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PRZEZ MŁODZIE�1

Zdaniem Eriksona (1964, 1965) wa�nym elementem kształtowania dojrzałej i zintegrowanej to�-
samo�ci jest wypracowanie osobistego stosunku do religii. Celem prezentowanego badania było 
okre�lenie zwi�zku mi�dzy religijno�ci� a rozwojem to�samo�ci w okresie adolescencji. Trzystu  
uczniów krakowskich gimnazjów i liceów (w tym równie� szkół katolickich) wypełniło Skal�
Centralno�ci Religijno�ci Hubera oraz Kwestionariusz Stylów To�samo�ci Berzonsky’ego. Wyniki 
potwierdziły zakładany zwi�zek pomi�dzy stylem to�samo�ci a religijno�ci�, definiowan� jako 
system konstruktów umiejscowiony w systemie osobowo�ci jednostki. Wska�niki religijno�ci  
w wi�kszo�ci korelowały dodatnio ze stylem informacyjnym i normatywnym oraz negatywnie ze 
stylem dyfuzyjno-unikaj�cym. Przywi�zywanie wagi do religii i nadawanie jej wa�nej roli w �yciu 
wi�zało si� z posiadaniem dojrzalszego i adaptacyjnego stylu to�samo�ci. Brak zainteresowania 
religi� wyst�pował natomiast u osób, których to�samo�
 jest fragmentaryczna i niezintegrowana. 
Odnotowano pewne ró�nice mi�dzy uczniami szkół katolickich i niekatolickich.
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WPROWADZENIE 

Erik H. Erikson (1968, 2004) uwa�ał, �e głównym i najwa�niejszym zada-
niem adolescencji jest utworzenie zintegrowanego poczucia osobistej to�samo-
�ci. Dorastanie to czas, kiedy młody człowiek musi odpowiedzie
 na pytanie, 
„kim jestem”, „do czego zmierzam” i „jakie jest moje miejsce w �wiecie”. 
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Kształtowanie to�samo�ci, które w Eriksonowskim schemacie rozwojowym zaj-
muje miejsce centralne, z jednej strony stanowi podsumowanie i syntez� dotych-
czasowych etapów rozwoju jednostki, z drugiej tworzy podstawy dla rozwi�zy-
wania kolejnych kryzysów i dalszego rozwoju człowieka. Zdaniem Eriksona jest 
to czas szczególnie wa�ny i równocze�nie wyj�tkowo trudny w �yciu dorastaj�-
cego człowieka, a od tego, jak poradzi on sobie z przypadaj�cym na ten okres 
kryzysem, w du�ej mierze zale�y jego dalszy rozwój i droga �yciowa. 

Interesuj�c� kontynuacj� i rozwini�cie my�li Eriksona w zakresie kryzysu 
to�samo�ci i efektów jego rozwi�zania stanowi propozycja Marci (1966, 1967, 
1980), który wprowadzaj�c poj�cie statusów to�samo�ci, proponuje rozwa�a

proces kształtowania i rozwoju to�samo�ci poprzez odniesienie do ortogonalnych 
dymensji eksploracji i zaanga�owania. Eksploracja odnosi si� zarówno do stop-
nia zbadania przez jednostk� warto�ci, które przyjmuje, jej przekona� i celów, 
jak równie� stopnia eksploracji ró�nych społecznych ról. Zaanga�owanie nato-
miast okre�la stopie� stabilno�ci posiadanego zestawu przekona�, warto�ci i ce-
lów oraz oznacza podj�cie konkretnych ról i realizacj� okre�lonych zada�. Za 
pomoc� tych dwóch dymensji mo�na opisa
 cztery statusy to�samo�ci: osi�g-
ni�t�, moratoryjn�, przej�t� i rozproszon�. Najbardziej rozwojowo zaawanso-
wany status to to�samo�
 osi�gni�ta. Jednostka po okresie poszukiwa� i wypró-
bowywania ró�nych rozwi�za� anga�uje si� w realizacj� jasno zdefiniowanych 
zada� oraz podejmuje si� pełnienia okre�lonych ról. To�samo�
 moratoryjna 
oznacza dostrzeganie wielo�ci mo�liwo�ci i ci�głe poszukiwanie bez anga�o-
wania si� w realizacj� okre�lonych zada�. Niepodejmowanie eksploracji i trwa-
nie przy warto�ciach wyniesionych z dzieci�stwa oraz budowanie koncepcji 
siebie w oparciu o gotowe wzorce prowadzi z kolei do to�samo�ci przej�tej. To�-
samo�
 rozproszona, stanowi�ca najmniej rozwojowo zaawansowany status, to 
efekt braku eksploracji i zaanga�owania w realizacj� jasno okre�lonych zada�  
i celów �yciowych. 

Istotnym elementem procesu kształtowania to�samo�ci jest wypracowanie 
przez młodego człowieka własnej hierarchii warto�ci, a cnot�, jak� mo�e przy-
nie�
 pozytywne rozwi�zanie kryzysu tego okresu, jest wierno�
 sobie i swoim 
ideałom. Dla Eriksona okres dorastania oznacza bowiem „poszukiwanie ludzi  
i idei, którym mo�na by okaza
 wierno�
, ludzi i idei, w których słu�bie wydawa-
łoby si� warto�ciowym dowodzenie sobie swej wiarygodno�ci” (Erikson, 1968 
za: Opoczy�ska, 1999, s. 129). Oczekuje si�, �e w procesie badania i eksploro-
wania to�samo�ci adolescent rozwinie osobisty punkt widzenia na kwestie natury 
politycznej, zawodowej, filozoficznej i religijnej (Erikson, 1958, 1964, 1965). 
To�samo�
 ideologiczna stanowi bowiem istotny element kształtowania si� to�-
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samo�ci osobistej jednostki. W tym kontek�cie zasadne wydaje si� zatem pyta-
nie, czy to�samo�
 rozwija si� w relacji do religijnych przekona� jednostki i czy 
osobiste kryzysy, do�wiadczane w trakcie formowania to�samo�ci, id� w parze 
ze wzrostem zainteresowania sprawami religii i z religijnym zaanga�owaniem.  

Allport (1960, 1988), który zaznaczał, �e „istnieje tyle odmian do�wiadcze-
nia religijnego, ilu jest na �wiecie �miertelników maj�cych religijne skłonno�ci” 
(Allport, 1988, s. 115), wyró�nił dwie podstawowe orientacje religijne: we-
wn�trzn� i zewn�trzn�. Wewn�trzna orientacja religijna dostarcza, zdaniem  
Allporta, znaczenia wszystkim aspektom �ycia, działaj�c jako główny motyw 
podejmowanych decyzji i działa� jednostki i jest w pełni zintegrowana z jej �y-
ciem, a religia spełnia tu funkcj� celu. Zewn�trzna religijna orientacja, przeciw-
nie, pełni funkcj� instrumentaln�, dostarczaj�c jednostce poczucia komfortu, 
bezpiecze�stwa czy społecznych nagród, i jest u�ywana jako �rodek do realizacji 
okre�lonych celów. Ta ostatnia mo�e zosta
 dodatkowo podzielona na osobist�,
co oznacza, �e religia słu�y indywidualnym, osobistym celom jednostki (kom-
fort, pocieszenie, zadowolenie) oraz społeczn�, czyli słu��c� realizacji celów 
społecznych (pozyskanie przyjaciół, społeczny presti�) (Kirkpatrick, 1989). 
Maclean, Walker i Matsuba (2004), odnosz�c si� do wyró�nionej przez Allporta 
(1960) wewn�trznej i zewn�trznej orientacji religijnej, uwa�aj�, �e mo�na 
je traktowa
 jako zintegrowan� i niezintegrowan� to�samo�
 religijn�. Według  
Allporta (1988) okres dojrzewania to czas istotnych zmian rozwojowych  
w zakresie poczucia religijnego, przekształcania przez młodego człowieka jego 
religijnych postaw i „uczynienia z nich własnego wyposa�enia osobowo�ci”  
(Allport, 1988, s. 120), co oznacza wypracowanie osobistego stosunku do religii 
i zwi�zanych z ni� spraw.  

Batson (1976; Batson, Shoenrade i Ventis, 1993), który twierdzi, �e Allport 
zredukował zło�on� konceptualizacj� dojrzałego religijnego prze�ycia do maj�-
cego tylko jeden cel zaanga�owania w religi�, proponuje wyró�ni
 trzeci� orien-
tacj� – poszukuj�c� (quest). Cechami charakterystycznymi tej orientacji s�: 
gotowo�
 do mierzenia si� z problemami bez redukowania ich zło�ono�ci, goto-
wo�
 na w�tpliwo�ci, a tak�e otwarto�
 na zmian�. Na podstawie bada�, w któ-
rych stwierdzono, �e studenci seminarium duchownego uzyskuj� wy�sze wyniki 
w zakresie orientacji poszukuj�cej ani�eli inni studenci (Batson i Shoenrade, 
1991), sugerowano, �e orientacja ta mo�e odzwierciedla
 proces poszukiwania  
i pod��ania w kierunku bardziej dojrzałej formy religijno�ci, kształtowanej  
w „warsztacie w�tpliwo�ci” (workshop of doubt), ale prowadz�cej ostatecznie do 
gł�bokiego zaanga�owania i wzmocnienia wiary.  
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Je�li orientacj� religijn� postrzega si� jako postaw� jednostki wobec religii, 
wydaje si�, �e s� podstawy, aby s�dzi
, �e mo�e by
 ona zwi�zana ze sposobem 
rozwi�zywania kryzysu to�samo�ciowego przez młodego człowieka. Jak wyka-
zały badania Watsona i współpracowników (1998), to�samo�ciowe zaanga�owa-
nie jest rzeczywi�cie pozytywnie skorelowane z religijno�ci� wewn�trzn� i nega-
tywnie z religijno�ci� zewn�trzn� oraz poszukuj�c�. W innych badaniach (Foster 
i LaForce, 1999) jednak stwierdzono, �e to osoby o rozproszonej to�samo�ci, nie 
eksploruj�ce ró�nych mo�liwo�ci i nie anga�uj�ce si� w okre�lone działania, 
osi�gn�ły znacznie wy�sze wyniki ni� osoby z to�samo�ci� osi�gni�t� – zarówno 
pod wzgl�dem wewn�trznej, jak i zewn�trznej orientacji religijnej. Uzyskane 
wyniki okazuj� si� zatem niejednoznaczne i nie pozwalaj� odpowiedzie
 na py-
tanie, czy okre�lony status to�samo�ci wi��e si� z konkretn� religijn� orientacj�.  

Równie� nieliczne badania, w których próbowano bada
 zwi�zki mi�dzy 
stopniem religijnego zaanga�owania a sposobem radzenia sobie z konfliktami 
do�wiadczanymi przez jednostk� w procesie poszukiwania własnej to�samo�ci, 
nie dały jednoznacznych wyników. 

