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STRESZCZENIE

Przedstawione w niniejszym opracowaniu 
rozważania teoretyczne oraz wyniki badań 
empirycznych miały na celu lepsze poznanie 
ważnego problemu okresu dorastania, jakim 
są próby określenia koncepcji własnego życia 
przez młodzież.

Celem rozważań teoretycznych było ukaza-
nie związków między rozwojem psychicznym 
młodzieży a tworzeniem przez nią koncepcji 
własnego życia.

Badania empiryczne miały z kolei na celu 
bliższe określenie takich podstawowych ele-
mentów koncepcji dotyczącej własnego życia, 
jakimi są: system wartości młodzieży, prefero-
wane przez nią style życia oraz jej cele i plany 
życiowe. Zaproponowano także autorski model 
badań dotyczący koncepcji młodzieży na temat 
własnego życia.

Należy podkreślić, że opisane badania są 
pierwszymi próbami równoczesnego badania 
wartości, stylów życia i celów życiowych mło-
dzieży oraz pierwszymi próbami badania relacji 
między nimi. Do tej pory podobnych badań nie 
prowadzono. Aby otrzymane wyniki były jeszcze 
bardziej miarodajne, należy prowadzić dalsze 
pogłębione badania na większych i bardziej 
zróżnicowanych grupach młodzieży.

WPROWADZENIE

Propozycja badań przedstawiona w niniejszym 
opracowaniu, dotycząca koncepcji młodzieży 
na temat własnego życia, jest rezultatem prze-
prowadzonej przeze mnie analizy opracowań 

teoretycznych oraz programów badawczych 
dotyczących kolejno: systemów wartości 
młodzieży (Matusewicz, 1975; Świda, 1979; 
Świda-Ziemba, 1995; Rokeach, 1973; Gurycka, 
1986; Skarżyńska, 1991; Brzozowski, 1996), 
stylów życia młodzieży (Siciński, 1976; Jaw-
łowska, 1976; Matusewicz, 1975; Mądrzycki, 
1996), celów i planów życiowych młodzieży 
(Nuttin, 1980; Nurmi, 1991; Łukaszewski, 
1983; Zaleski, 1991, 1994; Trempała, Malm-
berg, 1996, 2002) oraz decyzji młodzieży 
dotyczących własnej przyszłości (Czerwińska-
-Jasiewicz, 1991, 1997; Rydz, 1995).

W literaturze zagadnienia oraz w progra-
mach badawczych trudno jednakże znaleźć 
całościowe ujęcie problemu formułowania 
przez młodzież w okresie dorastania koncepcji 
dotyczącej własnego życia. Zarówno teoretycy, 
jak i badacze problemów okresu dorastania 
z reguły nie analizowali tego specyficznego 
fenomenu adolescencji w sposób całościowy. 
Starali się natomiast wnikliwie analizować 
i badać różne jego przejawy, takie jak cele 
i plany życiowe młodzieży, jej decyzje dotyczą-
ce własnej przyszłości oraz systemy wartości 
młodzieży.

Jednym z niewielu psychologów, który ana-
lizował fenomen, charakterystyczny dla okresu 
dorastania, jakim jest tworzenie koncepcji włas- 
nego życia, był Piaget (Inhelder, Piaget, 1970). 
Nazywał go tworzeniem projektu własnego 
życia. Wiązał go ściśle z hierarchią wartości 
młodzieży, a także doceniał jego ogromną wagę 
w rozwoju osobowości i w rozwoju społecznym 
młodzieży. Widział jego ścisły związek z okre-
śleniem swojej tożsamości (kim jestem? i kim 
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mogę być?) oraz z tzw. „wrastaniem w społe-
czeństwo dorosłych” i poszukiwaniem swojego 
indywidualnego miejsca w społeczeństwie. Nie 
badał on jednak tego zjawiska empirycznie.

Podobnie jak Inhelder i Piaget (1970) rozu-
mował Erikson (1950) w swojej teorii rozwoju 
psychospołecznego. W procesie kształtowania 
się tożsamości w okresie dorastania podkreślał 
on znaczenie takich płaszczyzn, jak rozwój 
orientacji czasowej, planowanie osiągnięć 
i wypróbowywanie ról. Jednakże i on nie pro-
wadził badań empirycznych na temat koncepcji 
młodzieży dotyczącej własnego życia.

Z uwagi na brak całościowej koncepcji 
teoretycznej oraz programu badań na ten temat, 
jak również ze względu na dużą wagę tego 
zjawiska dla rozwoju młodzieży, postanowiłam 
przedstawić własną propozycję badań dotyczącą 
koncepcji młodzieży na temat własnego życia.

