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Eudajmonistyczny dobrostan psychiczny a kształtowanie 
poczucia tożsamości w sferze edukacyjnej i zawodowej

Eudaimonic psychological well-being and identity formation 
in educational and occupational domains

Abstract. The main aim of the research was to empirically verify the model of relationships be-
tween the three identity dimensions: commitment, in-depth exploration and reconsideration of 
commitment, as differentiated in the model proposed by Crocetti, Rubini, and Meeus (2008), and 
the eudaimonic psychological well-being in the model proposed by Ryff (1989). The participants 
were 504 students and workers aged 17–55. Two separate models were created: one considered 
identity formation in educational domain, and the other – in occupational domain. Well-being 
was introduced to the model as an endogenous variable, explained by the three identity dimen-
sions. In the model with educational identity, the identity dimensions explained 28% of well-be-
ing variance, and in the model with occupational identity – 17%. The results obtained highlight-
ed the meaning of identity formation on the way to achieve eudaimonic well-being.
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MODELE KSZTAŁTOWANIA 
TOŻSAMOŚCI WYWODZĄCE SIĘ 
Z PSYCHOSPOŁECZNEJ TEORII 
ERIKSONA

Wiele współczesnych teorii kształtowania się 
poczucia tożsamości w cyklu życia człowie-
ka wywodzi się z koncepcji Erika Eriksona 
(1968), który po raz pierwszy użył sformuło-
wania „tożsamość ego”(ego identity). W swej 
teorii rozwoju psychospołecznego Erikson 

(1968, 1950/2000) przedstawiał rozwój jako 
serię konfl iktów, z którymi musi sobie pora-
dzić jednostka. Każdy taki konfl ikt (związa-
ny z doświadczanym kryzysem) ma swoją 
kulminację podczas jednego z okresów roz-
wojowych, których Erikson wyróżnił osiem. 
Rozwiązanie kryzysu charakterystycznego 
dla danego etapu życia ma wpływ na rozwój 
w dalszych etapach. 

Według Eriksona zaczątki poczucia toż-
samości kształtują się już w okresie niemow-
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lęcym, jeśli dziecko doświadcza spójności 
i ciągłości ze strony otoczenia. Poczucie toż-
samości kształtuje się w ciągu całego życia, 
jednak krytycznym dla jego rozwoju okre-
sem jest czas dorastania. Wtedy właśnie przed 
człowiekiem pojawia się pytanie „kim je-
stem?”, będące rezultatem piątego z erikso-
nowskich kryzysów: „tożsamość a rozprosze-
nie tożsamości”. Właściwa odpowiedź na to 
pytanie prowadzi do stabilnego, spójnego spo-
sobu zachowania się w różnych życiowych 
sytuacjach, mimo zmian następujących w oto-
czeniu i w człowieku. Erikson (2004) pod-
kreślał jednak, że choć adolescencja stanowi 
stadium kryzysu tożsamości, to jednak kształ-
towanie się poczucia tożsamości ani się wtedy 
nie zaczyna, ani nie kończy. Według Erikso-
na (2004) może ono być tracone i odzyskiwa-
ne również w okresie dorosłości, a w okresie 
adolescencji wypracowywane są metody jego 
wzmacniania i przywracania.

Koncepcja Eriksona została zoperacjonali-
zowana przez Jamesa E. Marcię (1966), któ-
ry również postrzegał osiągnięcie tożsamości 
jako jedno z zadań rozwojowych. Marcia wy-
różnił dwa procesy właściwe dla formowania 
się poczucia tożsamości: poszukiwanie (zwa-
ne początkowo kryzysem) i zaangażowanie. 
Poszukiwanie odnosi się do aktywnego eks-
plorowania możliwości obecnych w otocze-
niu człowieka, rozpoznawania panujących 
tam relacji, a także przeglądu własnych za-
sobów. Zaangażowanie zaś oznacza podjęcie 
decyzji i wyboru drogi, którą młody człowiek 
będzie podążał, jak również przyjęcie odpo-
wiedzialności za własne postępowanie. Pro-
cesy te związane są z różnymi dziedzinami 
życia jednostki: życiem zawodowym, wyzna-
wanymi wartościami i ideologią. Na podsta-
wie obecności lub nieobecności tych dwóch 
wymiarów, Marcia wyróżnił cztery statu-
sy tożsamości: tożsamość osiągniętą, nada-
ną (przekazywaną), dyfuzyjną (rozproszoną) 
i moratoryjną (odroczoną). Osoba z tożsamoś-
cią osiągniętą podjęła już zaangażowanie, po-
przedzone okresem aktywnego poszukiwania. 
Osoba o tożsamości nadanej podjęła wpraw-
dzie zaangażowanie, ale nie doświadczyła 
(lub doświadczyła w niewielkim stopniu) kry-

zysu poszukiwania. Tożsamość moratoryjna 
charakteryzuje się aktywnym poszukiwaniem 
możliwych obszarów zaangażowania, lecz 
brakiem trwałego zaangażowania w jakikol-
wiek wybór. Z kolei tożsamość rozproszona 
oznacza, że młody człowiek nie podjął jeszcze 
ani poszukiwania, ani zaangażowania. Bada-
nia wskazują na powiązanie wymiarów i statu-
sów tożsamości z szeregiem zmiennych oso-
bowościowych i społecznych (Marcia, 1966; 
Crocetti, Rubini, Meeus, 2008; Brzezińska 
i in., 2008).

