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The present paper reports the findings of an exploratory research whose aim was to analyse 

the difficulties and significant aims in life indicated by university students. The research was 

carried out on 197 students of  higher education institutions in Lublin and Toruń, majoring in 

various fields (humanities, natural sciences, medicine, law and economy), aged 19-27 (71% 

women). The first stage of the research was a survey. Its results indicate that irrespective of 

sex, age, and to some extent irrespective of the respondents’ field of study, the difficulties and 

significant aims in life mentioned most often were those concerning the relationships with 

other people. The comparison of those results with the results of questionnaire research 

employing Goldberg’s IPIP-VIA scales adapted by Celińska-Miszczuk and Uchnast (Peterson 

and Seligman’s character strengths) and Uchnast’s Acting Person Styles Questionnaire 

(APSQ) indicates that the choice of significant aims in life (as measured by IPIP-VIA) is 

dependent on the acting style (orientation in life – as measured by APSQ) of the respondents.  
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Wprowadzenie 

„Istota bycia dorosłym zasadza się […] nie na osiągnięciu określonego wieku 

metrykalnego, a na podjęciu zobowiązań w pewnych obszarach aktywności i trwaniu w ich 

realizacji pomimo fizycznych, społecznych czy psychologicznych przeszkód” – zaznacza B. 

Ziółkowska (2005, s. 423), formułując (co, w kontekście podejmowanej w tym miejscu 

problematyki, jest znaczące) wskazania dla rozpoznawania potencjału młodych 

dorosłych.  

Ramy czasowe okresu wczesnej dorosłości są w związku z powyższym bardzo 

zmienne. Według różnych autorów przyjmuje się, że wczesna dorosłość przypada na 

czas między 17-18 a 30 (czy nawet 45) rokiem życia (por. Pietrasiński, 1990; 

Brzezińska, 2000, s. 221; Oleś, 2011). Ten pierwszy etap dorosłości jest istotnym dla 

możliwości zrealizowania przez każdego z nas swojego potencjału, dla możliwości 

wykorzystania indywidualnych „szans na autokreację”. Związany jest on z planowaniem 
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własnego życia i wyborem celów życiowo znaczących (Wojciechowska, 2005; Oleś, 

2011).  

Odmienność i jednocześnie potencjał dorosłości tkwi nie tyle w aspiracjach i 

motywacji do realizacji celów (charakterystycznych dla wcześniejszej fazy rozwoju) co 

w umiejętności realistycznego budowania wizji przyszłości, stawianiu celów możliwych 

do zrealizowania – pomimo trudności – i w zdolności do brania odpowiedzialności za 

dokonywane wybory i podejmowane działania. Stojąc u progu dorosłości człowiek 

dokonuje zatem selekcji potencjalnych możliwości i kierunków własnego rozwoju 

(Ziółkowska, 2005). 

W kontekście powyższych uwag za interesujące uznano przeprowadzenie 

wstępnych badań poszukiwawczych, ukierunkowanych na analizę ujawnianych przez 

osoby wkraczające w dorosłość celów, uznanych przez nie za życiowo istotne oraz tak 

samo znaczących trudności. Ze względu na znaczenie poznania specyfiki przedmiotu 

analiz bez nakładania uprzednich założeń teoretycznych (co dopowiada postulowanej, 

skoncentrowanej na osobie, perspektywie badawczej – por. Magnusson, 2003) za 

adekwatną do realizacji tego celu na pierwszym – wstępnym etapie przyjęto metodę 

ankiety. Należy zatem mieć na uwadze ograniczenia prezentowanych poniżej badań. 

Dążąc do redukcji możliwych błędów w interpretacji uzyskanych wyników poszukiwano 

adekwatnych ram teoretycznych. U podstaw interpretacji przyjęto koncepcję rozwoju 

osoby oraz ugruntowany w tej koncepcji system celów życiowo znaczących (wartości), 

sformułowaną u progu XX wieku przez promotora personalistycznej orientacji w 

psychologii – W. Sterna. Niezaprzeczalnym atutem ankiety jest jej charakter. Wstępne 

poznanie natury badanego przedmiotu inspiruje do tworzenia hipotez, które mogą 

zostać zweryfikowane z wykorzystaniem narzędzi o pożądanych własnościach 

psychometrycznych. Z tego też względu na tej metodzie opierają się badania. 

Zaprezentowane analizy częściowo zostaną uzupełnione odniesieniem się do 

przeprowadzonych badań kwestionariuszowych.  

 

Dorosłość wyłaniająca się a aspiracje i trudności 

Czas przejścia pomiędzy adolescencją a dorosłością traktowany jest w literaturze 

przedmiotu jako odrębna faza rozwojowa w cyklu życia człowieka. Przyczyną 

wyodrębnienia tej fazy jest nie tylko jej specyfika, jej jakościowa odrębność, ale również 
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jej znaczenie dla rozwoju człowieka. Arnett (za: Wojciechowska, 2005) określił, że jest to 

czas między 18 a 25 rokiem życia i nazwał go etapem „wyłaniającej się/wschodzącej 

dorosłości” (emerging adulthood), ponieważ większość osób w tym wieku traci już 

dziecięcą zależność, ale nie podejmuje jeszcze zobowiązań specyficznych dla dorosłości. 

