozproszenie”), charakteryzują się niską samooceną, wysokim 
nasileniem symptomów depresyjnych, wysokim lękiem. Te problemy natury 
emocjonalnej z pewnością nie ułatwiają podejmowania ról okresu dorosłości 
i nabywania poczucia samodzielności, nie sprzyjają też rozwojowi intymności 
w relacjach z innymi. Spośród ujawnionych typów osób wkraczających w doros-
łość, grupa „rozproszonych” znajduje się z pewnością w najtrudniejszej sytu-
acji. Nagromadzenie różnorodnych czynników ryzyka każe uznać je za szcze-
gólnie zagrożone negatywnym przebiegiem formowania tożsamości. Z kolei 
pozytywną informacją jest to, że jest to grupa relatywnie rzadko występującą.

„Rozproszeni” najczęściej występowali w okresie dorastania (20%), nieco 
mniej było ich w okresie wyłaniającej się dorosłości (18%), a najrzadziej wy-
stępowali w okresie wczesnej dorosłości (14%), ale, podobnie jak w przypadku 
„poszukiwaczy”, różnice są niewielkie. Tym niemniej, najrzadsze występowanie 
grupy „rozproszonych” w okresie wczesnej dorosłości, stanowi kolejne potwier -
dzenie tego, że zakończenie edukacji może być ważnym wydarzeniem na drodze 
ku uformowaniu własnej tożsamości i stanowi kontekst motywujący jednostkę 
do zaangażowania się w aktywność w świecie ludzi dorosłych oraz wypraco-
wania bardziej dojrzałej i klarownej wizji własnej osoby i własnej przyszłości.

Porównując „poszukiwaczy”, „dekonstruktorów” oraz „rozproszonych”, 
moż na zaryzykować stwierdzenie, że mamy tu do czynienia z trzema różnymi 
rodzajami kryzysu tożsamości. Pierwsza z tych grup wydaje się doświadczać 
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kryzysu motywacyjnego (Baumeister, Shapiro, Tice, 1985), nacechowanego 
dążeniem do podjęcia zobowiązań. „Dekonstruktorów” można utożsamić 
z osobami, o których R. Bameister i in. (1985) mówią, że doświadczają kryzysu 
legitymizacyjnego. Podjęli już zobowiązania tożsamościowe, ale nie są one 
w pełni zgodne z ich oczekiwaniami czy wartościami. Z kolei kryzys, jakiego 
doświadczają osoby z grupy „rozproszonych”, można nazwać personalnym, 
gdyż wydaje się on opierać na defi cytach jednostki, jej cechach i braku kom-
petencji osobistych. Prawdopodobnie w tej właśnie grupie najwyższe jest 
niezdecydowanie rozumiane jako stabilna cecha osobowości (indecisiveness).

Wim Meeus, Rens van de Schoot i in. (2010) stwierdzają ogólnie, że formo-
wanie tożsamości w okresie wkraczania w dorosłość można opisać jako coraz 
większą liczbę silnych zobowiązań tożsamościowych, podejmowanych przez 
młodych ludzi oraz ich coraz mniejsze zaangażowanie w proces eksploracji. Toż-
samość staje się z czasem coraz bardziej stabilna i wyrazista. H. Bosma i S. Kun-
nen (2001) podkreślają z kolei, że ten ogólny trend jest co prawda często ob-
serwowany, ale sytuacja taka dotyczy tych osób, których codzienne doświad-
czenia są wolne od poważnych konfl iktów, długotrwałego stresu, rozbieżności 
pomiędzy stanem oczekiwanym i faktycznym. Zgodne z tym poglądem są wy -
niki uzyskane przez J-E. Nurmiego i K. Salmelę-Aro (2002), według których 
pozytywne doświadczenia, związane z rozwojem kariery zawodowej po za-
kończeniu edukacji ,wiązały się ze spadkiem liczby celów osobistych, podczas 
gdy problemy na tym polu wiązały się ze wzrostem liczby osobistych planów 
związanych z innymi, alternatywnymi obszarami aktywności. Wyniki, które 
uzyskałem, potwierdzają ogólną tezę, którą formułują W. Meeus, R. Schoot i in.
 (2010), ale tylko część osób badanych podąża tą drogą.