Teoria kształtowania tożsamości według 
Marcii doczekała się szeregu rozwinięć. Jed-
nym z takich opracowań jest koncepcja Wima 
Meeusa (1996), który zasugerował, że nawet 
po podjęciu zaangażowania, jednostka nadal 
może podejmować poszukiwania dotyczące 
bieżących wyborów, co zmieniło dotychcza-
sowe rozumienie procesu poszukiwania. Z ko-
lei Koen Luyckx, Luc Goossens, Bart Soenens 
i Wim Beyers (2006) wyróżnili dwa rodzaje 
tego procesu: poszukiwanie głębokie (doty-
czące zbierania informacji o bieżących zaan-
gażowaniach) i szerokie (poszukiwanie no-
wych możliwości zaangażowania). Teoria ta 
została następnie rozszerzona (Luyckx i in., 
2008a) o dodanie kolejnego procesu: poszu-
kiwania ruminacyjnego (dysfunkcyjnego typu 
poszukiwania, związanego z negatywnymi 
aspektami funkcjonowania psychospołecz-
nego i trudnościami z osiągnięciem poczucia 
tożsamości). Obie wyżej wymienione teorie 
skupiają się na kategoriach procesów istot-
nych dla formowania się poczucia tożsamo-
ści. Różnica pomiędzy podejściami Meeusa 
i Luyckxa polega z jednej strony na wyróżnie-
niu innych wymiarów tożsamości, a z drugiej 
na odniesieniu do aktualnej sytuacji jednost-
ki: koncepcja Luyckxa i in. jest używana do 
oceny planów na przyszłość, natomiast kon-
cepcja Meeusa stosowana jest do oceny, w jaki 
sposób jednostka radzi sobie z bieżącymi do-
świadczeniami. 

Teoria Meeusa, na której oparto badania 
prezentowane w niniejszym artykule, została 
następnie rozszerzona (Crocetti, Rubini, Me-
eus, 2008): oprócz wcześniejszego wyróż-
nienia zaangażowania (commitment) i głębo-
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kiego poszukiwania (in-depth exploration), 
dodano również wymiar rewizji zaangażowa-
nia (reconsideration of commitment). Zaan-
gażowanie w ich ujęciu łączy dwa elementy: 
wybór podjęty w ważnej dla tożsamości sferze 
(np. światopoglądowej, zawodowej czy inter-
personalnej) oraz stopień, w jakim jednost-
ka identyfi kuje się z tym wyborem. Głębokie 
poszukiwanie odnosi się do sposobu, w jaki 
człowiek radzi sobie z istniejącymi zaangażo-
waniami, oraz stopnia, w jakim poszukuje no-
wych informacji na ich temat. Z jednej strony 
jest to adaptacyjny proces, ale może też gene-
rować problemy, jeśli osoba zacznie przesza-
cowywać swoje zaangażowania lub nabierać 
wątpliwości co do własnych wyborów. Trzeci 
wymiar, rewizja zaangażowania, odnosi się do 
wysiłków, jakie czynią ludzie, by zmienić bie-
żące zaangażowania, gdy przestają one być sa-
tysfakcjonujące. Rewizja zaangażowania bez 
wątpienia stanowi problemowy i kryzysogen-
ny aspekt formowania się tożsamości, jest też 
wyrazem braku satysfakcji z życiowych wy-
borów i chęci poszukiwania nowych tożsa-
mościowych alternatyw.

Elisabetta Crocetti, Monica Rubini, Wim 
Meeus (2008) wskazali również, iż stabilne 
zaangażowanie dotyczące jednej ze sfer waż-
nych dla poczucia tożsamości (np. edukacji) 
nie musi oznaczać podjęcia zaangażowania 
w innej sferze (np. relacji interpersonalnych 
czy pracy zawodowej), i podkreślili, że przy-
szłe badania dotyczące formowania się tożsa-
mości powinny uwzględniać różnice między 
poszczególnymi sferami zaangażowań. Chy-
ba najczęściej badaniom poddawana bywa-
ła sfera tożsamości edukacyjnej i zawodowej 
(Hirshi, 2012; Negru, Crocetti, 2010; Crocet-
ti, Rubini, Meeus, 2008). Prezentowane poni-
żej badania również dotyczą sfer edukacyjnej 
i zawodowej.

Do pomiaru zaproponowanych trzech wy-
miarów formowania tożsamości początko-
wo służył kwestionariusz Utrecht-Groningen 
Identity Development Scale (U-GIDS, Meeus, 
1996), pozwalający na ocenę zaangażowania 
i głębokiego poszukiwania w różnych sferach 
życia jednostki. Polską wersję U-GIDS przy-
gotowaną przez Jana Rostowskiego zastoso-

wano w wielu badaniach przeprowadzonych 
w Polsce (m.in. Witkowska i in., 1997, Rydz, 
Strzelczyk-Muszyńska, 1998; Rydz, Strzel-
czyk-Muszyńska, 2001; Marat, 2001, Marat, 
Rostowski, 2001; Rydz i in., 2012). W 2008 
roku Crocetti, Rubini i Meeus skonstruowa-
li następcę skali U-GIDS – narzędzie Utrecht 
Management of Identity Commitments Sca-
le (U-MICS). Kwestionariusz U-MICS różni 
się od U-GIDS rozszerzeniem o wymiar rewi-
zji zaangażowania. W badaniach prezentowa-
nych w niniejszym artykule po raz pierwszy 
został wykorzystany model trójwymiarowy 
oraz narzędzie pomiarowe U-MICS.