J. Wojciechowska (2005) zaznacza zgodność z tym stanowiskiem innych autorów, 

wskazując, że faza ta może trwać nawet do 30-35 roku życia. Niektórzy autorzy 

wskazują nawet 40 rok życia za datę graniczną (Bee, 2004 – por. Oleś, 2011). 

Przedłużanie się okresu przejściowego traktowane jest jako ryzykowne, ale 

jednocześnie – uwzględniając możliwość dojrzałej realizacji tego etapu życia – można 

uznać, że wydłużenie to może też stworzyć szansę lepszego przygotowywania do zadań 

dorosłości właściwej. Kształtowana w tym czasie „kompetencja planowania” własnego 

życia, tworzenie struktury celów – uznanych przez młodego człowieka za ważne – oraz 

refleksja nad działaniem, które umożliwi ich realizację (nawet w obliczu trudności) 

uznawane są za najważniejsze zadania tego czasu (Wojciechowska, 2005, s. 480). 

Udzielanie wsparcia na tym etapie może chronić przed doświadczeniem kryzysu w 

trzeciej fazie dorosłości, kryzysu związanego z podsumowaniem, rewizją, podjętych 

wyborów, konfrontowaniem ich z rzeczywistością. Wsparcie na tym etapie jest bardzo 

istotne, ponieważ dokonywane wybory są niezbędne dla decyzji o sposobie czy też stylu 

realizacji siebie we właściwej dorosłości (o stabilizacji swojego miejsca w świecie 

dorosłych). Decyzja ta – co jest istotne – będzie zasadniczo nieodwracalna (por. Oleś, 

2011, s. 39-72).  

Zarówno cele jak również życiowe trudności w tym trudnym i tak samo 

znaczącym okresie dorosłości wyłaniającej się wiążą się dwoma kluczowymi obszarami: 

sferą zawodową oraz sferą rodzinną. Harmonijna realizacja siebie w każdej ze sfer 

ułatwia dojrzałą realizację zadań dorosłości (Ziółkowska, 2005). Nie zawsze jednak 

(również ze względów społeczno-ekonomicznych) jest ona możliwa do 

urzeczywistnienia  

Znaczenie sfery rodzinnej i zawodowej potwierdzają wyniki wielu badań i analiz. 

Jak podkreśla na podstawie analizy literatury przedmiotu dotyczącej wartości, orientacji 

życiowych, aspiracji czy planów życiowych młodzieży A. Guzik (2003): rodzina i 

wartości rodzinne zajmują jedną z najwyższych pozycji w hierarchii ważności (por. też 

np. Soińska, 2002; Dyczewski, 2009). Obok tego, za cele życiowo znaczące bardzo często 
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dzisiaj młodzi uznają te, które wiążą się z kształtowaniem i rozwijaniem swojej kariery 

zawodowej – w tej sytuacji również wątek rozwoju osobistego podporządkowany jest 

tym zadaniom (por. Twenge, 2006; Twenge i Campbell, 2010; Celińska-Miszczuk, 2014).  

Intrygującą w tym względzie analizę – wprawdzie młodzieży na wcześniejszym 

etapie rozwoju, ale znaczącą – przeprowadził J. Cieciuch (2013). Na podstawie 

porównania współczesnych analiz z analizami J. Pietera (1933), stwierdził odwrotność 

wyników badań – wartości dzisiaj cenione najbardziej przez młodzież, czyli rodzina i 

miłość, pojawiły się w grupie badanych przez Pietera chłopców na ostatnim miejscu, a w 

grupie dziewcząt jako jedne z najmniej cenionych. Z kolei wartości związane ze 

społeczeństwem i służbą społeczną, dzisiaj przez młodzież uznawane za najmniej 

ważne, w latach 30. ubiegłego wieku zyskiwały akceptację prawie połowy chłopców i 

dużej części dziewcząt. Znaczenie w wyborze określonych celów, uznawanych przez 

młodych ludzi za ważne, mają zatem nie tylko uwarunkowania podmiotowe, ale również 

zewnętrzne – społeczno-kulturowe.  