Ostatnią grupę, którą określiłem jako „ustabilizowani” (19% próby), sta -
nowiły osoby, które realizowały dużą liczbę ról okresu dorosłości, były 
w wysokim stopniu dojrzałe, charakteryzowały się dużą liczbą zobowiązań 
i silną identyfi kacją z nimi, odznaczały się wysokim poczuciem dorosłości. 
Osoby te, w odniesieniu do każdego ze wskaźników dorosłości, można 
okreś lić jako „dorosłych”.

„Ustabilizowani” stanowili 40% osób we wczesnej dorosłości, a więc choć 
byli grupą najczęściej występującą w tym okresie rozwoju, to jednak większość 
osób w tej fazie (pozostałe 60%) nadal doświadczała kryzysu motywacyjne-
go, legitymizacyjnego bądź personalnego. Choć więc zakończenie edukacji 
i zmieniający się wtedy kontekst rozwoju są związane ze stabilizowaniem 
tożsamości, przede wszystkim dzięki podejmowaniu ról okresu dorosłości 
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i rozwojowi poczucia dorosłości przyczyniających się do zmniejszenia eksplo-
racji, to dotyczy to mniej niż połowy osób we wczesnej dorosłości (do 30 roku 
życia). Potwierdza to tezy H. Bosmy i S. Kunnen (2001) oraz J-E. Nurmiego 
i K. Salmeli-Aro (2002) na temat znaczenia czynników kontekstowych dla 
rozwoju tożsamości. Pokazuje także, że zakończenie edukacji, jakkolwiek 
wiąże się z wyraźnym „przyspieszeniem” wkraczania w dorosłość, to odpo-
wiada jedynie za pewną część wariancji i niezbędne jest poszukiwanie innych 
uwarunkowań rozwoju w tym okresie.

To, co szczególnie istotne, to fakt, że „ustabilizowani”, którzy poradzili 
sobie z kryzysem tożsamości, rzadko występowali w okresie edukacji. Wśród 
adolescentów stanowili margines (2%), nieco więcej było ich w okresie wy-
łaniającej się dorosłości (15%), ale to wciąż niemal trzykrotnie mniej niż we 
wczesnej dorosłości (40%). Kształcenie się nie sprzyja rozwiązaniu kryzysu 
tożsamości. Dopiero, kiedy młodzi ludzie stają w obliczu wyzwań wczesnej 
dorosłości, ich tożsamość ulega znaczącym przekształceniom. Podkreślenia 
wymaga także fakt, że sytuacja „ustabilizowanych” nie jest dowodem na to, 
że zakończyli oni formowanie tożsamości. Ich tożsamość jest stabilizowana 
przez znaczną liczbę pełnionych ról dorosłości, wysoką dojrzałość i poczucie 
dorosłości, ale zmiany w tych obszarach spowodowane bądź to intencjonalnymi 
działaniami bądź czynnikami niezależnymi od jednostki (rozwód, utrata pracy, 
utrata sprawności), mogą zaburzyć ten układ i doprowadzić do jego przekształ-
cenia. To samo dotyczy, oczywiście, także pozostałych grup. Nie można także 
zapominać o podmiotowej funkcji jednostki jako kreatora rozwoju. Pełnienie 
ról dorosłości, choć wciąż podlegające zegarowi społecznemu, coraz częściej 
podlega indywidualnym wyborom. O tym, czy jakaś rola społeczna dorosłości 
jest realizowana, czy nie, decyduje jednostka, a w kolejnych krokach nastę-
pują zmiany tożsamości będące efektem dopasowania do nowego kontekstu 
(Baumeister, Muraven, 1996).