Wyniki badań przeprowadzonych przez 
Crocetti, Rubini i Meeusa (2008) wykaza-
ły silny pozytywny związek zaangażowania 
z głębokim poszukiwaniem, co oznacza, że 
osoby, których zaangażowanie jest silne, ak-
tywnie poszukują informacji o swoich wybo-
rach. Ponadto, poszukiwanie okazało się być 
również pozytywnie powiązane z rewizją za-
angażowania. Oznacza to, że jednostki, któ-
re eksplorują istniejące zaangażowania, po-
szukują również informacji o alternatywnych 
możliwościach zaangażowania. Crocetti, Ru-
bini i Meeus (2008) zakładali również, że re-
wizja zaangażowania pozostaje w ujemnym 
związku z samym zaangażowaniem, jednak 
przeprowadzone przez nich badania nie przy-
niosły potwierdzenia dla tej hipotezy.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ POCZUCIA 
TOŻSAMOŚCI W DOROSŁOŚCI

W psychologii rozwojowej tradycyjnie ujmo-
wano proces formowania się stabilnego po-
czucia tożsamości jako właściwość głównie 
okresu dorastania. Ostatnimi laty badacze co-
raz częściej jednak zwracają uwagę na rolę 
okresu stającej się dorosłości (Arnett, 2000) 
jako czasu przedłużonego moratorium tożsa-
mościowego. Pojawiają się także uwagi, że 
zagadnienia dotyczące kształtowania tożsa-
mości mogą się rozstrzygać również w do-
rosłym życiu (Whitbourne i in., 2002; Tesch, 
Whitbourne, 1982; Whitbourne, 1986; Step-
hen i in., 1992; Cramer, 2004). Anna Brze-
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zińska, Karolina Appelt i Beata Ziółkowska 
(2008) w swym podziale życia człowieka na 
okresy zwane erami podkreślają, że w okre-
sie adolescencji następuje dopiero formowa-
nie „zrębów tożsamości”, a dopiero wczesna, 
środkowa i późna dorosłość (era IV) mają naj-
większe znaczenie dla kształtowania się po-
czucia tożsamości.

Już Alan Waterman (1982) podkreślał brak 
precyzji w określeniu kolejności, w jakiej poja-
wiają się statusy tożsamości wyróżnione przez 
Marcię, proponując model, który opisywał nie 
tylko postępujący, ale i regresywny charak-
ter zmian w procesie formowania się poczucia 
tożsamości. Również Luyckx, Goossens, So-
enens i Beyers (2006), proponując swój dwu-
cykliczny model, zwrócili uwagę na to, że 
podejmowanie zaangażowań i poszukiwanie 
mogą naprzemiennie współwystępować, nie-
ustannie się przeplatając. Teorie te kładą na-
cisk na fakt, iż osiągnięcie tożsamości nie musi 
być faktem nieodwracalnym, można więc 
przypuszczać, że proces ten może przebie-
gać w ciągu całego życia człowieka. Jakkol-
wiek zaangażowanie się w sferze edukacyjnej 
z pewnością jest typowe dla okresu adolescen-
cji i okresu stającej się dorosłości, to jednak 
sfera zawodowa, szczególnie niepewna i nie-

stabilna w dzisiejszej rzeczywistości, dotyczy 
całego okresu dorosłości. Dlatego też w pre-
zentowanych poniżej badaniach przedmiotem 
zainteresowań stała się tożsamość edukacyj-
na u osób studiujących oraz tożsamość zawo-
dowa u osób pracujących. Tożsamość eduka-
cyjna dotyczy zaangażowania w sferę własnej 
edukacji, wiąże się z przekonaniem i poczu-
ciem, że wybrany kierunek edukacji zapewnia 
poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie. 
Wiąże się również z chęcią poszerzania wie-
dzy z wybranej przez siebie dziedziny edu-
kacji. Poczucie tożsamości zawodowej jest 
związane z przekonaniem i poczuciem, że wy-
konywana praca zapewnia bezpieczną przy-
szłość i stabilizację. Oznacza również aktyw-
ność poznawczą ukierunkowaną na zdobycie 
wiedzy z zakresu wykonywanej pracy.

POCZUCIE TOŻSAMOŚCI 
A EUDAJMONISTYCZNY DOBROSTAN 
PSYCHICZNY

Zgodnie z teorią Eriksona, każdy ze skutecz-
nie rozwiązanych kryzysów niesie z sobą wy-
pracowanie pewnych sił, które pozwalają 
człowiekowi lepiej radzić sobie z wymaga-

Tabela 1. Wymiary dobrostanu psychicznego według Ryff (1989)

Wymiar dobrostanu Defi nicja

Autonomia Niezależność, nieuleganie naciskom zewnętrznym, ocena siebie według 
wewnętrznych standardów

Panowanie nad otoczeniem Poczucie sprawstwa, kompetencji, zdolność do przekształcania otoczenia 
zgodnie ze swoimi potrzebami i wartościami, podejmowanie wyzwań

Samoakceptacja Pozytywny stosunek do samego siebie, akceptacja swoich wad i zalet

Pozytywne relacje z innymi Doświadczanie ciepłych i pełnych zaufania relacji interpersonalnych i kon-
taktów społecznych

Cel życiowy Przekonanie o ukierunkowaniu własnego życia na realizację ważnego celu, 
zdolność do stawiania i realizowania zadań życiowych

Osobisty rozwój
Umiejętność doskonalenia swoich umiejętności, realizacji swojego poten-
cjału, poszukiwanie dróg dalszego rozwoju, poczucie, że podejmowane 
wyzwania prowadzą do wzrostu kompetencji
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niami psychospołecznymi. Jak pisał Erikson 
(1968), rozwój tożsamości jest subiektywnie 
odczuwany jako poczucie „psychospołeczne-
go dobrostanu” (sense of psychosocial well-
-being), a skuteczne pokonanie kryzysu nie-
sie z sobą wzrost poczucia wewnętrznej spój-
ności, poczucia kompetencji i samooceny oraz 
wierności sobie, a także wykształcenie świa-
domości tego, dokąd się w życiu zmierza. 
Erikson nie zoperacjonalizował jednak szcze-
gółowo wymiarów owego psychospołecznego 
dobrostanu.