 O ile w okresie adolescencji wybrane i uznane za ważne cele mają charakter 

abstrakcyjny, o tyle w okresie dorosłości (nawet jeśli dopiero ona się wyłania) 

wybierając cele i realizując je, młodzi ludzie muszą liczyć się z rzeczywistością. Młody 

dorosły ocenia więc swoje wybory z perspektywy konkretnych działań. Napotyka zatem 

również na konkretne trudności w ich realizacji. Mają one z reguły zindywidualizowany 

charakter. Analizując czynniki ryzyka w okresie wczesnej dorosłości Wojciechowska 

(2005, s. 471) wskazuje jednak na dwie kluczowe – zagrażające wchodzeniu młodego 

człowieka w dorosłość – trudności rozwojowe czy też zagrożenia. Według tej autorki, 

należy uznać za nie brak podjęcia ról warunkujących przejście do świata dorosłych oraz 

brak kompetencji planowania i ustanawiania własnej przyszłości.  

Pojawienie się wskazanych powyżej zagrożeń może być konsekwencją nie tylko 

doświadczenia trudności przekraczających możliwości poradzenia sobie z nimi, ale 

również stosowania strategii unikowych wobec nich. Uświadomienie młodym ludziom 

tego, co akcentują dziś coraz częściej psychologowie, iż nie tylko nazwanie swoich 

trudności, ale również zmaganie się z nimi często sprzyja rozwojowi człowieka (por. 

Erikson, 1967; Ogińska-Bulik, 2013) może być zatem czynnikiem zapobiegającym 

pojawianiu się kluczowych zagrożeń tego okresu. Istotne w tym wypadku nie będą 

akcydentalne kryzysy – nagłe sytuacje obciążające, ale typowe sytuacje trudne dla 
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danego etapu życia. Już w klasycznym ujęciu Eriksona traktowane jako punkty zwrotne, 

normatywne kryzysy rozwojowe, stwarzają nie tylko zagrożenia, ale przede wszystkim 

możliwości nabywania określonych kompetencji (cnót), niezbędnych dla pełnego 

doświadczenia następnego etapu życia. 

Z powyższej perspektywy poznanie struktury nie tylko celów uznawanych za 

życiowo ważne, ale także takich trudności może być znaczące dla eliminowania zagrożeń 

okresu wczesnej dorosłości, wyzwalania oraz rozwijania ogromnego potencjału 

rozwojowego młodych dorosłych, ich kreatywności, witalności, ogromnej motywacji do 

działania czy poznawczej otwartości (Brzezińśka, Appelt, Wojciechowska, 2002; 

Ziółkowska, 2005).  

 

Sternowska koncepcja rozwoju osoby - realizacji celów znaczących życiowo 

pomimo napotykanych trudności 

Koncepcja W. Sterna – „zapomnianego ojca współczesnej psychologii” 

(Kaszewski, 2009) – została szczegółowo omówiona w innych publikacjach (Uchnast, 

2013; Celińska, 2003; Celińska-Miszczuk, 2003, 2008, 2010, 2012a, 2012b). Ze względu 

na znaczenie tej koncepcji dla interpretacji uzyskanych wyników zaprezentowane 

zastaną jej kluczowe tezy. 

Przyjmując, że każdy człowiek ujawnia się w bezpośrednim doświadczeniu jako 

niepodzielna i nieredukowalna całość (unitas-mutiplex), Stern poszukiwał odpowiedzi 

na kluczowe pytanie: co decyduje o tym, że – pomimo wielu części składowych, pomimo 

wielu częściowych działań a nawet funkcji – stanowimy jedność - integralną, 

niesprowadzalną do swych elementów, całość? W oparciu o bardzo drobiazgowe analizy 

procesu rozwoju dzieci (trwające w zasadzie do okresu dorosłości i skrzętnie notowane 

w dzienniczkach obserwacyjnych) Stern stwierdza, że warunkiem integracji wielu 

różnorodnych części i funkcji jest podmiotowe, intencjonalne działanie: realizacja 

przyjętych, uznanych za własne celów, które są życiowo znaczące (wartości), ponieważ 

ich realizacja umożliwia osiągnięcie optymalnego dla osoby celu istnienia i działania 

(właściwych jedynie nam, ludziom, potencjalności), które określił terminem osobowości 

(Stern, 1906/1923; 1918/23; 1935/50).  

Realizacja celów uznanych za życiowo znaczące (wartości), ma – zdaniem Sterna 

– zawsze charakter indywidualny. Wyraża mianowicie osobiste ustosunkowanie 
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człowieka do możliwości i ograniczeń własnych jak również do tych samych warunków 

oferowanych przez świat. Rezultatem realizacji celów jest zatem niepowtarzalna 

(charakterologiczna) struktura wartości (indywidualność) (Stern, 1935; por. Celińska-

