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Zdaniem Eriksona (1964, 1965) waĪnym elementem kształtowania dojrzałej i zintegrowanej toĪsamoĞci jest wypracowanie osobistego stosunku do religii. Celem prezentowanego badania było
okreĞlenie związku miĊdzy religijnoĞcią a rozwojem toĪsamoĞci w okresie adolescencji. Trzystu
uczniów krakowskich gimnazjów i liceów (w tym równieĪ szkół katolickich) wypełniło SkalĊ
CentralnoĞci ReligijnoĞci Hubera oraz Kwestionariusz Stylów ToĪsamoĞci Berzonsky’ego. Wyniki
potwierdziły zakładany związek pomiĊdzy stylem toĪsamoĞci a religijnoĞcią, definiowaną jako
system konstruktów umiejscowiony w systemie osobowoĞci jednostki. WskaĨniki religijnoĞci
w wiĊkszoĞci korelowały dodatnio ze stylem informacyjnym i normatywnym oraz negatywnie ze
stylem dyfuzyjno-unikającym. Przywiązywanie wagi do religii i nadawanie jej waĪnej roli w Īyciu
wiązało siĊ z posiadaniem dojrzalszego i adaptacyjnego stylu toĪsamoĞci. Brak zainteresowania
religią wystĊpował natomiast u osób, których toĪsamoĞü jest fragmentaryczna i niezintegrowana.
Odnotowano pewne róĪnice miĊdzy uczniami szkół katolickich i niekatolickich.
Słowa kluczowe: adolescencja, religijnoĞü, styl toĪsamoĞci.
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Erik H. Erikson (1968, 2004) uwaĪał, Īe głównym i najwaĪniejszym zadaniem adolescencji jest utworzenie zintegrowanego poczucia osobistej toĪsamoĞci. Dorastanie to czas, kiedy młody człowiek musi odpowiedzieü na pytanie,
„kim jestem”, „do czego zmierzam” i „jakie jest moje miejsce w Ğwiecie”.
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Kształtowanie toĪsamoĞci, które w Eriksonowskim schemacie rozwojowym zajmuje miejsce centralne, z jednej strony stanowi podsumowanie i syntezĊ dotychczasowych etapów rozwoju jednostki, z drugiej tworzy podstawy dla rozwiązywania kolejnych kryzysów i dalszego rozwoju człowieka. Zdaniem Eriksona jest
to czas szczególnie waĪny i równoczeĞnie wyjątkowo trudny w Īyciu dorastającego człowieka, a od tego, jak poradzi on sobie z przypadającym na ten okres
kryzysem, w duĪej mierze zaleĪy jego dalszy rozwój i droga Īyciowa.
Interesującą kontynuacjĊ i rozwiniĊcie myĞli Eriksona w zakresie kryzysu
toĪsamoĞci i efektów jego rozwiązania stanowi propozycja Marci (1966, 1967,
1980), który wprowadzając pojĊcie statusów toĪsamoĞci, proponuje rozwaĪaü
proces kształtowania i rozwoju toĪsamoĞci poprzez odniesienie do ortogonalnych
dymensji eksploracji i zaangaĪowania. Eksploracja odnosi siĊ zarówno do stopnia zbadania przez jednostkĊ wartoĞci, które przyjmuje, jej przekonaĔ i celów,
jak równieĪ stopnia eksploracji róĪnych społecznych ról. ZaangaĪowanie natomiast okreĞla stopieĔ stabilnoĞci posiadanego zestawu przekonaĔ, wartoĞci i celów oraz oznacza podjĊcie konkretnych ról i realizacjĊ okreĞlonych zadaĔ. Za
pomocą tych dwóch dymensji moĪna opisaü cztery statusy toĪsamoĞci: osiągniĊtą, moratoryjną, przejĊtą i rozproszoną. Najbardziej rozwojowo zaawansowany status to toĪsamoĞü osiągniĊta. Jednostka po okresie poszukiwaĔ i wypróbowywania róĪnych rozwiązaĔ angaĪuje siĊ w realizacjĊ jasno zdefiniowanych
zadaĔ oraz podejmuje siĊ pełnienia okreĞlonych ról. ToĪsamoĞü moratoryjna
oznacza dostrzeganie wieloĞci moĪliwoĞci i ciągłe poszukiwanie bez angaĪowania siĊ w realizacjĊ okreĞlonych zadaĔ. Niepodejmowanie eksploracji i trwanie przy wartoĞciach wyniesionych z dzieciĔstwa oraz budowanie koncepcji
siebie w oparciu o gotowe wzorce prowadzi z kolei do toĪsamoĞci przejĊtej. ToĪsamoĞü rozproszona, stanowiąca najmniej rozwojowo zaawansowany status, to
efekt braku eksploracji i zaangaĪowania w realizacjĊ jasno okreĞlonych zadaĔ
i celów Īyciowych.
Istotnym elementem procesu kształtowania toĪsamoĞci jest wypracowanie
przez młodego człowieka własnej hierarchii wartoĞci, a cnotą, jaką moĪe przynieĞü pozytywne rozwiązanie kryzysu tego okresu, jest wiernoĞü sobie i swoim
ideałom. Dla Eriksona okres dorastania oznacza bowiem „poszukiwanie ludzi
i idei, którym moĪna by okazaü wiernoĞü, ludzi i idei, w których słuĪbie wydawałoby siĊ wartoĞciowym dowodzenie sobie swej wiarygodnoĞci” (Erikson, 1968
za: OpoczyĔska, 1999, s. 129). Oczekuje siĊ, Īe w procesie badania i eksplorowania toĪsamoĞci adolescent rozwinie osobisty punkt widzenia na kwestie natury
politycznej, zawodowej, filozoficznej i religijnej (Erikson, 1958, 1964, 1965).
ToĪsamoĞü ideologiczna stanowi bowiem istotny element kształtowania siĊ toĪ-
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samoĞci osobistej jednostki. W tym kontekĞcie zasadne wydaje siĊ zatem pytanie, czy toĪsamoĞü rozwija siĊ w relacji do religijnych przekonaĔ jednostki i czy
osobiste kryzysy, doĞwiadczane w trakcie formowania toĪsamoĞci, idą w parze
ze wzrostem zainteresowania sprawami religii i z religijnym zaangaĪowaniem.
Allport (1960, 1988), który zaznaczał, Īe „istnieje tyle odmian doĞwiadczenia religijnego, ilu jest na Ğwiecie Ğmiertelników mających religijne skłonnoĞci”
(Allport, 1988, s. 115), wyróĪnił dwie podstawowe orientacje religijne: wewnĊtrzną i zewnĊtrzną. WewnĊtrzna orientacja religijna dostarcza, zdaniem
Allporta, znaczenia wszystkim aspektom Īycia, działając jako główny motyw
podejmowanych decyzji i działaĔ jednostki i jest w pełni zintegrowana z jej Īyciem, a religia spełnia tu funkcjĊ celu. ZewnĊtrzna religijna orientacja, przeciwnie, pełni funkcjĊ instrumentalną, dostarczając jednostce poczucia komfortu,
bezpieczeĔstwa czy społecznych nagród, i jest uĪywana jako Ğrodek do realizacji
okreĞlonych celów. Ta ostatnia moĪe zostaü dodatkowo podzielona na osobistą,
co oznacza, Īe religia słuĪy indywidualnym, osobistym celom jednostki (komfort, pocieszenie, zadowolenie) oraz społeczną, czyli słuĪącą realizacji celów
społecznych (pozyskanie przyjaciół, społeczny prestiĪ) (Kirkpatrick, 1989).
Maclean, Walker i Matsuba (2004), odnosząc siĊ do wyróĪnionej przez Allporta
(1960) wewnĊtrznej i zewnĊtrznej orientacji religijnej, uwaĪają, Īe moĪna
je traktowaü jako zintegrowaną i niezintegrowaną toĪsamoĞü religijną. 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 wyposaĪenia osobowoĞci”
(Allport, 1988, s. 120), co oznacza wypracowanie osobistego stosunku do religii
i związanych z nią spraw.
Batson (1976; Batson, Shoenrade i Ventis, 1993), który twierdzi, Īe Allport
zredukował złoĪoną konceptualizacjĊ dojrzałego religijnego przeĪycia do mającego tylko jeden cel zaangaĪowania w religiĊ, proponuje wyróĪniü trzecią orientacjĊ – poszukującą (quest). Cechami charakterystycznymi tej orientacji są:
gotowoĞü do mierzenia siĊ z problemami bez redukowania ich złoĪonoĞci, gotowoĞü na wątpliwoĞci, a takĪe otwartoĞü na zmianĊ. Na podstawie badaĔ, w których stwierdzono, Īe studenci seminarium duchownego uzyskują wyĪsze wyniki
w zakresie orientacji poszukującej aniĪeli inni studenci (Batson i Shoenrade,
1991), sugerowano, Īe orientacja ta moĪe odzwierciedlaü proces poszukiwania
i podąĪania w kierunku bardziej dojrzałej formy religijnoĞci, kształtowanej
w „warsztacie wątpliwoĞci” (workshop of doubt), ale prowadzącej ostatecznie do
głĊbokiego zaangaĪowania i wzmocnienia wiary.
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JeĞli orientacjĊ religijną postrzega siĊ jako postawĊ jednostki wobec religii,
wydaje siĊ, Īe są podstawy, aby sądziü, Īe moĪe byü ona związana ze sposobem
rozwiązywania kryzysu toĪsamoĞciowego przez młodego człowieka. Jak wykazały badania Watsona i współpracowników (1998), toĪsamoĞciowe zaangaĪowanie jest rzeczywiĞcie pozytywnie skorelowane z religijnoĞcią wewnĊtrzną i negatywnie z religijnoĞcią zewnĊtrzną oraz poszukującą. W innych badaniach (Foster