Podczas gdy niektóre badania wskazywały na wy�sz� religijno�
 u jednostek 
z wy�szym zaanga�owaniem (to�samo�
 osi�gni�ta i przej�ta) (Markstrom-
Adams, Hofstra i Dougher, 1994; Tzuriel, 1984; Verhoeven i Hutsebaut, 1995), 
to w innych (Markstrom-Adams,1999) stwierdzono brak relacji mi�dzy dymen-
sjami ideologicznej to�samo�ci (tj. tego aspektu to�samo�ci osobistej, który od-
nosi si� do kwestii religijnych, politycznych czy filozoficznych) a wska�nikami 
religijnego zaanga�owania. Wyniki kolejnych bada� wskazały z kolei, �e osoby 
o to�samo�ci dyfuzyjnej i moratoryjnej charakteryzuj� si� religijn� niedojrzało-
�ci� (Markstrom-Adams i Smith, 1996). W badaniach, w których odwoływano 
si� do wyró�nionych przez Marci� (1987) wymiarów to�samo�ci, stwierdzono 
pozytywn� korelacj� mi�dzy zaanga�owaniem to�samo�ciowym i stopniem reli-
gijnego zaanga�owania (Markstrom-Adams, 1999) oraz brak relacji mi�dzy eks-
ploracj� a religijnym zaanga�owaniem (Parker, 1985).  

Chocia� paradygmat statusów to�samo�ci zaproponowany przez Marci� oka-
zał si� u�yteczny w badaniach empirycznych dotycz�cych to�samo�ci (Berzon-
sky i Adams, 1999; Marcia, 1980; Waterman, 1982), to jest on krytykowany za 
traktowanie statusów to�samo�ci jako zmiennych dyspozycyjnych i statycznych 
(Cote i Levine, 1987, 1988; van Hoof, 1999). Wydaje si�, �e taki sposób ujmo-
wania to�samo�ci mo�e nie oddawa
 w pełni istoty jej funkcjonowania i rozwo-
ju. Prób� konceptualizacji indywidualnych ró�nic w rozwoju to�samo�ci, zorien-
towanych w wi�kszym stopniu na proces, podj�ł Berzonsky (1990, 2008), pro-
ponuj�c wyró�nienie trzech stylów to�samo�ci. Zdaniem autora style to�samo�ci 
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okre�laj� sposoby opracowywania informacji i radzenia sobie z problemami, 
które pojawiaj� si� w kryzysie to�samo�ci i mog� by
 rozwa�ane jako formy 
społecznego poznania czy te� jako poznawcze teorie Ja, poprzez które adole-
scent spostrzega i tworzy obraz rzeczywisto�ci. Styl to�samo�ci okre�la strategi�,
jak� przyjmuje jednostka, rozwi�zuj�c wa�ne �yciowe problemy, w tym równie�
problemy dotycz�ce własnej to�samo�ci, oraz wskazuje na mechanizmy zaradcze 
(coping mechanism), przez ni� stosowane w przypadku wyst�pienia jaki� trudno-
�ci. Osoby zorientowane informacyjnie radz� sobie z kwestiami to�samo�cio-
wymi i osobistymi decyzjami, aktywnie poszukuj�c, opracowuj�c i wykorzystu-
j�c istotne w kontek�cie rozwoju to�samo�ci informacje. Kiedy zetkn� si�
z informacj�, która jest niezgodna z ich koncepcj� Ja, osoby te s� gotowe na 
zrewidowanie i przeorganizowanie percepcji siebie. Osoby o stylu normatywnym 
skupiaj� si� na oczekiwaniach i preskrypcjach podtrzymywanych przez osoby 
znacz�ce (rodziców czy inne autorytety) lub grupy odniesienia (np. okre�lone 
tradycje religijne, Ko�ciół). Obstaj� one sztywno przy istniej�cych strukturach 
to�samo�ci, w które wprowadzaj� wszystkie istotne dla to�samo�ci informacje,  
i odrzucaj� te, które mogłyby zagrozi
 wytworzonej ju� koncepcji Ja. Dyfuzyj-
no-unikaj�ce jednostki charakteryzuje zwłoka w podejmowaniu decyzji odnosz�-
cych si� do osobistych problemów i własnej to�samo�ci. Jak twierdzi Berzonsky 
(1990), ten styl to�samo�ci oznacza fragmentaryczne, lu�no powi�zane i słabo 
zintegrowane struktury to�samo�ci. Badania wykazały, �e jednostki o osi�gni�-
tym i moratoryjnym statusie to�samo�ci u�ywaj� przede wszystkim informacyj-
nego stylu to�samo�ci, o przej�tej – normatywnego, a o dyfuzyjnej – dyfuzyjno- 
-unikaj�cego (Berman i in., 2001; Berzonsky, 1992; Berzonsky i Kuk, 2000).  

Prób� okre�lenia relacji mi�dzy religijno�ci� a rozwi�zywaniem kryzysu to�-
samo�ci, definiowanej za pomoc� stylów to�samo�ci Berzonsky’ego, podj�li 
belgijscy badacze: Duriez, Soenens i Beyers (2004). Ich celem była integracja 
teorii Berzonsky’ego z wielodymensyjnym modelem religijno�ci Wulffa (1991). 
Przyst�puj�c do bada� oczekiwali, �e jednostki o stylu informacyjnym, które  
w celu dokonania osobistej integracji elementów to�samo�ci aktywnie poszukuj�
i dokonuj� ewaluacji informacji, b�d� wykazywa
 si� osobist� i symboliczn�
interpretacj� fenomenu religijnego. W przypadku osób normatywnie zorientowa-
nych, które opieraj� si� i dostosowuj� do przepisów i standardów osób znacz�-
cych i grup odniesienia, oczekiwano zale�no�ci odwrotnej. Bior�c pod uwag�, �e 
dla wi�kszo�ci flamandzko-belgijskiego społecze�stwa tradycja chrze�cija�ska – 
katolicka jest bardzo wa�na, a religia katolicka mo�e by
 rozwa�ana jako cz��

kulturowej spu�cizny, autorzy oczekiwali, �e jednostki normatywnie zoriento-
wane b�d� nastawione na literaln� akceptacj� przepisów i dogmatów Ko�cioła 
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katolickiego. Równie� osoby o stylu dyfuzyjno-unikaj�cym powinny wykazywa

si� skłonno�ci� do literalnego przyjmowania tre�ci religijnych, ale z innych ni�
osoby normatywne powodów. Zdaniem Durieza, Soenensa i Beyersa (2004) mo-
�e to wynika
 z ch�ci unikni�cia trudów zwi�zanych z dociekaniem i wypraco-
wywaniem osobistego stosunku do ró�nych wa�nych �yciowo kwestii, w tym 
równie� do religii.  

Wyniki bada� potwierdziły oczekiwania badaczy i wykazały, �e osoby  
w pó�nej adolescencji, które u�ywaj� stylu informacyjnego, maj� tendencj� do 
interpretowania tre�ci religijnych w osobisty i symboliczny sposób. Potwierdza 
to tez�, �e informacyjnie zorientowani adolescenci krytycznie odnosz� si� do 
religijnych tre�ci, dokonuj� ich ewaluacji i badaj�, czy koresponduj� one z ich 
osobist� definicj� Ja (Berzonsky, 1990). Stwierdzono równie�, �e osoby o stylu 
dyfuzyjno-unikaj�cym interpretuj� tre�ci religijne w sposób literalny, co potwier-
dza przypuszczenie, �e mog� one w ten sposób unika
 trudnych docieka� w kwe-
stiach religijnych i osobistego zaanga�owania w kształtowanie własnego wobec 
nich stosunku. Wyniki analizy korelacji ukazały równie�, �e adolescenci, którzy 
u�ywaj� stylu normatywnego, s� bardziej religijni od osób o pozostałych stylach 
to�samo�ci, przy czym warto zaznaczy
, �e religijno�
 okre�lana była w tym 
przypadku przez przywi�zanie do tradycji religijnej. Wynik jest spójny z przed-
stawion� przez Berzonsky’ego charakterystyk� tego stylu. Adolescenci o norma-
tywnym stylu to�samo�ci s� skłonni do opierania si� na przepisach i standardach 
zarówno osób znacz�cych, grup odniesienia, autorytetu, jak i tradycji. 

Kwestia wzajemnych relacji mi�dzy rozwojem to�samo�ci jednostki a jej 
stosunkiem do religii i religijnym zaanga�owaniem jest niew�tpliwie wa�na  
i warta bli�szego poznania. Dotychczas przeprowadzono stosunkowo niewiele 
bada� po�wi�conych temu problemowi (por. Duriez, Soenens i Beyers, 2004; 
Leak, 2009), a uzyskane wyniki okazały si� niejednoznaczne. Istnieje zatem po-
trzeba dalszych bada� w tym zakresie, które pozwol� okre�li
 wzajemne zwi�zki 
mi�dzy postaw� jednostki wobec religii i jej religijnym zaanga�owaniem a spo-
sobami radzenia sobie z kryzysem to�samo�ciowym i kształtowaniem osobistej 
to�samo�ci.  

CEL BADA	 WŁASNYCH  
I ICH TEORETYCZNE PODSTAWY 

Celem prezentowanych bada� było okre�lenie zwi�zku mi�dzy kształtowa-
niem przez młodzie� to�samo�ci osobistej a jej religijno�ci�. Przyst�puj�c do 
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bada�, postawiono pytanie: Czy istnieje zwi�zek mi�dzy religijno�ci� a kształ-
towanym przez młodzie� stylem to�samo�ci? Przyj�ły�my za Berzonskim (1990, 
2008), �e styl to�samo�ci okre�la strategi� rozwi�zywania wa�nych �yciowo 
problemów oraz rodzaje mechanizmów zaradczych stosowanych przez jednost-
k�. Jak ju� wspomniano wcze�niej, mo�liwe s� trzy style i powi�zane z nimi 
strategie radzenia sobie z problemami dotycz�cymi własnej to�samo�ci, jak rów-
nie� wa�nymi problemami �yciowymi: informacyjny, normatywny i dyfuzyjno- 
-unikaj�cy.  

