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Poczucie koherencji a religijność i sposób konstruowania 
tożsamości osobistej w okresie wyłaniającej się dorosłości

Sense of coherence, religiosity and identity style in emerging adulthood

Abstract. The aim of this study was to analyze the relationship between sense of coherence, iden-
tity styles and religiosity during emerging adulthood. The study included 153 subjects (aged 18 
to 25 years). The hypothesis about a relationship between identity styles and sense of coherence 
was only partially confirmed. The analysis showed that a diffuse-avoidant style reduces the sense 
of coherence as well as its components: comprehensibility and meaningfulness. The other iden-
tity styles turned out not to be predictors of sense of coherence but there was a positive correla-
tion between the normative style and sense of coherence. There was no relationship between the 
informational style and sense of coherence. Also the level of religiosity proved to have no rele-
vance to sense of coherence. 
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WPROWADZENIE

Wchodzenie w dorosłość okazuje się obecnie 
procesem znacznie dłuższym, trudniejszym 
i bardziej złożonym niż wcześniej. Młodzi lu-
dzie odraczają moment podejmowania ról i rea-
lizacji zadań przewidzianych na okres wczesnej 
dorosłości. Coraz później wchodzą w związki 
małżeńskie lub trwałe związki partnerskie, od-
suwają decyzje o rodzicielstwie, później zaczy-
nają pracę zawodową. W następstwie tego prze-
dłuża się proces eksplorowania niezliczonych 
możliwości, jakie oferuje im współczesna rze-
czywistość, a ponieważ społeczeństwo dopusz-
cza niemal absolutną swobodę wyborów, wy-
dłużeniu ulega proces konstruowania własnej 
tożsamości. Współczesny młody człowiek póź-
niej w porównaniu z jego rówieśnikiem sprzed 
kilkunastu laty podejmuje się realizacji zadań 
przypadających na okres dorosłości i dłużej 

realizuje te przypadające na czas adolescencji. 
Wymienione zmiany w stylu życia młodych lu-
dzi stanowią, zdaniem Jeffreya Arnetta (2000; 
2004; 2006), podstawy do wyróżnienia nowe-
go okresu rozwojowego, który badacz okre-
śla jako wyłaniającą się dorosłość (ang. emer-
ging adulthood). Wśród cech dystynktywnych 
tego okresu wymienia poszukiwanie własnej 
tożsamości, uznając, że proces ten nie zamyka 
się, jak wskazywał Erik Erikson (1950/2000; 
1959/2004), w okresie adolescencji, ale trwa 
nawet do trzydziestego r. ż. 

Aczkolwiek nie wszyscy badacze podziela-
ją opinię Arnetta w kwestii wyróżnienia nowego 
okresu rozwojowego, to jednak trudno zaprze-
czyć, że wchodzenie w dorosłość trwa obecnie 
dłużej i wydaje się trudniejsze, aniżeli to było 
jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Warto zatem bli-
żej się przyjrzeć temu okresowi życia i spróbo-
wać go dokładniej scharakteryzować. Zaintere-
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sowało nas poczucie koherencji osób będących 
w okresie wyłaniającej się dorosłości, charak-
teryzującym się, zdaniem Arnetta (2000; 2004; 
2006), brakiem stabilności, przeświadczeniem 
o ogromnych możliwościach przy jednoczesnym 
poczuciu bycia między adolescencją a dorosłoś-
cią oraz koncentracją na sobie, a także poszuki-
waniami związanymi z tożsamością. Interesowa-
ło nas, w jakim stopniu młodzi ludzie, będący 
w trakcie konstruowania tożsamości i określania 
własnej drogi życiowej, poszukujący życiowych 
celów i sensu podejmowanych działań, mają po-
czucie sensowności, zrozumiałości i zaradności, 
oraz jaki jest udział poziomu religijności mło-
dych ludzi i wypracowanego przez nich stylu toż-
samości w kształtowaniu poczucia koherencji.

W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI

Jednym z głównych zadań rozwojowych, przed 
jakim staje człowiek zmierzający ku dorosło-
ści, jest zbudowanie własnej tożsamości. Erik-
son (1950/2000; 1959/2004) uważał, że proces 
kształtowania tożsamości osobistej i poszuki-
wania odpowiedzi na pytanie o to, kim się jest 
i ku jakim celom zdąża się w życiu, zamyka 
się w okresie adolescencji. Coraz częściej jed-
nak badacze zwracają uwagę na to, że proces 
ten trwa dłużej, aniżeli wskazywał Erikson, 
tak że wyraźnie wykracza poza drugą dekadę 
życia (McAdams, de St. Aubin, Logan, 1993; 
Waterman, 1982; Whitbourne, Tesch, 1985). Są 
również tacy, którzy proponują, aby ujmować 
tożsamość w kategoriach zmienności i możli-
wości, a zatem jako odpowiedź na pytanie nie 
o to, „kim jestem”, ale o to, „kim mogę się stać” 
(Amiot, de la Sablonniere, Terry, Smith, 2007; 
Bauman, 2007; Hermans, Dimaggio, 2007), co 
oznacza, że trudno zamknąć ten proces w jakichś 
określonych granicach wiekowych. Piotr Oleś 
(2012), podzielając ten pogląd, uważa, że toż-
samość osobista w coraz większym stopniu ma 
charakter tymczasowy, relatywny i niejedno-
znaczny, co odpowiada wymogom współczes-
nego świata i daje osobie szanse dobrej adap-
tacji do wciąż zmieniającej się rzeczywistości 
i wielości kontekstów, w których ona funkcjo-
nuje. Zdaniem Arnetta (2000; 2006) czas wcho-