Wydaje się, że eriksonowskie rozumienie 
dobrostanu psychospołecznego jest stosunko-
wo bliskie koncepcji eudajmonistycznego do-
brostanu psychicznego opracowanej przez Ca-
rol Ryff (1989). W swym ujęciu dobrostanu 
psychicznego zaproponowała ona sześć jego 
aspektów. Są to: autonomia, poczucie posia-
dania celu w życiu, poczucie panowania nad 
otoczeniem, rozwój osobisty, pozytywne rela-
cje z innymi ludźmi i samoakceptacja (tabe-
la 1).

Koncepcja dobrostanu eudajmonistyczne-
go nawiązuje do tradycji arystotelesowskiej 
(Ryff, 1989; Wojciechowska, 2011; Water-
man, 2010). Dobrostan eudajmonistyczny wy-
kracza poza poczucie przyjemności w życiu 
jednostki (mierzone jako dobrostan subiek-
tywny). Obejmuje on wyższy stopień inte-
gracji psychospołecznej, szeroko pojęte „do-
bre życie” (a good life, Waterman i in., 2010). 
Prowadzą do niego: poczucie rozumienia sa-
mego siebie i świata, psychiczna integracja 
i budowanie swojej własnej historii, aktuali-
zacja własnego potencjału, wyrażanie samego 
siebie, a także poczucie posiadania i realizacji 
celów życiowych, czyli życie zgodne z naturą 
człowieka. Eudajmonia w rozumieniu arysto-
telesowskim jest najwyższym dobrem, szczęś-
ciem składającym się nie tylko z przyjem-
ności, ale i cnót, najwyższym osiągnięciem 
rozwoju człowieka. Dobrostan eudajmoni-
styczny jest przeciwieństwem hedonistyczne-
go, który zawiera przede wszystkim przyjem-
ność, chwilowy afekt (Ryff, 1989).

Jeśli zatem konceptualizacja dobrostanu 
proponowana przez Ryff (1989) jest bliska 
dobrostanowi w rozumieniu Eriksona, to war-

to podjąć badania dotyczące tego, które proce-
sy tożsamościowe i w jakim stopniu prowadzą 
do dobrostanu eudajmonistycznego w ujęciu 
Ryff, której koncepcja zawiera również propo-
zycję operacjonalizacji i pomiaru dobrostanu.

TOŻSAMOŚĆ A DOBROSTAN 
PSYCHICZNY: DOTYCHCZASOWE 
BADANIA

Podejmowano już wiele badań mających na 
celu określenie związków pomiędzy kształ-
towaniem tożsamości a dobrostanem psy-
chicznym. W badaniach tych wykorzystywa-
no różne modele kształtowania tożsamości, 
ale też w różny sposób operacjonalizowano 
dobrostan. Często były to takie operacjona-
lizacje, które jedynie w części dotyczyły ja-
kiegoś aspektu dobrostanu psychospołeczne-
go Eriksona, choć używane było określenie 
„dobrostan”. Tożsamość w badaniach prowa-
dzonych w tym zakresie była ujmowana za-
równo w kategoriach stylów tożsamości Mi-
chaela Berzonsky’ego (Phillips, Pittman, 
2007; Vleioras, Bosma, 2005; Nurmi i in., 
1997), statusów, jak i wymiarów tożsamości 
Marcii (Crocetti, Rubini, Meeus, 2008; Cro-
cetti, Rubini, Luyckx, Meeus, 2008; Hofer 
i in., 2011, Luyckx i in., 2008a, 2008b; Ho-
fer i in., 2007; Negru, Crocetti, 2010). Cza-
sem również tożsamość bywała rozpatrywa-
na w kategorii takich zmiennych, jak liczba 
podejmowanych ról (Vanderwater, Stewart, 
2006) czy też zaangażowanie w swoją pracę 
(Hirschi, 2012). W literaturze jednak na plan 
pierwszy wysuwają się zdecydowanie teorie 
z nurtu nawiązującego do koncepcji Marcii. 
Poniżej dokonany zostanie krótki przegląd ba-
dań nad związkami dobrostanu (różnie rozu-
mianego) z formowaniem tożsamości.

Osoby z tożsamością osiągniętą, cha-
rakteryzujące się wysokim nasileniem po-
szukiwania i zaangażowania czy też osoby 
o informacyjnym stylu tożsamości prezentu-
ją najbardziej adaptacyjny profi l osobowości 
(najwyższa ekstrawersja, ugodowość, sumien-
ność i otwartość na doświadczenia), wykazują 
najmniej problemów psychicznych i wysoką 
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jakość relacji z bliskimi: dobrą komunika-
cję i duże zaufanie (Crocetti, Rubini, Meeus, 
2008; Crocetti, Rubini, Luyckx, Meeus, 
2008). W polskich badaniach osoby z tożsa-
mością osiągniętą charakteryzowały się wyż-
szym poczuciem sensu i celu w życiu (Bru-
dzińska, 1997), lepiej radziły sobie ze stresem 
(Marat, 1997) i odczuwały mniejsze sympto-
my depresji i lęku niż osoby w innych statu-
sach (Marat, Rostowski, 2001). Osoby takie 
częściej prezentują styl radzenia sobie skon-
centrowany na zadaniu, a niższą tendencję do 
reakcji lękowych i depresyjnych (Berzonsky, 
2003; Luyckx i in., 2007), wyższą samoocenę 
(Nurmi i in., 1997; Luyckx i in., 2007), stan-
dardy adaptacyjne (Luyckx i in., 2008b), sa-
tysfakcję z życia i większy poziom pozytyw-
nego afektu (Hofer i in., 2007). Także poziom 
eudajmonistycznego dobrostanu psychicz-
nego jest u nich wyższy (Bauer i in., 2006). 
Również Joel Sneed, Susan Whitbourne i Seth 
Schwartz (2011) wskazują, iż osiągnięta toż-
samość może się stać predyktorem dobrostanu 
psychicznego w dorosłym życiu, a pozytyw-
ne rozwiązanie kryzysu tożsamości prowa-
dzi człowieka do osiągnięcia poczucia sensu 
życia i poczucia posiadania miejsca w społe-
czeństwie.