Miszczuk, 2008, 2010). Cele te, zdaniem Sterna, mają jednak charakter niejako 

„uniwersalny” – mogą zostać niezrealizowane, jednak ich pełna (całościowa) realizacja 

gwarantuje nie tylko urzeczywistnienie naszych (ludzkich) możliwości, ale również 

doświadczenie życiowego spełnienia (Stern, 1918/1923) W tym też kontekście Stern 

opisuje system celów osobowych/wartości (Zwecksystem), wyodrębniając – obok 

celów/wartości o charakterze wsobnym, auotelicznym – cele/wartości pozaosobowe, 

heteroteliczne. Stwierdzając na podstawie doświadczenia procesu rozwoju człowieka, 

znaczenie wzajemnych i autentycznych relacji ze światem (konwergencji), 

celom/wartościom heterotelicznym Stern przypisał decydujące znaczenie w 

kształtowaniu ludzkiej indywidualności (por. Celińska-Miszczuk, 2013). Sternowski 

system celów – szczegółowo omówiony w pracach np. Celińskiej-Miszczuk (2008; 2010; 

2012b) – prezentuje Ryc. 1. Cele wsobne (prawa strona wykresu kołowego – 

ciemniejszy kolor) – realizowane są od początku życia i odnoszą się przede wszystkim 

do wartości o charakterze samozachowania (zabezpieczania siebie przed zewnętrznymi 

uwarunkowaniami świata, który jest traktowany jako czynnik zewnętrzny, obojętny lub 

też obcy, zagrażający czy wrogi). Te formy działania, co trzeba podkreślić, o reaktywnym 

i indywidualistycznym charakterze, nie są jedynie charakterystyczne dla wcześniejszych 

faz rozwojowych (okresu niemowlęctwa czy wczesnego dzieciństwa a nawet 

adolescencji). Nie należy ich również traktować jako form działań podmiotowych, 

niepotrzebnych czy nawet zagrażających człowiekowi dojrzałemu. Przeciwnie. Stern 

podkreśla, że w zależności od wymagań sytuacji dojrzałość wiąże się również z 

umiejętnością zabezpieczania swojego istnienia, swojej odrębności czy też integralności, 

jak również przystosowania (nawet w formie dopasowania siebie do zewnętrznych 

wymagań). Rozwój i dojrzałość polega zatem również na wyborze tych wsobnych 

celów/wartości i adekwatnej do sytuacji ich realizacji. Istotne dla rozwoju jest jednak by 

człowiek nie zatrzymywał się jedynie na realizacji tych dążeń celowych. 
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Ryc. 1. Rozwój osoby w drodze realizacji znaczących życiowo celów/wartości - 
perspektywa personalistyczna (opracowanie A. Celińska-Miszczuk na podst. Stern, 
1906/1923; 1918/1923; 1935/1950) 

 

Dopiero przekroczenie wsobnych wartości – doświadczenie siebie (swojej 

odrębności) na tle celów/wartości pozaosobowych (zewnętrznych) stwarza szansę 

rozwoju: „poszerzenia i wzbogacenia siebie” w drodze przyjęcia i uznania za własne 

celów/wartości: (1). osób współistniejących (krewnych, przyjaciół – rzadziej, ale czasem 

również, wrogów) (synteliczne cele pozaosobowe), (2). nadrzędnych celów osobowych 

(rodziny, danej grupy społecznej, narodu czy też państwa) aż wreszcie (3). celów o 

charakterze abstrakcyjnym – ideowym (por. lewa strona wykresu kołowego, jaśniejsze 

pola – Ryc. 1).  

Otwartość człowieka na cele/wartości pozaosobowe jako dyspozycja istnieje od 

pierwszych chwil życia. Człowiek ma mianowicie właściwą jedynie sobie możliwość 

doświadczania siebie (swojej jakościowej odrębności) na tle odrębności, 

niepowtarzalności innych a w związku z tym wyposażony jest we właściwą jedynie 
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człowiekowi już w okresie wczesnego dzieciństwa wrażliwość na te aspekty otoczenia, 

które stwarzają szansę rozwoju (por. Uchnast, 2013). Realizacja celów heterotelicznych 

obecna jest również na etapie wczesnego dzieciństwa. Jest również wówczas dosyć 

łatwa (odbywa się niejako „automatycznie”), ale tym samym niepełna. Dopiero wraz z 

rozwojem możliwa jest szansa pełnego ustosunkowania do uwarunkowań 

zewnętrznych i wyboru określonych celów/wartości zewnętrznych za własne. Odbywa 

się to w drodze długiego i niejednokrotnie doświadczanego w formie napięć czy też 

sprzeczności procesu introcepcji – procesu przyjmowania i przyswajania celów 

pozaosobowych w obręb celów wsobnych, w procesie uczynienia celów/wartości 

pozaosobowych celami/wartościami swoimi. Wszystko to odbywa się w działaniu (nie w 

myśleniu), ale w warunkowanym aktem woli podmiotu akcie czynnego ustosunkowania 

do własnych i zewnętrznych uwarunkowań rozwojowych – tak ograniczeń, jak i 

możliwości. Jedynie poprzedzona aktami introcepcji realizacja celów pozaosobowych 

jest, zdaniem Sterna, warunkiem osobowej wolności, gdyż zbliża nas do nieosiągalnego 

nigdy w pełni (z racji niekończącej się możliwości odkrywania kolejnych celów/wartości 

pozaosobowych) celu naszego istnienia i działania – osobowości.  

