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      Proces kształtowania się tożsamości 
 

       Podstawowym celem dorastającej jednostki jest osiągnięcie dającej poczucie 

bezpieczeństwa i stabilnej tożsamości ,,ja” oraz świadomości siebie. Jaki jestem sam             

w sobie? – to pytanie, na które odpowiedzi szukają dorastające osoby, poprzez refleksję nad 

sobą. Jest to podstawowy problem okresu dorastania 

       Proces dojrzewania obejmuje dwa zasadnicze zadania, stanowiące klucz do dorosłości. 

Pierwsze polega na tym, że nastolatek musi odnaleźć swą tożsamość, zaakceptować ją wraz   

z jej odrębnością. Drugie, to uwolnienie się od więzów z rodzicami przez samodzielne 

dawanie sobie rady, co jest warunkiem niezależności związanej z odpowiedzialnością za 

własne zachowania. (Maxwell, 1994, s. 20). 

       Najciekawsze koncepcje dotyczące omawianej problematyki związane są z nazwiskiem 

E. H. Eriksona, który twierdził (1997, s. 274), że umysł młodego, dorastającego człowieka 

jest umysłem znajdującym się w moratorium, a więc w psychospołecznej fazie pomiędzy 

dzieciństwem a dorosłością oraz między moralnością przyswojoną przez dziecko a etyką, jaką 

posiądzie osoba dorosła. Erikson wprowadza termin tożsamość jako podstawową kategorię 

dla wyjaśniania przekształceń zjawisk życia psychicznego jednostki w związku z ich 

biologicznym i społeczno-historycznym uwikłaniem. W jego ujęciu (za: Gałdowa, 1999)   

formowanie tożsamości poprzedzone jest elementami budującymi poczucie tożsamości albo 

stanowiącymi przeszkodę w jej osiągnięciu. Analizując kolejne stadia rozwoju, można 

wskazać pomyślne prognostyki dla osiągnięcia tożsamości. W najwcześniejszym dzieciństwie 

jest to doświadczenie zjednoczenia - najczęściej z matką - które daje poczucie realności 

istnienia dobrych sił i przekonanie o wartości własnej egzystencji. W kolejnym stadium jest to 

zdolność rozróżniania, czyli przyzwolenie otoczenia na eksperymentowanie z najbliższymi 

osobami, które czasem odmawiają lub odrzucają, ale pozostawiają rzeczywistość spójną         

i nienaruszoną. W trzecim i czwartym stadium odnalezienie się w zabawie i pracy oznacza 

umiejętność przyjmowania ról i chęć ich podejmowania. Jeżeli przed okresem dorastania 

przeważały wymienione powyżej doświadczenia, to zwiększa się znacznie 

prawdopodobieństwo osiągnięcia tożsamości. Jeżeli bierzemy pod uwagę rozstrzygnięcia 

centralnych kryzysów rozwojowych poprzednich stadiów, to uzyskanie ufności                       

w niemowlęctwie, ujawnia się w okresie dorastania jako obecność perspektywy czasowej,         

a więc zdolności do planowania, umiejętnego wykorzystywania czasu. Osiągnięcie autonomii 

w drugim stadium owocuje pewnością siebie i odwagą w podejmowaniu zadań. Pomyślne 

rozwiązanie kryzysów kolejnych stadiów daje młodemu człowiekowi poczucie kompetencji, 

wyzwala nastawienie na osiągnięcia i chęć dążenia do nich.  

      Negatywne rozstrzygnięcie danego kryzysu rzutuje na wszystkie pozostałe. Tak więc, na 

stadium kształtowania się tożsamości wpływ mają rozstrzygnięcia czterech poprzednich 

stadiów. Zaburzenia w najwcześniejszych stadiach najmocniej wypaczają cały rozwój. 

       Rodzice odgrywają znaczącą role w kształtowaniu się poczucia tożsamości i w osiąganiu 

jej przez ich dorastające dzieci. Szczególnie ważnym czynnikiem jest styl władzy 

rodzicielskiej (Birch, Malim, 2001, s. 123). Badania potwierdziły, że w przypadku rodziców 

respektujących prawo dzieci do podejmowania decyzji, oczekujących jednocześnie 

zdyscyplinowania oraz potrafiących te oczekiwania uzasadnić, jest bardzo prawdopodobne, że 

ich dzieci w okresie dorastania będą miały wysokie poczucie własnej wartości, będą 

niezależne i ufne we własne siły. Bardziej autorytarni rodzice, oczekujący 

niekwestionowanego posłuszeństwa i nie odczuwający potrzeby uzasadniania tego żądania, 

wpływają na to, że ich dorastające dzieci są z reguły mniej ufne we własne siły oraz mniej 

niezależne. 



      Rówieśnicy również odgrywają istotną rolę w okresie adolescencji. Młodzi ludzie w miarę 

dorastania podlegają w coraz mniejszym stopniu wpływom i sile więzi rodzinnych.              

Na kształtowanie się poczucia tożsamości, w odniesieniu do takich sfer, jak wartości moralne 

czy społeczne, większy wpływ zaczynają mieć rówieśnicy. Związki rówieśnicze w okresie 

adolescencji mieszczą się w trzech głównych kategoriach (ibidem, s. 128). Są to: 

- paczki – małe i intymne grupy, złożone najpierw z osób tej samej, później obu płci. Są 

to młodzi ludzie w podobnym wieku, preferujący te same zainteresowania                    

i wywodzący się z podobnych środowisk społecznych, 

- grupy – są mniej określone, bardziej bezosobowe i liczniejsze. Łączą się na zasadzie 

szerszych zainteresowań społecznych, oczekiwań wobec przyszłego życia oraz 

orientacji zawodowych, 

- przyjaciele – młodzi ludzie mają zazwyczaj jednego lub dwóch bliskich przyjaciół, co 

zakłada bardziej intymny i intensywny w swym charakterze związek. Młodzi ludzie 

mogą tu wyrażać swoje najskrytsze marzenia, uczucia, nadzieje i obawy. 