i LaForce, 1999) jednak stwierdzono, Īe to osoby o rozproszonej toĪsamoĞci, nie
eksplorujące róĪnych moĪliwoĞci i nie angaĪujące siĊ w okreĞlone działania,
osiągnĊły znacznie wyĪsze wyniki niĪ osoby z toĪsamoĞcią osiągniĊtą – zarówno
pod wzglĊdem wewnĊtrznej, jak i zewnĊtrznej orientacji religijnej. Uzyskane
wyniki okazują siĊ zatem niejednoznaczne i nie pozwalają odpowiedzieü na pytanie, czy okreĞlony status toĪsamoĞci wiąĪe siĊ z konkretną religijną orientacją.
RównieĪ nieliczne badania, w których próbowano badaü związki miĊdzy
stopniem religijnego zaangaĪowania a sposobem radzenia sobie z konfliktami
doĞwiadczanymi przez jednostkĊ w procesie poszukiwania własnej toĪsamoĞci,
nie dały jednoznacznych wyników.
Podczas gdy niektóre badania wskazywały na wyĪszą religijnoĞü u jednostek
z wyĪszym zaangaĪowaniem (toĪsamoĞü osiągniĊta i przejĊta) (MarkstromAdams, Hofstra i Dougher, 1994; Tzuriel, 1984; Verhoeven i Hutsebaut, 1995),
to w innych (Markstrom-Adams,1999) stwierdzono brak relacji miĊdzy dymensjami ideologicznej toĪsamoĞci (tj. tego aspektu toĪsamoĞci osobistej, który odnosi siĊ do kwestii religijnych, politycznych czy filozoficznych) a wskaĨnikami
religijnego zaangaĪowania. Wyniki kolejnych badaĔ wskazały z kolei, Īe osoby
o toĪsamoĞci dyfuzyjnej i moratoryjnej charakteryzują siĊ religijną niedojrzałoĞcią (Markstrom-Adams i Smith, 1996). W badaniach, w których odwoływano
siĊ do wyróĪnionych przez MarciĊ (1987) wymiarów toĪsamoĞci, stwierdzono
pozytywną korelacjĊ miĊdzy zaangaĪowaniem toĪsamoĞciowym i stopniem religijnego zaangaĪowania (Markstrom-Adams, 1999) oraz brak relacji miĊdzy eksploracją a religijnym zaangaĪowaniem (Parker, 1985).
ChociaĪ paradygmat statusów toĪsamoĞci zaproponowany przez MarciĊ okazał siĊ uĪyteczny w badaniach empirycznych dotyczących toĪsamoĞci (Berzonsky i Adams, 1999; Marcia, 1980; Waterman, 1982), to jest on krytykowany za
traktowanie statusów toĪsamoĞci jako zmiennych dyspozycyjnych i statycznych
(Cote i Levine, 1987, 1988; van Hoof, 1999). Wydaje siĊ, Īe taki sposób ujmowania toĪsamoĞci moĪe nie oddawaü w pełni istoty jej funkcjonowania i rozwoju. PróbĊ konceptualizacji indywidualnych róĪnic w rozwoju toĪsamoĞci, zorientowanych w wiĊkszym stopniu na proces, podjął Berzonsky (1990, 2008), proponując wyróĪnienie trzech stylów toĪsamoĞci. Zdaniem autora style toĪsamoĞci
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okreĞlają sposoby opracowywania informacji i radzenia sobie z problemami,
które pojawiają siĊ w kryzysie toĪsamoĞci i mogą byü rozwaĪane jako formy
społecznego poznania czy teĪ jako poznawcze teorie Ja, poprzez które adolescent spostrzega i tworzy obraz rzeczywistoĞci. Styl toĪsamoĞci okreĞla strategiĊ,
jaką przyjmuje jednostka, rozwiązując waĪne Īyciowe problemy, w tym równieĪ
problemy dotyczące własnej toĪsamoĞci, oraz wskazuje na mechanizmy zaradcze
(coping mechanism), przez nią stosowane w przypadku wystąpienia jakiĞ trudnoĞci. Osoby zorientowane informacyjnie radzą sobie z kwestiami toĪsamoĞciowymi i osobistymi decyzjami, aktywnie poszukując, opracowując i wykorzystując istotne w kontekĞcie rozwoju toĪsamoĞci informacje. Kiedy zetkną siĊ
z informacją, która jest niezgodna z ich koncepcją Ja, osoby te są gotowe na
zrewidowanie i przeorganizowanie percepcji siebie. Osoby o stylu normatywnym
skupiają siĊ na oczekiwaniach i preskrypcjach podtrzymywanych przez osoby
znaczące (rodziców czy inne autorytety) lub grupy odniesienia (np. okreĞlone
tradycje religijne, KoĞciół). Obstają one sztywno przy istniejących strukturach
toĪsamoĞci, w które wprowadzają wszystkie istotne dla toĪsamoĞci informacje,
i odrzucają te, które mogłyby zagroziü wytworzonej juĪ koncepcji Ja. Dyfuzyjno-unikające jednostki charakteryzuje zwłoka w podejmowaniu decyzji odnoszących siĊ do osobistych problemów i własnej toĪsamoĞci. Jak twierdzi Berzonsky
(1990), ten styl toĪsamoĞci oznacza fragmentaryczne, luĨno powiązane i słabo
zintegrowane struktury toĪsamoĞci. Badania wykazały, Īe jednostki o osiągniĊtym i moratoryjnym statusie toĪsamoĞci uĪywają przede wszystkim informacyjnego stylu toĪsamoĞci, o przejĊtej – normatywnego, a o dyfuzyjnej – dyfuzyjno-unikającego (Berman i in., 2001; Berzonsky, 1992; Berzonsky i Kuk, 2000).
PróbĊ okreĞlenia relacji miĊdzy religijnoĞcią a rozwiązywaniem kryzysu toĪsamoĞci, definiowanej za pomocą stylów toĪsamoĞci Berzonsky’ego, podjĊli
belgijscy badacze: Duriez, Soenens i Beyers (2004). Ich celem była integracja
teorii Berzonsky’ego z wielodymensyjnym modelem religijnoĞci Wulffa (1991).
PrzystĊpując do badaĔ oczekiwali, Īe jednostki o stylu informacyjnym, które
w celu dokonania osobistej integracji elementów toĪsamoĞci aktywnie poszukują
i dokonują ewaluacji informacji, bĊdą wykazywaü siĊ osobistą i symboliczną
interpretacją fenomenu religijnego. W przypadku osób normatywnie zorientowanych, które opierają siĊ i dostosowują do przepisów i standardów osób znaczących i grup odniesienia, oczekiwano zaleĪnoĞci odwrotnej. Biorąc pod uwagĊ, Īe
dla wiĊkszoĞci flamandzko-belgijskiego społeczeĔstwa tradycja chrzeĞcijaĔska –
katolicka jest bardzo waĪna, a religia katolicka moĪe byü rozwaĪana jako czĊĞü
kulturowej spuĞcizny, autorzy oczekiwali, Īe jednostki normatywnie zorientowane bĊdą nastawione na literalną akceptacjĊ przepisów i dogmatów KoĞcioła
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katolickiego. RównieĪ osoby o stylu dyfuzyjno-unikającym powinny wykazywaü
siĊ skłonnoĞcią do literalnego przyjmowania treĞci religijnych, ale z innych niĪ
osoby normatywne powodów. Zdaniem Durieza, Soenensa i Beyersa (2004) moĪe to wynikaü z chĊci unikniĊcia trudów związanych z dociekaniem i wypracowywaniem osobistego stosunku do róĪnych waĪnych Īyciowo kwestii, w tym
równieĪ do religii.
Wyniki badaĔ potwierdziły oczekiwania badaczy i wykazały, Īe osoby
w póĨnej adolescencji, które uĪywają stylu informacyjnego, mają tendencjĊ do
interpretowania treĞci religijnych w osobisty i symboliczny sposób. Potwierdza
to tezĊ, Īe informacyjnie zorientowani adolescenci krytycznie odnoszą siĊ do
religijnych treĞci, dokonują ich ewaluacji i badają, czy korespondują one z ich
osobistą definicją Ja (Berzonsky, 1990). Stwierdzono równieĪ, Īe osoby o stylu
dyfuzyjno-unikającym interpretują treĞci religijne w sposób literalny, co potwierdza przypuszczenie, Īe mogą one w ten sposób unikaü trudnych dociekaĔ w kwestiach religijnych i osobistego zaangaĪowania w kształtowanie własnego wobec
nich stosunku. Wyniki analizy korelacji ukazały równieĪ, Īe adolescenci, którzy
uĪywają stylu normatywnego, są bardziej religijni od osób o pozostałych stylach
toĪsamoĞci, przy czym warto zaznaczyü, Īe religijnoĞü okreĞlana była w tym
przypadku przez przywiązanie do tradycji religijnej. Wynik jest spójny z przedstawioną przez Berzonsky’ego charakterystyką tego stylu. Adolescenci o normatywnym stylu toĪsamoĞci są skłonni do opierania siĊ na przepisach i standardach
zarówno osób znaczących, grup odniesienia, autorytetu, jak i tradycji.
Kwestia wzajemnych relacji miĊdzy rozwojem toĪsamoĞci jednostki a jej
stosunkiem do religii i religijnym zaangaĪowaniem jest niewątpliwie waĪna
i warta bliĪszego poznania. Dotychczas przeprowadzono stosunkowo niewiele
badaĔ poĞwiĊconych temu problemowi (por. Duriez, Soenens i Beyers, 2004;
Leak, 2009), a uzyskane wyniki okazały siĊ niejednoznaczne. Istnieje zatem potrzeba dalszych badaĔ w tym zakresie, które pozwolą okreĞliü wzajemne związki
miĊdzy postawą jednostki wobec religii i jej religijnym zaangaĪowaniem a sposobami radzenia sobie z kryzysem toĪsamoĞciowym i kształtowaniem osobistej
toĪsamoĞci.