Osoby o tożsamości nadanej, charaktery-
zujące się wysokim zaangażowaniem przy jed-
noczesnym braku poszukiwania, czy też oso-
by ze stylem normatywnym, są z jednej strony 
podobne do tych z tożsamością osiągniętą 
(wykazują niskie problemy psychospołeczne 
i dobrą komunikację z rodzicami), ale z dru-
giej są mniej ekstrawertywne, mniej ugodowe, 
mniej sumienne i mniej otwarte na doświad-
czenia, chociaż ich stabilność emocjonalna 
jest wysoka (Crocetti, Rubini, Meeus, 2008; 
Crocetti, Rubini, Luyckx, Meeus, 2008). Po-
dobnie do osób o osiągniętej tożsamości, cha-
rakteryzują się wyższym dobrostanem psy-
chicznym (Schwartz, 2001; Vleioras, Bosma, 
2005). Osoby takie wykazują się również bar-
dzo stabilną wizją siebie (Nurmi i in., 1997), 
chociaż w niektórych badaniach wykazały 
również wyższy afekt negatywny (Hofer i in., 
2007). W polskich badaniach osoby z tożsa-
mością nadaną charakteryzowały się wysokim 

nasileniem symptomów depresji i lęku (Marat, 
Rostowski, 2001), niższym poczuciem sensu 
i celu w życiu (Brudzińska, 1997) oraz pre-
zentowały trudności w relacjach z rówieśnika-
mi (Strzelczyk-Muszyńska, 1997), co również 
nie mogło pozostać bez znaczenia dla pozio-
mu dobrostanu psychicznego.

Osoby w moratorium, charakteryzujące się 
wysokim poszukiwaniem, lecz brakiem zaan-
gażowania, mają niższe wyniki w cechach 
osobowości adaptacyjnej i w jakości relacji 
z rodzicami. Podkreślany jest również kry-
zysogenny aspekt moratorium (Crocetti, Ru-
bini, Meeus, 2008; Crocetti, Rubini, Luyckx, 
Meeus, 2008), co potwierdza wyższy wynik 
w miarach problemów psychicznych (depre-
syjność, lęk szkolny i lęk uogólniony, bez-
pośrednia agresja) i niższy poziom dobro-
stanu psychicznego (Vleioras, Bosma, 2005; 
Hirschi, 2012). W polskich badaniach osoby 
w moratorium wykazywały się z jednej stro-
ny wyższym poczuciem celu i sensu życia 
(Brudzińska, 1997), z drugiej jednak strony, 
kobiety w tym statusie prezentowały proble-
my w nawiązywaniu kontaktów interpersonal-
nych (Rydz, 1997).

Osoby z tożsamością dyfuzyjną lub też 
o dyfuzyjnym stylu tożsamości, charakteryzu-
jące się brakiem zaangażowań i nieeksplorują-
ce tożsamościowych alternatyw, podobnie jak 
osoby o tożsamości nadanej, prezentują niski 
poziom problemów psychosocjalnych, jednak 
zdradzają pewną ambiwalencję w relacjach 
z bliskimi (Crocetti, Rubini, Meeus, 2008; 
Crocetti, Rubini, Luyckx, Meeus, 2008). Wy-
kazują się one również niższym optymizmem, 
większym poczuciem beznadziejności i niższą 
samooceną (Phillips, Pittman, 2007), a także 
mniejszą liczbą pozytywnych relacji z inny-
mi, niższym poczuciem panowania nad oto-
czeniem, brakiem poczucia celu i rozwoju 
w życiu (Vleioras, Bosma, 2005), najwięk-
szą liczbą symptomów depresyjnych i wyż-
szym poszukiwaniem wsparcia społeczne-
go, a niższym oczekiwaniem sukcesu (Nurmi 
i in., 1997; Luyckx i in., 2008b). Badania pol-
skich adolescentów i młodych dorosłych (Ma-
rat, 1997) wykazały, iż osoby o tożsamości 
rozproszonej gorzej sobie radzą ze stresem 
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niż osoby o osiągniętym poczuciu tożsamości 
oraz przejawiają niższe poczucie sensu i celu 
życia (Brudzińska, 1997), które może się wią-
zać z niskim nasileniem dobrostanu psychicz-
nego.

Niezależnie od tego, w jakim nurcie teo-
retycznym były prowadzone badania, wnioski 
z otrzymanych wyników są podobne: w statu-
sach tożsamości charakteryzujących się wyż-
szym zaangażowaniem odnotowano wyższy 
poziom dobrostanu. Dobrostan bywał jednak-
że bardzo różnie i szeroko rozumiany. W ni-
niejszych badaniach przyjęto koncepcję bliską 
ujęciu dobrostanu psychospołecznego przez 
Eriksona (1968).

BADANY PROBLEM

W niniejszych badaniach dobrostan jest rozu-
miany na sposób eudajmonistyczny, według 
propozycji Ryff (1989). Takie ujęcie dobro-
stanu psychicznego umożliwia traktowanie go 
jako swoistego kryterium dojrzałej tożsamo-
ści, zgodnie z charakterystyką dobrostanu pre-
zentowaną przez Eriskona (1968). Tożsamość 
została ujęta zgodnie z modelem trzech wy-
miarów tożsamości Crocetti, Rubini i Meeu-
sa (2008).