Badaj�c religijno�
, odwołały�my si� do teorii i metody opracowanej przez 
Hubera (2003). Tworz�c własn� teori�, Huber podejmuje prób� syntezy teorii 
autonomii funkcjonalnej Allporta (1960) i koncepcji wielowymiarowej struktury 
religijno�ci Starka i Glocka (1968), rozwa�a religijno�
 jako system konstruktów 
dotycz�cych religii, które mog� zajmowa
 ró�n� pozycj� w systemie osobowo�ci 
jednostki. Im cz��ciej s� one aktywowane, czyli im cz��ciej jednostka odwołuje 
si� do kwestii zwi�zanych z religi�, tym wi�ksze prawdopodobie�stwo, �e b�d�
one zajmowa
 centraln� pozycj� w jej systemie osobowo�ci i odgrywa
 wa�niej-
sz� rol� przy rozwa�aniu ró�nych problemów i podejmowaniu decyzji. Wraz ze 
wzrostem centralno�ci konstruktów religijnych wzrasta równie� ich autonomia, 
która wi��e si� z wewn�trzn� motywacj� religijn�. Autonomiczny sposób funk-
cjonowania systemu konstruktów religijnych oznacza, �e nie s� one ograniczone 
przez �aden system konstruktów nadrz�dnych. Gdy system konstruktów religij-
nych zajmuje pozycj� podporz�dkowan� w systemie osobowo�ci człowieka, 
mamy zdaniem Hubera do czynienia z religijno�ci� heteronomiczn� i zewn�trzn�
motywacj� religijn�. Religijno�
 heteronomiczna czy marginalna oznacza, �e 
osoba przywi�zuje niewielk� wag� do spraw zwi�zanych z religi�.  

Przyst�puj�c do bada�, chciały�my okre�li
 zwi�zek mi�dzy centralno�ci�
religijno�ci a wypracowanym przez jednostk� stylem to�samo�ci, czyli spraw-
dzi
, czy istnieje zale�no�
 mi�dzy tym, jak� wag� do religii i zwi�zanych z ni�
spraw przywi�zuje młody człowiek, a strategi� rozwi�zywania przez niego pro-
blemów zwi�zanych z to�samo�ci� i stosowanymi mechanizmami zaradczymi. 
Oczekiwały�my, �e styl informacyjny, oznaczaj�cy otwarto�
 na nowe informa-
cje, zło�ono�
 poznawcz� oraz elastyczne zaanga�owanie, mo�e wi�za
 si�
z autonomicznym typem religijno�ci, oznaczaj�cym centralno�
 konstruktów 
religijnych w osobowo�ci jednostki, i jej zainteresowaniem religi� i sprawami  
z ni� zwi�zanymi. Oczekiwania te opierały�my z jednej strony na teorii Erikso-
na, zgodnie z któr� wypracowanie stosunku do religii i zwi�zanych z ni� spraw 
stanowi
 ma wa�ny element w kształtowaniu w pełni zintegrowanej i dojrzałej 
to�samo�ci osobistej, a z drugiej na wynikach bada� wskazuj�cych na zwi�zek 



DOROTA CZY�OWSKA, KAMILA MIKOŁAJEWSKA

�
112

mi�dzy religijno�ci� i zaanga�owaniem religijnym a zaanga�owaniem to�samo-
�ciowym (Markstrom-Adams, Hofstra i Dougher, 1994; Tzuriel, 1984; Verho-
even i Hutsebaut, 1995; Markstrom-Adams, 1999). 

Przewidywały�my, �e styl normatywny, oparty na konformizmie i na�lado-
waniu, oznaczaj�cy oparcie si� na autorytetach i osobach znacz�cych oraz speł-
nianie społecznych oczekiwa�, b�dzie równie� wi�zał si� z zainteresowaniem 
religi� i centralnym miejscem konstruktów religijnych w osobowo�ci jednostki. 
Oczekiwanie to wi�zały�my z faktem, �e społecze�stwo polskie to w znacznej 
mierze ludzie wierz�cy, Ko�ciół katolicki odgrywa wa�n� rol� w �yciu społecz-
nym, a jego nauka wywiera du�y wpływ na pogl�dy i sposób my�lenia znacznej 
cz��ci społecze�stwa. St�d osoby, które w budowaniu własnej to�samo�ci w du-
�ym stopniu opieraj� si� na autorytetach i staraj� si� spełnia
 społeczne oczeki-
wania, b�d� traktowa
 sprawy dotycz�ce religii jako istotne w ich �yciu. Zakła-
dały�my, �e styl dyfuzyjno-unikaj�cy, symbolizuj�cy zwłok� i unikaj�ce działa-
nie, b�dzie współwyst�powa
 z niewielkim zainteresowaniem sprawami religii  
i tym samym wi�za
 si� z religijno�ci� marginaln�. Oczekiwanie to wynika  
z faktu, �e osoby o tym stylu to�samo�ci nie podejmuj� wysiłku wypracowania 
osobistego stosunku do ró�nych wa�nych �yciowo kwestii, nie podejmuj� istot-
nych z punktu widzenia kształtowania własnej to�samo�ci i drogi �yciowej decy-
zji i nie anga�uj� si� w realizacj� okre�lonych warto�ci, zada� czy celów �ycio-
wych, co pozwala przypuszcza
, �e równie� ich zaanga�owanie religijne b�dzie 
raczej niewielkie.  

Na formułowanie tego typu przypuszcze� pozwalaj� równie� wyniki dotych-
czas prowadzonych bada�, które wskazywały na religijn� niedojrzało�
 osób  
o to�samo�ci moratoryjnej i dyfuzyjnej (Markstrom-Adams i Smith, 1996) oraz 
na zwi�zek mi�dzy zaanga�owaniem to�samo�ciowym i stopniem religijnego 
zaanga�owania (Markstrom-Adams, 1999). 

Z uwagi na zainteresowanie zwi�zkiem mi�dzy religijno�ci� i kształtowa-
niem przez adolescentów własnej to�samo�ci, chciały�my zwi�kszy
 prawdopo-
dobie�stwo dotarcia do osób o ró�nym religijnym zaanga�owaniu. Z tego powo-
du postanowiły�my obj�
 badaniami młodzie� ucz�szczaj�c� do szkół katolic-
kich i szkół niekatolickich. Oczekiwały�my, �e osoby ucz�szczaj�ce do szkół 
katolickich mog� przejawia
 wi�ksze zainteresowanie sprawami dotycz�cymi 
religii, religia mo�e mie
 dla nich wi�ksze znaczenie, a konstrukty religijne  
mog� zajmowa
 bardziej centralne miejsce w ich strukturze osobowo�ci w po-
równaniu z osobami ucz�szczaj�cymi do innych szkół. Uznały�my, �e z jednej 
strony przywi�zywanie du�ej wagi do religii i wi�ksze religijne zaanga�owanie, 
zarówno uczniów, jak i ich rodziców, mogło wpłyn�
 na decyzj� podj�cia nauki  
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w szkole katolickiej, z drugiej edukacja w szkole katolickiej mo�e skutkowa

zwi�kszonym religijnym zaanga�owaniem, bardziej dojrzał� religijno�ci� i wi�k-
szym zainteresowaniem sprawami religii, a tym samym przyczynia
 si� do 
zwi�kszenia centralno�ci struktur religijnych w osobowo�ci jednostki przez ich 
cz�st� aktualizacj�. Dodatkowymi pytaniami, jakie zadały�my, przyst�puj�c do 
bada�, były: Czy młodzie� ucz�szczaj�ca do szkół katolickich wykazuje wi�k-
sze zainteresowanie sprawami religii, a konstrukty religijne zajmuj� bardziej 
centralne miejsce w jej strukturze osobowo�ci ani�eli w przypadku uczniów 
szkół niekatolickich?, Czy istniej� ró�nice w zakresie zwi�zków religijno�ci  
ze stylem to�samo�ci mi�dzy młodzie�� ucz�c� si� w szkołach katolickich  
i niekatolickich? 

Zmiennymi uwzgl�dnianymi w prowadzonych analizach były równie� płe

oraz wiek, st�d kolejne pytanie badawcze: Czy istniej� ró�nice w relacjach mi�-
dzy religijno�ci� i stylem to�samo�ci mi�dzy dziewcz�tami i chłopcami oraz 
mi�dzy adolescentami młodszymi (uczniami gimnazjum) i starszymi (uczniami 
liceum)? 

METODA 

Osoby badane i procedura 

W badaniu wzi�ło udział 300 uczniów krakowskich szkół ponadpodstawo-
wych w wieku 14-18 lat (M = 15,74; SD = 1,56). Grupa liczyła 168 dziewcz�t 
(56% badanych) i 132 chłopców (44% badanych); 54% osób badanych stanowili 
uczniowie gimnazjum (162 osoby, M = 14,58 roku; SD = 1,08), a pozostałe 46% 
to uczniowie liceów ogólnokształc�cych (138 osób, M = 17,10 roku; SD = 0,71). 
W�ród badanych znajdowało si� 158 uczniów (52,67%) szkół katolickich, z cze-
go 109 osób było uczniami katolickich gimnazjów (67% przebadanej młodzie�y 
gimnazjalnej), a 49 – uczniami katolickich liceów (35% przebadanej młodzie�y 
licealnej). W poszczególnych grupach rozkład płci prezentował si� nast�puj�co: 
dziewcz�ta i chłopcy stanowili odpowiednio 58,5% i 41,5% przebadanych 
uczniów gimnazjów niekatolickich, 57,8% i 42,2% uczniów gimnazjów katolic-
kich, 56,2% i 43,8% uczniów liceów niekatolickich oraz 49% i 51% uczniów 
liceów katolickich. 

Badania prowadzono na terenie szkoły i miały one charakter bada� grupo-
wych. Udział w nich był dobrowolny. Uczniowie wypełniali kolejno Kwestiona-
riusz Stylów To�samo�ci oraz Skal� Religijno�ci. Czas wypełniania kwestiona-
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riuszy był nieograniczony, a kwestionariusze były kodowane, co miało zapewni

anonimowo�
 uczestnikom bada�.

Narz�dzia badawcze  

W badaniu zastosowano dwa kwestionariusze: Kwestionariusz Stylów To�sa-
mo�ci (ISI 3 – Identity Style Inventory) autorstwa Berzonsky’ego, w polskiej 
adaptacji Alicji Senejko (2007, 2010), a tak�e Skal� Centralno�ci Religijno�ci 
(C-15 – Centrality of Religiosity Scale) Hubera, w adaptacji Beaty Zarzyckiej 
(2007).  