CEL BADAē WŁASNYCH
I ICH TEORETYCZNE PODSTAWY

Celem prezentowanych badaĔ było okreĞlenie związku miĊdzy kształtowaniem przez młodzieĪ toĪsamoĞci osobistej a jej religijnoĞcią. PrzystĊpując do
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badaĔ, postawiono pytanie: Czy istnieje związek miĊdzy religijnoĞcią a kształtowanym przez młodzieĪ stylem toĪsamoĞci? PrzyjĊłyĞmy za Berzonskim (1990,
2008), Īe styl toĪsamoĞci okreĞla strategiĊ rozwiązywania waĪnych Īyciowo
problemów oraz rodzaje mechanizmów zaradczych stosowanych przez jednostkĊ. Jak juĪ wspomniano wczeĞniej, moĪliwe są trzy style i powiązane z nimi
strategie radzenia sobie z problemami dotyczącymi własnej toĪsamoĞci, jak równieĪ waĪnymi problemami Īyciowymi: informacyjny, normatywny i dyfuzyjno-unikający.
Badając religijnoĞü, odwołałyĞmy siĊ do teorii i metody opracowanej przez
Hubera (2003). Tworząc własną teoriĊ, Huber podejmuje próbĊ syntezy teorii
autonomii funkcjonalnej Allporta (1960) i koncepcji wielowymiarowej struktury
religijnoĞci Starka i Glocka (1968), rozwaĪa religijnoĞü jako system konstruktów
dotyczących religii, które mogą zajmowaü róĪną pozycjĊ w systemie osobowoĞci
jednostki. Im czĊĞciej są one aktywowane, czyli im czĊĞciej jednostka odwołuje
siĊ do kwestii związanych z religią, tym wiĊksze prawdopodobieĔstwo, Īe bĊdą
one zajmowaü centralną pozycjĊ w jej systemie osobowoĞci i odgrywaü waĪniejszą rolĊ przy rozwaĪaniu róĪnych problemów i podejmowaniu decyzji. Wraz ze
wzrostem centralnoĞci konstruktów religijnych wzrasta równieĪ ich autonomia,
która wiąĪe siĊ z wewnĊtrzną motywacją religijną. Autonomiczny sposób funkcjonowania systemu konstruktów religijnych oznacza, Īe nie są one ograniczone
przez Īaden system konstruktów nadrzĊdnych. Gdy system konstruktów religijnych zajmuje pozycjĊ podporządkowaną w systemie osobowoĞci człowieka,
mamy zdaniem Hubera do czynienia z religijnoĞcią heteronomiczną i zewnĊtrzną
motywacją religijną. ReligijnoĞü heteronomiczna czy marginalna oznacza, Īe
osoba przywiązuje niewielką wagĊ do spraw związanych z religią.
PrzystĊpując do badaĔ, chciałyĞmy okreĞliü związek miĊdzy centralnoĞcią
religijnoĞci a wypracowanym przez jednostkĊ stylem toĪsamoĞci, czyli sprawdziü, czy istnieje zaleĪnoĞü miĊdzy tym, jaką wagĊ do religii i związanych z nią
spraw przywiązuje młody człowiek, a strategią rozwiązywania przez niego problemów związanych z toĪsamoĞcią i stosowanymi mechanizmami zaradczymi.
OczekiwałyĞmy, Īe styl informacyjny, oznaczający otwartoĞü na nowe informacje, złoĪonoĞü poznawczą oraz elastyczne zaangaĪowanie, moĪe wiązaü siĊ
z autonomicznym typem religijnoĞci, oznaczającym centralnoĞü konstruktów
religijnych w osobowoĞci jednostki, i jej zainteresowaniem religią i sprawami
z nią związanymi. Oczekiwania te opierałyĞmy z jednej strony na teorii Eriksona, zgodnie z którą wypracowanie stosunku do religii i związanych z nią spraw
stanowiü ma waĪny element w kształtowaniu w pełni zintegrowanej i dojrzałej
toĪsamoĞci osobistej, a z drugiej na wynikach badaĔ wskazujących na związek
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miĊdzy religijnoĞcią i zaangaĪowaniem religijnym a zaangaĪowaniem toĪsamoĞciowym (Markstrom-Adams, Hofstra i Dougher, 1994; Tzuriel, 1984; Verhoeven i Hutsebaut, 1995; Markstrom-Adams, 1999).
PrzewidywałyĞmy, Īe styl normatywny, oparty na konformizmie i naĞladowaniu, oznaczający oparcie siĊ na autorytetach i osobach znaczących oraz spełnianie społecznych oczekiwaĔ, bĊdzie równieĪ wiązał siĊ z zainteresowaniem
religią i centralnym miejscem konstruktów religijnych w osobowoĞci jednostki.
Oczekiwanie to wiązałyĞmy z faktem, Īe społeczeĔstwo polskie to w znacznej
mierze ludzie wierzący, KoĞciół katolicki odgrywa waĪną rolĊ w Īyciu społecznym, a jego nauka wywiera duĪy wpływ na poglądy i sposób myĞlenia znacznej
czĊĞci społeczeĔstwa. Stąd osoby, które w budowaniu własnej toĪsamoĞci w duĪym stopniu opierają siĊ na autorytetach i starają siĊ spełniaü społeczne oczekiwania, bĊdą traktowaü sprawy dotyczące religii jako istotne w ich Īyciu. ZakładałyĞmy, Īe styl dyfuzyjno-unikający, symbolizujący zwłokĊ i unikające działanie, bĊdzie współwystĊpowaü z niewielkim zainteresowaniem sprawami religii
i tym samym wiązaü siĊ z religijnoĞcią marginalną. Oczekiwanie to wynika
z faktu, Īe osoby o tym stylu toĪsamoĞci nie podejmują wysiłku wypracowania
osobistego stosunku do róĪnych waĪnych Īyciowo kwestii, nie podejmują istotnych z punktu widzenia kształtowania własnej toĪsamoĞci i drogi Īyciowej decyzji i nie angaĪują siĊ w realizacjĊ okreĞlonych wartoĞci, zadaĔ czy celów Īyciowych, co pozwala przypuszczaü, Īe równieĪ ich zaangaĪowanie religijne bĊdzie
raczej niewielkie.
Na formułowanie tego typu przypuszczeĔ pozwalają równieĪ wyniki dotychczas prowadzonych badaĔ, które wskazywały na religijną niedojrzałoĞü osób
o toĪsamoĞci moratoryjnej i dyfuzyjnej (Markstrom-Adams i Smith, 1996) oraz
na związek miĊdzy zaangaĪowaniem toĪsamoĞciowym i stopniem religijnego
zaangaĪowania (Markstrom-Adams, 1999).
Z uwagi na zainteresowanie związkiem miĊdzy religijnoĞcią i kształtowaniem przez adolescentów własnej toĪsamoĞci, chciałyĞmy zwiĊkszyü prawdopodobieĔstwo dotarcia do osób o róĪnym religijnym zaangaĪowaniu. Z tego powodu postanowiłyĞmy objąü badaniami młodzieĪ uczĊszczającą do szkół katolickich i szkół niekatolickich. OczekiwałyĞmy, Īe osoby uczĊszczające do szkół
katolickich mogą przejawiaü wiĊksze zainteresowanie sprawami dotyczącymi
religii, religia moĪe mieü dla nich wiĊksze znaczenie, a konstrukty religijne
mogą zajmowaü bardziej centralne miejsce w ich strukturze osobowoĞci w porównaniu z osobami uczĊszczającymi do innych szkół. UznałyĞmy, Īe z jednej
strony przywiązywanie duĪej wagi do religii i wiĊksze religijne zaangaĪowanie,
zarówno uczniów, jak i ich rodziców, mogło wpłynąü na decyzjĊ podjĊcia nauki
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w szkole katolickiej, z drugiej edukacja w szkole katolickiej moĪe skutkowaü
zwiĊkszonym religijnym zaangaĪowaniem, bardziej dojrzałą religijnoĞcią i wiĊkszym zainteresowaniem sprawami religii, a tym samym przyczyniaü siĊ do
zwiĊkszenia centralnoĞci struktur religijnych w osobowoĞci jednostki przez ich
czĊstą aktualizacjĊ. Dodatkowymi pytaniami, jakie zadałyĞmy, przystĊpując do
badaĔ, były: Czy młodzieĪ uczĊszczająca do szkół katolickich wykazuje wiĊksze zainteresowanie sprawami religii, a konstrukty religijne zajmują bardziej
centralne miejsce w jej strukturze osobowoĞci aniĪeli w przypadku uczniów
szkół niekatolickich?, Czy istnieją róĪnice w zakresie związków religijnoĞci
ze stylem toĪsamoĞci miĊdzy młodzieĪą uczącą siĊ w szkołach katolickich
i niekatolickich?
Zmiennymi uwzglĊdnianymi w prowadzonych analizach były równieĪ płeü
oraz wiek, stąd kolejne pytanie badawcze: Czy istnieją róĪnice w relacjach miĊdzy religijnoĞcią i stylem toĪsamoĞci miĊdzy dziewczĊtami i chłopcami oraz
miĊdzy adolescentami młodszymi (uczniami gimnazjum) i starszymi (uczniami
liceum)?