dzenia w dorosłość, od 18 do nawet 29 roku ży-
cia, to okres, w którym młody człowiek nadal 
poszukuje swojej tożsamości. 

Erikson (1950/2000; 1959/2004), opisu-
jąc rozwój poprzez osiem stadiów wyróżnio-
nych na podstawie pewnych fundamentalnych 
problemów czy też konfliktów, z którymi oso-
ba musi się skonfrontować w różnych momen-
tach swojego życia, za centralny uważa czas 
kształtowania tożsamości osobistej. Stadium 
piąte, w którym dochodzi do formowania toż-
samości, a które zdaniem Eriksona przypada 
na okres dojrzewania, to czas przechodzenia 
od dzieciństwa do dorosłości. Sposób rozwią-
zania kryzysu tożsamościowego w znacznym 
stopniu rzutuje na zdolność osoby do rozwią-
zywania konfliktów pojawiających się na ko-
lejnych etapach dorosłości. 

Kontynuatorem myśli Eriksona jest James 
Marcia (1987), który wprowadził termin „sta-
tusu tożsamości”, odnoszący się do stopnia jej 
rozwoju oraz sposobu, w jaki osoba formu-
je własną tożsamość. Marcia wyróżnia czte-
ry statusy tożsamości, opisując je za pomocą 
dwóch wymiarów: eksploracji i zaangażowa-
nia. Najmniej rozwojowo zaawansowany sta-
tus to tożsamość rozproszona, charakteryzująca 
osoby, które nie podjęły poszukiwań i nie anga-
żują się w realizację konkretnych celów i jasno 
określonych zadań. Tożsamość przejęta ozna-
cza brak poszukiwań i zaangażowania w reali-
zację przejętych od innych gotowych wzorców 
działania i celów życiowych. Ciągłe poszuki-
wanie i brak zaangażowania to moratorium, 
które zazwyczaj poprzedza osiągnięcie tożsa-
mości. Najbardziej dojrzałym statusem tożsa-
mości w tym ujęciu jest tożsamość osiągnięta, 
oznaczająca zaangażowanie w realizację jasno 
sformułowanych zadań i celów życiowych, któ-
re poprzedzone zostało poszukiwaniami i bada-
niem różnych możliwości rozwoju.

Jakkolwiek propozycja Marcii jest intere-
sująca i stwarzając możliwości prowadzenia 
badań empirycznych, niewątpliwie się przy-
czyniła do pełniejszego zrozumienia sposobu 
radzenia sobie osoby z kryzysem tożsamoś-
ciowym i budowania własnej tożsamości, to 
status tożsamości odnosi się do zadań zreali-
zowanych w przeszłości, a cały model ma cha-
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rakter raczej statyczny. Procesualne podejście 
zaproponował natomiast Michael Berzonsky 
(1989), który postuluje wyróżnienie trzech sty-
lów tożsamości: informacyjnego, normatyw-
nego i dyfuzyjno-unikającego. Styl tożsamo-
ści odzwierciedla aktualny stosunek osoby do 
informacji dotyczących Ja i sposób ich prze-
twarzania oraz określa rodzaje mechanizmów 
zaradczych (ang. coping mechanism), jakimi 
posługuje się podmiot, konfrontując się z trud-
nymi sytuacjami. 

Osoby o informacyjnym stylu tożsamości 
(ang. informational style) są otwarte na nowe 
informacje dotyczące Ja i gotowe do przeor-
ganizowania swoich konstruktów tożsamoś-
ciowych pod wpływem informacji zwrotnych 
niezgodnych z ich dotychczasowymi pogląda-
mi. Charakteryzują się refleksyjnością, krytycy-
zmem oraz skłonnością do rozważania i ewen-
tualnej modyfikacji różnych aspektów własnej 
tożsamości. W sytuacji podejmowania ważnych 
decyzji, do których niewątpliwie należą te do-
tyczące tożsamości, podmiot dokładnie bada 
i analizuje różne możliwości, zanim zaanga-
żuje się w jedną z nich, a zaangażowanie ma 
charakter plastyczny i poddawane jest rewizji. 