Wyniki, które uzyskałem, potwierdzają tezy J. Arnetta (2000), że nie tylko 
okres adolescencji, ale wręcz cała trzecia dekada życia to często zbyt mało 
czasu, aby poradzić sobie z rozwiązaniem kryzysu tożsamości. Podejmowanie 
ról okresu dorosłości wspiera ten proces, ale jak wiadomo, gotowość młodych 
ludzi do ich realizowania „przed trzydziestką” jest coraz mniejsza (Szafraniec, 
2011), a sam fakt zakończenia edukacji, choć z pewnością stanowi punkt zwrot-
ny w życiu wielu młodych ludzi, nie zawsze wiąże się z poważnymi zmianami 
w ich funkcjonowaniu.

We wczesnej dorosłości dominują dwie grupy: „ustabilizowani”, którzy 
podjęli tożsamościowe zobowiązania, dojrzeli, stali się osobami dorosłymi oraz 
„poszukiwacze”, u których ten proces, zdaje się, także już został rozpoczęty, ale 
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jeszcze nie odkryły one, czemu chcą się poświęcić. Choć „poszukiwacze” nie 
znajdują się na tym samym etapie, co „ustabilizowani”, ich dojrzałość psycho-
społeczna jest niższa, realizują mniej ról dorosłości, a także czują się znacznie 
mniej dorośli, to wydaje się, że są na dobrej drodze. Osoby, które są zagrożone 
„utknięciem” w rozwoju, czyli przedstawiciele grupy „rozproszonych”, są 
grupą rzadko występującą. Dowodzi to, że większość młodych ludzi dość do-
brze radzi sobie z formowaniem tożsamości. Widać jednak, że trzecia dekada 
życia zdecydowanie nie jest okresem, o którym można powiedzieć, że pozwala 
młodym ludziom na uformowanie tożsamości. Mnogość strategii radzenia 
sobie z wyzwaniami dorosłości oraz interakcja czynników podmiotowych 
i kontekstowych prowadzą do znacznego zróżnicowania występującego 
pomiędzy młodymi ludźmi. Przeczy to także uznaniu okresu dorastania za 
najbardziej sprzyjający eksploracji (Marcia, 1980; Kroger, 2007b), gdyż działa-
nia takie są powszechne także w późniejszym czasie.

Różnice pomiędzy osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi, pod wzglę-
dem przynależności do poszczególnych typów, rzucają nowe światło na wynik 
mówiący o większej liczbie zobowiązań tożsamościowych, podejmowanych 
przez niepełnosprawnych i silniejszej identyfi kacji z nimi w okresie dorastania 
i wyłaniającej się dorosłości.

W grupie „dekonstruktrów”, którzy stanowili ponad jedną trzecią badanych 
adolescentów i wyłaniających się dorosłych, zaobserwowano przewagę osób 
niepełnosprawnych (55% vs. 45%). Jest to grupa, w której obserwuje się działa-
nia nastawione na zmianę podjętych już zobowiązań. Większa liczba podjętych 
zobowiązań i silniejsza identyfi kacja z nimi wśród osób niepełnosprawnych 
w okresie dorastania i wyłaniającej się dorosłości, nie zawsze pozostają więc 
w zgodzie z oczekiwaniami jednostki. Można powiedzieć, że wczesne podję-
cie zobowiązań niesie ze sobą ryzyko, że wraz z kolejnymi doświadczeniami 
młody człowiek przestanie być usatysfakcjonowany tożsamością, jaką zbudo-
wał (Grotevant, 1987; Kerpelman i in. 1997). Wygląda więc na to, że większa 
liczba zobowiązań i silniejsza identyfi kacja z nimi, jaka jest obserwowana 
wśród uczących się osób niepełnosprawnych, niezupełnie dowodzi tego, że 
lepiej radzą sobie one z kryzysem tożsamości.