PROPOZYCJA BADAŃ NA TEMAT 
KONCEPCJI MŁODZIEŻY 
DOTYCZĄCYCH WŁASNEGO ŻYCIA

Określanie przez młodzież koncepcji wła-
snego życia jest specyficznym fenomenem 
adolescencji. Koncepcja dotycząca własnego 
życia rozumiana jest w literaturze jako autorski 
projekt własnego życia. Określenia takiego 
używali w swojej teorii Inhelder i Piaget (1970). 
Twierdzili również, że projekt życiowy mło-
dzieży jest po prostu skalą wartości, na której 
umieszcza się pewne wartości ponad innymi. 
Inhelder i Piaget (1970) podkreślali więc, że 
podstawowe znaczenie w tworzeniu projektu 
własnego życia ma system wartości człowieka.

W prezentowanym opracowaniu termin 
„koncepcja młodzieży na temat własnego ży-
cia” rozumiany jest przeze mnie jako konceptu-
alizacja dotycząca własnego życia dokonywana 
przez młodych ludzi, oparta na uznanym przez 
młodzież systemie wartości. Podstawowymi 
elementami koncepcji na temat własnego życia 
są: preferowany styl życia, cele i plany życiowe 
oraz decyzje dotyczące własnej przyszłości.

Tworzenie koncepcji na temat własnego 
życia związane jest ściśle z tzw. procesem ide-
alizacji (Macnamara, 1990, za: Niemczyński, 
2000). Proces idealizacji polega na umysłowym 

dotarciu i próbie interpretacji określonego ide-
ału. Szczególnie trudno dostępne dla naszego 
umysłu są tzw. ideały nieklarowne (np. piękna, 
dobra, prawdy).

Według Macnamary (za: Niemczyński, 
2000), dotarcie do ideałów i ich interpretację 
umożliwia naszemu umysłowi jego zdolność 
do konceptualizacji. Każdy ideał dany jest nam 
w formie konceptualizacji, której podstawowy-
mi warunkami są: wcześniejsze doświadczenie 
oraz określone nastawienie umysłowe.

W przypadku koncepcji dotyczących włas- 
nego życia takim specyficznym ideałem (ide-
ałem nieklarownym) jest własna przyszłość, 
której wyobrażenie związane jest ściśle 
z cenionymi przez człowieka wartościami. 
Koncepcja na temat własnego życia opiera się 
więc na najbardziej cenionych przez człowieka 
wartościach. Konceptualizacja ideału własnej 
przyszłości odbywa się w umyśle człowieka. 
Dotyczy stanów przyszłych, antycypowanych 
przez człowieka.

Koncepcja własnego życia ma charakter 
ogólny, jest to „wizja” własnej przyszłości, 
kształtu własnego życia. Stopniowo zaczyna 
się ona ukonkretniać, gdy podejmowane są 
próby jej realizacji. Pojawia się wyobrażenie 
na temat preferowanego stylu życia, a następnie 
rozpoczyna się formułowanie celów i planów 
życiowych i w końcu podejmowanie decyzji 
co do przyszłości.

Na podstawie przeprowadzonej analizy 
literatury oraz wyników pokrewnych badań 
stwierdziłam, że w koncepcji młodzieży do-
tyczącej własnego życia można wyodrębnić 
następujące główne elementy (rys. 1):

1) System wartości, który jest podstawą 
i głównym kryterium określania własnej 
koncepcji życia (por. Inhelder, Piaget, 1970; 
Matusewicz, 1975; Rokeach, 1973; Mądrzycki, 
1996).

2) Styl życia (preferowany i realizowany) 
– (por. Matusewicz, 1975; Mądrzycki, 1996) 
– rozumiany jako preferowany i realizowany 
sposób życia, czyli model życia. Głównym kry-
terium wyboru stylu życia są wartości cenione 
przez człowieka.

3) Cele oraz plany życiowe (por. Nuttin, 
1980; Nurmi, 1991; Matusewicz, 1975; Mą-
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drzycki, 1996). Głównym kryterium formuło-
wania celów i planów życiowych są cenione 
wartości.

4) Decyzje dotyczące własnej przyszło-
ści. Tu również jednym z głównych kryteriów 
podejmowania decyzji jest tzw. użyteczność, 
czyli subiektywna wartość danej alternatywy 
dla podmiotu (por. Kozielecki, 1992).

Wymienione elementy są z sobą wzajem-
nie powiązane. Głównym kryterium określania 
przez młodzież koncepcji na temat włas- 
nego życia jest jej indywidualny system war-
tości (por. Rokeach, 1973; Matusewicz 1975; 
Mądrzycki, 1996). Na koncepcję tę rzutuje 
przede wszystkim preferowany styl życia. Jest 
to sposób, w jaki młodzież chciałaby żyć. Ma 
on ścisły związek z celami i planami życiowymi 
oraz z decyzjami w odniesieniu do przyszłości. 
Styl życia zależy bowiem od realizacji założo-
nych celów i planów życiowych oraz podjętych 
decyzji.

Projekt własnego życia początkowo przy-

biera formę stylu życia, jaki się preferuje. Na 
tym etapie młodzież zadaje sobie podstawowe 
pytanie o to, jak chciałaby żyć, jaki preferuje 
sposób życia (czy inaczej jego model). Styl 
życia, zdaniem Mądrzyckiego (1996, s. 167), 
to: „względnie trwała proporcja i organizacja 
codziennych czynności zorientowanych na te-
raźniejszość i ukierunkowanych na przyszłość, 
wraz z ich motywacyjnym uwarunkowaniem 
oraz stosunkiem do świata rzeczy”.