Przyjmowanie celów pozaosobowych nie jest zależne od wieku metrykalnego, ale 

przede wszystkim do wykorzystania właściwej każdemu człowiekowi zdolności do 

posiadania doświadczeń. Analizując koncepcję Sterna, można przyjąć, że w okresie 

wczesnej dorosłości indywidualna struktura celów/wartości powinna już być 

ukształtowana (choć – uwzględniając zaprezentowane we wcześniejszej części artykułu 

aspekty dot. przesuwania się rozwojowych ram czasowych - być może jeszcze nie 

skrystalizowana). Indywidualny charakter tej struktury, fakt, że kształtowana jest ona w 

podmiotowym działaniu (por. Celińska-Miszczuk, 2013) decyduje tez o tym, że będzie 

ona realizowana nawet w obliczu pojawiających się trudności.  

 

Wyniki badań własnych - poszukiwawczych 

Jak zaznaczono we wprowadzeniu, przeprowadzone badania miały charakter 

wstępny – poszukiwawczy. Zgodnie z postulowaną perspektywą skoncentrowaną na 

osobie, ich celem było ujęcie i analiza ujawniających się – niezależnie od założeń 

teoretycznych – trudności oraz celów życiowo znaczących osób wkraczających w 

dorosłość. Uczestniczyło w nich 197 osób: studentów w wieku 19-27 lat. Reprezentowali 
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oni uczelnie wyższe z Lublina i Torunia, różne kierunki studiów (humanistyczny, 

przyrodniczy, medyczny, ekonomiczny oraz prawniczy). Badania miały charakter 

dobrowolny i anonimowy. Uwzględniając fakt, że przedmiotem badania były życiowe 

trudności dbano, by każdy z badanych miał możliwość nie tylko wycofania się z badań 

na każdym etapie, ale też szansę indywidualnego kontaktu z prowadzącym badanie 

(psychologiem). Potrzebę taką można było zgłaszać bezpośrednio w tracie badania lub 

też po nich – wykorzystując kontakt mailowy. Z rozmów z psychologiem skorzystało 

12% badanych. 

Dobór grupy był zasadniczo celowy – ze względu na specyfikę przedmiotu badań 

zmierzano do doboru grupy zróżnicowanej nie tylko ze względu na Uczelnię, lecz 

również na realizowany kierunek studiów. Większość badanych (76 %) reprezentowała 

jednak kierunek humanistyczny. Badanymi w 71 procentach były również kobiety. Z 

całą pewnością wniosków z poniższych analiz nie można więc uogólniać. Analizy 

przeprowadzone opierają się na porównaniach jakościowych. Dopełnione zostały 

odniesieniem do przeprowadzonych badań kwestionariuszowych. Ze względu na 

praktyczne znaczenie podejmowanej problematyki badania te stały się inspiracją do 

podjęcia kolejnych, kontynuowanych aktualnie, badań empirycznych – 

wykorzystujących narzędzia o pożądanych własnościach psychometrycznych. 

 

Trudności życiowo znaczące badanych studentów 

W pierwszym etapie przeanalizowano trudności uznane przez badanych 

studentów za znaczące życiowo. Badania miały charakter ankietowy. Najpierw badani 

proszeni byli o odpowiedź, zgodnie z własnymi przekonaniami, na pytanie otwarte: 

„Jakie typowe trudności życiowe może mieć człowiek w Twoim wieku?”  
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A. ZABEZPIECZANIE 
staus quo (finanse, 

zdrowie)

17%

B. PRZYSTOSOWANIE
22%

C. SAMO-ROZWÓJ
29%

D. RELACJE Z INNYMI
23%

F. IDEE, WARTOŚCI: 
PRAWDA, DOBRO, 

PIĘKNO etc.

9%

TYPOWE  TRUDNOŚCI  ŻYCIOWE 

 

Legenda: A-C(ciemne pola): cele wartości wsobne (autoteliczne);  
 D,F (jaśniejsze pola): cele/wartości pozaosobowe/heteroteliczne 

 
Ryc. 2. Obszary trudności życiowych, wskazywanych przez studentów jako typowe dla 

ludzi w okresie wczesnej dorosłości (badania własne , N=197)  
 

Na podstawie analiz odpowiedzi ujawniono, że – zarówno kobiety, jak i 

mężczyźni, niezależnie od Uczelni oraz realizowanego kierunku studiów – najczęściej 

(29% badanych1) wymieniali trudności, które lokowały się w obszarze celów 

autotelicznych (por. Ryc. 1): „C -samorozwoju” . Trudności te, w kolejności od najczęściej 

wymienianych, dotyczyły: (a). nauki (w tym egzaminów i zaliczeń, pogodzenia nauki z 

czasem na relaks oraz, rzadziej, z pracą, która umożliwia zdobywanie kompetencji) oraz 