W Polsce przeprowadzono dotychczas 
wiele badań nawiązujących do koncepcji toż-
samości wywodzących się z teorii rozwo-
ju psychospołecznego Eriksona – m.in. ujęć 

Berzonsky’ego (por. Senejko, 2010; Oleszko-
wicz, Misztela, 2010), Luyckxa (Brzezińska, 
Piotrowski, 2010) i Meeusa (por. Rydz, Strzel-
czyk-Muszyńska, 2001; Marat, 2001; Rostow-
ski, 2005). Narzędzie U-MICS nie było jednak 
dotychczas wykorzystywane w Polsce. W ni-
niejszych badaniach podjęto również próbę 
stworzenia spójnego modelu powiązań pomię-
dzy trzema wymiarami tożsamości: poszuki-
waniem, zaangażowaniem i rewizją zaangażo-
wania oraz eudajmonistycznym dobrostanem 
psychicznym. Jest to zatem próba swego ro-
dzaju syntezy dotychczasowej wiedzy doty-
czącej związków dobrostanu psychicznego 
z wymiarami tożsamości. Niniejsze badania 
dotyczą procesu formowania się poczucia toż-
samości w sferze edukacyjnej w okresie ado-
lescencji oraz w sferze zawodowej w okresie 
wczesnej dorosłości, ponieważ opierają się 
na założeniu, że kształtowanie się tożsamości 
jest procesem zachodzącym również w okre-
sie dorosłości, choć odbywającym się wów-
czas w innych sferach tożsamości niż w okre-
sie dorastania.

Główna hipoteza postawiona w niniej-
szych badaniach brzmi: Istnieje związek po-
między wymiarami tożsamości a dobrostanem 
psychicznym, polegający na tym, że osiągnię-
cie poczucia tożsamości, określane przez wy-
soki poziom poszukiwania i zaangażowania 
i niski poziom rewizji zaangażowania, przy-
czynia się do osiągnięcia dobrostanu. Propo-

Rysunek 1. Proponowany model wyjaśniania zależności pomiędzy wymiarami poczucia tożsamości a do-
brostanem psychicznym
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nowany model zależności przedstawiony jest 
schematycznie na rysunku 1.

Oczekiwano podobnego modelu zależno-
ści zarówno w sferze tożsamości edukacyjnej 
u osób studiujących, jak i zawodowej u osób 
pracujących.

METODA

Osoby badane i procedura

W badaniu wzięły udział łącznie 504 osoby 
w wieku od 17 do 55 lat (M = 24.4, SD = 6.6). 
Mężczyźni stanowili 24.2% całej grupy. Ana-
lizy zostały przeprowadzone w dwóch pod-
grupach: studentów i osób pracujących. Grupa 
studentów liczyła 210 osób. Byli to studenci 
różnych kierunków kilku warszawskich uczel-
ni, w wieku od 17 do 33 lat (M = 21.1, SD = 
1.8; 83% kobiet). Grupa pracujących liczy-
ła 294 osoby, w wieku od 19 do 55 lat (M = 
26.8, SD = 7.6; 70% kobiet). Kryterium przy-
działu do grupy studiujących lub pracujących 
był fakt posiadania stałej pracy. Grupa stu-
diujących składała się z osób, które wyłącz-
nie studiują i nie pracują. W grupie pracują-
cych natomiast znalazły się osoby, które mają 
stałą pracę, niezależnie od tego, czy dodatko-
wo studiują. Jeśli zatem osoby badane zarów-
no studiowały, jak i posiadały stałą pracę, zali-
czano je do grupy pracujących.

Badania przeprowadzono grupowo, me-
todą papier–ołówek. Badania były przepro-
wadzane przez pierwszego i drugiego autora 
niniejszego artykułu, z zachowaniem anoni-
mowości osób badanych. 

Zastosowane narzędzia

Do pomiaru wymiarów tożsamości zastoso-
wano kwestionariusz Utrecht-Management of 

Identity Commitments Scale (U-MICS; Cro-
cetti, Rubini, Meeus, 2008) w polskiej adapta-
cji Jana Cieciucha. Jest to skala samoopisowa, 
służąca do pomiaru trzech wymiarów tożsa-
mości: zaangażowania (5 itemów), głębokiego 
poszukiwania (5 itemów) i rewizji zaangażo-
wania (3 itemy). Skala pozwala na szacowanie 
wymiarów tożsamości w różnych sferach. Ni-
niejsze badania dotyczyły sfery edukacyjnej 
i zawodowej. Zostały zastosowane odmienne 
wersje kwestionariusza dla studentów (pomiar 
tożsamości edukacyjnej) i osób pracujących 
(pomiar tożsamości zawodowej). Narzędzie 
zawiera stwierdzenia, na które należy udzie-
lić odpowiedzi od 1 („zdecydowanie niepraw-
da”) do 5 („zdecydowanie prawda”). Współ-
czynniki α-Cronbacha, określające rzetelność 
poszczególnych skal, prezentuje tabela 2.

W celu weryfi kacji trójczynnikowej struk-
tury wymiarów tożsamości, a tym samym 
określenia trafności narzędzia, zastosowa-
na została konfi rmacyjna analiza czynnikowa 
na itemach, przy użyciu programu Amos 20. 
Stworzono osobne modele pomiarowe dla 
grupy studentów (model tożsamości eduka-
cyjnej) i osób pracujących (model tożsamości 
zawodowej). Na rysunkach 2 i 3 przedstawio-
no strukturę czynnikową wymiarów tożsamo-
ści w obu grupach.