Ze stylem życia wiążą się ściśle cele i plany 
życiowe. Po to, żeby można było realizować 
określony styl życia, konieczne jest formuło-
wanie celów życiowych oraz tworzenie planów 
życiowych jako środków ich realizacji (por. 
Mądrzycki, 1996). Cel to, zdaniem Nuttina 
(1980), antycypowany w umyśle człowieka wy-
nik końcowy działania. Cel, według niego, jest 
poznawczym przepracowaniem potrzeb. Plany 
życiowe rozumiane są natomiast jako środki 
realizacji celów, sposób oraz kolejne etapy ich 
realizacji (Mądrzycki, 1996; Gallanter, Miller, 

Rysunek 1. Propozycja nowego modelu badań dotyczących koncepcji młodzieży na temat własnego życia
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Pribram, 1980). 
Z celami i planami życiowymi wiążą się 

ściśle decyzje człowieka dotyczące własnej 
przyszłości (Czerwińska-Jasiewicz, 1997). Aby 
możliwe było osiągnięcie celów i realizacja 
planów życiowych, konieczne jest podejmowa-
nie wielu decyzji dotyczących własnego życia, 
a więc ciągłe dokonywanie istotnych wyborów 
życiowych.

Na styl życia człowieka oraz na jego cele, 
plany i decyzje życiowe mają wpływ także, 
oprócz cenionych wartości, inne istotne czyn-
niki, przede wszystkim czynniki sytuacyjne 
i środowiskowe (por. Kozielecki, 1981, 1992; 
Czerwińska-Jasiewicz, 1991, 1997, Mądrzycki, 
1996). Jednakże w znacznej mierze zależą one 
także od samego człowieka, jego cech i sposobu 
działania. 

W prezentowanym opracowaniu przedsta-
wiono badania na temat wartości, stylów życia 
oraz celów i planów życiowych młodzieży, ro-
zumianych jako główne elementy koncepcji na 
temat własnego życia. Badania dotyczące decy-
zji życiowych młodzieży omówiłam we wcześ- 
niejszych opracowaniach (Czerwińska-Jasie-
wicz, 1991, 1997).

PODSTAWY TEORETYCZNE BADAŃ

Badania oparłam na następujących teoriach:
1) rozwojowo-poznawczych:

a) teorii Piageta (Inhelder, Piaget, 1970), 
dotyczącej rozwoju myślenia oraz 
rozwoju społecznego;

b) teoriach dotyczących rozwoju przy-
szłościowej perspektywy czasowej 
oraz orientacji przyszłościowej czło-
wieka – na teorii Nuttina (1980), Nur-
miego (1991), Zaleskiego (1991) oraz 
Trempały i Malmberga (1996, 2002);

2) teorii wartości Rokeacha (1973), bę-
dącej częścią jego ogólniejszej teorii 
osobowości.

Wszystkie wymienione teorie mają charak-
ter poznawczy.

Odniesienie badań do teorii rozwojowo- 
-poznawczych pozwoliło wykorzystać osią-
gnięcia tych teorii (przede wszystkim teorii 
Piageta) do wyjaśnienia fenomenu koncepcji 

młodzieży na temat własnego życia w okresie 
dorastania. Także dla zrozumienia tej koncepcji 
jako rezultatu rozwoju ogólnego, przede wszyst-
kim poznawczego, osobowości i społecznego 
w okresie dorastania. Pozwoliło to również na 
określenie pojęcia koncepcji własnego życia, 
podobnie jak to widział Piaget (Inhelder, Piaget, 
1970), oraz umożliwiło dostrzeżenie ścisłego 
związku koncepcji własnego życia z systemem 
wartości.

Odniesienie badań do teorii dotyczących 
rozwoju perspektywy czasowej człowieka 
(Nuttin, 1980), a głównie tzw. orientacji przy-
szłościowej (Nurmi, 1991), pozwoliło uwi-
docznić znaczenie celów i planów życiowych 
w ogólnej koncepcji dotyczącej własnego życia 
oraz zobaczyć ścisły związek celów i planów 
człowieka z rozwojem jego perspektywy cza-
sowej, zwłaszcza futurystycznej, w okresie 
dorastania.

Natomiast nawiązanie do teorii wartości 
Rokeacha (1973) umożliwiło podkreślenie 
podstawowego znaczenia systemu wartości 
w działaniach młodzieży: w tworzeniu ogólne-
go projektu życiowego, w formułowaniu celów 
i planów życiowych, w podejmowaniu decyzji 
dotyczących własnej przyszłości.

Główne zmienne, które analizowano w ba-
daniach, to: systemy wartości młodzieży, style 
życia, cele oraz plany życiowe. Badania miały 
charakter rozwojowy – badano młodzież w róż-
nym wieku: 14–15 oraz 17–18 lat (w środkowej 
i końcowej fazie okresu dorastania). Celem 
rozwojowego ujęcia badanej problematyki było 
poznanie zarówno prawidłowości, jak i zmian 
zachodzących w okresie dorastania w koncep-
cjach młodzieży dotyczących własnego życia, 
w zależności od wieku oraz płci.