METODA

Osoby badane i procedura
W badaniu wziĊło udział 300 uczniów krakowskich szkół ponadpodstawowych w wieku 14-18 lat (M = 15,74; SD = 1,56). Grupa liczyła 168 dziewcząt
(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 ogólnokształcących (138 osób, M = 17,10 roku; SD = 0,71).
WĞród badanych znajdowało siĊ 158 uczniów (52,67%) szkół katolickich, z czego 109 osób było uczniami katolickich gimnazjów (67% przebadanej młodzieĪy
gimnazjalnej), a 49 – uczniami katolickich liceów (35% przebadanej młodzieĪy
licealnej). W poszczególnych grupach rozkład płci prezentował siĊ nastĊpująco:
dziewczĊta i chłopcy stanowili odpowiednio 58,5% i 41,5% przebadanych
uczniów gimnazjów niekatolickich, 57,8% i 42,2% uczniów gimnazjów katolickich, 56,2% i 43,8% uczniów liceów niekatolickich oraz 49% i 51% uczniów
liceów katolickich.
Badania prowadzono na terenie szkoły i miały one charakter badaĔ grupowych. Udział w nich był dobrowolny. Uczniowie wypełniali kolejno Kwestionariusz Stylów ToĪsamoĞci oraz SkalĊ ReligijnoĞci. Czas wypełniania kwestiona-
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riuszy był nieograniczony, a kwestionariusze były kodowane, co miało zapewniü
anonimowoĞü uczestnikom badaĔ.
NarzĊdzia badawcze
W badaniu zastosowano dwa kwestionariusze: Kwestionariusz Stylów ToĪsamoĞci (ISI 3 – Identity Style Inventory) autorstwa Berzonsky’ego, w polskiej
adaptacji Alicji Senejko (2007, 2010), a takĪe SkalĊ CentralnoĞci ReligijnoĞci
(C-15 – Centrality of Religiosity Scale) Hubera, w adaptacji Beaty Zarzyckiej
(2007).
Kwestionariusz Stylów ToĪsamoĞci składa siĊ z 40 twierdzeĔ dotyczących
przekonaĔ, postaw i sposobów radzenia sobie w róĪnych sytuacjach. Osoba badana zaznacza na skali szacunkowej (od 1 – „zupełnie mnie nie dotyczy” do
5 – „zdecydowanie mnie dotyczy”), w jakim stopniu poszczególne zdania ją
charakteryzują. Uzyskane odpowiedzi stanowią podstawĊ do obliczenia wskaĨników trzech stylów toĪsamoĞci – stylu informacyjnego, normatywnego i dyfuzyjno-unikającego oraz wskaĨnika zaangaĪowania. RzetelnoĞü kwestionariusza,
mierzona za pomocą współczynnika Į Cronbacha, obliczona na próbie polskich
adolescentów, w kilku badaniach wynosiła: dla stylu informacyjnego od Į = 0,61
do Į = 0,74; dla stylu normatywnego Į = 0,58 do Į = 074; dla stylu dyfuzyjno-unikającego Į = 0,68 do Į = 0,81 i dla zaangaĪowania od Į = 0,62 do Į = 0,78
(Senejko, 2010a, 2010b). WskaĨniki rzetelnoĞci, uzyskane przez autorki prezentowanych badaĔ, wynosiły kolejno: Į = 0,67 dla stylu informacyjnego i normatywnego, Į = 0,62 dla stylu dyfuzyjno-unikającego oraz Į = 0,61 dla
zaangaĪowania.
Skala CentralnoĞci ReligijnoĞci to narzĊdzie przeznaczone do pomiaru centralnoĞci religijnoĞci, czyli autonomii systemu konstruktów religijnych w strukturze wszystkich konstruktów osobistych człowieka. Skala daje ponadto moĪliwoĞü oszacowania centralnoĞci piĊciu wymiarów religijnoĞci, które Huber zaczerpnął od Starka i Glocka (1968): czysto poznawczego zainteresowania problematyką religijną – przekonaĔ religijnych, wyraĪających stopieĔ subiektywnie
ocenianego prawdopodobieĔstwa istnienia rzeczywistoĞci transcendentnej, doĞwiadczenia religijnego, rozumianego jako poczucie boskiej obecnoĞci i interwencji w Īyciu badanej osoby, a takĪe modlitwy i kultu – odnoszących siĊ kolejno do nawiązywania kontaktu z rzeczywistoĞcią transcendentną oraz do społecznego zakorzenienia religijnoĞci i uczestnictwa w naboĪeĔstwach. KaĪdy z wymienionych wymiarów zoperacjonalizowano za pomocą trzech pytaĔ koncentrujących siĊ na czĊstoĞci (np. „Jak czĊsto zazwyczaj modlisz siĊ?”) i subiektyw-
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nej waĪnoĞci (np. „Jak waĪna jest dla Ciebie modlitwa osobista?”). Odpowiedzi
udzielane są na 5-punktowej skali szacunkowej. W przypadku pytaĔ o waĪnoĞü
moĪliwe odpowiedzi to: „wcale”, „mało”, „Ğrednio”, „doĞü” oraz „bardzo”,
a czĊstoĞü moĪna wyraziü, wybierając jedno z nastĊpujących okreĞleĔ: „nigdy”,
„rzadko”, „czasem”, „czĊsto” i „bardzo czĊsto”, co jest równoznaczne z otrzymaniem od 1 do 5 punktów. W przypadku dwóch pozycji testowych poszerzono
liczbĊ odpowiedzi do wyboru do 7 i 9. Na etapie obliczania wyników podlegają
one jednak transformacji do skali 5-punktowej.
Suma punktów uzyskanych dla kaĪdego z piĊciu wymiarów religijnoĞci tworzy wynik ogólny – miarĊ centralnoĞci religijnoĞci. Wynik ogólny moĪe byü równieĪ wyraĪony za pomocą skali nominalnej. W zaleĪnoĞci od liczby uzyskanych
punktów moĪna mówiü o religijnoĞci marginalnej (15-30 punktów), religijnoĞci
heteronomicznej (31-59) oraz religijnoĞci autonomicznej (60-75).
Badania prowadzone przez autorkĊ polskiej adaptacji narzĊdzia Hubera
wskazały na zadowalającą rzetelnoĞü i trafnoĞü skali C-15. Przeprowadzone analizy dały podstawy do wnioskowania, Īe skala zapewnia dobry pomiar religijnoĞci, stanowiąc uĪyteczne narzĊdzie o właĞciwoĞciach psychometrycznych porównywalnych z wersją oryginalną (Zarzycka, 2007)1. RzetelnoĞü, obliczona przez
autorki prezentowanych obecnie badaĔ, wynosiła kolejno: Į = 0,83 dla skali
zainteresowania problematyką religijną, Į = 0,87 dla skali przekonania religijne,
Į = 0,90 dla skali modlitwy, Į = 0,85 dla skali doĞwiadczenie religijne oraz
Į = 0,76 dla skali kultu.
Wyniki
PrzystĊpując do badaĔ, których celem było okreĞlenie związku miĊdzy religijnoĞcią a sposobem rozwiązywania kryzysu toĪsamoĞci i strategią rozwiązywania waĪnych toĪsamoĞciowo decyzji, chcąc zwiĊkszyü zróĪnicowanie wyników w zakresie centralnoĞci religijnoĞci, badaniami objĊto młodzieĪ uczĊszczającą do szkół katolickich i niekatolickich. Oczekiwano, Īe uczniowie szkół katolickich bĊdą przejawiaü wiĊksze religijne zaangaĪowanie, a konstrukty religijne
bĊdą zajmowały u nich bardziej centralną pozycjĊ aniĪeli w przypadku pozostałych uczniów. AnalizĊ zebranych danych rozpoczĊłyĞmy zatem od porównania
Ğrednich wyników, jakie w Skali CentralnoĞci ReligijnoĞci uzyskali uczniowie
szkół katolickich i niekatolickich (Tabela 1).