Kwestionariusz Stylów To�samo�ci składa si� z 40 twierdze� dotycz�cych 
przekona�, postaw i sposobów radzenia sobie w ró�nych sytuacjach. Osoba ba-
dana zaznacza na skali szacunkowej (od 1 – „zupełnie mnie nie dotyczy” do  
5 – „zdecydowanie mnie dotyczy”), w jakim stopniu poszczególne zdania j�
charakteryzuj�. Uzyskane odpowiedzi stanowi� podstaw� do obliczenia wska�ni-
ków trzech stylów to�samo�ci – stylu informacyjnego, normatywnego i dyfu-
zyjno-unikaj�cego oraz wska�nika zaanga�owania. Rzetelno�
 kwestionariusza, 
mierzona za pomoc� współczynnika  Cronbacha, obliczona na próbie polskich 
adolescentów, w kilku badaniach wynosiła: dla stylu informacyjnego od  = 0,61  
do  = 0,74; dla stylu normatywnego  = 0,58 do � = 074; dla stylu dyfuzyjno- 
-unikaj�cego  = 0,68 do  = 0,81 i dla zaanga�owania od  = 0,62 do  = 0,78 
(Senejko, 2010a, 2010b). Wska�niki rzetelno�ci, uzyskane przez autorki pre-
zentowanych bada�, wynosiły kolejno:  = 0,67 dla stylu informacyjnego i nor-
matywnego,  = 0,62 dla stylu dyfuzyjno-unikaj�cego oraz  = 0,61 dla  
zaanga�owania. 

Skala Centralno�ci Religijno�ci to narz�dzie przeznaczone do pomiaru cen-
tralno�ci religijno�ci, czyli autonomii systemu konstruktów religijnych w struk-
turze wszystkich konstruktów osobistych człowieka. Skala daje ponadto mo�li-
wo�
 oszacowania centralno�ci pi�ciu wymiarów religijno�ci, które Huber za-
czerpn�ł od Starka i Glocka (1968): czysto poznawczego zainteresowania pro-
blematyk� religijn� – przekona
 religijnych, wyra�aj�cych stopie� subiektywnie 
ocenianego prawdopodobie�stwa istnienia rzeczywisto�ci transcendentnej, do-
�wiadczenia religijnego, rozumianego jako poczucie boskiej obecno�ci i inter-
wencji w �yciu badanej osoby, a tak�e modlitwy i kultu – odnosz�cych si� kolej-
no do nawi�zywania kontaktu z rzeczywisto�ci� transcendentn� oraz do społecz-
nego zakorzenienia religijno�ci i uczestnictwa w nabo�e�stwach. Ka�dy z wy-
mienionych wymiarów zoperacjonalizowano za pomoc� trzech pyta� koncen-
truj�cych si� na cz�sto�ci (np. „Jak cz�sto zazwyczaj modlisz si�?”) i subiektyw-
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nej wa�no�ci (np. „Jak wa�na jest dla Ciebie modlitwa osobista?”). Odpowiedzi 
udzielane s� na 5-punktowej skali szacunkowej. W przypadku pyta� o wa�no�

mo�liwe odpowiedzi to: „wcale”, „mało”, „�rednio”, „do�
” oraz „bardzo”,  
a cz�sto�
 mo�na wyrazi
, wybieraj�c jedno z nast�puj�cych okre�le�: „nigdy”, 
„rzadko”, „czasem”, „cz�sto” i „bardzo cz�sto”, co jest równoznaczne z otrzyma-
niem od 1 do 5 punktów. W przypadku dwóch pozycji testowych poszerzono 
liczb� odpowiedzi do wyboru do 7 i 9. Na etapie obliczania wyników podlegaj�
one jednak transformacji do skali 5-punktowej.  

Suma punktów uzyskanych dla ka�dego z pi�ciu wymiarów religijno�ci two-
rzy wynik ogólny – miar� centralno�ci religijno�ci. Wynik ogólny mo�e by
 rów-
nie� wyra�ony za pomoc� skali nominalnej. W zale�no�ci od liczby uzyskanych 
punktów mo�na mówi
 o religijno�ci marginalnej (15-30 punktów), religijno�ci 
heteronomicznej (31-59) oraz religijno�ci autonomicznej (60-75). 

Badania prowadzone przez autork� polskiej adaptacji narz�dzia Hubera 
wskazały na zadowalaj�c� rzetelno�
 i trafno�
 skali C-15. Przeprowadzone ana-
lizy dały podstawy do wnioskowania, �e skala zapewnia dobry pomiar religijno-
�ci, stanowi�c u�yteczne narz�dzie o wła�ciwo�ciach psychometrycznych porów-
nywalnych z wersj� oryginaln� (Zarzycka, 2007)1. Rzetelno�
, obliczona przez 
autorki prezentowanych obecnie bada�, wynosiła kolejno:  = 0,83 dla skali 
zainteresowania problematyk� religijn�,  = 0,87 dla skali przekonania religijne,  
 = 0,90 dla skali modlitwy,  = 0,85 dla skali do�wiadczenie religijne oraz  
 = 0,76 dla skali kultu. 

Wyniki 

Przyst�puj�c do bada�, których celem było okre�lenie zwi�zku mi�dzy reli-
gijno�ci� a sposobem rozwi�zywania kryzysu to�samo�ci i strategi� rozwi�zy-
wania wa�nych to�samo�ciowo decyzji, chc�c zwi�kszy
 zró�nicowanie wyni-
ków w zakresie centralno�ci religijno�ci, badaniami obj�to młodzie� ucz�szcza-
j�c� do szkół katolickich i niekatolickich. Oczekiwano, �e uczniowie szkół kato-
lickich b�d� przejawia
 wi�ksze religijne zaanga�owanie, a konstrukty religijne 
b�d� zajmowały u nich bardziej centraln� pozycj� ani�eli w przypadku pozosta-
łych uczniów. Analiz� zebranych danych rozpocz�ły�my zatem od porównania 
�rednich wyników, jakie w Skali Centralno�ci Religijno�ci uzyskali uczniowie 
szkół katolickich i niekatolickich (Tabela 1). 

1 Dokładne informacje na temat polskiej adaptacji skali C-15 oraz wska�ników trafno�ci  
i rzetelno�ci skali zob. Zarzycka (2007).  
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Tabela 1  
Wyniki uzyskane przez osoby badane w zakresie poszczególnych podskal Skali Centralno�ci Religij-
no�ci z uwzgl�dnieniem typu szkoły oraz płci osób badanych 

Wyniki 
dla całej 

grupy 
N = 300

Wyniki 
dla grupy 
dziewcz�t
N = 168

Wyniki 
dla grupy 
chłopców
N = 132

Wyniki 
dla grupy 
uczniów 

GIM 
N = 162

Wyniki 
dla grupy 
uczniów 

LO 
N = 138

Wyniki dla 
grupy 

uczniów 
NKAT
N = 142 

Wyniki dla
grupy 

uczniów 
KAT 

N = 158 

Zainteresowanie 
problematyk�
religijn�

8,00 
SD = 2,80

8,02 
SD = 2,61

7,98 
SD = 3,02

7,56 
SD = 2,75

8,53 
SD = 2,77

7,53 
SD = 2,56

8,43 
SD = 2,93

Przekonania 
religijne

12,05 
SD = 3,09

12,28 
SD = 2,82

11,76 
SD = 3,38

11,93 
SD = 3,10

12,20 
SD = 3,07

11,43 
SD = 3,25

12,61 
SD = 2,83

Modlitwa 10,36 
SD = 3,60

10,81 
SD = 3,40

9,77 
SD = 3,78

10,61 
SD = 3,50

10,05 
SD = 3,71

9,54 
SD = 3,62

11,09 
SD = 3,43

Do�wiadczenie 
religijne

8,33 
SD = 3,17

8,64 
SD = 3,08

7,92 
SD = 3,24

8,40 
SD = 3,23

8,25 
SD = 3,11

7,68 
SD = 2,99

8,91 
SD = 3,22

Kult 10,38 
SD = 3,28

10,71 
SD = 3,15

9,95 
SD = 3,42

10,70 
SD = 3,09

9,99 
SD = 3,47

9,5 
SD = 3,49

11,16 
SD = 2,88

Centralno�
 49,11 
SD = 13,19

50,46 
SD = 12,49

47,39 
SD = 13,90

49,19 
SD = 13,033

49,01 
SD = 13,43

45,68 
SD = 13,23

52,2 
SD = 12,41

Uwaga. Pismem półgrubym zaznaczono pary �rednich, których ró�nice s� istotne na poziomie  
p < 0,05.

Zgodnie z przewidywaniami wyniki uczniów szkół katolickich okazały si�
istotnie wy�sze ni� wyniki pozostałych uczniów – dotyczy to wszystkich wska�-
ników, jakich dostarcza narz�dzie. Efekty porówna� mi�dzygrupowych wynosz�
kolejno: U = 8104,5; Z = 4,15 i p < 0,001; r = 0,24 – w skali centralno�ci religij-
no�ci; U = 9365,0; Z = 2,47 i p < 0,05; r = 0,14 – w skali zainteresowania pro-
blematyk� religijn�; U = 8566,0; Z = 3,53 i p < 0,001; r = 0,20 – w skali przeko-
na� religijnych; U = 8385,0; Z = 3,78 i p < 0,001; r = 0,22 – w skali modlitwy;  
U = 8728,0; Z = 3,32 i p < 0,01; r = 0,19 – w skali do�wiadczenia religijnego 
oraz U = 8131,5; Z = 4,11 i p < 0,001; r = 0,24 – w skali kultu.  

Nast�pnie porównały�my wyniki, jakie analizowane grupy badanych uzy-
skały w Kwestionariuszu Stylów To�samo�ci (Tabela 2). Istotne ró�nice pojawiły 
si� jedynie w przypadku stylu informacyjnego (U = 9638,5; Z = -2,05 i p < 0,05; 
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r = 0,12). Uzyskana dla tego wska�nika �rednia wynosiła 31,81 w grupie 
uczniów szkół niekatolickich i 33,2 w grupie uczniów szkół katolickich. 

Wysoko�ci �rednich uzyskanych w Skali Centralno�ci Religijno�ci i w Kwe-
stionariuszu Stylów To�samo�ci porównywały�my równie� pod wzgl�dem ewen-
tualnych ró�nic zwi�zanych z płci� i wiekiem osób badanych. Ró�nice mi�-
dzypłciowe uwidoczniły si� jedynie w skali modlitwy, w której dziewcz�ta  
osi�gn�ły 10,81 punktów, a chłopcy 9,77 (U = 9362,0; Z = 2,31; p < 0,05;  
r = 0,13), nie odnotowano ich natomiast w zakresie stylów to�samo�ci. Zesta-
wienie wyników uczniów gimnazjum i liceum wskazuje na kolejne istotne ró�ni-
ce (Tabele 1 i 2). Pojawiły si� one w zakresie stylu informacyjnego (�rednie wy-
nosiły odpowiednio: 31,86 i 33,29; U = 9369,5; Z = -2,05 i p < 0,05; r = 0,12) 
oraz w ramach skali zainteresowania problematyk� religijn� (odpowiednio: 7,56  
i 8,53; U = 8870,5; Z = -3,08 i p < 0,01; r = 0,18).  