Niepełnosprawność wydaje się czynnikiem zwiększającym prawdopodo-
bieństwo doświadczenia kryzysu legitymizacyjnego. Przyczynia się do wcześ-
niejszego podejmowania zobowiązań, ale często okazuje się po jakimś czasie, 
że należy je zmienić. Być może także w tym przypadku do głosu dochodzi 
„kryzysogenny” wpływ środowiska edukacyjnego. Osoby niepełnosprawne 
wychowywane są często w homogenicznym środowisku domowym, co może 
sprzyjać przejmowaniu tożsamościowych zobowiązań opiekunów (Marcia, 
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1980). W takim przypadku, osoby z ograniczeniem sprawności mogą być tak -
że podatne na nowe idee, jakie niesie ze sobą edukacja, nowe możliwości, 
które stają się dostępne, i stąd częściej dochodzi u nich do przekształcenia 
dotychczasowej tożsamości. Na poziomie bardziej ogólnym można pokusić się 
o stwierdzenie, że przykład osób niepełnosprawnych dowodzi, iż zobowiązania 
podjęte na wczesnych etapach wkraczania w dorosłość często nie wytrzymują 
próby czasu, być może dlatego, że nie znajdują wsparcia w innych obszarach: 
ról społecznych, dojrzałości, poczucia dorosłości.

Wśród osób sprawnych wyższy jest odsetek zarówno „poszukiwaczy”, jak 
i „ustabilizowanych”. Jeśli potraktować obie te grupy osób jako znajdujące się 
na innych etapach wkraczania w dorosłość, w którym to procesie po okresie 
„poszukiwania”, następuje okres „ustabilizowania”, to widać, że osoby sprawne
w większym stopniu korzystają z możliwości eksploracji danych przez środo-
wisko edukacyjne. Być może właśnie dzięki temu zobowiązania, jakie później 
podejmują w większym stopniu, są zgodne z ich oczekiwaniami. Osoby nie-
pełnoprawne szybciej podejmują zobowiązania, ale częściej także odczuwają 
potrzebę ich zmiany.

5.2. Najważniejsze wnioski z badań

Formowanie tożsamości osobistej w okresie wkraczania w dorosłość przebiega 
od rozproszenia charakterystycznego dla adolescentów, kiedy ta struktura nie 
jest powiązana z innymi obszarami funkcjonowania, w kierunku silniejszych 
zależności pomiędzy tożsamością a kontekstem rozwoju jednostki. Jednym 
z czynników przyczyniających się do zmian tego kontekstu jest sytuacja 
edukacyjna (okres szkoły średniej, okres edukacji akademickiej, zakończenie 
edukacji), oddziałująca przede wszystkim na zaangażowanie jednostki w rea-
lizowanie ról społecznych okresu dorosłości, a w pewnym stopniu także na 
dojrzałość psychospołeczną. Na kolejnych etapach wkraczania w dorosłość 
znaczenie realizowanych ról społecznych i dojrzałości psychospołecznej staje 
się coraz ważniejsze dla tożsamości budowanej przez jednostkę.

Realizowanie ról społecznych dorosłości, w tym także fakt zakończenia 
edukacji, oddziałuje przede wszystkim na wzrost dojrzałości psychospołecznej, 
podczas gdy wiek jest związany raczej z faktem mniejszego zaangażowania 
jednostki w proces zmian posiadanej tożsamości. Dojrzałość psychospołeczna 
prowadzi głównie do wzrostu poczucia dorosłości, którego nabywanie stanowi 
dla jednostki silne wzmocnienie, przyczyniając się do wzrostu zadowolenia 
z własnej aktywności, zwiększając jej zaangażowanie w obszary przyczyniające 
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się do takiego właśnie spostrzegania własnej osoby. W efekcie tego powstaje 
psychospołeczny kontekst, który pomaga młodemu człowiekowi na spojrzenie 
w przyszłość, zbudowanie klarownej wizji siebie w przyszłości oraz motywuje 
do realizacji tych planów. Jest to sytuacja, która w znacznym stopniu sprzyja 
radzeniu sobie z niepewnością, zagubieniem i w efekcie prowadzi do stabilizacji 
tożsamości, tj. zmniejszenia aktywności jednostki nastawionej na jej zmianę.