1

Dokładne informacje na temat polskiej adaptacji skali C-15 oraz wskaĨników trafnoĞci
i rzetelnoĞci skali zob. Zarzycka (2007).
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Tabela 1
Wyniki uzyskane przez osoby badane w zakresie poszczególnych podskal Skali CentralnoĞci ReligijnoĞci z uwzglĊdnieniem typu szkoły oraz płci osób badanych
Wyniki
dla całej
grupy
N = 300

Wyniki
Wyniki
dla grupy dla grupy
dziewcząt chłopców
N = 168 N = 132

Wyniki
dla grupy
uczniów
GIM
N = 162

Wyniki Wyniki dlaWyniki dla
grupy
dla grupy
grupy
uczniów uczniów uczniów
KAT
LO
NKAT
N = 138 N = 142 N = 158

Zainteresowanie
problematyką
religijną

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
8,43
SD = 2,56 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
12,61
SD = 3,25 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
11,09
SD = 3,62 SD = 3,43

DoĞwiadczenie
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
8,91
SD = 2,99 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
11,16
SD = 3,49 SD = 2,88

CentralnoĞü

49,11
50,46
47,39
49,19
49,01
45,68
52,2
SD = 13,19 SD = 12,49 SD = 13,90 SD = 13,033 SD = 13,43 SD = 13,23 SD = 12,41

Uwaga. Pismem półgrubym zaznaczono pary Ğrednich, których róĪnice są istotne na poziomie
p < 0,05.

Zgodnie z przewidywaniami wyniki uczniów szkół katolickich okazały siĊ
istotnie wyĪsze niĪ wyniki pozostałych uczniów – dotyczy to wszystkich wskaĨników, jakich dostarcza narzĊdzie. Efekty porównaĔ miĊdzygrupowych wynoszą
kolejno: U = 8104,5; Z = 4,15 i p < 0,001; r = 0,24 – w skali centralnoĞci religijnoĞci; U = 9365,0; Z = 2,47 i p < 0,05; r = 0,14 – w skali zainteresowania problematyką religijną; U = 8566,0; Z = 3,53 i p < 0,001; r = 0,20 – w skali przekonaĔ 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 doĞwiadczenia religijnego
oraz U = 8131,5; Z = 4,11 i p < 0,001; r = 0,24 – w skali kultu.
NastĊpnie porównałyĞmy wyniki, jakie analizowane grupy badanych uzyskały w Kwestionariuszu Stylów ToĪsamoĞci (Tabela 2). Istotne róĪnice pojawiły
siĊ 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 wskaĨnika Ğrednia wynosiła 31,81 w grupie
uczniów szkół niekatolickich i 33,2 w grupie uczniów szkół katolickich.
WysokoĞci Ğrednich uzyskanych w Skali CentralnoĞci ReligijnoĞci i w Kwestionariuszu Stylów ToĪsamoĞci porównywałyĞmy równieĪ pod wzglĊdem ewentualnych róĪnic związanych z płcią i wiekiem osób badanych. RóĪnice miĊdzypłciowe uwidoczniły siĊ jedynie w skali modlitwy, w której dziewczĊta
osiągnĊły 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 toĪsamoĞci. Zestawienie wyników uczniów gimnazjum i liceum wskazuje na kolejne istotne róĪnice (Tabele 1 i 2). Pojawiły siĊ one w zakresie stylu informacyjnego (Ğrednie wynosiły odpowiednio: 31,86 i 33,29; U = 9369,5; Z = -2,05 i p < 0,05; r = 0,12)
oraz w ramach skali zainteresowania problematyką religijną (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
ToĪsamoĞci z uwzglĊdnieniem typu szkoły oraz płci osób badanych
Wyniki
dla całej
grupy
N = 300

Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
Wyniki
dla grupy dla grupy dla grupy dla grupy
dla grupy dla grupy
uczniów uczniów uczniów uczniów
dziewcząt chłopców
GIM
LO
NKAT
KAT
N = 168
N = 132
N = 162 N = 138 N = 142 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-unikający

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

ZaangaĪowanie

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 Ğrednich, których róĪnice są istotne na poziomie
p < 0,05.
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NastĊpnie zbadałyĞmy związek miĊdzy centralnoĞcią religijnoĞci i wynikami
uzyskanymi przez badanych w poszczególnych podskalach religijnoĞci a stylami
toĪsamoĞci. Analizy przeprowadzone dla całej grupy badanych wykazały, Īe
wielkoĞci wszystkich związków korelacyjnych osiągnĊły istotnoĞü statystyczną i,
poza wartoĞciami uzyskanymi dla stylu dyfuzyjno-unikającego, miały charakter
dodatni (Tabela 3). PrawidłowoĞci te, z nielicznymi wyjątkami, uwidoczniły siĊ
równieĪ w analizach obejmujących poszczególne podgrupy badanych. Wyniki,
które nie osiągnĊły istotnoĞci statystycznej, dotyczyły poszczególnych związków
ze stylem dyfuzyjno-unikającym. W grupie chłopców (Tabela 4) styl ten osiągnął
istotny ujemny związek jedynie z wynikami w skali przekonaĔ religijnych
(r = -0,18; p < 0,05) i kultu (r = -0,19; p < 0,05), w grupie gimnazjalistów (Tabela 3) – modlitwy (r = -0,16; p < 0,05), kultu (r = -0,17; p < 0,05) i centralnoĞci
religijnoĞci (r = -0,19; p < 0,05). Podobna sytuacja ma miejsce równieĪ w przypadku uczniów szkół katolickich, u których styl dyfuzyjno-unikający koreluje
istotnie ujemnie ze wskaĨnikami zainteresowania problematyką religijną
(r = -0,17; p < 0,05), modlitwy (r = -0,24; p < 0,05), doĞwiadczenia religijnego
(r = -0,26; p < 0,05), kultu (r = -0,21; p < 0,05) i centralnoĞci religijnoĞci
(r = -0,28; p < 0,05), oraz badanych uczĊszczających do szkół niekatolickich,
u których omawiany styl toĪsamoĞci koreluje ujemnie tylko ze wskaĨnikami
zainteresowania problematyką religijną (r = -0,17; p < 0,05), przekonaĔ religijnych (r = -0,23; p < 0,05), kultu (r = -0,19; p < 0,05) i centralnoĞci (r = -0,19;
p < 0,05) (Tabela 5). W ostatniej grupie dodatkowo nie odnotowano istotnego
związku miĊdzy zaangaĪowaniem a modlitwą.
Prowadzone analizy (ANOVA rang Kruskala-Wallisa oraz test U Manna-Whitneya z poprawką na wielokrotne porównania) wskazały, Īe uczniowie
o religijnoĞci autonomicznej osiągnĊli istotnie wyĪsze wyniki w zakresie stylu
informacyjnego niĪ osoby o religijnoĞci 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 siĊ porównania uwzglĊdniające wskaĨniki stylu normatywnego (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 takĪe zaangaĪowania (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 skupiających siĊ na stylu
dyfuzyjno-unikającym: osoby o religijnoĞci marginalnej i heteronomicznej osiągały wyĪsze wyniki w ramach omawianego stylu niĪ osoby o religijnoĞci autonomicznej (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 pomiĊdzy wynikami badanych o religijnoĞci heteronomicznej
i marginalnej uwidoczniły ponadto róĪnice 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 wyĪsze wyniki.
Tabela 3
Związek miĊdzy religijnoĞcią a stylami toĪsamoĞci (korelacja porządku rang Spearmana)
z uwzglĊdnieniem stopnia szkoły
Style toĪsamoĞci