Ładunki czynnikowe itemów zawierają 
się w przedziale .35–.87 dla tożsamości edu-
kacyjnej i .28–.90 dla tożsamości zawodo-
wej. Wskaźniki dopasowania modelu do da-
nych prezentuje tabela 3. Oszacowanie oparte 
jest na wskaźnikach CFI (Comparative Fit In-
dex) i RMSEA (Root Mean Square Error of 
Approximation). Po skorelowaniu z sobą błę-
dów pomiaru dotyczących dwóch par itemów 
(cechujących się dużą wspólnotą treściową: 
w pierwszym przypadku oba itemy odno-
szą się do poczucia pewności siebie, w dru-

Tabela 2. Współczynniki α-Cronbacha dla poszczególnych wymiarów U-MICS

Wymiary tożsamości Tożsamość edukacyjna Tożsamość zawodowa
Zaangażowanie .876 .901
Poszukiwanie .751 .768
Rewizja zaangażowania .831 .879
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gim do opinii innych ludzi) wskazanych na ry-
sunkach 2 i 3, dla kwestionariusza mierzącego 
tożsamość edukacyjną otrzymano RMSA < 
.08, co oznacza, że wskaźnik można uznać 
za dopuszczający, zaś dla obu wersji kwestio-
nariusza CFI > .9, co również oznacza moż-
liwość akceptacji obu modeli jako dobrze do-
pasowanych do danych (Hu, Bentler; 1999,
Marsh i in., 2004).

Poziom dobrostanu psychicznego zmie-
rzono krótką wersją The Scales of Psycholo-
gical Well-Being (PWB, Ryff, 1989) w pol-
skiej adaptacji Cieciucha (2011). Narzędzie to 
zawiera 6 skal mierzących poziom wymiarów 
eudajmonistycznego dobrostanu psychiczne-
go wyróżnionych przez Ryff (1989): autono-
mię, panowanie nad otoczeniem, osobisty roz-
wój, pozytywne relacje z innymi, życiowy cel 
i samoakceptację. Defi nicje zaproponowa-
nych przez Ryff wymiarów znajdują się w ta-

beli 1. Kwestionariusz jest skalą samoopiso-
wą, zawierającą ocenę 18 stwierdzeń na skali 
od 1 („zupełnie się nie zgadzam”) do 5 („cał-
kowicie się zgadzam”). 

Kwestionariusz PWB uwzględnia moż-
liwość interpretacji również wyniku ogólne-
go, na który składa się średnia z wyników skal 
mierzących aspekty dobrostanu wyróżnione 
przez Ryff. Procedura ta została zastosowa-
na przy obliczaniu wyników niniejszego ba-
dania. Rzetelność całego narzędzia, oszaco-
wana za pomocą współczynnika α-Cronbacha 
wynosi .788.

WYNIKI

W celu weryfi kacji hipotezy mówiącej 
o związkach wymiarów tożsamości z dobro-
stanem psychicznym zastosowano mode-

Rysunek 2. Konfi rmacyjna analiza czynnikowa – struktura czynnikowa wymiarów tożsamości edukacyjnej
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le równań strukturalnych (structural equation 
modeling). Stworzono osobne modele dla toż-
samości edukacyjnej i zawodowej. W mode-
lach tych poszukiwanie, zaangażowanie i re-
wizja zaangażowania zostały wprowadzone 
jako egzogenne zmienne latentne. Dobrostan 
został wprowadzony do modelu jako zmien-
na endogenna, wyjaśniana przez trzy wymia-
ry tożsamości. Do stworzenia zmiennej do-
brostanu zastosowano procedurę parcelingu, 

grupując itemy kwestionariusza PWB zgodnie 
ze skalami, które są budowane przez dane ite-
my. W ten sposób każdy parcel miał znaczenie 
psychologiczne, jednak zmienną latentną był 
ogólny wskaźnik eudajmonistycznego dobro-
stanu psychicznego.

W obu modelach dobrostan jest wyjaś-
niany wysokim poziomem zaangażowania 
i poszukiwania oraz niskim poziomem rewi-
zji zaangażowania. Modele zaprezentowano 

Rysunek 3. Konfi rmacyjna analiza czynnikowa – struktura czynnikowa wymiarów tożsamości zawodowej

Tabela 3. Wskaźniki dopasowania trójczynnikowego modelu wymiarów tożsamości w konfi rmacyjnej 
analizie czynnikowej

 chi2 df CFI RMSEA
Tożsamość edukacyjna 94.294 60 .973 .052
Tożsamość zawodowa 176.557 59 .947 .083
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Rysunek 4. Model zależności pomiędzy wymiarami tożsamości edukacyjnej mierzonymi U-MICS
a dobrostanem psychicznym mierzonym PWB

Rysunek 5. Model zależności pomiędzy wymiarami tożsamości zawodowej mierzonymi U-MICS a dobro-
stanem psychicznym mierzonym PWB

Eudajmonistyczny dobrostan psychiczny a kształtowanie poczucia tożsamości...
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na rysunkach 4 i 5. Wskaźniki dopasowania 
modeli przedstawia tabela 4. Dla obu modeli 
CFI > .9, zaś RMSEA < .08, co oznacza dobre 
dopasowanie modeli do danych.

W grupie studentów wymiary tożsamości 
wyjaśniają 28% wariancji dobrostanu psy-
chicznego, zaś w grupie pracujących 17%.

DYSKUSJA

Większość współczesnych ujęć tożsamości 
wywodzi się z psychospołecznej teorii Erik-
sona. Ujęcie autorstwa Crocetti, Rubini i Me-
eusa (2008) również jest próbą operacjonali-
zacji tej koncepcji. Autorzy ci zaproponowali 
trójwymiarową strukturę tożsamości opartą na 
wyróżnieniu trzech procesów: poszukiwania, 
zaangażowania i rewizji zaangażowania oraz 
zaprojektowali narzędzie U-MICS do ich po-
miaru.