METODA 

Badane zmienne

Badane były następujące zmienne: wartości, 
style życia, cele i plany życiowe (zmienne 
zależne) oraz wiek i płeć (zmienne niezależne).

Badana populacja

Badana była młodzież w środkowej i końcowej 
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fazie okresu dorastania: w wieku 14–15 oraz 
17–18 lat. Była to młodzież z gimnazjów (przed 
reformą oświaty z klasy VIII szkoły podstawo-
wej) oraz z liceów ogólnokształcących i tech-
ników. Badania prowadzono przede wszystkim 
w szkołach Warszawy. Łącznie zbadano około 
800 uczniów. 

W niniejszym opracowaniu przedstawiono 
podstawowe wyniki tylko części badań, ze 
względu na ich obszerność oraz ograniczoną 
objętość prezentacji.

Techniki badawcze

W badaniach zastosowano następujące techniki 
badawcze:

1. „Skalę Wartości (SV)” M. Rokeacha 
– do badania hierarchii wartości młodzieży, 
w adaptacji Brzozowskiego (1996).

2. Kwestionariusz „Modele Życia” – do 
badania stylów życia młodzieży. Jest to mo-
dyfikacja „Testu Wyboru Wartości Moralnych 
(TWWM)” Matusewicza (1975).

3. Kwestionariusz „Moje cele” – do bada-
nia celów życia młodzieży, będący modyfikacją 
„Kwestionariusza Celów (KCL)” Zaleskiego 
(1991).

4. Kwestionariusz „Moje plany” – do 
badania planów życiowych młodzieży. Jest 
to modyfikacja techniki „Plany” Małkiewicz 
(1983).

Ad 1. „Skala Wartości (SV) M. Rokeacha. 
Technika ta służy do badania hierarchii wartości 
ostatecznych i instrumentalnych. Zadaniem 
osoby badanej jest porangowanie 18 wartości 
ostatecznych i 18 wartości instrumentalnych od 
najbardziej do najmniej ważnej.

Wartości ostateczne są następujące: 1) 
bezpieczeństwo narodowe, 2) bezpieczeń-
stwo rodziny, 3) dojrzała miłość, 4) dostatnie 
życie, 5) mądrość, 6) poczucie dokonania, 7) 
poczucie własnej godności, 8) pokój na świe-
cie, 9) prawdziwa przyjaźń, 10) przyjemność, 
11) równowaga wewnętrzna, 12) równość, 13) 
szczęście, 14) świat piękna, 15) uznanie spo-
łeczne, 16) wolność, 17) zbawienie, 18) życie 
pełne wrażeń.

Wartości instrumentalne są następujące: 
1) ambitny, 2) czysty, 3) intelektualista, 4) ko-
chający, 5) logiczny, 6) niezależny, 7) obdarzo-

ny wyobraźnią, 8) odpowiedzialny, 9) odważny, 
10) opanowany, 11) o szerokich horyzontach, 
12) pogodny, 13) pomocny, 14) posłuszny, 15) 
uczciwy, 16) uprzejmy, 17) uzdolniony, 18) 
wybaczający.

Ad 2. Kwestionariusz „Modele Życia”. 
Służy on do badania stylów życia młodzieży. 
Znajdują się w nim opisy 14 stylów życia. 
Zadaniem osoby badanej jest wybór oraz poran-
gowanie stylów życia najbardziej oraz najmniej 
akceptowanych. Style życia są następujące: 
1) wygoda życia, 2) prestiżowy, 3) estetyczny, 
4) niezależnościowy, 5) perfekcjonistyczny, 6) 
rywalizacyjny, 7) allocentryczny, 8) hedoni-
styczny, 9) idealistyczny, 10) konformistyczny, 
11) nauka-praca, 12) rodzinny, 13) materiali-
styczny, 14) socjocentryczny.

Ad 3. Kwestionariusz „Moje Cele”. Tech-
nika ta służy do badania treści i cech celów ży-
ciowych młodzieży stawianych na różne okresy 
życia. Są to cele krótkoterminowe (na rok, 2 
lata), długoterminowe (na 10 lat) oraz na całe 
życie. Osoby badane mają za zadanie wymienić 
swoje cele życiowe w formie wypowiedzi w py-
taniach otwartych. Równocześnie określają one 
cechy celów życiowych za pomocą odpowiedzi 
na skalach 7-stopniowych.

Ad 4. Kwestionariusz „Moje Plany”. Słu-
ży on do badania planów życiowych młodzieży, 
formułowanych na bliższe i dalsze okresy życia 
(były to swobodne wypowiedzi w pytaniach 
otwartych). Równocześnie osoby badane okre-
ślają cechy planów za pomocą odpowiedzi na 
skalach 7-stopniowych.