Informacyjny

Normatywny

Dyfuzyjno-unikający

ZaangaĪowanie

ogółem GIM
LO ogółem GIM
LO ogółem GIM
LO ogółem GIM
LO
N = 300 N = 162 N = 138 N = 300 N = 162 N = 138 N = 300 N = 162 N = 138 N = 300 N = 162 N = 138
Zainteresowanie
proble- 0,35*** 0,29*** 0,42*** 0,20*** 0,18* 0,23** -0,17**
matyką
religijną

-0,13

-0,20* 0,27*** 0,25**

Przeko0,31*** 0,25** 0,37*** 0,31*** 0,24** 0,40*** -0,18**
nania
religijne

-0,12

-0,27** 0,37*** 0,33*** 0,41***

Modlitwa

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

DoĞwiadczenie 0,30*** 0,18* 0,45*** 0,25*** 0,17* 0,36*** -0,17**
religijne

Kult

-0,14

0,28**

0,19*

-0,21* 0,27*** 0,32*** 0,22*

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

0,27**

Central0,36*** 0,27*** 0,46*** 0,33*** 0,23** 0,46***-0,23*** -0,19* -0,27** 0,33*** 0,33*** 0,32***
noĞü

Uwaga. Pismem półgrubym zaznaczono wyniki istotne na poziomie *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001.
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Tabela 4
Związek miĊdzy religijnoĞcią a stylami toĪsamoĞci (korelacja porządku rang Spearmana)
z uwzglĊdnieniem płci
Style toĪsamoĞci
Informacyjny

Normatywny

Dyfuzyjno-unikający

ZaangaĪowanie

K
M
K
M
K
M
K
M
N = 168 N = 132 N = 168 N = 132 N = 168 N = 132 N = 168 N = 132
Zainteresowanie
problematyką
religijną

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

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*

DoĞwiadczenie 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**

CentralnoĞü

0,34*** 0,39*** 0,31*** 0,39*** -0,27*** -0,15

0,28*** 0,27**

0,38*** 0,30**

Uwaga. Pismem półgrubym zaznaczono wyniki istotne na poziomie *p < 0,05, **p < 0,01,
***p < 0,001.
Tabela 5
Związek miĊdzy religijnoĞcią a stylami toĪsamoĞci (korelacja porządku rang Spearmana)
z uwzglĊdnieniem typu szkoły
Style toĪsamoĞci
Informacyjny

Normatywny

Dyfuzyjno-unikający

ZaangaĪowanie

NKAT KAT NKAT KAT NKAT KAT NKAT KAT
N = 142 N = 158 N = 142 N = 158 N = 142 N = 158 N = 142 N = 158
Zainteresowanie
problematyką religijną