Jednak w związku z małym zaangażowaniem młodych ludzi w podejmowa-
nie ról okresu dorosłości, sytuacja taka, jak ta opisana powyżej, jest raczej dość 
rzadka przed ukończeniem trzydziestego roku życia. W okresie objętym badaniem 
znaczna większość młodych ludzi odznaczała się relatywnie niską dojrzałością, 
a w strukturze tożsamości wyraźnie zaznaczył się aktywny kryzys, związany albo 
z tym, że jednostka nie podjęła jeszcze tożsamościowych zobowiązań, albo była na 
etapie ich zmiany. Szczególnie trudna jest sytuacja osób odznaczających się bardzo 
niską dojrzałością i niskim poczuciem dorosłości, w przypadku których kryzys 
tożsamości opiera się na niskich zasobach osobistych, utrudniających podjęcie 
zobowiązań, nie sprzyjając także realizowaniu ról okresu dorosłości. Ogólnie rzecz 
biorąc, w warunkach polskich okres pomiędzy 18 a 30 rokiem życia dość dobrze 
spełnia kryteria wyłaniającej się dorosłości, sformułowane przez J. Arnetta (2000).

Niepełnosprawność w okresie wkraczania w dorosłość jest czynnikiem 
istotnie wpływającym na rozwój. Osoby niepełnosprawne odczuwają przede 
wszystkim znaczne trudności z realizowaniem ról okresu dorosłości. Rzadziej 
pracują zawodowo, także w okresie edukacji, częściej zamieszkują z rodzicami, 
częściej nie posiadają partnera. W okresie wczesnej dorosłości odznaczają się 
mniejszą dojrzałością, co jest dowodem na trudności z uzyskaniem poziomu 
autonomii charakterystycznego dla sprawnych rówieśników i trudności z budo-
waniem bliskich relacji intymnych. Jednocześnie, to niepełnosprawni w mniej-
szym stopniu doświadczają kryzysu tożsamości. Tożsamość budowana przez 
niepełnosprawnych jest bardziej klarowna, stabilna, wizja przyszłości, jaką 
budują jest wyraźniejsza. Niższa eksploracja prowadzić może jednak również 
do tego, że ich tożsamość jest mniej zróżnicowana, mniej elastyczna i nieod-
porna na zmiany sytuacji życiowej.

Formowanie tożsamości przez osoby niepełnosprawne pokazuje, że środo-
wisko edukacyjne, powszechnie uznawane za przyczyniające się do utrzymy-
wania się eksploracji na wysokim poziomie, nie w każdym przypadku pełni 
tę funkcję. W przypadku niepełnosprawnych najczęściej mamy do czynienia 
z osobami, które podjęły wiele zobowiązań i silnie się z nimi identyfi kują, ale 
jednocześnie odczuwają potrzebę ich zmiany i przekształcenia posiadanej toż-
samości, co może być efektem zbyt krótkiego okresu moratorium, a tym samym 
zbyt szybkiego podjęcia zobowiązań. Młodzi ludzie z niepełnosprawnościami 
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nie doświadczają „luksusu, jakim jest kryzys tożsamości” (Yoder, 2000, s. 99) 
w takim stopniu, jak dzieje się to w przypadku ich sprawnych rówieśników.

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI Z BADAŃ

Tożsamość w okresie wkraczania w dorosłość

1. Tożsamość osobista w okresie dorastania (szkoła średnia) często charakte-
ryzuje się rozproszeniem, silną eksploracją i niskim poczuciem dorosłości.

2. W okresie wyłaniającej się dorosłości (studia wyższe) kryzys tożsamości staje 
się słabszy. Z rozwiązaniem kryzysu tożsamości lepiej radzą sobie osoby 
o wysokim poziomie dojrzałości psychospołecznej oraz o wysokim poczuciu 
dorosłości.

3. W okresie wczesnej dorosłości (po zakończeniu edukacji), z racji na znaczny 
wzrost liczby realizowanych ról okresu dorosłości, tożsamość, dojrzałość 
i poczucie dorosłości stają się bardziej powiązane z psychospołecznym 
kontekstem rozwoju.

Mechanizm formowania się tożsamości w okresie wkraczania w dorosłość

1. Realizowanie ról społecznych okresu dorosłości przyczynia się do formowania 
tożsamości w okresie wkraczania w dorosłość. Podejmowanie kolejnych ról 
dorosłości przyczynia się do wzrostu dojrzałości psychospołecznej, a po-
średnio także poczucia dorosłości.