Metody analizy statystycznej

Do analizy wyników badań zastosowano nastę-
pujące metody statystyczne:

1. Wskaźnik ważności wyboru „w” Ara-
nowskiej – do tworzenia oraz analizy hierarchii 
wartości ostatecznych i instrumentalnych oraz 
hierarchii stylów życia młodzieży.

2. Analizę korespondencji – do badania 
związków między stylami życia oraz warto-
ściami a wiekiem i płcią młodzieży.

3. Test chi-kwadrat – do badania związku 
między cechami celów i planów a wiekiem 
młodzieży.

4. Analizę procentową – do opisu treści 
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celów i planów życiowych oraz kategorii 
uzasadnień.

PODSTAWOWE WYNIKI BADAŃ 

Przeprowadzone badania ujawniły zarówno 
charakterystyczne dla okresu dorastania podo-
bieństwa w obu badanych grupach młodzieży 
zróżnicowanych ze względu na wiek, jak 
również specyficzne różnice w niektórych 
zakresach, związane z wiekiem, a także płcią 
badanej młodzieży.

Ze względu na ograniczoną objętość, 
a także ze względu na główny cel niniejszej 
prezentacji, którym jest przedstawienie nowej 
propozycji badań na temat koncepcji młodzieży 
dotyczącej własnego życia, przedstawię jedynie 
podstawowe wyniki badań oraz główne wnios- 
ki wynikające z ich analizy.

Wyniki badań dotyczą kolejno:
1. Hierarchii wartości młodzieży.
2. Stylów życia cenionych przez młodzież.
3. Celów i planów formułowanych przez 

młodzież na różne okresy życia.
4. Związku między stylami życia oraz ce-

lami życiowymi młodzieży a cenionymi przez 
nią wartościami.

Ad 1. Hierarchie wartości młodzieży.

Stwierdzono, że niektóre wartości ostatecz-
ne i instrumentalne są uniwersalne, niezależnie 
od wieku i płci młodzieży.

Niezależnie od wieku młodzież szczególnie 
ceni takie wartości ostateczne, jak: bezpie-
czeństwo rodziny, mądrość i szczęście, oraz 
takie wartości instrumentalne, jak: kochający, 
uczciwy, odpowiedzialny, pomocny i ambitny.

Niezależnie od płci młodzież ceni szczegól-
nie takie wartości, jak:
1. Wartości ostateczne:

– młodzież młodsza: bezpieczeństwo ro-
dziny, prawdziwą przyjaźń, szczęście, 
mądrość i wolność;

– młodzież starsza: bezpieczeństwo rodziny, 
dojrzałą miłość, mądrość i szczęście.

2. Wartości instrumentalne: kochający, 
uczciwy i odpowiedzialny.

Trzeba też zauważyć, że w całej hierarchii 
wartości młodzieży występują specyficzne 
różnice, zależnie od jej wieku i płci (tabela 
1, 2, 3 i 4).

Jeśli chodzi o wartości ostateczne, młodzież 
młodsza bardzo ceni prawdziwą przyjaźń, 
a młodzież starsza dojrzałą miłość (÷2 = 95,179, 
poziom istotności < 0,001). Jeśli chodzi o 
wartości instrumentalne, młodzież młodsza 
ceni dodatkowo szczególnie wartość czysty, 
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a młodzież starsza takie wartości, jak intelek-
tualista, niezależny i pogodny (χ2 = 76,578, 
poziom istotności < 0,01).

Płeć również różnicuje hierarchię wartości 
ostatecznych i instrumentalnych młodzieży. 
W zależności od płci młodzież ceni szczególnie 
wartości:
1. Wartości ostateczne (χ2 = 79,021, poziom 

istotności < 0,01):
– chłopcy młodsi: dojrzała miłość, dostatnie 

życie i bezpieczeństwo narodowe;
– dziewczęta starsze: prawdziwa przyjaźń 

i równowaga wewnętrzna.
2. Wartości instrumentalne (χ2 = 96,946, poziom 

istotności < 0,001):
– dziewczęta z gimnazjum: pomocny i po-

godny;
– chłopcy z gimnazjum: ambitny, niezależ-

ny, intelektualista, odważny, obdarzony 
wyobraźnią, uprzejmy i czysty;

– chłopcy z liceum: intelektualista, niezależ-
ny i o szerokich horyzontach.

Podsumowując, należy zauważyć, że 
młodzież ceni głównie wartości związane 
z rodziną, bliskimi związkami z innymi oraz 
mądrość, uczciwość i odpowiedzialność (por. 
Obuchowska, 1996, 2000; Oleszkowicz, 1995; 
Brzozowski, 1996).

Ad 2. Style życia cenione przez młodzież.
Stwierdzono, że niektóre style życia mają 

podstawowe znaczenie dla młodzieży, są uni-
wersalne, niezależnie od wieku i płci.

Młodzież ceni szczególnie takie style życia, 
jak: styl rodzinny, allocentryczny, niezależno-
ściowy i wygoda życia. Stwierdzono też, że 
młodzież, niezależnie od wieku i płci, najmniej 
akceptuje takie style życia, jak: styl materiali-
styczny, konformistyczny i rywalizacyjny (brak 
różnic istotnych statystycznie).