0,29*** 0,38*** 0,21*

Przekonania religijne

0,26** 0,30*** 0,28** 0,39*** -0,23** -0,15

Modlitwa

0,22** 0,21**

0,24** 0,33*** -0,11

-0,24** 0,11

0,28***

DoĞwiadczenie 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**

CentralnoĞü

0,35*** 0,32*** 0,35*** 0,37*** -0,19*

0,22** -0,17*

-0,17*

0,27** 0,27**
0,28** 0,44***

-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 pomocą ANOVA czynnikowej, w których poza
typem religijnoĞci dodatkowo jako zmienną niezaleĪną uwzglĊdniono etap edukacji, wykazały, Īe w przebadanych grupach istnieją istotne róĪnice w zakresie
stylu informacyjnego (F(2, 294) = 3,05; p < 0,05 i ѫ2 = 0,02). Testy post-hoc
wykazały, Īe licealiĞci o religijnoĞci autonomicznej osiągają istotnie wyĪsze
wskaĨniki omawianego stylu (M = 40,82) niĪ licealiĞci o religijnoĞci heteronomicznej (M = 35,45; p < 0,001) i marginalnej (M = 31,5; p < 0,01) oraz wyĪsze
niĪ wszystkie z wyróĪnionych ze wzglĊdu na religijnoĞü podgrup gimnazjalistów
– młodsza młodzieĪ o religijnoĞci autonomicznej (M = 36,7; p < 0,05), heteronomicznej (M = 34,7; p < 0,0001) i marginalnej (M = 32,5; p < 0,01). RóĪnice
dotyczące pozostałych stylów toĪsamoĞci nie były istotne statystycznie.
Analogiczne analizy, w których jako zmienne niezaleĪne uwzglĊdniono typ
religijnoĞci oraz rodzaj szkoły (katolicka vs niekatolicka), wykazały, Īe istotne
róĪnice istnieją jedynie w obrĊbie wskaĨników zaangaĪowania (F(2, 294) = 3,43;
p < 0,05 i ѫ2 = 0,02). Wykonane testy post-hoc uwidoczniły, Īe badani ze szkół
katolickich o religijnoĞci autonomicznej osiągnĊli istotnie wyĪsze wyniki w skali
zaangaĪowania (M = 37,17) niĪ uczniowie tych samych szkół o religijnoĞci heteronomicznej (M = 33,89; p < 0,05) i marginalnej (M = 27,29; p < 0,01), jak równieĪ wyĪsze niĪ uczniowie szkół niekatolickich o religijnoĞci heteronomicznej
(M = 33,84; p < 0,05). Uczniowie szkół katolickich o religijnoĞci marginalnej
osiągnĊli istotnie niĪsze wyniki (M = 27,29) niĪ badani z drugiego typu szkół
o religijnoĞci autonomicznej (M = 36,65; p < 0,05). Analizy, w których uwzglĊdniono takĪe płeü badanych, nie przyniosły istotnych statystycznie rezultatów.
Dyskusja nad wynikami badaĔ
Przeprowadzone badania wskazują na związek miĊdzy religijnoĞcią a konstruowanym przez młodzieĪ stylem toĪsamoĞci. Zgodnie z oczekiwaniami wyĪszy poziom religijnoĞci wiąĪe siĊ z wyĪszym poziomem zaangaĪowania toĪsamoĞciowego i stylem informacyjnym oraz normatywnym. Innymi słowy, osoby,
dla których religia pełni waĪną rolĊ w Īyciu, u których w centrum osobowoĞci
znajdują siĊ konstrukty religijne, czĊĞciej prezentują normatywny i informacyjny
styl toĪsamoĞci.
Ujemny związek miĊdzy religijnoĞcią a stylem dyfuzyjno-unikającym pozwala wnioskowaü, Īe niewielkie zainteresowanie sprawami religii i religijnoĞü
heteronomiczna oraz marginalna wiąĪą siĊ z brakiem zaangaĪowania w rozwiązywanie osobistych problemów i wypracowywanie własnej drogi Īyciowej.
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Przeprowadzone badania potwierdzają zatem wnioski płynące z badaĔ
wczeĞniejszych, w których wskazywano na związek miĊdzy religijnoĞcią i zaangaĪowaniem religijnym a zaangaĪowaniem toĪsamoĞciowym (MarkstromAdams, Hofstra i Dougher, 1994; Tzuriel, 1984; Verhoeven i Hutsebaut, 1995;
Markstrom-Adams, 1999; Watson i in., 1998). Uzyskane wyniki wydają siĊ
potwierdzaü tezĊ Eriksona (1958, 1964, 1965), zgodnie z którą wypracowanie
własnego stosunku do religii i związanych z nią spraw stanowi istotny element
kształtowania toĪsamoĞci osobistej.
Odnosząc siĊ do propozycji Macleana, Walkera i Matsuby (2004), aby traktowaü wewnĊtrzną i zewnĊtrzną orientacjĊ religijną (Allport, 1960) jako, odpowiednio, zintegrowaną i niezintegrowaną toĪsamoĞü religijną, wydaje siĊ, Īe
przeprowadzone badania mogą w pewnym stopniu potwierdzaü słusznoĞü
takiego rozumienia orientacji religijnej. Fakt, Īe style informacyjny oraz normatywny, które charakteryzują siĊ wyĪszym zaangaĪowaniem i wiĊkszą wewnĊtrzną integracją, wiąĪą siĊ z religijnoĞcią autonomiczną, wskazującą na
wewnĊtrzną motywacjĊ religijną, a styl dyfuzyjno-unikający, którego cechą jest
fragmentaryczna i luĨna integracja struktur toĪsamoĞci, wiąĪe siĊ z religijnoĞcią
heteronomiczną i marginalną – oznaczającą zewnĊtrzną orientacjĊ religijną, moĪe wskazywaü, Īe wewnĊtrzna orientacja odpowiada toĪsamoĞci zintegrowanej,
podczas gdy zewnĊtrzna – toĪsamoĞci niezintegrowanej.
Ze wzglĊdu na cel naszych badaĔ, którym było okreĞlenie związku miĊdzy
religijnoĞcią a sposobem radzenia sobie z kryzysem toĪsamoĞci przez adolescentów, chciałyĞmy zwiĊkszyü zróĪnicowanie wyników w zakresie centralnoĞci religijnoĞci i badaniami objĊłyĞmy młodzieĪ uczĊszczającą do szkół katolickich
i niekatolickich. Warto zauwaĪyü, Īe zgodnie z naszymi oczekiwaniami młodzieĪ
uczĊszczająca do szkół katolickich przywiązuje wiĊkszą wagĊ do spraw związanych z religią. RóĪnice miĊdzy młodzieĪą ze szkół katolickich i niekatolickich
wystąpiły zarówno w zakresie centralnoĞci religijnoĞci, jak i we wszystkich podskalach, co oznacza, Īe młodzieĪ uczĊszczająca do szkół katolickich ma wiĊkszą
skłonnoĞü do intelektualnego zajmowania siĊ treĞciami religijnymi, wiĊkszą subiektywną pewnoĞü co do istnienia rzeczywistoĞci transcendentnej i poczucia
boskiej interwencji w swoim Īyciu, wiĊkszą wagĊ przywiązuje do osobistej modlitwy oraz uczestnictwa w naboĪeĔstwach. Odnotowane róĪnice mogą wynikaü
z faktu, Īe osoby wybierające szkoły katolickie, a takĪe osoby z ich najbliĪszego
otoczenia, w tym rodzice, przywiązują wiĊkszą wagĊ do religii i związanych
z nią kwestii, co sprawia, Īe wybierają ten rodzaj szkoły. RóĪnice te mogą teĪ
byü efektem oddziaływaĔ Ğrodowiska wychowawczego, jakim jest szkoła. MoĪna przypuszczaü, Īe szkoła katolicka w wiĊkszym stopniu pobudza młodzieĪ do
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zajmowania siĊ treĞciami religijnymi, zwraca uwagĊ na kształtowanie religijnych
postaw młodzieĪy i zachĊca do religijnych praktyk, co przyczynia siĊ do czĊstszej aktualizacji konstruktów religijnych i w konsekwencji ich wiĊkszej centralnoĞci w systemie osobowoĞci młodych ludzi. Analizy, których celem było okreĞlenie związku miĊdzy religijnoĞcią a stylem toĪsamoĞci, oddzielnie dla uczniów
szkół katolickich i niekatolickich, wykazały, Īe w obu przypadkach mamy do
czynienia z podobnymi zaleĪnoĞciami – styl informacyjny i normatywny pozytywnie korelują z centralnoĞcią religijnoĞci, a dyfuzyjno-unikający – negatywnie.
RóĪnice uwidoczniły siĊ dopiero po przeprowadzeniu bardziej szczegółowych
analiz. W przypadku młodzieĪy uczĊszczającej do szkół niekatolickich nie
stwierdzono związku miĊdzy podskalą Modlitwa i DoĞwiadczenia religijne a stylem dyfuzyjno-unikającym, a w przypadku uczniów szkół katolickich – miĊdzy
omawianym stylem toĪsamoĞci i podskalą przekonania religijne. NaleĪy zwróciü
uwagĊ, Īe młodzieĪ ze szkół katolickich, u której konstrukty religijne zajmują
bardziej centralną pozycjĊ w systemie konstruktów osobistych i która przywiązujĊ wiĊkszą wagĊ do religii, uzyskała równoczeĞnie wyĪsze wyniki w zakresie
stylu informacyjnego – uwaĪanego za najbardziej dojrzały i adaptacyjny styl
toĪsamoĞci. Wynik ten zdaje siĊ potwierdzaü tezĊ Eriksona, zgodnie z którą ustalenie własnego stosunku do religii stanowi waĪny element w kształtowaniu zintegrowanej, dojrzałej toĪsamoĞci.
Kolejną zmienną uwzglĊdnianą w prowadzonych analizach była płeü. Wyniki wskazują na brak róĪnic związanych z płcią zarówno w zakresie centralnoĞci
religijnoĞci (z wyjątkiem skali Modlitwa), jak i stylów toĪsamoĞci. Poza tym
zarówno w przypadku dziewcząt, jak i chłopców odnotowujemy związek miĊdzy
religijnoĞcią i poszczególnymi jej wymiarami a stylem normatywnym i informacyjnym. RóĪnice pojawiają siĊ jedynie w przypadku stylu dyfuzyjno-unikającego, dla którego w przypadku chłopców odnotowujemy mniej istotnych związków z miarami religijnoĞci i brak związku z ogólną miarą centralnoĞci religijnoĞci. Mogłoby to sugerowaü, Īe u chłopców styl dyfuzyjno-unikający niekoniecznie wiąĪe siĊ z mniejszym zainteresowaniem sprawami religii i mniejszym
religijnym zaangaĪowaniem.
Porównując wyniki uzyskane przez gimnazjalistów i licealistów stwierdziłyĞmy róĪnice w zakresie stylu informacyjnego oraz w skali poznawczego zainteresowania problematyką religijną, w obu przypadkach wyĪsze wyniki odnotowano u licealistów. Biorąc pod uwagĊ, Īe informacyjny styl toĪsamoĞci wiąĪe siĊ
z wysokim zaangaĪowaniem toĪsamoĞciowym i uznawany jest za najbardziej
dojrzały i adaptacyjny styl toĪsamoĞci moĪna oczekiwaü, Īe pojawia siĊ on jako
efekt rozwoju jednostki i w związku z tym moĪe czĊĞciej charakteryzowaü star-
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szych aniĪeli młodszych adolescentów. Uzyskane wyniki są spójne z wynikami
wczeĞniej prowadzonych badaĔ, w których równieĪ stwierdzano róĪnice w zakresie stylów toĪsamoĞci miĊdzy starszą i młodszą młodzieĪą, a takĪe miĊdzy
adolescentami a osobami wkraczającymi w dorosłoĞü (CzyĪowska, 2005, 2007).
Odnotowane u licealistów wiĊksze poznawcze zainteresowanie problematyką
religijną, przejawiające siĊ poszukiwaniem informacji i pogłĊbianiem wiedzy
religijnej, moĪe wiązaü siĊ z ich rozwojem poznawczym, a takĪe faktem wiĊkszego zaawansowania w wypracowywaniu własnego stosunku do religii, co