(b). wyboru wymarzonego kierunku studiów (por. Ryc. 2). Na drugim miejscu badani 

uznawali za niemal jednakowo ważne trudności związane z obszarem celów/wartości 

autotelicznych „B - przystosowania” (22%) oraz z obszarem celów/wartości 

pozaosobowych „D - współdziałania - relacji z innymi ludźmi” (23%). Wśród trudności 

dotyczących relacji międzyosobowych najczęściej wymieniane były te, które dotyczą 

znalezienia życiowego partnera oraz akceptacji przez innych (w tym miejscu badani 

akcentowali często fakt zerwania lub też rozluźnienia relacji z rodzicami i związaną z 

tym konieczność szukania osób bliskich przyjaciół lub też znajomych wśród 

rówieśników). W aspekcie przystosowania (B) najczęściej pojawiały się te, które dotyczą 

                                                           
1
 Przed obliczeniem wskaźników procentowych odpowiedzi były rangowane 
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przystosowania się do nowych sytuacji życiowych – przystosowania się do sytuacji 

studiowania (studenci pierwszych roczników) lub też przystosowania się do pracy 

(studenci ostatnich roczników). Nie mniej istotny według badanych jest obszar A celów 

autotelicznych - zabezpieczania siebie – 17% badanych akcentowało znaczenie 

trudności dotyczących konieczności utrzymania siebie lub też – co wydaje się 

interesujące – dotyczące zabezpieczania swojego stanu zdrowia przez zagrożeniami (np. 

używki, narkotyki) lub też przed chorobami (3% z 17%). Najmniej – zaledwie 9% 

badanych uznało, że typowe trudności życiowe odnoszą się do obszaru związanego z 

celami wartościami pozaosobowymi o charakterze abstrakcyjnym ideowym (F). 

Najczęściej dotyczyło to trudności w postępowaniu zgodnym z przyjętym systemem 

wartości czy też trudności z wyborem swojego systemu wartości, odkryciem sensu czy 

też celu swojego życia. Interesujące jest to, że żadna z osób badanych w obszarze 

życiowych trudności nie wskazała na te, które wiążą się z celami wartościami 

pozaosobowymi nadrzędnymi – narodu, państwa etc. (obszar E – por. Ryc. 1). 

Stern (1906; 1918; 1935) – postulując rozwijanie personalistycznej perspektywy 

w psychologii – podkreślał znaczenie uwzględnienia w badaniach konkretnej sytuacji 

życiowej badanego podmiotu. Z tego też względu za interesujące uznano porównanie 

powyższych analiz trudności uznawanych przez badanych studentów za typowe dla 

okresu wczesnej dorosłości z trudnościami wskazanymi przez te same osoby w 

odniesieniu do ich (konkretnej) sytuacji życiowej.  
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Legenda: A-C(ciemne pola): cele wartości wsobne (autoteliczne);  
 D,F (jaśniejsze pola): cele/wartości pozaosobowe/heteroteliczne 

 
Ryc. 3. Zestawienie porównawcze obszarów trudności znaczących życiowo, wskazywanych 

przez studentów jako ich własne oraz wskazywanych przez te same osoby jako 
typowe dla ludzi w okresie wczesnej dorosłości (badania własne , N=197)  
 

W tym też celu jako drugie sformułowane zostało pytanie2: „Proszę, przypomnij 

sobie konkretną – trudną sytuację życiową, z którą sobie poradziłeś3 a którą przeżyłeś w 

                                                           
2
 Inspiracją dla sformułowania tego pytania była Instrukcja Kwestionariusza Sposobów Radzenia Sobie (KSRS) 

Lazarusa i Folkman (1988). 
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ciągu ostatniego czasu i która jest wciąż żywa w Twojej świadomości. Chodzi o sytuację, 

która dotyczyła czegoś bardzo ważnego w Twoim życiu, która być może zmieniła Twój 

sposób patrzenia na świat. A teraz napisz czego konkretnie dotyczyła ta sytuacja”. W 

odniesieniu do tego pytania, konkretyzując trudności, badani wprawdzie podawali 

podobne odpowiedzi (np. samorozwój – niezdany egzamin etc.). Interesujące jednak jest 

to, że znaczącym zmianom uległy wskaźniki procentowe w ramach poszczególnych 

obszarów. Prezentuje je Rycina 3. O ile w sytuacji dookreślania typowych trudności ludzi 

w okresie wczesnej dorosłości badani wskazywali raczej równe proporcje pomiędzy 

kategorią samorozwoju, relacjami z innymi ludźmi i przystosowaniem. O tyle w sytuacji 

wskazywania na swoje znacząco życiowo trudności – choć wskaźnik dla samorozwoju 

nie zmienił (23%) się – to jednak aż 62% badanych wskazywało na trudności w 

obszarze celów pozaosobowych D - relacji z innymi ludźmi (najczęściej: porzucenie 

przez partnera, zerwanie przyjaźni oraz trudności z porozumieniem się z rodziną). 