Tabela 2  
Wyniki uzyskane przez osoby badane w zakresie poszczególnych podskal Kwestionariusza Stylów 
To�samo�ci z uwzgl�dnieniem typu szkoły oraz płci osób badanych 

Wyniki 
dla całej 

grupy 
N = 300

Wyniki 
dla grupy 
dziewcz�t
N = 168

Wyniki 
dla grupy 
chłopców
N = 132

Wyniki 
dla grupy 
uczniów 

GIM 
N = 162

Wyniki 
dla grupy 
uczniów 

LO 
N = 138

Wyniki 
dla grupy 
uczniów 
NKAT
N = 142 

Wyniki 
dla grupy 
uczniów 

KAT 
N = 158 

Styl 
informacyjny

32,52 
SD = 5,73

32,33 
SD = 5,35

32,77 
SD = 6,19

31,86 
SD = 5,31

33,29 
SD = 6,12

31,81 
SD = 5,58

33,28 
SD = 5,80

Styl  
normatywny

32,99 
SD = 6,16

32,90 
SD = 5,58

33,10 
SD = 6,85

32,28 
SD = 6,43

33,82 
SD = 5,74

33,58 
SD = 5,40 

32,46 
SD = 6,75 

Styl dyfuzyjno- 
-unikaj�cy

27,75 
SD = 6,05

27,42 
SD = 5,93

28,16 
SD = 6,19

27,94 
SD = 6,12

27,52 
SD = 5,98

27,83 
SD = 5,91 

27,67 
SD = 6,18 

Zaanga�owanie 34,58 
SD = 5,69

34,05 
SD = 5,81

35,25 
SD = 5,49

34,06 
SD = 5,24

35,19 
SD = 6,14

34,31 
SD = 5,75 

34,82 
SD = 5,65 

Uwaga. Pismem półgrubym zaznaczono pary �rednich, których ró�nice s� istotne na poziomie  
p < 0,05.
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Nast�pnie zbadały�my zwi�zek mi�dzy centralno�ci� religijno�ci i wynikami 
uzyskanymi przez badanych w poszczególnych podskalach religijno�ci a stylami 
to�samo�ci. Analizy przeprowadzone dla całej grupy badanych wykazały, �e 
wielko�ci wszystkich zwi�zków korelacyjnych osi�gn�ły istotno�
 statystyczn� i, 
poza warto�ciami uzyskanymi dla stylu dyfuzyjno-unikaj�cego, miały charakter 
dodatni (Tabela 3). Prawidłowo�ci te, z nielicznymi wyj�tkami, uwidoczniły si�
równie� w analizach obejmuj�cych poszczególne podgrupy badanych. Wyniki, 
które nie osi�gn�ły istotno�ci statystycznej, dotyczyły poszczególnych zwi�zków 
ze stylem dyfuzyjno-unikaj�cym. W grupie chłopców (Tabela 4) styl ten osi�gn�ł 
istotny ujemny zwi�zek jedynie z wynikami w skali przekona� religijnych  
(r = -0,18; p < 0,05) i kultu (r = -0,19; p < 0,05), w grupie gimnazjalistów (Tabe-
la 3) – modlitwy (r = -0,16; p < 0,05), kultu (r = -0,17; p < 0,05) i centralno�ci 
religijno�ci (r = -0,19; p < 0,05). Podobna sytuacja ma miejsce równie� w przy-
padku uczniów szkół katolickich, u których styl dyfuzyjno-unikaj�cy koreluje 
istotnie ujemnie ze wska�nikami zainteresowania problematyk� religijn�
(r = -0,17; p < 0,05), modlitwy (r = -0,24; p < 0,05), do�wiadczenia religijnego  
(r = -0,26; p < 0,05), kultu (r = -0,21; p < 0,05) i centralno�ci religijno�ci  
(r = -0,28; p < 0,05), oraz badanych ucz�szczaj�cych do szkół niekatolickich,  
u których omawiany styl to�samo�ci koreluje ujemnie tylko ze wska�nikami 
zainteresowania problematyk� religijn� (r = -0,17; p < 0,05), przekona� religij-
nych (r = -0,23; p < 0,05), kultu (r = -0,19; p < 0,05) i centralno�ci (r = -0,19;  
p < 0,05) (Tabela 5). W ostatniej grupie dodatkowo nie odnotowano istotnego 
zwi�zku mi�dzy zaanga�owaniem a modlitw�.  

Prowadzone analizy (ANOVA rang Kruskala-Wallisa oraz test U Manna- 
-Whitneya z poprawk� na wielokrotne porównania) wskazały, �e uczniowie  
o religijno�ci autonomicznej osi�gn�li istotnie wy�sze wyniki w zakresie stylu 
informacyjnego ni� osoby o religijno�ci heteronomicznej (U = 5376,5; Z = 4,28  
i p < 0,001; r = 0,26) i marginalnej (U = 517,0; Z = 4,48 i p < 0,001; r = 0,42). 
Podobnie prezentowały si� porównania uwzgl�dniaj�ce wska�niki stylu norma-
tywnego (odpowiednio: U = 5577,0; Z = 3,95 i p < 0,001; r = 0,24 oraz  
U = 551,5; Z = 4,25 i p < 0,001; r = 0,40), a tak�e zaanga�owania (odpowiednio: 
U = 5493,5; Z = 4,09 i p < 0,001; r = 0,25 oraz U = 650,0; Z = 3,59 i p < 0,001; 
r = 0,34).  

Odmienne wyniki uzyskano natomiast w analizach skupiaj�cych si� na stylu 
dyfuzyjno-unikaj�cym: osoby o religijno�ci marginalnej i heteronomicznej osi�-
gały wy�sze wyniki w ramach omawianego stylu ni� osoby o religijno�ci autono-
micznej (kolejno: U = 716,5; Z = 3,15 i p < 0,01; r = 0,39 oraz U = 5432,0;  
Z = 4,19 i p < 0,001; r = 0,25). 
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Porównania pomi�dzy wynikami badanych o religijno�ci heteronomicznej  
i marginalnej uwidoczniły ponadto ró�nice w zakresie stylu informacyjnego  
(U = 1909,0; Z = 2,41 i p < 0,05; r = 0,16) oraz normatywnego (U = 1930,0;  
Z = 2,24 i p < 0,05; r = 0,15); w obu przypadkach pierwsza grupa uzyskała wy�-
sze wyniki.  

Tabela 3  
Zwi�zek mi�dzy religijno�ci� a stylami to�samo�ci (korelacja porz�dku rang Spearmana)  
z uwzgl�dnieniem stopnia szkoły 

Style to�samo�ci

Informacyjny Normatywny Dyfuzyjno-unikaj�cy Zaanga�owanie

ogółem
N=300

GIM
N=162

LO
N=138

ogółem
N=300

GIM
N=162

LO
N=138

ogółem
N=300 

GIM
N=162

LO 
N=138

ogółem
N=300

GIM
N=162

LO 
N=138

Zaintere-
sowanie 
proble- 
matyk�
religijn�

0,35*** 0,29*** 0,42*** 0,20*** 0,18* 0,23** -0,17** -0,13 -0,20* 0,27*** 0,25** 0,28** 

Przeko-
nania 
religijne

0,31*** 0,25** 0,37*** 0,31*** 0,24** 0,40*** -0,18** -0,12 -0,27** 0,37*** 0,33*** 0,41***

Modli-
twa 0,24*** 0,21** 0,30*** 0,26*** 0,20** 0,36*** -0,18** -0,16* -0,23** 0,22*** 0,26** 0,19* 

Do�wiad-
czenie  
religijne

0,30*** 0,18* 0,45*** 0,25*** 0,17* 0,36*** -0,17** -0,14 -0,21* 0,27*** 0,32*** 0,22* 

Kult 0,29*** 0,24** 0,38*** 0,34*** 0,21** 0,52*** -0,20** -0,17* -0,25** 0,23*** 0,22** 0,27** 

Central-
no�
 0,36*** 0,27*** 0,46*** 0,33*** 0,23** 0,46***-0,23*** -0,19* -0,27** 0,33*** 0,33*** 0,32***

Uwaga. Pismem półgrubym zaznaczono wyniki istotne na poziomie *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001.
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Tabela 4  
Zwi�zek mi�dzy religijno�ci� a stylami to�samo�ci (korelacja porz�dku rang Spearmana)  
z uwzgl�dnieniem płci 

  

Style to�samo�ci

Informacyjny Normatywny Dyfuzyjno- 
-unikaj�cy Zaanga�owanie

K
N = 168

M
N = 132

K
N = 168

M
N = 132

K
N = 168

M
N = 132

K
N = 168

M
N = 132

Zainteresowanie  
problematyk�  
religijn�

0,32*** 0,39*** 0,17** 0,25** -0,29*** -0,02 0,28*** 0,27**

Przekonania religijne 0,27*** 0,34*** 0,28*** 0,36*** - 0,18* -0,18* 0,42*** 0,33***

Modlitwa 0,28*** 0,22* 0,24** 0,33*** -0,20** -0,13 0,28*** 0,17*

Do�wiadczenie religijne 0,30*** 0,32*** 0,23** 0,30** -0,20** -0,10 0,35*** 0,21*

Kult 0,27*** 0,33*** 0,31*** 0,40*** - 0,19* -0,19* 0,23** 0,26**

Centralno�
 0,34*** 0,39*** 0,31*** 0,39*** -0,27*** -0,15 0,38*** 0,30**

Uwaga. Pismem półgrubym zaznaczono wyniki istotne na poziomie *p < 0,05, **p < 0,01,  
***p < 0,001.

Tabela 5  
Zwi�zek mi�dzy religijno�ci� a stylami to�samo�ci (korelacja porz�dku rang Spearmana)  
z uwzgl�dnieniem typu szkoły

  

Style to�samo�ci

Informacyjny Normatywny Dyfuzyjno- 
-unikaj�cy Zaanga�owanie

NKAT
N = 142

KAT
N = 158

NKAT
N = 142

KAT
N = 158

NKAT
N = 142

KAT
N = 158

NKAT
N = 142

KAT
N = 158

Zainteresowanie  
problematyk� religijn� 0,29*** 0,38*** 0,21* 0,22** -0,17* -0,17* 0,27** 0,27**

Przekonania religijne 0,26** 0,30*** 0,28** 0,39*** -0,23** -0,15 0,28** 0,44***

Modlitwa 0,22** 0,21** 0,24** 0,33*** -0,11 -0,24** 0,11 0,28***

Do�wiadczenie religijne 0,35*** 0,23** 0,26** 0,28*** -0,08 -0,26** 0,19* 0,33***

Kult 0,31*** 0,25** 0,40*** 0,35*** -0,19* -0,21** 0,24** 0,20**

Centralno�
 0,35*** 0,32*** 0,35*** 0,37*** -0,19* -0,28** 0,27** 0,36***

Uwaga. Pismem półgrubym zaznaczono wyniki istotne na poziomie *p < 0,05, **p < 0,01,  
***p < 0,001.
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Analizy przeprowadzone za pomoc� ANOVA czynnikowej, w których poza 
typem religijno�ci dodatkowo jako zmienn� niezale�n� uwzgl�dniono etap edu-
kacji, wykazały, �e w przebadanych grupach istniej� istotne ró�nice w zakresie 
stylu informacyjnego (F(2, 294) = 3,05; p < 0,05 i �2 = 0,02). Testy post-hoc
wykazały, �e liceali�ci o religijno�ci autonomicznej osi�gaj� istotnie wy�sze 
wska�niki omawianego stylu (M = 40,82) ni� liceali�ci o religijno�ci heterono-
micznej (M = 35,45; p < 0,001) i marginalnej (M = 31,5; p < 0,01) oraz wy�sze 
ni� wszystkie z wyró�nionych ze wzgl�du na religijno�
 podgrup gimnazjalistów 
– młodsza młodzie� o religijno�ci autonomicznej (M = 36,7; p < 0,05), hetero-
nomicznej (M = 34,7; p < 0,0001) i marginalnej (M = 32,5; p < 0,01). Ró�nice 
dotycz�ce pozostałych stylów to�samo�ci nie były istotne statystycznie.  