oznacza aktywne poszukiwanie potrzebnych informacji i ich intelektualne opracowywanie. JeĞli chodzi o związek miĊdzy stylem toĪsamoĞci a religijnoĞcią,
interesujące wyniki uzyskano w przypadku stylu dyfuzyjno-unikającego. Związek miĊdzy tym stylem a religijnoĞcią był mniej wyraĨny w grupie gimnazjalistów i – w przeciwieĔstwie do wyniku uzyskanego przez grupĊ licealistów –
osiągał istotnoĞü statystyczną jedynie w podskali kultu i modlitwy. Otrzymane
wyniki mogłyby wskazywaü, Īe w przypadku młodszych adolescentów nie ma
tak silnego związku miĊdzy niewielkim zainteresowaniem sprawami religii
a kształtowaniem stylu dyfuzyjno-unikającego jak w przypadku młodzieĪy starszej. Byü moĪe wynika to z faktu, Īe styl ten, jako z rozwojowego punktu widzenia bardziej naturalny dla młodszych adolescentów, moĪe pojawiaü siĊ niezaleĪnie od ich stosunku do religii i związanych z nią spraw jako etap przejĞciowy
w budowaniu własnej toĪsamoĞci. Silniejszy związek stylu dyfuzyjno-unikającego z religijnoĞcią u młodzieĪy starszej moĪe wiązaü siĊ z faktem, Īe w przypadku wczesnej adolescencji osoba dopiero wypracowuje własny stosunek do
religii i stopniowo kształtuje osobistą toĪsamoĞü, podczas gdy w póĨnej adolescencji powinna mieü juĪ okreĞlony stosunek do religii i związanych z nią spraw
i moĪe on w wiĊkszym stopniu wiązaü siĊ z wypracowanym przez młodego
człowieka stylem toĪsamoĞci.
Uzyskane wyniki pozwalają wnioskowaü, Īe im bardziej centralne miejsce
zajmują konstrukty religijne w osobowoĞci jednostki, tym wiĊkszym wykazuje
siĊ ona zaangaĪowaniem toĪsamoĞciowym i wypracowuje bardziej dojrzały
i adaptacyjny styl toĪsamoĞci. Wydaje siĊ, Īe mówiąc o związku religijnoĞci ze
stylem toĪsamoĞci naleĪałoby wykazywaü, Īe budowaniu okreĞlonego stylu toĪsamoĞci towarzyszy wypracowywanie przez jednostkĊ osobistego stosunku do
religii i nadawanie jej okreĞlonego znaczenia w Īyciu i podejmowanych wyborach. Takie spojrzenie na związek religijnoĞci z toĪsamoĞcią wydaje siĊ spójne
z propozycją Eriksona (1964, 1965), który podkreĞlał, Īe młody człowiek, rozwiązujący kryzys toĪsamoĞciowy, powinien wypracowaü osobisty stosunek do
religii; toĪsamoĞü ideologiczną traktował zaĞ jako istotny aspekt osobistej toĪ-
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samoĞci jednostki. RównieĪ spojrzenie na religijnoĞü w kategoriach zaproponowanych przez Hubera (2003) konstruktów religijnych i ich pozycji w osobowoĞci
jednostki pozwala dostrzec współwystĊpowanie i wzajemne przenikanie siĊ procesów kształtowania własnego stylu toĪsamoĞci i wypracowywania swojego
stanowiska w kwestiach związanych z religią.
Odwołując siĊ do Eriksona warto zwróciü uwagĊ, Īe autor mówił o znaczeniu wypracowania przez młodego człowieka osobistego stosunku do religii, co
mogłoby oznaczaü zarówno głĊbokie osobiste zaangaĪowanie religijne, jak
i przyjĊcie postawy krytycznej, czy teĪ wrĊcz odrzucającej religiĊ, oraz brak
zainteresowania kwestiami dotyczącymi religii. Przeprowadzone przez nas badania i badanie przytaczane wczeĞniej wydają siĊ natomiast wskazywaü, Īe wiĊkszemu toĪsamoĞciowemu zaangaĪowaniu i bardziej dojrzałym i adaptacyjnym
stylom toĪsamoĞci towarzyszy religijne zaangaĪowanie i nadawanie przez jednostkĊ duĪego znaczenia religii i sprawom z nią związanym, podczas gdy luĨnym i rozproszonym konstruktom toĪsamoĞciowym, charakterystycznym dla
stylu dyfuzyjno-unikającego, współtowarzyszy małe religijne zaangaĪowanie,
marginalizowanie religii oraz zewnĊtrzna motywacja religijna. Pojawia siĊ zatem
pytanie, czy religijne zaangaĪowanie oraz przywiązywanie znaczenia do religii
i związanych z nią spraw stanowi istotny, a nawet konieczny element kształtowania siĊ zintegrowanej osobistej toĪsamoĞci jednostki, czy religijnoĞü sprzyja pomyĞlnemu rozwiązaniu kryzysu toĪsamoĞci, czy moĪna wypracowaü dojrzały
i adaptacyjny styl toĪsamoĞci, odrzucając religiĊ i nie angaĪując siĊ religijnie?
Wyniki prowadzonych dotychczas badaĔ, w tym takĪe prezentowanych tu badaĔ
własnych, pozwalają przypuszczaü, Īe religijne zaangaĪowanie, przywiązywanie
wagi do religii wiąĪe siĊ, a byü moĪe nawet sprzyja tworzeniu zintegrowanej
toĪsamoĞci i toĪsamoĞciowemu zaangaĪowaniu. Uzyskane wyniki mogłyby zatem stanowiü potwierdzenie stawianej przez róĪnych badaczy tezy (np. Markstrom-Adams, Hofstra i Dougher, 1994), Īe religijne zaangaĪowanie moĪe sprzyjaü zaangaĪowaniu toĪsamoĞciowemu, a religia moĪe stanowiü istotny element
integrujący wiernoĞü, lojalnoĞü i zaangaĪowanie, sprzyjając tym samym tworzeniu dojrzałej toĪsamoĞci. Wydaje siĊ, Īe w obecnych czasach, naznaczonych
relatywizmem, dewaluacją autorytetów, brakiem klarownych i powszechnie akceptowanych wartoĞci, religia, ze swoimi jasno okreĞlonymi zasadami, normami
i wartoĞciami, moĪe odgrywaü szczególną rolĊ w kształtowaniu osobistej toĪsamoĞci, stanowiąc dla młodego człowieka punkt oparcia i bazĊ, na której moĪe on
budowaü wizjĊ siebie, swojej przyszłoĞci i własną hierarchiĊ wartoĞci oraz okreĞlaü cele, które pragnie realizowaü w swoim Īyciu.
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Warto zauwaĪyü, Īe religijnoĞü, jak wykazały prezentowane badania, wiąĪe
siĊ zarówno z normatywnym, jak i informacyjnym stylem toĪsamoĞci. W oparciu
o charakterystykĊ tych stylów toĪsamoĞci przedstawioną przez Berzonsky’ego
(1990), jak równieĪ wyniki badaĔ prowadzonych przez Durieza, Soenensa i Beyesa (2004) moĪna sądziü, Īe stosunek do religii, instytucji KoĞcioła, autorytetów
religijnych oraz sposób rozumienia i interpretowania religijnych treĞci bĊdą odmienne u osób prezentujących kaĪdy z tych stylów toĪsamoĞci. W obu jednak
waĪne okazuje siĊ centralne umiejscowienie konstruktów religijnych w osobowoĞci jednostki, co oznacza, Īe nie są one ograniczone przez Īaden system konstruktów nadrzĊdnych i odgrywają waĪną rolĊ przy rozwaĪaniu przez osobĊ róĪnych problemów i podejmowaniu waĪnych decyzji. Podporządkowanie konstruktów religijnych innym konstruktom osobowoĞciowym oraz marginalizowanie religii i związanych z nią spraw wiąĪe siĊ natomiast z brakiem zaangaĪowania toĪsamoĞciowego oraz jasno okreĞlonych zadaĔ i celów Īyciowych, a takĪe
ucieczką przed podejmowaniem waĪnych Īyciowo decyzji, co jest charakterystyczne dla osób o stylu dyfuzyjno-unikającym.
Analizując związek miĊdzy religijnoĞcią a kształtowaniem toĪsamoĞci osobistej warto zwróciü uwagĊ, Īe jakkolwiek wiĊkszoĞü badaczy stoi na stanowisku,
Īe religijnoĞü sprzyja rozwojowi toĪsamoĞci, to prowadzone analizy nie pozwalają jednoznacznie wskazaü na kierunek zaleĪnoĞci. Oznacza to, Īe moĪliwa jest
równieĪ zaleĪnoĞü odwrotna, a mianowicie, Īe to sposób kształtowania własnej
toĪsamoĞci rzutuje na stosunek osoby do religii i związanych z nią spraw. Odwołując siĊ do badanych przez nas stylów toĪsamoĞci, moĪna by rozwaĪyü wpływ
strategii opracowywania informacji i radzenia sobie z problemami, w tym równieĪ problemami toĪsamoĞciowymi, na sposób odnoszenia siĊ osoby do religii
i jej religijne zaangaĪowanie. W Ğwietle uzyskanych wyników moĪna by zatem
przypuszczaü, Īe otwartoĞü na nowe informacje, aktywne ich poszukiwanie, refleksyjnoĞü i gotowoĞü do zmian, charakterystyczna dla stylu informacyjnego,
bĊdzie sprzyjaü zainteresowaniu religią, poznawczemu zaangaĪowaniu w opracowywanie treĞci religijnych, poszukiwaniu kontaktu z Bogiem poprzez modlitwĊ oraz róĪne formy kultu, a takĪe przekonaniu o istnieniu rzeczywistoĞci transcendentnej. Podobnie religijne zaangaĪowanie oraz centralnoĞü konstruktów
religijnych w osobowoĞci jednostki byłaby efektem stylu normatywnego, oznaczającego przejĊcie wartoĞci, norm i zasad od osób znaczących oraz sztywno
ukształtowaną teoriĊ Ja. Odwlekanie podjĊcia decyzji toĪsamoĞciowych, unikanie konfrontowania siĊ z problemami oraz brak spójnej teorii Ja prowadziłyby do
braku zainteresowania problematyką religijną, niechĊci do nawiązywania kontaktu z transcendencją oraz dialogu z Bogiem.
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W związku z tym, Īe kryzys toĪsamoĞci stanowi waĪny moment w rozwoju,
a sposób jego rozstrzygniĊcia w znaczący sposób wpływa na dalszy rozwój
i drogĊ Īyciową jednostki, warto dokładniej poznaü przebieg procesu kształtowania siĊ toĪsamoĞci osobistej, jego istotne elementy i warunkujące go czynniki.
Przeprowadzone dotychczas badania potwierdzają w znacznym stopniu przekonanie Eriksona, Īe jednym z istotnych elementów kształtowania toĪsamoĞci osobistej jest odniesienie siĊ młodego człowieka do religii. Nadal jednak otwarte
pozostaje pytanie, czy kształtowaniu dojrzałej zintegrowanej toĪsamoĞci, jasnemu okreĞleniu celów i planów Īyciowych, wytworzeniu własnej hierarchii wartoĞci sprzyja czy teĪ towarzyszy religijne zaangaĪowanie, a takĪe czy osoby,
które przyjmują zdecydowanie negatywną postawĊ wobec religii i wykazują brak
religijnego zaangaĪowania, mają mniejsze szanse na ukształtowanie dojrzałej
toĪsamoĞci. Interesujące byłoby równieĪ spojrzenie na relacjĊ miĊdzy religijnoĞcią a toĪsamoĞcią w aspekcie rozwojowym i sprawdzenie, czy na róĪnych etapach Īycia – od adolescencji do dorosłoĞci – związki te kształtują siĊ tak samo,
a takĪe zbadanie relacji miĊdzy rozwojem religijnym a sposobem rozstrzygania
kryzysu toĪsamoĞciowego i wypracowanym stylem toĪsamoĞci.
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