Najmniej istotne natomiast okazały się trudności związane z celami wsobnymi: A: 

zabezpieczaniem siebie oraz z przystosowaniem (B) (por. Ryc. 3). Analizy te są 

wprawdzie wstępne, ale intrygujące, zainspirowały trwającą aktualnie kontynuację tych 

badań. 

 

Cele życiowo znaczące badanych studentów 

W drugiej części przedmiotem badań były znaczące życiowo cele (wartości) 

badanych osób. Analogicznie, jak w sytuacji badania życiowych trudności, badani zostali 

poproszeni o udzielenie odpowiedzi na dwa pytania otwarte: „Co, Twoim zdaniem, jest 

najważniejsze w życiu osób w Twoim wieku – co nadaje mu sens?” oraz ostatnie pytanie 

ankiety: „Co, Twoim zdaniem, jest najważniejsze w Twoim życiu – co nadaje mu sens?”  

Być może podobieństwo w sformułowaniu pytania zdecydowało o bardzo 

zbliżonych kategoriach udzielanych odpowiedzi na każde z nich. Interesujące jest to, że – 

podobnie jak w przypadku analiz trudności – również w obszarze życiowych celów nikt 

nie wskazał na te, które wiążą się z celami pozaosobowymi nadrzędnymi – narodu, 

państwa etc. (obszar E – por. Ryc. 1). Wprawdzie nie można uogólniać wyników tych 

badań, ale są zgodne z zaprezentowanymi powyżej porównawczymi analizami J. 

Cieciucha (2013) wyników uzyskanych przez J. Pietera (1933) z wynikami badań 
                                                                                                                                                                                     
3
 Badani proszeni byli przede wszystkim o przypomnienie sytuacji, z którymi sobie poradzili, aby ograniczyć do 

minimum możliwość pojawienia się negatywnych konsekwencji badania.  
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współczesnych (odwrotność w zakresie preferowania przez młodzież wartości 

społecznych). Inspiruje to do poszukiwania odpowiedzi na pytanie o uwarunkowania 

tego stanu rzeczy. Interesujące jest również to, że w sytuacji, gdy badani odpowiadali na 

pytanie drugie (wskazywali własne cele życiowo znaczące) kategorii udzielanych 

odpowiedzi było znacznie mniej w porównaniu z sytuacją udzielania odpowiedzi na 

pytanie pierwsze (wskazywania celów ważnych w życiu innych osób). 

 
 

Legenda: A-C(ciemne pola): cele wartości wsobne (autoteliczne);  
 D,F (jaśniejsze pola): cele/wartości pozaosobowe/heteroteliczne 

 
Ryc. 4. Zestawienie porównawcze obszarów celów życiowo znaczących, wskazywanych 

przez studentów pierwszych i ostatnich roczników studiów (badania własne , 
N=197)  
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Do najczęstszych celów życiowo znaczących należały te z obszaru celów/wartości 

heterotelicznych D – relacji z innym osobami (por. Ryc. 4). Młodzi, wkraczający w 

dorosłość ludzie, niezależnie od tego, czy wskazywali na swój system celów ważnych 

życiowo czy też na cele znaczące w życiu osób w swoim wieku za najważniejsze uznali: 

przyjaciół, rodzinę, miłość (fakt, że doświadczają czyjejś miłości lub też mogą jej 

doświadczać w odniesieniu do kogoś) czy też dążenie do zdobywania i utrzymywania 

wzajemnych i głębokich relacji z drugim człowiekiem (por. Ryc. 4). Interesujące różnice 

w kategoriach udzielanych odpowiedzi zauważono pomiędzy studentami pierwszych 

roczników oraz studentów finalizujących studia. Wprawdzie obie grupy za 

najważniejsze w swoim życiu uznawały cele z obszaru D - relacji z innymi ludźmi (40-

45% badanych), jednak osoby kończące studia częściej – w porównaniu z 

rozpoczynającymi – wskazywali na cele związane z rozwojem własnego potencjału 

(obszar celów wsobnych C - samorozwoju) (por. Ryc. 4). 

Odnosząc się do tych wyników należy zauważyć, że pytanie ankiety odnosiło się 

w zasadzie do wyrażenia przekonania badanych osób o fakcie uznania pewnych celów za 

nadające sens ich życiu (wartości). W ramach udzielanych odpowiedzi czasem pojawiały 

się wyczerpujące opisy wskazujące, że cele te realizowane są przez badanych działaniu. 

