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Cel projektu 

Celem projektu była analiza procesu kształtowania się tożsamości w końcowej 

fazie etapu dorastania i jego poznawczych, emocjonalnych i społecznych oraz 

środowiskowych uwarunkowań.  

Czas badań 

Badania przeprowadzono w trzech kolejnych latach szkolnych – 2012/2013, 

2013/2014 i 2014/2015. Prowadzono je co semestr czyli sześć razy w okresie 

trzech lat. 

Uczestnicy badań 

W badaniach uczestniczyli uczniowie poznańskich szkół ponadgimnazjalnych:  

(1) o profilu zawodowym (zasadnicze szkoły zawodowe, technika i licea w 

sześciu zespołach szkół zawodowych) oraz (2) ogólnym (cztery licea 

ogólnokształcące). Badaniom poddano prawie 4 tyś. uczniów.  

Plan badań 

Zastosowano złożony plan badań, umożliwiający dokonanie porównań 

poprzecznych w sześciu kolejnych etapach badań, porównań ukośnych trzech 

kohort (trzech kolejnych roczników) uczniów klas I oraz porównań podłużnych 

w cyklu dwu-letnim (4 semestry) i trzy-letnim (6 semestrów).  

Narzędzia badań 

Zastosowano baterię ośmiu kwestionariuszy, w tym jeden oryginalny polski, 

skonstruowany i sprawdzony w etapie badań pilotażowych w roku 2012 na 

grupie 2012 osób (57,5% kobiet). Siedem kwestionariuszy poddano procedurze 

adaptacji. 

Podstawowy kwestionariusz DIDS/PL służył do diagnozy poziomu natężenia 

pięciu wymiarów rozwoju tożsamości (eksploracja wszerz, w głąb i ruminacyjna, 

podejmowanie zobowiązań, identyfikacja z nimi) oraz ustalenia rodzaju statusu 

tożsamości (status rozproszony, moratoryjny i uformowany).  

Do zbadania poziomu czynników poznawczych wykorzystano kwestionariusze: 

ISI-4/PL (style poznawczego przetwarzania problemów tożsamościowych), 



PPD/PL (potrzeba poznawczego domknięcia i zdecydowanie) i RWA/PL 

(prawicowy autorytaryzm). 

Do diagnozy czynników natury emocjonalnej wykorzystano kwestionariusze: 

PFQ-2/PL (poczucie wstydu, winy i dumy), DERS/PL (trudności w regulacji 

emocji), ERQ/PL (strategie regulacji emocji), SRW/PL (ruminacja wstydu),  

A-DES-T/PL (doświadczenia dysocjacyjne). 

Do diagnozy czynników społecznych wykorzystano kwestionariusze: oryginalny 

polski KPS-1/S (orientacja życiowa i typ partycypacji społecznej), ISRI/PL 

(wskaźniki kapitału tożsamości) i skalę SWLS (ogólne zadowolenie z życia). 

Wyniki 

Wyniki pokazały duże zróżnicowanie uczniów pod względem postaci (statusu) 

tożsamości, a czynnikami różnicującymi okazały się rodzaj szkoły (najwięcej 

niepokojących zmian w porównaniach podłużnych zaobserwowano u uczniów 

zasadniczych szkół zawodowych), a w niewielkim stopniu także wiek i płeć oraz 

poziom wykształcenia ojca.  

Spośród czynników psychologicznych największe pozytywne znaczenie, z 

punktu widzenia poziomu dojrzałości tożsamości, miały: styl informacyjny 

przetwarzania problemów tożsamościowych, poczucie dumy, tranzytywna 

orientacja życiowa, asymilacyjny i integracyjny rodzaj partycypacji społecznej 

oraz poczucie integracji społecznej jako wskaźnik kapitału tożsamości.  

Wyniki porównań podłużnych pokazały, iż niezależnie od rodzaju szkoły u uczniów 

znacząco spadło poczucie dumy i było ono zdecydowania niższe pod koniec klasy III niż na 

początku nauki w klasie I w nowej szkole. Można powiedzieć, iż szkoły z powodzeniem 

zrealizowały ważne zadanie wyrównywania różnic, ale à rebours. Nie tylko nie 

doprowadziły uczniów o różnych zasobach osobistych i społecznych, na początku nauki w 

klasie I, do podobnego poziomu u progu dorosłości w zakresie uformowania tożsamości oraz 

do podobnej wielkości kapitału tożsamości, ale upodobniły ich do siebie ograniczając ich 

zasoby poprzez ich niewykorzystanie bądź zaniedbanie i nie tworząc okazji do nabywania 

nowych.  

Przeprowadzone badania dostarczyły wielu cennych informacji, pozwalających na (1) 

dokonanie pogłębionej charakterystyki psychologicznego funkcjonowania uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych, znajdujących się w różnych fazach radzenia sobie z kryzysem 

tożsamości (czyli o różnych statusach tożsamości) oraz na  

(2) sformułowanie wskazówek dla ich wychowawców, nauczycieli i rodziców.  

Upowszechnianie wyników projektu 

 

 

 

 

 

 

pięć numerów tematycznych czasopism 

naukowych (2013, 2 x 2015, 2 x 2016) 

artykuły naukowe (2013-2016)  

w j. angielskim – 13, chińskim – 1, polskim – 12 

monografia  

w j. angielskim (2017) 

monografia  

w j. polskim (2017) 

monografia zbiorowa 

w j. polskim (2016) 

rozdziały w monogr. 

w j. polskim – 12 

organizacja (2015) 

konferencji naukowej 

 organizacja (2013, 

2014) 2 sesji nauk. 

11 referatów, 8 

posterów (2013-2016) 

konf. środowiskowe: 

4 referaty, 3 postery 