2. Podejmowanie ról społecznych okresu dorosłości oraz wiek oddziałują w pew-
nej mierze niezależnie od siebie na formowanie tożsamości osobistej. Choć 
obie te zmienne przyczyniają się do wzrostu poczucia dorosłości, to odbywa 
się to w następstwie odmiennych procesów.

Typologia osób wkraczających w dorosłość

1. Osiemdziesiąt procent osób w wieku 18-30 lat zmaga się z jakimś rodzajem 
kryzysu tożsamości. Pozostałe dwadzieścia procent badanych, których można 
określić mianem „dorosłych”, to przede wszystkim osoby, które zakończyły 
już etap edukacji.

2. Jedna piąta osób wkraczających w dorosłość jest zagrożona „utknięciem” 
w procesie rozwoju. Posiadane przez nie kompetencje i kapitał społeczny 
stanowią czynniki ryzyka, utrudniając formowanie tożsamości.

 Najważniejsze wnioski z badań
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Niepełnosprawność w okresie wkraczania w dorosłość

1. Na kolejnych etapach wkraczania w dorosłość różnice pomiędzy osobami spraw -
nymi i niepełnosprawnymi pod względem realizowania ról okresu dorosłości 
i dojrzałości psychospołecznej są coraz większe.

2. Niepełnosprawność wiąże się z częstszym pełnieniem ról zależnych (brak pra-
cy, zamieszkiwanie z rodzicami). W okresie edukacji osoby niepełnosprawne 
rzadziej zdobywają pierwsze doświadczenia w zakresie realizowania ról okre-
su dorosłości: pierwsze związki, praca, zamieszkiwanie semi-autonomiczne.

3. Niepełnosprawność wiąże się z mniejszym zaangażowaniem w aktywność 
eksploracyjną i z wcześniejszym, niż wśród sprawnych rówieśników, pod-
jęciem silnych zobowiązań tożsamościowych.

5. Zobowiązania podejmowanie przez osoby niepełnosprawne częściej, niż 
wśród osób sprawnych, podlegają zmianom, co może sugerować, że często 
zostają ocenione jako niespełniające oczekiwań i wewnętrznych / zewnętrz-
nych standardów.

5.3. Ograniczenia badań i kierunki dalszych poszukiwań

Wyniki, które zostały uzyskane w prezentowanych projekcie badawczym, 
należy rozpatrywać w świetle kilku istotnych ograniczeń, które jednocześnie 
mogą stanowić wskazówki do dalszych poszukiwań, prowadzonych także 
przez innych badaczy.

Dobór grup porównawczych. Porównywanie przebiegu wkraczania w do -
rosłość pomiędzy osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi powinno obej-
mować przynajmniej jeszcze jedną grupę porównawczą, z innym rodzajem 
ograniczenia sprawności. Bez tego nie ma możliwości uzyskania informacji 
na temat tego, czy wyniki, które uzyskano, są specyfi czne dla osób z niepeł-
nosprawnością ruchową, czy może dotyczą także osób z innymi problemami 
zdrowotnymi. Chociaż szereg badań z udziałem różnych grup osób niepełno-
sprawnych (Gavaghan, Roach, 1987; Sayer, Hauser, Jacobson, Willett, Cole, 
1995; Hosek, Harper, Robinson, 2002; Luyckx, Seiffgke-Krenke i in., 2008) 
potwierdza przynajmniej niektóre wnioski, które tu sformułowano, to wydaje 
się konieczne porównanie ich z danymi uzyskanymi w naszym kraju. Trzeba 
także wyraźnie podkreślić, że prowadzone badania nie opierały się na próbie 
reprezentatywnej, a procentowe różnice pomiędzy osobami sprawnymi i nie-
pełnosprawnymi, przede wszystkim dotyczące realizowania poszczególnych ról 
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okresu dorosłości, z pewnością wynikały także ze sposobu doboru i nie mogą 
być traktowane jako wskaźnik faktycznych różnic występujących w populacji.