Dla normatywnego stylu tożsamości (ang. 
normative style) kluczowymi charakterysty-
kami są konformizm i naśladowanie. Osoby 
o tym stylu przejmują wzorce, przekonania, 
normy i wartości od osób znaczących, tłu-
miąc eksplorację lub w ogóle jej nie wzbu-
dzając. Określane są jako osoby poznawczo 
zamknięte, tworzące stabilną konstrukcję Ja, 
o sztywnym, dogmatycznym zaangażowaniu. 
Rozwiązując problemy i podejmując ważne 
życiowe decyzje, szukają pomocy u autory-
tetów i osób znaczących, w niewielkim stop-
niu dopuszczając informacje niezgodne z ich 
własną koncepcją Ja, w konsekwencji czego 
są mało podatne na zmiany.

Osoby o stylu dyfuzyjno-unikającym (ang. 
difuse-avoidant style) przejawiają wyraźną nie-
chęć do konfrontowania się z problemami, ra-
dzenia sobie z sytuacjami trudnymi i podej-
mowania ważnych życiowych decyzji. Styl 
dyfuzyjno-unikający oznacza zwłokę w okre-
ślaniu własnych priorytetów, działania omija-
jące kwestie problemowe, a gdy to okazuje się 

niemożliwe – podejmowanie decyzji wyłącz-
nie z perspektywy obecnej chwili. Zachowania 
takie wynikają z braku zorganizowanej, stabil-
nej koncepcji Ja i zaangażowania.

Berzonsky (1992), podobnie jak Marcia, 
poza trzema stylami tożsamościowego przetwa-
rzania informacji uwzględnia w swoim modelu 
czynnik określany jako zaangażowanie, który 
z jednej strony nadaje sens wybieranym celom, 
wyznaczając kierunek działań, a z drugiej może 
służyć do monitorowania, oceny i regulowania 
zachowania podmiotu na podstawie uzyskiwa-
nych informacji zwrotnych.

Berzonsky (1989) wskazuje na analogię mię-
dzy wyróżnionymi przez siebie stylami tożsa-
mości: informacyjnym, normatywnym i dyfu-
zyjno-unikającym a odpowiednimi statusami 
tożsamości autorstwa Marcii: osiągniętej, prze-
jętej i rozproszonej. 

Model tożsamości osobistej zaproponowa-
ny przez Berzonsky’ego, z uwagi na ujmowa-
nie tożsamości w kategoriach procesu prze-
twarzania informacji i strategii podejmowania 
ważnych życiowych decyzji, w tym tych do-
tyczących tworzenia lub zmiany tożsamości, 
wydaje się dobrze wpisywać w nurt myśle-
nia o tożsamości w kategoriach jej zmienno-
ści w biegu życia.

POCZUCIE KOHERENCJI

Poczucie koherencji (ang. sense of coheren-
ce) – termin wprowadzony przez Aarona 
Antonovsky’ego (1987/1995) – odnosi się do 
zasobów indywidualnych jednostki umożli-
wiających jej radzenie sobie z sytuacjami trud-
nymi. Jest to „globalna orientacja człowieka” 
określająca stopień, w jakim człowiek ma po-
czucie, że otaczający go świat jest sensowny, 
zrozumiały, a on posiada zasoby, które pozwo-
lą mu sprostać wymaganiom sytuacji. Poczu-
cie koherencji składa się z trzech elementów: 
poczucia zrozumiałości (ang. comprehensibi-
lity), poczucia zaradności (ang. manageability) 
oraz poczucia sensowności (ang. meaningful-
nes). Poczucie zrozumiałości odnosi się do stop-
nia, w jakim człowiek traktuje bodźce dociera-
jącego do niego ze środowiska zewnętrznego 
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i wewnętrznego jako jasne, spójne, ustruktura-
lizowane, przewidywalne i możliwe do wyjaś-
nienia. Poczucie zaradności wskazuje, w jakim 
stopniu osoba postrzega posiadane zasoby jako 
wystarczające do sprostania wymaganiom sta-
wianym przez napływające bodźce. Poczucie 
sensowności to trzeci i najważniejszy według 
Antonovsky’ego komponent koherencji, który 
stanowi wymiar motywujący przez to, że okre-
śla stopień, w jakim osoba odczuwa sens życia 
i działania. Osoby o wysokim poczuciu kohe-
rencji trafnie oceniają rzeczywistość, a życie 
i sytuacje, jakie ono ze sobą niesie, postrzegają 
jako wyzwanie, a nie zagrożenie. Zarówno An-
tonovsky (1987/1995), jak i inni badacze (np. 
Sheridan, Radmacher, 1992) żywią przekona-
nie, że poczucie koherencji decyduje o wybo-
rze strategii radzenia sobie w trudnych sytua-
cjach. Badania empiryczne wskazują na istnienie 
związku między poczuciem koherencji a wyko-
rzystywanymi stylami radzenia sobie. Młodzież 
o wysokim poczuciu koherencji częściej stoso-
wała styl radzenia sobie skoncentrowany na za-
daniu i zdecydowanie rzadziej skoncentrowa-
ny na emocjach (Kosińska-Dec, Jelonkiewicz, 
1997). Nie udało się jednak określić kierunku 
zależności między koherencją a stylami radze-
nia sobie (Jelonkiewicz, Kosińska-Dec, 2001).