 Szkoła   jest w procesie dorastania i kształtowania się tożsamości młodego człowieka 

miejscem szczególnym. Bycie w grupie i kontakty z kolegami stają się chwilo najważniejsze 

(Samson, 2001, s. 14). Nauka zostaje zepchnięta na dalszy plan. W kontaktach z dorosłymi 

coraz wyraźniej występują przejawy buntu. W dążeniu do dojrzałości jest to okres 

największego nagromadzenia rozterek, napięć, problemów, obaw, konfliktów, uniesień                        

i rozczarowań. 

  

 W okresie zmagania się z kryzysem tożsamości występują trzy główne rodzaje 

konfliktów. (Berryman, Hargreaves, Howells, Ockleford, 2002, s. 155-156). Najbardziej 

powszechnym jest konflikt ról. Bycie jednocześnie dzieckiem swoich rodziców i sympatią 

rówieśnika może prowadzić do trudnych sytuacji w momencie spotkania wszystkich 

zainteresowanych. Drugim rodzajem konfliktu jest brak ciągłości roli, odczuwany na przykład 

wtedy, gdy dziecko nieoczekiwanie przekształca się w osobę pracującą. Może dochodzić 

również do niezgodności ról, z którą mamy do czynienia wtedy, gdy młodzież rozdarta jest 

pomiędzy dwoma przeciwstawnymi zbiorami wartości, z jednej strony konwencjonalnym 

podejściem społecznym, reprezentowanym przez rodziców i szkołę, a z drugiej – przez 

kulturę młodzieżową, której normy często przeciwstawiają się autorytetom.  

 Młody człowiek dąży do swobody dysponowania sobą i swoim czasem, do wolności       

w wyborze przyjaciół. Pragnie autonomii i szacunku dla swoich decyzji, uznania dla swoich 

poglądów i zainteresowań, prawa do prywatności i intymności. Rodzice nie rozumiejący 

potrzeby wzrostu niezależności swoich dzieci będą usiłowali utrzymać pełną kontrolę nad 

nimi, co przerodzi się w konflikt o autonomię. 

 Rozwój obrazu własnego ciała jest zaczątkiem procesu kształtowania się tożsamości, 

który przybiera na sile w miarę postępów w procesie separacji – indywiduacji, lecz osiąga cel 

dopiero w okresie adolescencji. (Moore, Fine, 1996, s. 362). Nastolatki walczą o niezależność 

i indywidualność. Chcą zaakcentować to w swoim wyglądzie. Wygląd młodego człowieka 

staje się obszarem sporu między nim i rodzicami. Młoda osoba, w tym okresie jest wyczulona 

na punkcie własnej atrakcyjności i bardzo krytyczna wobec siebie. Gwałtownym zmianom 

fizycznym podczas dojrzewania towarzyszą zmiany psychiczne. Przestrojenie hormonalne 

całego organizmu jest powodem przejściowego zachwiania równowagi układu nerwowego.   

U dojrzewającego człowieka pobudzenie w układzie nerwowym przeważa nad hamowaniem, 

w związku z czym młodzież w tym okresie miewa zmienne nastroje, jest wybuchowa, 

nadwrażliwa, rozdrażniona. Młody człowiek często sam nie rozumie swoich reakcji                  

i zachowań, wstrząsają nim silne emocje, wobec których bywa bezradny, czuje się zagubiony.  

 Wynikiem niepowodzenia w osiągnięciu poczucia tożsamości jest rozproszenie ról albo 

poczucie dezorientacji, co do tego kim się jest. W najbardziej krańcowych przypadkach 



rozproszenia ról, dorastający mogą przyjmować negatywną tożsamość. Zaburzenia związane 

z  niezgruntowaną tożsamością są doświadczane jako wzrastające poczucie izolacji                 

i dezintegracja poczucia wewnętrznej ciągłości i spójności, wszechogarniająca wstydliwość    

i niepewność, niewiara w możliwość jakichkolwiek własnych osiągnięć, przekonanie, że 

życie raczej przytrafia się, a nie jest intencjonalnie przeżywane (Gałdowa, 1999. s. 117-118). 

Dorastający może prezentować zachowania bądź postawy sprzeczne z obserwowanymi           

u rodziców i wychowawców. Młodzi ludzie wolą być w pełni złymi niż niewystarczająco 

dobrymi. Lepiej być kimś – zauważanym, choć nieakceptowanym niż nikim. 

 Podsumowując, można stwierdzić, że głównym celem dojrzewającego młodego człowieka 

jest poszukiwanie tożsamości. W trakcie dojrzewania ludzie przyjmują wiele nowych ról. 

Zdaniem Eriksona (za: Butler, Mcmanus, 1999, s. 93-94), najistotniejszym zadaniem 

jednostki w okresie dojrzewania jest pogodzenie się z nowymi rolami: znalezienie jednej 

zintegrowanej tożsamości, mimo że jest ona zmuszona do zróżnicowanych zachowań w wielu 

nowych rolach. Bez spójnego poczucia własnej tożsamości ludzie doświadczaliby 

rozszczepienia osobowości, mieliby trudności w tworzeniu relacji z innymi oraz                          

w planowaniu przyszłości i osiąganiu celów. Proces rozwoju tożsamości nie przebiega                  

u wszystkich dorastających w ten sam sposób. Bez względu jednak na różnice występujące   

w tym zakresie, rozwojowym sensem moratorium pozostaje przygotowanie do samodzielnego 

podjęcia zadań dorosłości. 

Andrzej Pawełko 
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