Struktura czynnikowa wymiarów toż-
samości, mierzonych kwestionariuszem 
U-MICS, została potwierdzona również w ni-
niejszych badaniach w grupie Polaków zarów-
no dla modelu opisującego tożsamość eduka-
cyjną, jak i zawodową. Uzyskane rezultaty są 
spójne z wynikami otrzymanymi przez auto-
rów kwestionariusza U-MICS. Potwierdze-
nie struktury tożsamości opartej na trzech wy-
miarach daje możliwość dalszego stosowania 
polskiej wersji U-MICS w badaniach empi-
rycznych, a także potwierdza zasadność wy-
odrębnienia trzech wymiarów istotnych dla 
formowania się poczucia tożsamości.

Podobnie jak w badaniach Crocetti, Rubini 
i Meeusa (2008), zaangażowanie okazało się 
pozytywnie skorelowane z głębokim poszuki-
waniem, co oznacza, że osoby, których zaan-
gażowania są silne, nadal eksplorują podjęte 
wybory dotyczące swojej edukacji. W przeci-

wieństwie do oryginalnych badań, w polskiej 
próbie nie wykazano jednak dodatniej korela-
cji między poszukiwaniem a rewizją zaanga-
żowania. Wręcz przeciwnie, wykazano istotną 
korelację ujemną tych wymiarów, oznaczają-
cą, że osoby eksplorujące dotychczasowe za-
angażowania nie podejmują wysiłków, aby te 
zaangażowania zmienić. 

W badaniach holenderskich i włoskich 
(Crocetti, Rubini, Meeus, 2008; Crocetti, 
Schwartz, Fermani, Meeus, 2010) nie potwier-
dzono hipotez autorów koncepcji o ujemnej 
korelacji rewizji zaangażowania z zaangażo-
waniem, która to została wykazana w polskich 
badaniach (zarówno dla tożsamości edukacyj-
nej, jak i zawodowej). Oznacza to, że im więk-
sze jest zaangażowanie w wybory dotyczące 
tożsamości, tym mniejsze są wątpliwości do-
tyczące tych wyborów i mniejszy jest poziom 
poszukiwania innych alternatyw.

Głównym celem niniejszych badań było 
stworzenie spójnego modelu powiązań po-
między trzema wymiarami tożsamości a eu-
dajmonistycznym dobrostanem psychicznym 
nawiązującym do tradycji arystotelesowskiej. 
Ujęcie to rozszerza dobrostan poza jedynie 
doświadczanie przyjemnych uczuć (dobrostan 
hedonistyczny), a kładzie nacisk na uczynie-
nie życia sensownym i wartościowym (Woj-
ciechowska, 2011). Takie ujęcie dobrostanu 
bliskie jest rozumieniu dobrostanu psychospo-
łecznego przez Eriksona, które według niego 
miało być rezultatem pozytywnie rozwiązane-
go kryzysu tożsamości. 

W niniejszych badaniach zaproponowano 
wyjście poza tradycyjnie rozpatrywany w ba-
daniach nad tożsamością okres adolescencji, 
gdyż – jak podkreślał Erikson – poczucie toż-
samości nie jest nigdy uzyskane raz na za-
wsze, jest stale tracone i odzyskiwane w ciągu 
życia człowieka.

Tabela 4. Wskaźniki dopasowania modeli powiązań wymiarów tożsamości z eudajmonistycznym dobro-
stanem psychicznym

 chi2 df CFI RMSEA
Tożsamość edukacyjna 507.907 143 .909 .071
Tożsamość zawodowa 590.188 143 .905 .079
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Przeprowadzone badania pozwalają przy-
jąć model zależności pomiędzy dobrostanem 
a wymiarami tożsamości. Okazało się, że wy-
miary tożsamości wyjaśniają istotną część wa-
riancji dobrostanu eudajmonistycznego (17% 
w modelu dotyczącym tożsamości zawodowej 
i 28% w modelu dotyczącym tożsamości edu-
kacyjnej). W obu modelach dobrostan okazał 
się powiązany z wysokim poziomem zaanga-
żowania, wysokim poziomem głębokiego po-
szukiwania i niską rewizją zaangażowania. 
Wyniki wskazują na szczególną rolę tożsamo-
ści edukacyjnej dla osiągnięcia dobrostanu, co 
może mieć ważkie znaczenie we współczes-
nym świecie, gdzie wciąż rośnie dostępność 
dróg i możliwości kształcenia, ale również 
częstość sytuacji, w których konieczna jest 
zmiana swoich kwalifi kacji. Wyniki ukazują 
również znaczenie procesu kształtowania się 
tożsamości w życiu człowieka: pytania o cel 
i sens życia stawia przed sobą niemal każdy, 

a osiągnięcie pozytywnej tożsamości jest nie-
zmiernie ważne dla dobrostanu psychicznego, 
zdrowego rozwoju osobowości i satysfakcjo-
nującego życia.

W badaniach nad tożsamością nawiązują-
cych do tradycji eriksonowskiej wyznaczni-
kiem osiągnięcia tożsamości jest zaangażowa-
nie się w sferę zawodową i światopoglądową. 
Ujęcie to może być nieadekwatne dla osób 
dorosłych, u których współcześnie, z powo-
du coraz większej niestabilności sytuacji za-
wodowej, zaangażowanie się w tę sferę wcale 
nie musi być trwałe, w związku z czym trud-
no je traktować jako jedyny wyznacznik sta-
bilnego poczucia tożsamości. Niniejsze ba-
dania stanowią przyczynek do poszukiwania 
tych aspektów formowania się tożsamości, 
które prowadzą do osiągnięcia dobrego życia, 
arystotelesowskiej eudajmonii, która mogłaby 
być traktowana jako kryterium osiągniętego 
dojrzałego poczucia tożsamości.

PRZYPIS

1 Praca naukowa trzeciego autora fi nansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych 
na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/D/HS6/04077.
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