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NARZĘDZIE BADAWCZE

Do diagnozy statusów tożsamości wykorzystano kwestionariusz Skala Wymiarów Rozwoju

Tożsamości (ang. Dimensions of Identity Development Scale - DIDS) autorstwa badaczy

z Uniwersytetu w Leuven - Koena Luycxka i jego zespołu (Luyckx, Schwartz, Berzonsky, Soenens,

Vansteenkiste, Smits, Goosens, 2008) w polskiej adaptacji Anny I. Brzezińskiej i Konrada

Piotrowskiego (DIDS/PL; 2010; por. Brzezińska, Piotrowski, 2009).

Do diagnozy stylów tożsamości posłużono się Inwentarzem Stylów Tożsamości (ang. Identity Style

Inventory – w wersji ISI-4) autorstwa Michaela Berzonsky’ego (1992) w polskiej adaptacji Alicji

Senejko i Ewy Kręglickiej-Forysiak (ISI-4/PL; Senejko, 2010), który pozwala wyodrębnić trzy

strategie przetwarzania informacji tożsamościowych.

CEL BADAWCZY 

Celem prowadzonych badań było znalezienie odpowiedzi na pytania: (1) czy istnieje związek

między stylem tożsamości a rodzajem statusu tożsamości u uczniów szkół ponadgimnazjalnych

oraz (2) czy interakcja tych czynników ma związek z płcią albo rodzajem szkoły

ponadgimnazjalnej czyli z odmienną ofertą edukacyjną.

Zmienne zależne: statusy tożsamości

Zmienne niezależne: style tożsamości, płeć, rodzaj szkoły ponadgimnazjalnej

OSOBY BADANE

W badaniach brali udział uczniowie z sześciu poznańskich

zespołów szkół zawodowych, w skład których wchodziły: technika

(n=748; 51,4% badanej grupy), licea profilowane lub z klasami

profilowanymi (n=369; 25,3%) oraz zasadnicze szkoły zawodowe

(n=339; 23,3%). Najliczniejsza grupa badanych uczęszczała do

technikum, a najmniejsza do zasadniczej szkoły zawodowej. W

badaniach wzięło udział łącznie 1456 uczniów, z czego 49%

stanowiły dziewczęta (n=714), a 51% chłopcy (n= 742).

WYNIKI BADAŃ

Styl informacyjny Styl normatywny Styl dyfuzyjno-unikowy
 autorefleksyjność

 aktywne poszukiwanie 

informacji odnoszących się 

do ja

 eksploracja otoczenia

 otwartość na nowe 

informacje

 gotowość do modyfikacji 

tożsamości

 przejmowanie oczekiwań 

i wartości od osób znaczących 

 obrona przed informacjami 

rozbieżnymi z przejętymi od 

innych przekonaniami

 poznawcza zamkniętość

 silna potrzeba utrzymania 

struktury własnych przekonań

 opór wobec zmian

 zwlekanie i odsuwanie 

rozwiązania problemów na 

później (prokrastynacja)

 niechęć do konfrontowania się / 

radzenia sobie z problemami 

i konfliktami tożsamościowymi

 dominacja zachowań 

krótkoterminowych

 silny konformizm 

 teoria ja złożona z relatywnie 

dobrze wyodrębnionych oraz 

zintegrowanych konstruktów 

i przekonań 

 sztywno ukształtowana 

i silnie zorganizowana teoria ja, 

składająca się z odpornych na 

zmianę konstruktów ja

 niespójna lub „pusta” teoria ja

 silna potrzeba uzupełniania przez 

przyjmowanie kolejnych 

doświadczeń, „konsumowanie” 

rzeczy i aprobatę innych

CHARAKTERYSTYKA 

WYODRĘBNIONYCH STATUSÓW 

TOŻSAMOŚCI 
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statusy tożsamości

Beztroskie 
rozproszenie

Ruminacyjne 
rozproszenie

Niedookreślone 
statusy tożsamości

Niezróżnicowanie

Moratorium

Dojrzałe 
statusy tożsamości

Tożsamość 
przejęta

Tożsamość 
osiągnięta

zasadnicza szkoła zawodowa technikum

liceum• Wśród uczniów wyodrębniono sześć

statusów tożsamości.

• Nieco ponad ¼ czyli 27% uczniów

charakteryzują najmniej dojrzałe

statusy tożsamości, w tym: beztroskie

rozproszenie (11,8%) i ruminacyjne

rozproszenie (15,2%).

• Aż 39,4% uczniów ma status

niedookreślony, w tym u 23,5% uczniów

to status niezróżnicowanie, a u 15,9%

status moratorium.

• Natomiast 33,6% spośród badanych

charakteryzują najbardziej dojrzałe

statusy: tożsamość przejęta (15,1%)

i tożsamość osiągnięta (18,5%).

Style tożsamości a statusy tożsamości

Styl dyfuzyjno- unikowy
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Najwyższe natężenie stylu normatywnego mają uczniowie o statusach dojrzałych, natomiast

osoby o najmniej dojrzałych statusach charakteryzuje wysokie natężenie stylu dyfuzyjno –

unikowego. Osoby o statusie tożsamości moratorium są podobne w zakresie tego stylu do

osób o niedojrzałych statusach tożsamości. Wśród uczniów liceów profilowanych i

techników, czyli szkół o mniej ukierunkowanym zawodowo profilu, nie ma różnic między

tożsamością przejętą i osiągniętą, a styl dyfuzyjno – unikowy ma w tych statusach najniższe

natężenie. W technikum uczniowie o statusie moratorium mają niższe natężenie tego stylu

niż uczniowie pozostałych typów szkół.

Istotna różnica

Istotna różnica

Nieistotna różnica

WNIOSKI

W zakresie statusów tożsamości u uczniów szkół ponadgimnazjalnych nie ma dużych różnic. Zmiany zachodzące w czasie nie są znaczące, płeć także nie różnicuje wyników.

Najbardziej różnicujący jest styl dyfuzyjno - unikowy, którego wysokie nasilenie może prowadzić do spowolnienia procesu formowania tożsamości, gdyż eksplorowanie otoczenia

wiąże się w tym przypadku z wysokim poziomem lęku i może przyczynić się do niepodejmowania aktywności o podobnym charakterze.

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).


