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NARZĘDZIE BADAWCZE

W badaniu wykorzystano skalę Dimensions of Identity Development Scale (DIDS) (Luyckx,

Schwartz, Berzonsky et al., 2008) w polskiej adaptacji: Skala Wymiarów Rozwoju Tożsamości

(DIDS/PL) (Brzezińska, Piotrowski, 2010, 2011a, 2011b). Narzędzie składa się
z 25 twierdzeń odnoszących się do 5 wymiarów tożsamości: Eksploracja wszerz (EW),

Eksploracja w głąb (EG), Eksploracja ruminacyjna (ER), Podejmowanie zobowiązania (PZ),

Identyfikacja ze zobowiązaniem (IZ)

Szkoła

Pomiar II

- wiosna 2013

Pomiar IV

- wiosna 2014

Pomiar VI

- wiosna 2015

n % n % n %

ZSZ 339 23,3% 263 13,5 247 13,2

TECH 748 51,4% 764 39,3 769 41,2

LP 369 25,3% - -

LO (ZSZ) - 322 16,5 237 12,7

LO - 600 30,7 613 32,9

Razem 1456 100 1949 100 1866 100

CEL BADANIA 

Podstawowe pytanie dotyczyło tego, czy wiek uczniów (klasa) oraz rodzaj szkoły

ponadgimnazjalnej różnicują istotnie poziom natężenia pięciu wymiarów poczucia

tożsamości i czy profile tych różnic są podobne w każdym z trzech analizowanych

momentów pomiaru, tzn. czy wzorce podobieństw/różnic są stałe, zatem niezależne od czasu

pomiaru czy też są odmienne i należy je przypisać działaniu czynników kontekstowych.

Zmienne zależne: natężenie wymiarów tożsamości

Zmienne niezależne: wiek (klasa), rodzaj szkoły ponadgimnazjalnej, czas (moment pomiaru)

OSOBY BADANE

Badaniom poddano uczniów szkół ponadgimnazjalnych

z sześciu poznańskich zespołów szkół zawodowych,

w skład których wchodziły zasadnicze szkoły zawodowe,

technika i licea profilowane oraz z dwóch liceów

ogólnokształcących.
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Pomiar 6
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WYNIKI BADAŃ

WNIOSKI

Uczniowie z zasadniczych szkół zawodowych uzyskali wyższe wyniki na skali podejmowanie

zobowiązań i identyfikacji ze zobowiązaniami niż badani z pozostałych typów szkół we wszystkich

momentach pomiaru. Uczniowie ci uzyskali również najniższe wyniki na skali eksploracji

ruminacyjnej w porównaniu z pozostałymi badanymi. Na skalach eksploracji adaptacyjnej nie

zaobserwowano statystycznie istotnych różnic, wszyscy badani uzyskali wysokie wyniki.

Z przeprowadzonych badań wynika, że profile uczniów z poszczególnych typów szkół odzwierciedlają

typ kształcenia, jaki charakteryzuje daną placówkę. Stwierdzono, iż profile natężenia wymiarów

tożsamości wśród uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich są bardzo podobne.

Duże podobieństwo profilu uczniów we wszystkich klasach pozwala podejrzewać, że w ciągu trzech

lat nauki w żadnym typie szkoły ponadgimnazjalnej nie zachodzą znaczące zmiany w funkcjonowaniu

uczniów w zakresie działań eksploracyjnych, jak i podejmowania zobowiązań.

CHARAKTERYSTYKA UCZNIÓW SZKÓŁ 

PONADGIMNAZJALNYCH NA PODSTAWIE PROFILI 

TOŻSAMOŚCI
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Projekt badawczy pt.: Mechanizmy formowania się tożsamości w okresie przejścia z adolescencji do dorosłości: regulacyjna rola emocji samoświadomościowych, finansowany

przez Narodowe Centrum Nauki (projekt OPUS 2, nr rejestracyjny 2011/03/B/HS6/01884; kierownik projektu: Anna I. Brzezińska).

Uczniowie zasadniczych szkół zawodowych, ze względu na profil kształcenia przygotowujący

do pracy w określonym zawodzie charakteryzują się skłonnością do wcześniejszego

podejmowania zobowiązań dotyczących ich przyszłego życia, szybko się z nimi identyfikują

oraz mogą prezentować stabilną, a czasem sztywną wizję swojej przyszłości. Młodzież ta w

znaczącym stopniu eksploruje otoczenie, rozmyśla nad życiowymi perspektywami, a owym

przemyśleniom nie towarzyszy negatywna eksploracja ruminacyjna, co świadczy o dużym

poczuciu pewności w kwestii podjętych życiowych wyborów.

Uczniowie technikum, ze względu na rozszerzony profil kształcenia (wykształcenie ogólne i

zawodowe), w znacznym stopniu eksplorują otoczenie, poszukując różnych ścieżek rozwoju,

jednak rzadziej podejmują ostateczne zobowiązania dotyczące ich przyszłego

funkcjonowania. Podjęte decyzje poddają w wątpliwość i nieustannie je modyfikują.

Charakteryzuje ich również wyższe natężenie eksploracji ruminacyjnej, która nie prowadzi do

pozytywnych identyfikacji, a nawet pogłębia negatywne emocje związane z nieskutecznością

swoich działań.

Uczniowie liceów są wewnętrznie zróżnicowaną grupą ze względu na proces wygaszania

liceów profilowanych i przekształcania ich w licea ogólnokształcące. Dla wszystkich uczniów

liceów charakterystyczne jest zwiększone natężenie eksploracji ruminacyjnej, które

spowodowane jest charakterem kształcenia w tym typie szkoły. Edukacja w liceach

ukierunkowana jest na wszechstronny rozwój, a oczekiwanie na odpowiedni moment do

podjęcia życiowych decyzji może wydłużać czas eksperymentowania. Licealiści poszukują

rozwiązań, ale nie podejmują decyzji czy – tym bardziej – zobowiązań, które na tym etapie

kształcenia nie są od nich wymagane.