PROBLEMATYKA BADAŃ

W związku z tym, że poczucie koherencji okre-
śla stopień, w jakim osoba potrafi rozwiązywać 
sytuacje trudne, a okres wyłaniającej się doro-
słości jest czasem, w którym młody człowiek 
musi podejmować wiele ważnych decyzji oraz 
niejednokrotnie borykać się z różnymi proble-
mami, chciałyśmy dowiedzieć się, jaki poziom 
koherencji prezentują młodzi ludzie. Intereso-
wał nas także związek między poczuciem ko-
herencji a przyjętymi przez jednostkę strategia-
mi podejmowania ważnych życiowych decyzji, 
w tym również dotyczących budowania własnej 
tożsamości. Formowanie własnej tożsamości, 
oznaczające próbę określenia własnego miejsca 
w świecie, tego, kim się jest, oraz swoich ce-
lów życiowych, stanowi najważniejsze zadanie 
adolescencji i wyłaniającej się dorosłości, a spo-

sób jego rozwiązania w znacznym stopniu wy-
znacza dalszy rozwój i sposób funkcjonowa-
nia człowieka dorosłego. Zastanawiając się nad 
związkiem między poczuciem koherencji a wy-
różnionymi przez Berzonsky’ego stylami toż-
samości, odnoszącymi się do społeczno-po-
znawczych strategii i procesów przetwarzania 
informacji w sytuacji tworzenia lub przekształca-
nia własnej tożsamości, warto przywołać wpro-
wadzone przez Antonovsky’ego (1987/1995) 
pojęcie „ogólne zasoby odpornościowe” (ang. 
generalized resistance resources). Termin ten 
odnosi się do właściwości osoby, środowiska 
i kultury, które określają możliwości unikania 
stresorów oraz wspierają procesy radzenia sobie 
z wymaganiami i stresorami wpływającymi na 
organizm. Kreują tym samym dane doświadcze-
nia życiowe, które zwrotnie mogą mieć udział 
w modyfikacji poziomu poczucia koherencji oso-
by. Jeśli przyjąć, że wypracowany przez osobę 
styl tożsamości, który określa sposób opracowa-
nia informacji dotyczących Ja i strategie rozwią-
zywania problemów, jest taką charakterystyką 
jednostki, która w istotny sposób wyznacza jej 
życiowe doświadczenie, to można założyć, iż 
styl tożsamości będzie wpływał na poziom jej 
poczucia koherencji. Warto zaznaczyć, że we-
dług Antonovsky’ego (1987/1995) wśród za-
sobów jednostki istotną grupę stanowią cechy 
psychiczne osoby, a zwłaszcza cechy struktury 
Ja, w tym poczucie tożsamości. Silne poczucie 
Ja i skonsolidowana tożsamość sprzyjają jego 
zdaniem poczuciu koherencji.

Z drugiej jednak strony, opierając się na prze-
konaniach zarówno Antonovsky’ego (1987/1995), 
jak i Sheridana i Radmachera (1992) o znacze-
niu poczucia koherencji dla skuteczności sto-
sowanych strategii radzenia sobie w sytuacjach 
trudnych, można zakładać, że to poczucie kohe-
rencji wpływa na wypracowany przez jednost-
kę styl tożsamości, który określa właśnie spo-
sób podejmowania przez nią decyzji i radzenia 
sobie z sytuacjami trudnymi.

Kolejną uwzględnioną przez nas zmienną 
jest religijność, która powiązana jest zarów-
no z tożsamością, jak i poczuciem koherencji. 
Religia, oprócz wsparcia społecznego, jest za-
liczana przez Antonovsky’ego do społeczno-
-kulturowych zasobów tkwiących w osobie lub 
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otoczeniu i wraz z autentyczną wiarą sprzyja 
poczuciu koherencji. 

Sposób rozumienia religijności przyjęłyśmy 
za Stefanem Huberem (2003), który rozważa ją 
w kategoriach konstruktów dotyczących religii. 
Konstrukty te mogą zajmować mniej lub bar-
dziej centralną pozycję w systemie osobowości 
jednostki, co wiąże się z częstością ich aktywo-
wania. Im częściej jednostka odwołuje się do 
kwestii związanych z religią, rozważając różne 
problemy, tym system konstruktów religijnych 
zajmuje bardziej centralną pozycję i odgrywa 
ważniejszą rolę w jej życiu. Bardziej peryferyj-
ne usytuowanie konstruktów religijnych w sy-
stemie konstruktów osobowościowych, co wią-
że się z ich rzadszym aktywowaniem, oznacza, 
że zajmują one pozycję podporządkowaną, a to 
zdaniem Hubera przekłada się na religijność he-
teronomiczną i zewnętrzną motywację religij-
ną. Brak zainteresowania kwestiami religijnymi 
oraz brak odniesień do religii przy rozważaniu 
życiowych problemów i podejmowaniu decy-
zji oznacza religijność marginalną. 