Należy też zauważyć, że występują specy-
ficzne preferencje stylów życia, w zależności 
od wieku i płci młodzieży (tabela 5 i 6).

Młodzież młodsza ceni dodatkowo styl 
perfekcjonistyczny. Młodsze dziewczęta (gim-
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nazjum) cenią także dodatkowo styl materia-
listyczny, a młodsi chłopcy (gimnazjum) styl 
prestiżowy. Dziewczęta starsze (liceum) dodat-
kowo cenią takie style życia, jak: styl estetyczny, 
idealistyczny i perfekcjonistyczny.

Podsumowując, należy podkreślić, że mło-
dzież preferuje zwłaszcza style życia związane 
z życiem rodzinnym, z pomocą udzielaną in-

nym ludziom, a także z wygodą życia rozumia-
ną jako spokojne życie bez trosk materialnych 
i zapewnienie bytu bliskim osobom oraz z włas- 
ną niezależnością (por. Obuchowska, 1996, 
2000).

Ad 3. Cele i plany życiowe młodzieży. 
Stwierdzono, że większość badanej mło-

dzieży, niezależnie od wieku i płci, formułuje 
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cele i plany życiowe nie tylko na krótkie okresy 
(rok, kilka lat), ale też na długie (10 lat) i na 
całe życie.

Świadczy to o rozwiniętej przyszłościowej 
perspektywie czasowej badanej młodzieży (14.– 
–19. r.ż.) oraz o jej orientacji przyszłościowej 
(por. Nuttin, 1980; Nurmi, 1991; Zaleski, 1991, 
1994; Trempała, Malmberg, 1996, 2002).

Treść celów i planów życiowych dotyczy 
przede wszystkim takich obszarów tematycz-
nych, jak: (1) kształcenie, (2) przyszły zawód, 
(3) praca i (4) rodzina.

Wymienione obszary tematyczne związane 
są ściśle z zadaniami rozwojowymi okresu 
dorastania (por. Havighurst, 1953, za: Drwal, 
1993).

Warto także zwrócić uwagę na to, że domina-
cja określonych treści celów życiowych zależy od 
ich zasięgu czasowego oraz od wieku młodzieży. 

Dominującą treścią krótkoterminowych ce-
lów życiowych (rok, kilka lat) jest kształcenie, 
niezależnie od wieku. Natomiast dominującymi 
treściami celów długoterminowych (10 lat) jest 
w przypadku młodzieży młodszej (15. r.ż.) 
w dalszym ciągu kształcenie, w przypadku mło-

dzieży starszej zaś (18. r.ż.) oprócz kształcenia 
także rodzina i praca zawodowa. W przypadku 
celów długoterminowych czynnikiem istotnie 
wpływającym na ich treść jest wiek młodzieży. 
Jeśli chodzi o cele na całe życie, ich treści są 
dość zróżnicowane. W obu grupach wiekowych 
dotyczą one jednak przede wszystkim rodziny 
i pracy zawodowej.

Posiadanie przez większość badanej mło-
dzieży odległych celów i planów świadczy 
o tym, że na ogół ma już ona określoną własną 
koncepcję życia w niektórych zakresach (np. 
kształcenia, zawodu, pracy, rodziny).

Ad 4. Związek między stylami życia i ce-
lami życiowymi młodzieży a cenionymi przez 
nią wartościami.

Otrzymane wyniki pozwalają stwierdzić, 
że:

1. Wartości ostateczne oraz instrumentalne 
przypisywane przez młodzież preferowanym 
przez siebie stylom życia oraz swoim celom 
życiowym to wartości szczególnie cenione przez 
młodzież (znajdujące się najwyżej w jej hierar-
chii wartości). Są to wartości: bezpieczeństwo 
rodziny, dojrzała miłość, przyjaźń, szczęście, 
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mądrość, wolność oraz kochający, uczciwy, od-
powiedzialny, pomocny, ambitny i niezależny.

2. Wartości te są równocześnie zgodne 
z treścią preferowanych przez młodzież stylów 
życia (są to style: rodzinny, allocentryczny, 
niezależnościowy i wygoda życia) oraz z tre-
ścią jej głównych celów życiowych (są to cele: 
kształcenie, rodzina, praca, szczęście i stabili-
zacja życiowa).

Wyniki badań pokazują więc, że cenione 
przez młodzież wartości stanowią ważną 
podstawę preferowania przez nią określonych 
stylów życia oraz wyboru takich a nie innych 
celów życiowych. Są one zgodne ze stanowi-
skiem tych autorów, którzy uznają wartości za 
istotne kryterium dokonywania przez człowieka 
wyborów życiowych, jego dążeń i celów życio-
wych (por. Rokeach, 1973; Matusewicz, 1975; 
Mądrzycki, 1996).