Takich odpowiedzi nie ma jednak wystarczająco dużo. Nie ma więc pewności czy 

wskazywane cele są jedynie deklarowanymi. Porównując te wyniki z wynikami badań 

kwestionariuszowych, w których wykorzystano kwestionariusze, których pytania 

odnoszą się do realizacji w działaniu określonych wartości (Skale IPIP-VIA Goldberga w 

adaptacji Celińskiej Miszczuk i Uchnasta - pomiar wartości w działaniu w ujęciu 

Petersona i Seligmana (2004)) oraz kwestionariusz Stylów Działania (KSD) Uchnasta) 

można zauważyć silne i znaczące powiązania pomiędzy realizowanymi w działaniu 

wartościami a dojrzałością badanych osób. Uzyskane przez Celińską-Miszczuk (2012c) 

oraz Celińską-Miszczuk i Uchnasta (2013) wyniki wskazują, że osoby zorientowane w 

działaniu na współdziałanie z innymi – odmiennie od osób zorientowanych na 

zabezpieczanie siebie - ujawniły jakościowo odmienną konfigurację wartości (odbicia 

niemal lustrzane). Bardzo interesujące w tym względzie, rzucające nowe światło na te 

analizy, są wyniki pracy J. Cieciucha (2013). 
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Zakończenie 

Przeprowadzone badania miały charakter wstępny. Ich celem była analiza 

ujawnianych przez studentów – niezależnie od założeń teoretycznych – znaczących 

życiowo trudności oraz celów nadających sens ich życiu. Wprawdzie zaprezentowanych 

wyników badań nie należy uogólniać, jednak inspirują one dalsze (trwające teraz) 

poszukiwania. Interesujące np. dla socjologów jest to, że w obszarze życiowych celów i 

trudności żaden z badanych nie wskazał na te, które wiążą się z celami pozaosobowymi 

nadrzędnymi – narodu, państwa etc. (obszar E – por. Ryc. 1).  Interesujące dla 

psychologów, pedagogów, coachów z uzyskanych rezultatów wydaje się, że zarówno w 

ramach życiowych trudności, jak również w ramach celów życiowo znaczących jednym z 

najważniejszych obszarów, którego one dotyczą jest obszar wzajemnych relacji z innymi 

ludźmi. Wprawdzie – jak wskazują przeprowadzone analizy – wśród studentów 

finalizujących swoją edukację większe znaczenie w porównaniu z rozpoczynającymi ma 

obszar samorozwoju, jednak relacje z innymi ludźmi w zasadzie nie tracą na znaczeniu.  

Analizując współczesną ofertę szkoleniowo-doradczą można stwierdzić, że wiele 

propozycji dotyczy rozwoju indywidualnego potencjału, jak również budowania relacji z 

innymi. Te ostatnie jednak rozpatrywane są w kategoriach negocjacji, asertywności etc. 

Wydaje się jednak, że jesteśmy świadkami niedostatku ofert, których przedmiotem jest 

tematyka dojrzałości, budowania i utrzymywania głębokich relacji z innymi ludźmi 

(przyjaźni czy miłości). Na potwierdzenie tych słów można chociażby odnieść się do 

raportu z ostatnich dni NIK (2014) „Przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród dzieci i 

młodzieży szkolnej”. Wynika z niego, że realizacja rządowego programu „Bezpieczna i 

przyjazna szkoła”, wdrażanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w latach 2008-

2011, którego celem miało być między innymi ograniczenie występujących zjawisk 

patologicznych, w tym szczególnie agresji i przemocy rówieśniczej, zakończyła się 

niepowodzeniem. NIK jako przyczynę wskazuje wprawdzie, że szkolne programy 

profilaktyczne i wychowawcze są zbyt ogólnikowe, sporządza się je bez 

przeprowadzenia pogłębionej diagnozy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. W 

rezultacie profilaktyka nie jest adekwatna do zagrożeń, zaś kadra pedagogiczna nie jest 

odpowiednio przygotowana do rozpoznawania zagrożeń i wczesnej interwencji. Być 

może cennym dopełnieniem programów profilaktycznych byłaby koncentracja na 

analizie i rozwoju struktury charakterologicznej uczniów (ich dojrzałego 
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ustosunkowania do siebie, jak również do innych). Poznawanie na etapie gimnazjum, 

szkoły podstawowej i ponadpodstawowej struktury nie tylko celów uznawanych za 

życiowo ważne, ale także takich trudności może być znaczące dla eliminowania zagrożeń 

okresu późniejszego a tak ważnego - wczesnej dorosłości.  

Kształtowanie dojrzałości ma szczególne znaczenie w odniesieniu do młodego, 

wkraczającego w dorosłość, pokolenia. Potencjał wczesnej dorosłości - realistyczne 

budowanie wizji przyszłości, stawianie celów możliwych do osiągnięcia wbrew czy w 

obliczu trudności nie jest młodemu człowiekowi dany. Okres studiów może być 

doskonałym czasem wspierania młodego człowieka nie tylko w jego samo-rozwoju 

(nabywaniu uniwersyteckiej wiedzy, kompetencji czy umiejętności), ale również w 

kształtowaniu przez niego siebie w formie odpowiedzi na wyzwania nie tylko wsobnych, 

ale również istniejących poza nim wartości.  
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