PYTANIA BADAWCZE I HIPOTEZY

Celem podjętych badań1 było określenie zarów-
no ogólnego poczucia koherencji osób w okre-
sie wyłaniającej się dorosłości oraz poszcze-
gólnych jego składowych, a więc poczucia 
sensowności, zrozumiałości oraz zaradności, 
jak i wzajemnych związków między poczu-
ciem koherencji a religijnością oraz sposobem 
konstruowania przez jednostkę tożsamości oso-
bistej i stopniem jej zaangażowania dostarcza-
jącego celu i kierunku działaniom podejmowa-
nym przez jednostkę.

Postawiono następujące pytania badawcze:
• Czy styl tożsamości wiąże się z poczuciem 

koherencji w okresie wyłaniającej się do-
rosłości? 

• Czy istnieje związek między religijnością 
młodych w wyłaniającej się dorosłości a po-
siadanym przez nich poczuciem koherencji? 

• Czy religijność i styl tożsamości oraz zaan-
gażowanie tożsamościowe osoby określają-
ce cel i kierunek jej działań stanowią pre-
dyktory poczucia koherencji?

Sformułowano następujące hipotezy:
• H 1. Zaangażowanie tożsamościowe stano-

wić będzie predyktor poczucia koherencji 
i wszystkich trzech jego składników: poczu-
cia sensowności, zrozumiałości i zaradności.

• H 2. Poczuciu koherencji będzie sprzyjać 
wypracowaniu normatywnego i informa-
cyjnego stylu tożsamości. 

• H 3. Styl dyfuzyjno-unikający będzie osła-
biał poczucie zarówno koherencji, jak i sen-
sowności, zaradności oraz zrozumiałości.

• H 4. Osoby o religijności autonomicznej 
będą posiadały silniejsze poczucie koheren-
cji aniżeli osoby o religijności marginalnej 
i heteronomicznej.

• H 5. Poczuciu sensowności stanowiącemu 
centralny element koherencji sprzyjać bę-
dzie wyższy poziom religijności, a także 
normatywny i informacyjny styl tożsamości.

Metoda

Osoby badane

Przebadano 153 osoby w wieku od 18 do 25 lat 
(M = 20.8; SD = 2.1), w tym 80 kobiet (52%) 
i 73 mężczyzn (48%). 27% osób badanych sta-
nowili uczniowie szkół średnich (liceum i tech-
nikum), a pozostałe 73% – studenci różnych 
kierunków i osoby pracujące, które ukończy-
ły studia. 

Narzędzia badawcze

Do określenia poziomu poczucia koheren-
cji użyto narzędzia opracowanego przez 
Antonovsky’ego – Kwestionariusza orientacji 
życiowej (SOC-29) (The Sense of Coherence 
Scal) w polskiej adaptacji dokonanej przez ze-
społy z Zakładu Psychologii Klinicznej IPiN 
w Warszawie, Zakładu Psychoprofilaktyki In-
stytutu Psychologii UAM w Poznaniu oraz Za-
kładu Psychologii Pracy Instytutu Medycyny 
Pracy w Łodzi. Kwestionariusz mierzy ogólny 
poziom koherencji oraz jego komponenty: po-
czucie zaradności, zrozumiałości i sensowności. 
Kwestionariusz składa się z 29 pytań dotyczą-
cych różnych aspektów życia, na które osoba 
badana odpowiada, dokonując wyboru jednej 
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z siedmiu możliwości oznaczonych cyframi 
od 1 do 7, uporządkowanych na skali szacun-
kowej. Właściwości psychometryczne testu są 
zadowalające: α-Cronbacha dla całej skali wy-
nosi od .85, a dla podskal od .72 do .75 (Mro-
ziak, 1996). W prowadzonych przez nas bada-
niach współczynnik ten wynosił .80 dla całej 
skali i od .70 do .72 dla podskal. 

Style tożsamości badano za pomocą Kwe-
stionariusza stylów tożsamości (ISI-3) (Iden-
tity Style Inventory) autorstwa Berzonsky’ego 
w polskiej adaptacji Alicji Senejko. Kwestio-
nariusz zawiera 40 twierdzeń opisujących prze-
konania, postawy i zachowania, do których ba-
dany ustosunkowuje się na pięciostopniowej 
skali szacunkowej. Kwestionariusz zawiera 
skalę: informacyjną, normatywną, dyfuzyjno-
-unikającą oraz zaangażowania. W badaniach 
polskich współczynnik zgodności wewnętrznej 
α-Cronbacha wynosił od .61 do .81 (Senejko, 
2010), co wskazuje na zadowalającą rzetelność 
skal. W prezentowanych badaniach współczyn-
nik α-Cronbacha wynosił od .49 do .64.