WNIOSKI KOŃCOWE BADAŃ

Na podstawie przeprowadzonej analizy wyni-
ków można zauważyć pewne ogólne prawidło-
wości dotyczące tworzenia przez dorastającą 
młodzież koncepcji na temat własnego życia. 
Są one następujące:

1) Przede wszystkim stwierdzono, że two-
rzenie przez badaną młodzież w wieku 14–18 
lat koncepcji na temat własnego życia jest 
zjawiskiem powszechnym. Wskazuje na to 
preferowanie przez młodzież określonych sty-
lów życia, posiadanie długoterminowych celów 
i planów życiowych, posiadanie określonych 
systemów wartości oraz zgodność preferowa-
nych stylów życia i celów życiowych z cenio-
nymi przez młodzież wartościami. Stwierdzono 
więc istotny związek między koncepcjami na 
temat własnego życia tworzonymi przez mło-
dzież a jej hierarchiami wartości. 



69Koncepcje młodzieży na temat własnego życia – propozycja nowego modelu badań

Koncepcje młodzieży na temat własnego 
życia dotyczą przede wszystkim następujących 
zakresów: kształcenia, zawodu, pracy i życia 
rodzinnego. Koncepcje te są więc zgodne z tzw. 
„prototypem kulturowym” (Nurmi, 1991; Trem-
pała, Malmberg, 1996, 2002) oraz z zadaniami 
rozwojowymi charakterystycznymi dla okresu 
dorastania (Havighurst, 1972).

2) Tworzenie przez młodzież koncepcji 
dotyczącej własnego życia związane jest ściśle 
z rozwojem w okresie dorastania tzw. orientacji 
przyszłościowej (Nurmi, 1991), czyli przyszło-
ściowej perspektywy czasowej (Nuttin, 1980). 
Umożliwia ona określanie siebie w przyszło-
ści, tworzenie celów oraz planów życiowych, 
a także preferowanie określonych przyszłych 
stylów życia. Umożliwia ona także młodzieży 
tworzenie ogólnej koncepcji na temat własnego 
życia. Wyniki badań potwierdziły, że orien-
tacja przyszłościowa badanej młodzieży jest 
w znacznej mierze rozwinięta.

3) Określanie przez młodzież koncepcji 
na temat własnego życia wiąże się ściśle 
z tzw. fazą personalizacji działań w rozwoju 
człowieka, która przypada na okres dorastania 
i na okres wczesnej dorosłości (Niemczyński, 
1988). Dorastający człowiek formułujący cele 
i programy życiowe staje w tym czasie przed 
koniecznością ich uporządkowania – określe-
nia ich hierarchii i struktury. Konstruowanie 
systemu projektów życiowych przez młodzież 
spotyka się z układem kulturowo określonych 
zadań człowieka w świecie społecznym. 

Dorastający młody człowiek, tworząc swój 
system projektów życiowych w kontekście kul-
turowo i społecznie określonych zadań, tworzy 
swoją indywidualną podmiotowość. We wczes- 
nej fazie dorosłości (wiek młodzieńczy) doko-
nują się dwie dalsze fazy personalizacji, w któ-
rych już nie projekty, lecz koncepcja pełnego 
kształtu własnego życia spełnia rolę ośrodka 
koordynacji i integracji działań młodego czło-
wieka (Niemczyński, 1988).

4) Tworzenie przez młodzież koncepcji na 
temat własnego życia ma charakter procesu 
autokreacji (Pietrasiński, 1988). Autokreacja 
rozumiana jest jako współtworzenie przez 
człowieka własnej drogi życiowej i osobo-
wości. Przedmiotem autokreacji jest zarówno 

formowanie osobowości, jak i drogi życiowej 
przez człowieka (Pietrasiński, 1988). Autokre-
acja wiąże się ściśle z samopoznaniem. Warto 
przypomnieć w tym miejscu tezę E. Eriksona 
(1950) mówiącą o tym, że głównym zadaniem 
rozwojowym okresu dorastania jest samookreś- 
lenie. 

5) Określanie przez młodzież koncepcji na 
temat własnego życia związane jest także ściś- 
le z dwoma innymi specyficznymi procesami 
przebiegającymi w okresie dorastania: z tzw. 
„wrastaniem w społeczeństwo dorosłych” 
(Inhelder, Piaget, 1970) oraz z poszukiwaniem 
i określaniem swojego indywidualnego miejsca 
w społeczeństwie (Erikson, 1950). Według 
E. Eriksona (1950) jest to jeden z podstawo-
wych warunków kształtowania się tożsamości 
człowieka.

6) Tworzenie przez młodzież koncepcji 
na temat własnego życia jest możliwe przede 
wszystkim dzięki intensywnemu rozwojowi 
ogólnemu w okresie dorastania. Szczególnie 
istotne znaczenie ma w tym wypadku rozwój 
myślenia abstrakcyjnego (operacji formalnych), 
rozwój osobowości (samowiedzy, pojęcia „ja”, 
kształtowania się tożsamości) oraz rozwój 
społeczny („wrastanie w społeczeństwo”, 
wchodzenie w nowe role społeczne, osiąganie 
statusu społecznego człowieka dorosłego itd.).