Specyfi ka poszczególnych ról okresu dorosłości. Posługiwanie się ilościo-
wym wskaźnikiem realizowanych ról okresu dorosłości, wyrażającym liczbę 
ról, które podjęła osoba badana, nie pozwala na wejrzenie w specyfi czny wpływ 
poszczególnych ról na formowanie się tożsamości i dojrzałości psychospo-
łecznej. Zdecydowałem się na ten krok z powodu tego, że poszczególne role są 
w dużym stopniu skorelowane ze sobą, co ogranicza możliwość ich stosowania 
w modelach regresyjnych i mediacyjnych. Jednak liczba informacji, które z tego
powodu stają się niedostępne, zmusza do przygotowania takich planów ba-
dawczych, które pozwolą na pogłębioną oceną wpływu poszczególnych ról na 
przebieg procesu wkraczania w dorosłość oraz interakcję między nimi.

Rola wykształcenia w rozwoju. Pomiędzy osobami sprawnymi i niepełno-
sprawnymi w okresie wczesnej dorosłości wystąpiła istotna różnica pod wzglę-
 dem wykształcenia. W pierwszej z tych grup dominowały osoby z wykształce-
niem wyższym, w drugiej z wykształceniem zawodowym i średnim. Ważne jest, 
aby w kolejnych badaniach sprawdzić, czy wykształcenie, w sposób bez pośredni 
albo pośredni, oddziałuje na realizowanie ról dorosłości, dojrzałość i tożsamość.

Wiek uczestników badań nad tożsamością i wkraczaniem w dorosłość. 
W kolejnych badaniach wskazane wydaje się wyjście poza trzecią dekadę życia. 
Wydaje się prawdopodobne, że dopiero w czwartej dekadzie życia następuje 
intensywne podejmowanie wielu ról okresu dorosłości, zwłaszcza związanych 
z życiem rodzinnym, ale nie tylko, a więc duża grupa młodych ludzi wtedy właś -
nie formuje swoją tożsamość. Badania nad wkraczaniem w dorosłość muszą 
więc obejmować także trzydziestokilkulatków.

Ograniczenia badań poprzecznych. Wnioski, które wyprowadzono z prze-
prowadzonych badań, zwłaszcza z modelu mediacyjnego, pochodzą z badań 
poprzecznych, porównujących grupy osób różniące się etapem wkraczania 
w dorosłość i wiekiem. Jak w przypadku niemal wszystkich badań nad roz-
wojem, konieczne jest potwierdzenie ich w badaniach podłużnych. Należy pa-
miętać, że związki ujawnione w modelu mediacyjnym nie mogą być dowodem 
na to, że relacja poczucia dorosłości i tożsamości osobistej wygląda dokładnie 
tak, jak to przedstawiono. Można przypuszczać, że ujawnione relacje mają 
w rzeczywistości charakter zwrotnych zależności (por. Nelson, Barry, 2005), 
w których rozwój poczucia dorosłości sprzyja rozwiązaniu kryzysu tożsamo-
ści, co przyczynia się do dalszego wzrostu na wymiarze poczucia dorosłości. 
Choć więc model, w którym to wymiary tożsamości były mediatorami, nie był 
dobrze dopasowany do danych, to niezbędne jest zweryfi kowanie tego wyniku 
w badaniach podłużnych.

Ograniczenia badań i kierunki dalszych poszukiwań
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Pomimo wskazanych ograniczeń, wydaje mi się, że uzyskane dane pozwoliły 
nie tylko na zbudowanie ogólnego obrazu formowania się tożsamości i związ -
ków tego procesu z innymi wskaźnikami wkraczania w dorosłość, ale umożli-
wiły również weryfi kację twierdzeń płynących z badań prowadzonych głównie 
w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. Dodatkowo, dzięki wprowa-
dzeniu do badań grupy osób niepełnosprawnych okazało się, że ogólne zależ-
ności, dość powszechnie akceptowane wśród badaczy tożsamości, nie mają 
charakteru uniwersalnego.