Do badania religijności użyto narzędzia opra-
cowanego przez Stefana Hubera: Skali religij-
ności C-15 w polskiej adaptacji Beaty Zarzy-
ckiej (2007). Skala składa się z pięciu podskal 
testujących wymiary religijności wyróżnione na 
podstawie koncepcji wielowymiarowej struktu-
ry religijności Starka i Glocka (1968):
1. Zainteresowanie problematyką religijną, 

określające zarówno stopień zaintereso-
wania, jak i poznawczego zaangażowania 
w opracowanie treści religijnych. 

2. Doświadczenie religijne, które wskazuje na 
obecność Transcendencji w codziennym do-
świadczeniu osoby.

3. Modlitwa, będąca wyrazem nawiązywania 
kontaktu z rzeczywistością transcendental-
ną oraz subiektywnego znaczenia osobowe-
go kontaktu z Transcendencją.

4. Przekonania religijne, określające stopień 
pewności osób badanych co do istnienia 
rzeczywistości transcendentalnej.

5. Kult określający częstość i subiektywną waż-
ność udziału w nabożeństwach religijnych.
Badania prowadzone przez autorkę pol-

skiej adaptacji narzędzia Hubera wskazały na 
zadowalającą rzetelność i trafność skali C-15 

(Zarzycka, 2007). W prezentowanych bada-
niach rzetelność (α-Cronbacha) obliczona dla 
poszczególnych skal wynosiła od .87 do .94. 

WYNIKI

Statystyki opisowe poczucia koherencji, pozio-
mu religijności oraz stylów tożsamości prezen-
towanych przez osoby badane zawiera tabela 1.

Uzyskane wyniki wskazują, że badani przez 
nas młodzi ludzie wkraczający w dorosłość po-
siadają umiarkowane poczucie koherencji prze-
jawiające się poczuciem zrozumiałości otacza-
jącego świata i napływających z niego bodźców 
i przekonaniem, że mają zasoby pozwalające na 
radzenie sobie z wyzwaniami, jakie świat ten przed 
nimi stawia. Prezentują jednocześnie raczej wy-
sokie poczucie sensowności, co świadczy o ich 
poczuciu sensu życia i podejmowanych przez 
nich działań oraz motywuje ich do mierzenia się 
z zadaniami, jakie stawia przed nimi życie, i ra-
dzenia sobie z pojawiającymi się trudnościami.

Pierwszą interesującą nas kwestią były związ-
ki między stylami tożsamości i tożsamościowym 
zaangażowaniem a poczuciem koherencji. Prze-
prowadzone analizy (tabela 2) pozwalają mó-
wić o związku między poczuciem koherencji 
oraz poszczególnymi jego składowymi a sty-
lem normatywnym, dyfuzyjno-unikającym oraz 
zaangażowaniem. W wypadku stylu normatyw-
nego oraz zaangażowania odnotowałyśmy do-
datnią pozytywną korelację z poczuciem kohe-
rencji oraz poczuciem sensowności, zaradności 
i zrozumiałości, a w przypadku stylu dyfuzyjno-
-unikającego korelację ujemną. Uzyskane dane 
wskazują na brak związku między stylem infor-
macyjnym a ogólnym poczuciem koherencji.

Kolejne postawione przez nas pytanie do-
tyczyło związku religijności z poczuciem ko-
herencji. Analizując dane zawarte w tabeli 3, 
stwierdzamy brak związku między poziomem 
religijności i jej poszczególnymi składowymi 
a ogólnym poczuciem koherencji. Uwzględnia-
jąc dane aspekty koherencji, można rozpoznać 
słabą pozytywną korelację między poczuciem 
sensowności a ogólną miarą religijności, a także 
przekonaniami religijnymi, modlitwą i kultem 
oraz słabą negatywną korelację między poczu-
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Tabela 1. Statystyki opisowe badanych zmiennych: poczucia koherencji, poziomu religijności, stylów 
tożsamości (N = 153)

Zmienna Średnia Minimum Maksimum Odchylenie 
standardowe

SKALA RELIGIJNOŚCI

Zainteresowanie 
problematyką religijną 7.99 3.00 15.00 2.71

Przekonania religijne 11.31 3.00 15.00 3.69

Modlitwa 9.16 3.00 15.00 4.14

Doświadczenie religijne 7.56 3.00 15.00 3.26

Kult 8.69 3.00 15.00 4.05

Wynik globalny w skali Religijności 44.71 15.00 75.00 17.85

STYLE TOŻSAMOŚCI

Styl informacyjny 37.19 17.00 48.00 5.26

Styl normatywny 29.59 15.00 44.00 5.32

Styl dyfuzyjny 25.51 11.00 47.00 6.42

Zaangażowanie 36.55 18.00 49.00 5.42

KOHERENCJA

Poczucie zrozumienia 3.98 2.00 6.10 .82

Poczucie zaradności 4.73 2.20 7.70 1.00

Poczucie sensowności 5.05 2.25 6.88 1.04

Wynik globalny w skali Koherencji 13.76 6.45 20.70 2.86

Tabela 2. Związki między stylami tożsamości a poczuciem koherencji ( r-Pearsona, N = 153)