7) Dla procesu tworzenia koncepcji na temat 
własnego życia przez młodzież szczególne 
znaczenie ma także kształtowanie się w okresie 
dorastania indywidualnego systemu wartości 
oraz światopoglądu młodzieży.

Wyniki opisanych badań wskazują na 
rozwój systemu wartości wraz z wiekiem 
młodzieży, na co wskazują specyficzne zmiany 
w hierarchiach wartości w zależności od wieku 
młodzieży. Równocześnie jednak zwrócono 
uwagę na to, że niektóre wartości mają cha-
rakter uniwersalny, są cenione przez młodzież, 
niezależnie od wieku i płci. 

Jeśli chodzi o kształtowanie się światopo-
glądu młodzieży, warto przypomnieć, że badana 
młodzież znajduje się bądź w fazie rozwoju 
światopoglądu, którą K. Obuchowski (1983) 
nazywa fazą identyfikacji (młodzież młodsza 
– 14–15 lat), bądź w tzw. fazie „kosmicznej”, 
w której człowiek określa własną koncepcję 
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światopoglądową (Obuchowski, 1983). W fa-
zie tej znajduje się młodzież starsza (17–18 
lat).To, w jakiej fazie rozwoju światopoglądu 
znajduje się badana młodzież, ma istotne zna-
czenie dla tworzenia koncepcji na temat włas- 
nego życia. Można przypuszczać, że koncep-
cje na temat własnego życia tworzone przez 
młodzież w fazie identyfikacji będą mniej 
samodzielne i zależne od opinii osób znaczą-
cych. Natomiast koncepcje te tworzone przez 
młodzież w fazie „kosmicznej” będą bardziej 
samodzielne i autonomiczne.

Podobnych zależności można spodziewać 
się w przypadku tworzenia się systemu war-
tości młodzieży w okresie dorastania. Należy 
w tym miejscu przypomnieć także, że między 
systemami wartości młodzieży a ich orienta-
cjami światopoglądowymi zakłada się istotny 
związek (Rokeach, 1973; Mądrzycki, 1996).

Sformułowane powyżej wnioski pozwalają 
lepiej zrozumieć fenomen okresu dorastania, ja-
kim jest tworzenie koncepcji na temat własnego 
życia przez młodzież, w kontekście rozwoju 
ogólnego w tym okresie życia człowieka.

PODSUMOWANIE

Proponowany model badań dotyczący kon-
cepcji młodzieży na temat własnego życia ma 
znaczenie z kilku istotnych powodów:

1) Jest to pierwsza empiryczna próba zbada-
nia w sposób ogólny i całościowy ważnego fe-
nomenu adolescencji, jakim jest tworzenie przez 
młodzież koncepcji dotyczącej własnego życia.

2) Próba ta umożliwia łączne badanie głów-
nych elementów koncepcji młodzieży na temat 
własnego życia: systemów wartości, stylów 

życia, celów oraz planów życiowych.
3) Badanie to pozwala także uchwycić nie-

które związki między elementami koncepcji 
na temat własnego życia: między hierarchiami 
wartości a preferowanymi stylami życia oraz 
celami, a także między celami i planami.

4) Proponowany model badań eksponuje 
też wyraźnie znaczenie systemu wartości mło-
dzieży jako głównego kryterium określania 
koncepcji własnego życia (oraz jej elementów).

5) Model ten umożliwia także zobaczenie 
struktury koncepcji młodzieży na temat wła-
snego życia. Może mieć ona charakter bardziej 
ogólny i koncentrować się głównie na stylu ży-
cia, czyli preferowanym sposobie życia. Może 
mieć także charakter bardziej szczegółowy, gdy 
formułowane są konkretne cele, a zwłaszcza 
plany życiowe. 

Dalsze perspektywy badawcze związane 
z realizacją proponowanego modelu badań 
można określić następująco:

1) Dalsze badania powinny mieć na celu 
analizowanie związków między elementami 
proponowanego modelu.

2) Warto także, aby dalsze badania doty-
czyły mechanizmów związanych z tworze-
niem koncepcji na temat własnego życia przez 
młodzież. Przykładowo: udziału myślenia 
formalnego w tworzeniu koncepcji własnego 
życia, znaczenia samowiedzy, statusu tożsamo-
ści, poczucia kontroli własnego działania itd.

3) Dalsze badania mogłyby też dotyczyć 
związku między koncepcjami młodzieży na 
temat własnego życia a jej konkretnymi działa-
niami w życiu codziennym (np. nauką szkolną, 
wyborami życiowymi itd.). 

4) Warto by było także zbadać specyfikę 

koncepcji młodzieży na temat własnego życia w zależności od specyfiki tzw. zadań rozwojowych, 
jak również w zależności od cech indywidualnych.

PRZYPISY

1 W tabelach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 z wynikami analiz statystycznych (analiza korespondencji) dotyczących 
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hierarchii wartości i stylów życia młodzieży zachowano taką numerację wartości i stylów życia, jak w 
opisach technik badawczych (s. 63).
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