Analogiczne analizy, w których jako zmienne niezale�ne uwzgl�dniono typ 
religijno�ci oraz rodzaj szkoły (katolicka vs niekatolicka), wykazały, �e istotne 
ró�nice istniej� jedynie w obr�bie wska�ników zaanga�owania (F(2, 294) = 3,43; 
p < 0,05 i �2 = 0,02). Wykonane testy post-hoc uwidoczniły, �e badani ze szkół 
katolickich o religijno�ci autonomicznej osi�gn�li istotnie wy�sze wyniki w skali 
zaanga�owania (M = 37,17) ni� uczniowie tych samych szkół o religijno�ci hete-
ronomicznej (M = 33,89; p < 0,05) i marginalnej (M = 27,29; p < 0,01), jak rów-
nie� wy�sze ni� uczniowie szkół niekatolickich o religijno�ci heteronomicznej 
(M = 33,84; p < 0,05). Uczniowie szkół katolickich o religijno�ci marginalnej 
osi�gn�li istotnie ni�sze wyniki (M = 27,29) ni� badani z drugiego typu szkół  
o religijno�ci autonomicznej (M = 36,65; p < 0,05). Analizy, w których uwzgl�d-
niono tak�e płe
 badanych, nie przyniosły istotnych statystycznie rezultatów.

Dyskusja nad wynikami bada


Przeprowadzone badania wskazuj� na zwi�zek mi�dzy religijno�ci� a kon-
struowanym przez młodzie� stylem to�samo�ci. Zgodnie z oczekiwaniami wy�-
szy poziom religijno�ci wi��e si� z wy�szym poziomem zaanga�owania to�sa-
mo�ciowego i stylem informacyjnym oraz normatywnym. Innymi słowy, osoby, 
dla których religia pełni wa�n� rol� w �yciu, u których w centrum osobowo�ci 
znajduj� si� konstrukty religijne, cz��ciej prezentuj� normatywny i informacyjny 
styl to�samo�ci. 

Ujemny zwi�zek mi�dzy religijno�ci� a stylem dyfuzyjno-unikaj�cym po-
zwala wnioskowa
, �e niewielkie zainteresowanie sprawami religii i religijno�

heteronomiczna oraz marginalna wi��� si� z brakiem zaanga�owania w rozwi�-
zywanie osobistych problemów i wypracowywanie własnej drogi �yciowej.  
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Przeprowadzone badania potwierdzaj� zatem wnioski płyn�ce z bada�  
wcze�niejszych, w których wskazywano na zwi�zek mi�dzy religijno�ci� i zaan-
ga�owaniem religijnym a zaanga�owaniem to�samo�ciowym (Markstrom-
Adams, Hofstra i Dougher, 1994; Tzuriel, 1984; Verhoeven i Hutsebaut, 1995; 
Markstrom-Adams, 1999; Watson i in., 1998). Uzyskane wyniki wydaj� si�
potwierdza
 tez� Eriksona (1958, 1964, 1965), zgodnie z któr� wypracowanie 
własnego stosunku do religii i zwi�zanych z ni� spraw stanowi istotny element 
kształtowania to�samo�ci osobistej.  

Odnosz�c si� do propozycji Macleana, Walkera i Matsuby (2004), aby trak-
towa
 wewn�trzn� i zewn�trzn� orientacj� religijn� (Allport, 1960) jako, odpo-
wiednio, zintegrowan� i niezintegrowan� to�samo�
 religijn�, wydaje si�, �e 
przeprowadzone badania mog� w pewnym stopniu potwierdza
 słuszno�

takiego rozumienia orientacji religijnej. Fakt, �e style informacyjny oraz norma-
tywny, które charakteryzuj� si� wy�szym zaanga�owaniem i wi�ksz� we-
wn�trzn� integracj�, wi��� si� z religijno�ci� autonomiczn�, wskazuj�c� na  
wewn�trzn� motywacj� religijn�, a styl dyfuzyjno-unikaj�cy, którego cech� jest 
fragmentaryczna i lu�na integracja struktur to�samo�ci, wi��e si� z religijno�ci�
heteronomiczn� i marginaln� – oznaczaj�c� zewn�trzn� orientacj� religijn�, mo-
�e wskazywa
, �e wewn�trzna orientacja odpowiada to�samo�ci zintegrowanej, 
podczas gdy zewn�trzna – to�samo�ci niezintegrowanej.  

Ze wzgl�du na cel naszych bada�, którym było okre�lenie zwi�zku mi�dzy 
religijno�ci� a sposobem radzenia sobie z kryzysem to�samo�ci przez adolescen-
tów, chciały�my zwi�kszy
 zró�nicowanie wyników w zakresie centralno�ci reli-
gijno�ci i badaniami obj�ły�my młodzie� ucz�szczaj�c� do szkół katolickich  
i niekatolickich. Warto zauwa�y
, �e zgodnie z naszymi oczekiwaniami młodzie�
ucz�szczaj�ca do szkół katolickich przywi�zuje wi�ksz� wag� do spraw zwi�za-
nych z religi�. Ró�nice mi�dzy młodzie�� ze szkół katolickich i niekatolickich 
wyst�piły zarówno w zakresie centralno�ci religijno�ci, jak i we wszystkich pod-
skalach, co oznacza, �e młodzie� ucz�szczaj�ca do szkół katolickich ma wi�ksz�
skłonno�
 do intelektualnego zajmowania si� tre�ciami religijnymi, wi�ksz� su-
biektywn� pewno�
 co do istnienia rzeczywisto�ci transcendentnej i poczucia 
boskiej interwencji w swoim �yciu, wi�ksz� wag� przywi�zuje do osobistej mo-
dlitwy oraz uczestnictwa w nabo�e�stwach. Odnotowane ró�nice mog� wynika

z faktu, �e osoby wybieraj�ce szkoły katolickie, a tak�e osoby z ich najbli�szego 
otoczenia, w tym rodzice, przywi�zuj� wi�ksz� wag� do religii i zwi�zanych  
z ni� kwestii, co sprawia, �e wybieraj� ten rodzaj szkoły. Ró�nice te mog� te�
by
 efektem oddziaływa� �rodowiska wychowawczego, jakim jest szkoła. Mo�-
na przypuszcza
, �e szkoła katolicka w wi�kszym stopniu pobudza młodzie� do 
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zajmowania si� tre�ciami religijnymi, zwraca uwag� na kształtowanie religijnych 
postaw młodzie�y i zach�ca do religijnych praktyk, co przyczynia si� do cz�st-
szej aktualizacji konstruktów religijnych i w konsekwencji ich wi�kszej central-
no�ci w systemie osobowo�ci młodych ludzi. Analizy, których celem było okre-
�lenie zwi�zku mi�dzy religijno�ci� a stylem to�samo�ci, oddzielnie dla uczniów 
szkół katolickich i niekatolickich, wykazały, �e w obu przypadkach mamy do 
czynienia z podobnymi zale�no�ciami – styl informacyjny i normatywny pozy-
tywnie koreluj� z centralno�ci� religijno�ci, a dyfuzyjno-unikaj�cy – negatywnie. 
Ró�nice uwidoczniły si� dopiero po przeprowadzeniu bardziej szczegółowych 
analiz. W przypadku młodzie�y ucz�szczaj�cej do szkół niekatolickich nie 
stwierdzono zwi�zku mi�dzy podskal� Modlitwa i Do�wiadczenia religijne a sty-
lem dyfuzyjno-unikaj�cym, a w przypadku uczniów szkół katolickich – mi�dzy 
omawianym stylem to�samo�ci i podskal� przekonania religijne. Nale�y zwróci

uwag�, �e młodzie� ze szkół katolickich, u której konstrukty religijne zajmuj�
bardziej centraln� pozycj� w systemie konstruktów osobistych i która przywi�zu-
j� wi�ksz� wag� do religii, uzyskała równocze�nie wy�sze wyniki w zakresie 
stylu informacyjnego – uwa�anego za najbardziej dojrzały i adaptacyjny styl 
to�samo�ci. Wynik ten zdaje si� potwierdza
 tez� Eriksona, zgodnie z któr� usta-
lenie własnego stosunku do religii stanowi wa�ny element w kształtowaniu zin-
tegrowanej, dojrzałej to�samo�ci.  

Kolejn� zmienn� uwzgl�dnian� w prowadzonych analizach była płe
. Wyni-
ki wskazuj� na brak ró�nic zwi�zanych z płci� zarówno w zakresie centralno�ci 
religijno�ci (z wyj�tkiem skali Modlitwa), jak i stylów to�samo�ci. Poza tym 
zarówno w przypadku dziewcz�t, jak i chłopców odnotowujemy zwi�zek mi�dzy 
religijno�ci� i poszczególnymi jej wymiarami a stylem normatywnym i informa-
cyjnym. Ró�nice pojawiaj� si� jedynie w przypadku stylu dyfuzyjno-unikaj�-
cego, dla którego w przypadku chłopców odnotowujemy mniej istotnych zwi�z-
ków z miarami religijno�ci i brak zwi�zku z ogóln� miar� centralno�ci religij-
no�ci. Mogłoby to sugerowa
, �e u chłopców styl dyfuzyjno-unikaj�cy nieko-
niecznie wi��e si� z mniejszym zainteresowaniem sprawami religii i mniejszym 
religijnym zaanga�owaniem.  