Zmienna
Koherencja 

Poczucie  
zrozumumienia

Koherencja
Poczucie  

zaradności

Koherencja
Poczucie  

sensowności

Koherencja
Wynik  

globalny

Styl informacyjny .09 .11 .15 .14

Styl normatywny .30 .16 .26 .28

Styl dyfuzyjny –.31 –.20 –.42 –.36

Zaangażowanie .34 .32 .46 .44

bold – korelacja istotna na poziomie p < .05



66 Dorota Czyżowska, Ewa Gurba

Tabela 3. Związki między składowymi religijności a poczuciem koherencji (r-Pearsona, N = 153)

Zmienna
Koherencja

Poczucie  
zrozumienia

Koherencja
Poczucie 

zaradności

Koherencja
Poczucie 

sensowności

Koherencja
Wynik  

globalny

Zainteresowanie
problematyką rel. –.02 –.18 .02 –.12

Przekonania 
religijne –.06 –.01 .20 .07

Modlitwa –.05 –.04 .18 .04

Doświadczenie 
religijne –.12 –.13 .12 –.04

Kult .02 –.03 .17 .07

Religijność
Wynik globalny –.08 –.07 .18 .02

bold – korelacja istotna na poziomie p < .05

Tabela 4. Wynik ogólny regresji wielokrotnej krokowej dla zmiennej zależnej: Poczucie koherencji

Zmienna zależna R R2 R2
sk F P

Poczucie koherencji .53 .28 .26 19.09 .000

Tabela 5. Wyniki analizy regresji wielokrotnej krokowej, zmienna zależna: Poczucie koherencji, predyk-
tory: Styl dyfuzyjny, Zaangażowanie, Zainteresowanie problematyką religijną 

Zmienna 
zależna Predyktory w modelu końcowym Beta rsemi R2 t P

Poczucie 
koherencji

Styl dyfuzyjny –.261 –.227 .067 –3.258 .001

Zaangażowanie .351 .312 .116 4.473 .000

Zainteresowanie problematyką  
religijną –.18 –.324 .067 –2.10 .038

ciem zrozumienia i zaradności a zainteresowa-
niem problematyką religijną.

Próbując określić charakter związku mię-
dzy poczuciem koherencji a religijnością i sty-
lami tożsamości, przeprowadziłyśmy analizę 
regresji wielokrotnej metodą krokową, w któ-
rej jako predyktory koherencji wystąpiły style 
tożsamości: normatywny, informacyjny i dy-
fuzyjno-unikający, oraz zaangażowanie tożsa-
mościowe, a także religijność.

 Analizując wyniki regresji dla poczucia ko-
herencji (tabele 4 i 5), stwierdzono, że predykto-
ry w modelu końcowym wyjaśniały łącznie 28% 
wariancji zmiennej zależnej (p < .01 ), a w mode-
lu znalazły się następujące predyktory: zaanga-
żowanie tożsamościowe, styl dyfuzyjno-unikają-
cy oraz zainteresowanie problematyką religijną. 

Przeprowadzone analizy pozwalają wnio-
skować, że zaangażowanie tożsamościowe ba-
danych sprzyja poczuciu koherencji, a dyfu-
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Tabela 6. Wynik ogólny regresji wielokrotnej krokowej dla zmiennej zależnej: Poczucie sensowności

Zmienna zależna R R2 R2
sk F P

Poczucie sensowności .521 .271 .261 27.888 .000

Tabela 7. Analizy regresji wielokrotnej krokowej, zmienna zależna: Poczucie sensowności, predyktory: 
Styl dyfuzyjny, Zaangażowanie

Zmienna 
zależna

Predyktory  
w modelu końcowym Beta rsemi R2 t P

Poczucie 
sensowności

Styl dyfuzyjny –.265 –.245 .525 –3.377 .000

Zaangażowanie .342 .304 .092 4.366 .000

zyjno-unikający styl tożsamości obniża jego 
poziom. Stwierdzono również ujemny zwią-
zek między poczuciem koherencji a zaintere-
sowaniem problematyką religijną, co oznacza, 
że bardziej intensywne zainteresowanie prob-
lematyką religijną przyczynia się do obniżenia 
poziomu poczucia koherencji. 