5.4. Podsumowanie

Wkraczanie w dorosłość coraz trudniej jest traktować jako składające się z jas no
określonych etapów. Ani podejście oparte na wskaźnikach społecznych, w tym
także sytuacji edukacyjnej, ani oparte na wskaźnikach subiektywnych, na 
przykład dojrzałości psychicznej czy tożsamości osobistej, nie pozwala w pełni 
wyjaśnić jego przebiegu. O ile okres adolescencji faktycznie jawi się dość wy-
raźnie, jako czas poszukiwania i przebudowywania tożsamości, to także okres 
wczesnej dorosłości (w każdym razie wśród osób do 30 roku życia) obfi tuje 
w znaczne zróżnicowanie pomiędzy osobami. Biorąc pod uwagę wszystkie 
uzyskane wyniki, trzeba stwierdzić, że opisana przez J. Arnetta (2000) sytuacja 
współczesnych młodych ludzi, którzy przez całą trzecią dekadę koncentrują się 
na budowaniu podstaw dla dorosłego życia, które nadejdzie w przyszłości, jest 
w większości przypadków prawdziwe. Koncepcja wyłaniającej się dorosłości 
wydaje się dobrze pasować także do wyjaśnienia sytuacji, w jakiej znajdują się 
młodzi Polacy. Jednak pomimo tego znacznego zróżnicowania pod względem 
przebiegu wkraczania w dorosłość, trudno zgodzić się z K. Szafraniec (2011, 
s. 37), według której dorosłość jest dziś oderwana od wieku, ról społecznych 
i charakterystyk psychologicznych. Dorosłość, zarówno w subiektywnym od-
czuciu, jak i ujmowana obiektywnie, wiąże się z każdym z obszarów, o których 
wspomina autorka. Jeśli usuniemy z pojęcia dorosłości takie jego składowe, 
jak wiek, role społeczne i charakterystyki psychologiczne, to co pozostanie?

Wiek, a raczej zmiany, jakie się z wiekiem dokonują (Danielsen, Lorem, 
Kroger, 2000; Frisén, Wängqvist, 2010), właśnie na wymiarze ról społecznych 
i dojrzałości psychospołecznej, nie tylko są przez młodych ludzi postrzegane 
jako istotne determinanty dorosłości, ale także okazują się ważne w pomiarze 
obiektywnym. Ogólnie rzecz ujmując, wydaje mi się, że dorosłość przyjmuje 
dziś podobną formę, jak przez ostatnie dziesięciolecia, ale współcześni młodzi 
ludzie, po pierwsze, nie mają tak silnej motywacji do jej osiągnięcia, aby nie 
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tracić przywilejów młodości, a po drugie, muszą radzić sobie ze znacznymi 
trudnościami w tym procesie. Z tego powodu przedłużeniu ulega okres mo-
ratorium, w którym faktycznie tożsamość i poczucie dorosłości okazują się 
w znacznej mierze niezależne od innych czynników psychospołecznych, ale 
wystarczy wyjść z badaniami poza mury szkół i uczelni, aby zobaczyć, że te 
tradycyjne, klasyczne przejawy dorosłości są nie mniej ważne niż inne.

Dorastanie trwa dziś znacznie dłużej niż w czasach E.H. Eriksona, R. Havig -
hursta czy D. Levinsona, zakreślone przez nich granice wiekowe poszczegól-
nych okresów życia są już nieaktualne, ale obszary, na które badacze ci zwra-
cali uwagę, są wciąż istotne i nie ma podstaw do ich dewaluacji. Cywilizacja 
zachodnia, kultywująca i coraz bardziej promująca indywidualizm spowodo-
wała, że młodzi ludzie zostali pozbawieni bezpieczeństwa, jakie przez setki lat 
płynęło ze strony silnie zakorzenionych norm i wartości podzielanych przez 
ogół, w tym także zasad kierujących wkraczaniem w dorosłość. Przyczyniło się 
to do tego, że dramatycznie wzrosło zróżnicowanie pod względem trajektorii 
rozwojowych, jakimi młodzi ludzie podążają w kierunku dorosłości, ale sam 
cel jest wciąż ten sam.

Podsumowanie
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