Porównuj�c wyniki uzyskane przez gimnazjalistów i licealistów stwierdzi-
ły�my ró�nice w zakresie stylu informacyjnego oraz w skali poznawczego zain-
teresowania problematyk� religijn�, w obu przypadkach wy�sze wyniki odnoto-
wano u licealistów. Bior�c pod uwag�, �e informacyjny styl to�samo�ci wi��e si�
z wysokim zaanga�owaniem to�samo�ciowym i uznawany jest za najbardziej 
dojrzały i adaptacyjny styl to�samo�ci mo�na oczekiwa
, �e pojawia si� on jako 
efekt rozwoju jednostki i w zwi�zku z tym mo�e cz��ciej charakteryzowa
 star-
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szych ani�eli młodszych adolescentów. Uzyskane wyniki s� spójne z wynikami 
wcze�niej prowadzonych bada�, w których równie� stwierdzano ró�nice w za-
kresie stylów to�samo�ci mi�dzy starsz� i młodsz� młodzie��, a tak�e mi�dzy 
adolescentami a osobami wkraczaj�cymi w dorosło�
 (Czy�owska, 2005, 2007). 
Odnotowane u licealistów wi�ksze poznawcze zainteresowanie problematyk�
religijn�, przejawiaj�ce si� poszukiwaniem informacji i pogł�bianiem wiedzy 
religijnej, mo�e wi�za
 si� z ich rozwojem poznawczym, a tak�e faktem wi�k-
szego zaawansowania w wypracowywaniu własnego stosunku do religii, co 
oznacza aktywne poszukiwanie potrzebnych informacji i ich intelektualne opra-
cowywanie. Je�li chodzi o zwi�zek mi�dzy stylem to�samo�ci a religijno�ci�,
interesuj�ce wyniki uzyskano w przypadku stylu dyfuzyjno-unikaj�cego. Zwi�-
zek mi�dzy tym stylem a religijno�ci� był mniej wyra�ny w grupie gimna-
zjalistów i – w przeciwie�stwie do wyniku uzyskanego przez grup� licealistów – 
osi�gał istotno�
 statystyczn� jedynie w podskali kultu i modlitwy. Otrzymane 
wyniki mogłyby wskazywa
, �e w przypadku młodszych adolescentów nie ma 
tak silnego zwi�zku mi�dzy niewielkim zainteresowaniem sprawami religii  
a kształtowaniem stylu dyfuzyjno-unikaj�cego jak w przypadku młodzie�y star-
szej. By
 mo�e wynika to z faktu, �e styl ten, jako z rozwojowego punktu wi-
dzenia bardziej naturalny dla młodszych adolescentów, mo�e pojawia
 si� nieza-
le�nie od ich stosunku do religii i zwi�zanych z ni� spraw jako etap przej�ciowy 
w budowaniu własnej to�samo�ci. Silniejszy zwi�zek stylu dyfuzyjno-unikaj�-
cego z religijno�ci� u młodzie�y starszej mo�e wi�za
 si� z faktem, �e w przy-
padku wczesnej adolescencji osoba dopiero wypracowuje własny stosunek do 
religii i stopniowo kształtuje osobist� to�samo�
, podczas gdy w pó�nej adole-
scencji powinna mie
 ju� okre�lony stosunek do religii i zwi�zanych z ni� spraw 
i mo�e on w wi�kszym stopniu wi�za
 si� z wypracowanym przez młodego 
człowieka stylem to�samo�ci.  

Uzyskane wyniki pozwalaj� wnioskowa
, �e im bardziej centralne miejsce 
zajmuj� konstrukty religijne w osobowo�ci jednostki, tym wi�kszym wykazuje 
si� ona zaanga�owaniem to�samo�ciowym i wypracowuje bardziej dojrzały  
i adaptacyjny styl to�samo�ci. Wydaje si�, �e mówi�c o zwi�zku religijno�ci ze 
stylem to�samo�ci nale�ałoby wykazywa
, �e budowaniu okre�lonego stylu to�-
samo�ci towarzyszy wypracowywanie przez jednostk� osobistego stosunku do 
religii i nadawanie jej okre�lonego znaczenia w �yciu i podejmowanych wybo-
rach. Takie spojrzenie na zwi�zek religijno�ci z to�samo�ci� wydaje si� spójne  
z propozycj� Eriksona (1964, 1965), który podkre�lał, �e młody człowiek, roz-
wi�zuj�cy kryzys to�samo�ciowy, powinien wypracowa
 osobisty stosunek do 
religii; to�samo�
 ideologiczn� traktował za� jako istotny aspekt osobistej to�-
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samo�ci jednostki. Równie� spojrzenie na religijno�
 w kategoriach zapropono-
wanych przez Hubera (2003) konstruktów religijnych i ich pozycji w osobowo�ci 
jednostki pozwala dostrzec współwyst�powanie i wzajemne przenikanie si� pro-
cesów kształtowania własnego stylu to�samo�ci i wypracowywania swojego 
stanowiska w kwestiach zwi�zanych z religi�. 

Odwołuj�c si� do Eriksona warto zwróci
 uwag�, �e autor mówił o znacze-
niu wypracowania przez młodego człowieka osobistego stosunku do religii, co 
mogłoby oznacza
 zarówno gł�bokie osobiste zaanga�owanie religijne, jak  
i przyj�cie postawy krytycznej, czy te� wr�cz odrzucaj�cej religi�, oraz brak 
zainteresowania kwestiami dotycz�cymi religii. Przeprowadzone przez nas bada-
nia i badanie przytaczane wcze�niej wydaj� si� natomiast wskazywa
, �e wi�k-
szemu to�samo�ciowemu zaanga�owaniu i bardziej dojrzałym i adaptacyjnym 
stylom to�samo�ci towarzyszy religijne zaanga�owanie i nadawanie przez jed-
nostk� du�ego znaczenia religii i sprawom z ni� zwi�zanym, podczas gdy lu�-
nym i rozproszonym konstruktom to�samo�ciowym, charakterystycznym dla 
stylu dyfuzyjno-unikaj�cego, współtowarzyszy małe religijne zaanga�owanie, 
marginalizowanie religii oraz zewn�trzna motywacja religijna. Pojawia si� zatem 
pytanie, czy religijne zaanga�owanie oraz przywi�zywanie znaczenia do religii  
i zwi�zanych z ni� spraw stanowi istotny, a nawet konieczny element kształtowa-
nia si� zintegrowanej osobistej to�samo�ci jednostki, czy religijno�
 sprzyja po-
my�lnemu rozwi�zaniu kryzysu to�samo�ci, czy mo�na wypracowa
 dojrzały  
i adaptacyjny styl to�samo�ci, odrzucaj�c religi� i nie anga�uj�c si� religijnie? 
Wyniki prowadzonych dotychczas bada�, w tym tak�e prezentowanych tu bada�
własnych, pozwalaj� przypuszcza
, �e religijne zaanga�owanie, przywi�zywanie 
wagi do religii wi��e si�, a by
 mo�e nawet sprzyja tworzeniu zintegrowanej 
to�samo�ci i to�samo�ciowemu zaanga�owaniu. Uzyskane wyniki mogłyby za-
tem stanowi
 potwierdzenie stawianej przez ró�nych badaczy tezy (np. Marks-
trom-Adams, Hofstra i Dougher, 1994), �e religijne zaanga�owanie mo�e sprzy-
ja
 zaanga�owaniu to�samo�ciowemu, a religia mo�e stanowi
 istotny element 
integruj�cy wierno�
, lojalno�
 i zaanga�owanie, sprzyjaj�c tym samym tworze-
niu dojrzałej to�samo�ci. Wydaje si�, �e w obecnych czasach, naznaczonych 
relatywizmem, dewaluacj� autorytetów, brakiem klarownych i powszechnie ak-
ceptowanych warto�ci, religia, ze swoimi jasno okre�lonymi zasadami, normami 
i warto�ciami, mo�e odgrywa
 szczególn� rol� w kształtowaniu osobistej to�sa-
mo�ci, stanowi�c dla młodego człowieka punkt oparcia i baz�, na której mo�e on 
budowa
 wizj� siebie, swojej przyszło�ci i własn� hierarchi� warto�ci oraz okre-
�la
 cele, które pragnie realizowa
 w swoim �yciu.  
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Warto zauwa�y
, �e religijno�
, jak wykazały prezentowane badania, wi��e 
si� zarówno z normatywnym, jak i informacyjnym stylem to�samo�ci. W oparciu 
o charakterystyk� tych stylów to�samo�ci przedstawion� przez Berzonsky’ego 
(1990), jak równie� wyniki bada� prowadzonych przez Durieza, Soenensa i Bey-
esa (2004) mo�na s�dzi
, �e stosunek do religii, instytucji Ko�cioła, autorytetów 
religijnych oraz sposób rozumienia i interpretowania religijnych tre�ci b�d� od-
mienne u osób prezentuj�cych ka�dy z tych stylów to�samo�ci. W obu jednak 
wa�ne okazuje si� centralne umiejscowienie konstruktów religijnych w osobo-
wo�ci jednostki, co oznacza, �e nie s� one ograniczone przez �aden system kon-
struktów nadrz�dnych i odgrywaj� wa�n� rol� przy rozwa�aniu przez osob� ró�-
nych problemów i podejmowaniu wa�nych decyzji. Podporz�dkowanie kon-
struktów religijnych innym konstruktom osobowo�ciowym oraz marginalizowa-
nie religii i zwi�zanych z ni� spraw wi��e si� natomiast z brakiem zaanga�owa-
nia to�samo�ciowego oraz jasno okre�lonych zada� i celów �yciowych, a tak�e 
ucieczk� przed podejmowaniem wa�nych �yciowo decyzji, co jest charaktery-
styczne dla osób o stylu dyfuzyjno-unikaj�cym.  

Analizuj�c zwi�zek mi�dzy religijno�ci� a kształtowaniem to�samo�ci osobi-
stej warto zwróci
 uwag�, �e jakkolwiek wi�kszo�
 badaczy stoi na stanowisku, 
�e religijno�
 sprzyja rozwojowi to�samo�ci, to prowadzone analizy nie pozwa-
laj� jednoznacznie wskaza
 na kierunek zale�no�ci. Oznacza to, �e mo�liwa jest 
równie� zale�no�
 odwrotna, a mianowicie, �e to sposób kształtowania własnej 
to�samo�ci rzutuje na stosunek osoby do religii i zwi�zanych z ni� spraw. Odwo-
łuj�c si� do badanych przez nas stylów to�samo�ci, mo�na by rozwa�y
 wpływ 
strategii opracowywania informacji i radzenia sobie z problemami, w tym rów-
nie� problemami to�samo�ciowymi, na sposób odnoszenia si� osoby do religii  
i jej religijne zaanga�owanie. W �wietle uzyskanych wyników mo�na by zatem 
przypuszcza
, �e otwarto�
 na nowe informacje, aktywne ich poszukiwanie, re-
fleksyjno�
 i gotowo�
 do zmian, charakterystyczna dla stylu informacyjnego, 
b�dzie sprzyja
 zainteresowaniu religi�, poznawczemu zaanga�owaniu w opra-
cowywanie tre�ci religijnych, poszukiwaniu kontaktu z Bogiem poprzez modli-
tw� oraz ró�ne formy kultu, a tak�e przekonaniu o istnieniu rzeczywisto�ci trans-
cendentnej. Podobnie religijne zaanga�owanie oraz centralno�
 konstruktów 
religijnych w osobowo�ci jednostki byłaby efektem stylu normatywnego, ozna-
czaj�cego przej�cie warto�ci, norm i zasad od osób znacz�cych oraz sztywno 
ukształtowan� teori� Ja. Odwlekanie podj�cia decyzji to�samo�ciowych, unika-
nie konfrontowania si� z problemami oraz brak spójnej teorii Ja prowadziłyby do 
braku zainteresowania problematyk� religijn�, niech�ci do nawi�zywania kon-
taktu z transcendencj� oraz dialogu z Bogiem.  
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W zwi�zku z tym, �e kryzys to�samo�ci stanowi wa�ny moment w rozwoju, 
a sposób jego rozstrzygni�cia w znacz�cy sposób wpływa na dalszy rozwój  
i drog� �yciow� jednostki, warto dokładniej pozna
 przebieg procesu kształtowa-
nia si� to�samo�ci osobistej, jego istotne elementy i warunkuj�ce go czynniki. 
Przeprowadzone dotychczas badania potwierdzaj� w znacznym stopniu przeko-
nanie Eriksona, �e jednym z istotnych elementów kształtowania to�samo�ci oso-
bistej jest odniesienie si� młodego człowieka do religii. Nadal jednak otwarte 
pozostaje pytanie, czy kształtowaniu dojrzałej zintegrowanej to�samo�ci, jasne-
mu okre�leniu celów i planów �yciowych, wytworzeniu własnej hierarchii war-
to�ci sprzyja czy te� towarzyszy religijne zaanga�owanie, a tak�e czy osoby, 
które przyjmuj� zdecydowanie negatywn� postaw� wobec religii i wykazuj� brak 
religijnego zaanga�owania, maj� mniejsze szanse na ukształtowanie dojrzałej 
to�samo�ci. Interesuj�ce byłoby równie� spojrzenie na relacj� mi�dzy religijno-
�ci� a to�samo�ci� w aspekcie rozwojowym i sprawdzenie, czy na ró�nych eta-
pach �ycia – od adolescencji do dorosło�ci – zwi�zki te kształtuj� si� tak samo,  
a tak�e zbadanie relacji mi�dzy rozwojem religijnym a sposobem rozstrzygania 
kryzysu to�samo�ciowego i wypracowanym stylem to�samo�ci.  

LITERATURA CYTOWANA 

Allport, G. W. (1960). The individual and his religion: A psychological interpretation. New York: 
Macmillan. 

Allport, G. W. (1988). Osobowo�� i religia. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX. 
Batson, D. C. (1976). Religion as prosocial: Agent or double-agent? Journal of the Scientific Study 

of Religion, 15, 29-45. 
Batson, D. C. i Shoenrade, P. A. (1991). Measuring religion as Quest: 1) Validity concerns. Journal 

for the Scientific Study of Religion, 30, 416-429.  
Batson, D. C., Shoenrade, P. i Ventis, L. W. (1993). Religion and the individual: A social- 

-psychological perspective. Oxford: Oxford University Press.  
Berman, A. M., Schwartz, S. J., Kurtines, W. M. i Berman, S. L. (2001). The process of exploration 

in identity formation: The role of style and competence. Journal of Adolescence, 24,  
513-528.  

Berzonsky, M. D. (1990). Self-construction over the life-span: A process perspective on identity 
formation. Advances in Personal Construct Psychology, 1, 155-186.  

Berzonsky, M. D. (1992). A process perspective on identity and stress management. W:  
G. R. Adams, T. P. Gullotta i R. Montemayor (red.), Advances in adolescent development: 
Adolescent identity formation (vol. 4, s. 193-215). Newbury Park, CA: Sage.  

Berzonsky, M. D. (2008). Identity processing style and defensive mechanisms. Polish Psychologi-
cal Bulletin, 39(3), 111-117. 

Berzonsky, M. D. i Adams, G. R. (1999). Reevaluating the identity status paradigm: Still useful 
after 35 years. Developmental Review, 19, 557-590.  



DOROTA CZY�OWSKA, KAMILA MIKOŁAJEWSKA

�
128

Berzonsky, M. D. i Kuk, L. S. (2000). Identity status, identity processing style, and transition to 
university. Journal of Adolescent Research, 15, 81-98.  

Cote, J. E. i Levine, C. (1987). A formulation of Erikson’s theory of ego identity formation. Deve-
lopmental Review, 7, 273-235.  

Cote, J. E. i Levine, C. (1988). A critical examination of the ego identity status paradigm. Deve-
lopmental Review, 8, 147-184.  

Czy�owska, D. (2005). Style to�samo�ci a poziom rozwoju rozumowania moralnego jednostki. 
Psychologia Rozwojowa, 4(10), 73-82.  

Czy�owska, D. (2007). Kształtowanie si� to�samo�ci a sposób rozwa�ania dylematów społeczno- 
-moralnych przez młodzie�. Psychologia Rozwojowa, 3(12), 61-72.  

Duriez, B., Soenens B. i Beyers, W. (2004). Personality, identiy styles, and religiosity: An integra-
tive study among late adolescents in Flanders (Belgium). Journal of Personality, 72(50),  
877-910. 

Erikson, E. H. (1958). Young man Luther. New York: Norton. 
Erikson, E. H. (1964). Insight and responsibility. New York: Norton. 
Erikson, E. H. (1965). Youth: Fidelity and diversity. W: E. H. Erikson (red.), The challenge of 

youth (s. 1-28). New York: Anchor Books.  
Erikson, E. H. (1968). Identity: Youth and crisis. New York: Norton. 
Erikson, E. H. (2004). To�samo�� a cykl �ycia. Pozna�: Zysk i S-ka Wydawnictwo. 
Foster, J. D. i LaForce, B. (1999). A longitudinal study of moral, religious, and identity develop-

ment in a Christian liberal arts environment. Journal of Psychology and Theology, 27, 52-68. 
Huber S. (2003). Zentralität und Inhalt. Ein neues multidimensionales Messmodell der Religiosität. 

Opladen: Leske & Budrich. 
Kirkpatrick, L. A. (1989). A psychometric analysis of the Allport-Ross and Feagin measures of 

intrinsic-extrinsic religious orientation. W: M. Lynn i D. Moberg (red.), Research in the social 
scientific study of religion (vol. 1, s. 1-31). Greenwich, CT: JAI Press. 

Leak, G. K. (2009). An assessment of the relationship between identity development, faith devel-
opment, and religious commitment. Identity: An International Journal of Theory and Re-
search, 9, 201-218. 

Maclean, A. M., Walker, L. J. i Matsuba, M. K. (2004). Transcendence and the moral self: Identity 
integration, religion, and moral life. Journal for the Scientific Study of Religion, 43(3),  
429-437. 

Marcia, J. (1966). Development and validation of ego identity status. Journal of Personality and 
Social Psychology, 3, 551-558. 

Marcia, J. (1967). Ego identity status: Relationship to change in self-esteem general maladjust-
ment, and authoritarianism. Journal of Personality, 35, 119-133.  

Marcia, J. (1980). Identity in adolescence. W: J. Adelson (red.), Handbook of adolescent psychol-
ogy (s. 159-187). New York: Wiley.  

Marcia, J. E. (1987). The identity status approach to the study of ego identity development. In  
T. Honess & K. Yardley (red.), Self and identity. Perspectives across the lifespan. London– 
–New York: Reutledge and Kegan Paul. 

Markstrom-Adams, C. (1999). Religious involvement and adolescent psychosocial development. 
Journal of Adolescence, 22, 205-221. 

Markstrom-Adams, C., Hofstra, G. i Dougher, K. (1994). The ego-virtue of fidelity: A case for the 
study of religion and identity formation in adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 23, 
453-469.  



RELIGIJNO�� A KONSTRUOWANIE TO�SAMO�CI OSOBISTEJ

�
129

Markstrom-Adams, C. i Smith, M. (1996). Identity formation and religious orientation among high 
school students from the United States and Canada. Journal of Youth and Adolescence, 23, 
453-469. 

Opoczy�ska, M. (1999). Moratorium psychospołeczne – szansa czy zagro�enie dla rozwoju, W:  
A. Gałdowa (red.), Klasyczne i współczesne koncepcje osobowo�ci (s. 123-141). Kraków: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello�skiego.  

Parker, M. S. (1985). Identity and the development of religious thinking. New Directions for Child 
Development, 30, 43-60.  

Senejko, A. (2007). Style kształtowania to�samo�ci u młodzie�y a ustosunkowanie wobec zagro-
�e�. W: B. Harwas-Napierała i H. Liberska (red.), To�samo�� a współczesno�� (s. 101-128). 
Pozna�: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 

Senejko, A. (2010a). Obrona psychologiczna jako narz�dzie rozwoju. Na przykładzie adolescencji. 
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.  

Senejko, A. (2010b). Inwentarz Stylów To�samo�ci Michaela D. Berzonsky’ego – dane psychome-
tryczne polskiej adaptacji kwestionariusza. Psychologia Rozwojowa, 4(10), 31-48. 

Stark, R. i Glock, Ch. Y. (1968). American piety: The nature of religious commitment. Los 
Angeles, CA: Berkley University Press.  

Tzuriel, D. (1984). Sex role typing and ego identity in Israeli, Oriental and Western adolescents. 
Journal of Personality and Social Psychology, 46, 440-457.  

Van Hoof, A. (1999). The identity status field re-reviewed: An update of unresolved and neglected 
issues with a view on some alternative approaches. Developmental Review, 19, 497-556.  

Verhoeven, D. i Hutsebaut, D. (1995). Identity statuses and religiosity. A research among Flemish 
university students. Journal of Empirical Theology, 8(1), 46-64.  

Waterman, A. S. (1982). Identity development from adolescence to adulthood: An extension of 
theory and a review of research. Developmental Psychology, 18, 341-358. 

Watson, P. J., Morris, R. J., Hood, R. W., Milliron, J. T. i Stutz, N. L. (1998). Religious orientation, 
identity, and the quest for meaning in ethnics within an ideological surround. International 
Journal for the Psychology of Religion, 8, 149-164.  

Wulff, D. M. (1991). Psychology of religion: Classic and contemporary views. New York: Wiley. 
Zarzycka, B. (2007). Skala Centralno�ci Religijno�ci. Roczniki Psychologiczne, 10(1), 135-157.  