Przeprowadzono również analizę regresji dla 
wszystkich składowych poczucia koherencji: 
poczucia sensowności, zaradności oraz zrozu-
miałości, przyjmując za predyktory zaangażo-
wanie tożsamościowe oraz poszczególne style 
tożsamości (informacyjny, dyfuzyjno-unikają-
cy, normatywny), a także religijność i jej po-
szczególne składowe: zainteresowanie prob-

lematyką religijną, doświadczenie religijne, 
przekonania religijne, modlitwę, kult. Anali-
zując wyniki regresji wielokrotnej dla poczu-
cia sensowności (tabele 6 i 7), zauważono, że 
predyktory w modelu końcowym wyjaśnia-
ły łącznie 27% wariancji zmiennej zależnej 
(p < .01), a w modelu znalazły się zaangażo-
wanie i styl dyfuzyjno-unikający. Rezultaty 
przeprowadzonych badań wskazują, że zaan-
gażowanie tożsamościowe sprzyja poczuciu 
sensowności, a styl dyfuzyjno-unikający ob-
niża jego poziom. 

Przeprowadzając analizy dla poczucia zro-
zumiałości (tabele 8 i 9), stwierdzono, że pre-
dyktory w modelu końcowym wyjaśniały łącz-

Tabela 8. Wynik ogólny regresji wielokrotnej krokowej dla zmiennej zależnej: Poczucie zrozumienia 

Zmienna zależna R R2 R2
sk F P

Poczucie zrozumienia .461 .212 .197 13.397 .000

Tabela 9. Wyniki analizy regresji wielokrotnej krokowej, zmienna zależna: Poczucie zrozumienia, predyk-
tory: Styl dyfuzyjny, Zaangażowanie, Zainteresowanie problematyką religijną 

Zmienna zależna Predyktory w modelu 
końcowym Beta rsemi R2 t P

Poczucie zrozumienia 

Styl dyfuzyjny –.257 –.244 .048 –3.070 .003

Zaangażowanie .0258 .229 .053 3.149 .002

Zainteresowanie 
problematyką religijną –.269 –.260 .073 –3.578 .000
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Tabela 10. Wynik ogólny regresji wielokrotnej krokowej dla zmiennej zależnej: Poczucie zaradności 

Zmienna zależna R R2 R2
sk F P

Poczucie zaradności .385 .151 .140 11.545 .000

Tabela 11. Analizy regresji wielokrotnej krokowej, zmienna zależna: Poczucie zaradności, predyktory: 
Zaangażowanie, Zainteresowanie problematyką religijną 

Zmienna zależna Predyktory w modelu  
końcowym Beta rsemi R2 t P

Poczucie  
zaradności

Zaangażowanie .0374 .344 .116 4.574 .000

Zainteresowanie  
problematyką religijną –.231 –.228 .053 –4.574 .003

nie 21% wariancji zmiennej zależnej (p < .01). 
W modelu końcowym znalazły się następujące 
predyktory: zaangażowanie, styl dyfuzyjno-uni-
kający oraz zainteresowanie problematyką reli-
gijną. Uzyskane wyniki pozwalają wnioskować, 
że poczuciu zrozumiałości sprzyja zaangażowa-
nie tożsamościowe, obniża je natomiast styl dy-
fuzyjno-unikający oraz zainteresowanie prob-
lematyką religijną. 

Analizy przeprowadzone dla poczucia za-
radności (tabele 10 i 11) dowiodły, że predyk-
tory w modelu końcowym wyjaśniały łącznie 
15% wariancji zmiennej zależnej (p < .01), 
a w modelu znalazły się następujące predyk-
tory: zaangażowanie i zainteresowanie prob-
lematyką religijną. 

Podobnie jak w wypadku pozostałych skła-
dowych poczucia koherencji, poczuciu zarad-
ności sprzyja zaangażowanie tożsamościowe 
oraz mniejsze zainteresowanie problematy-
ką religijną.

DYSKUSJA

Celem prezentowanych badań było określenie 
związków między poczuciem koherencji osób 
w okresie wyłaniającej się dorosłości a styla-
mi tożsamości i religijnością. Założyłyśmy, że 
predyktorami poczucia koherencji określają-
cego indywidualne zasoby jednostki odnoszą-
ce się do możliwości radzenia sobie z sytua-
cjami trudnymi w tym okresie życia będą styl 

tożsamości i tożsamościowe zaangażowanie 
oraz religijność. 

Hipoteza 1 dotycząca związku między zaan-
gażowaniem w budowanie własnej tożsamości 
a koherencją i jej trzema składowymi: poczu-
ciem sensowności, zaradności i zrozumiałości, 
została w pełni potwierdzona. Zaangażowanie 
okazało się predyktorem poczucia koherencji 
oraz wszystkich jego składowych. Można za-
tem domniemywać, że poczucie celu i kierun-
ku działania, służące jednostce za podstawę do 
monitorowania, oceny i regulacji zachowania, 
a także napływających informacji zwrotnych, 
sprzyja postrzeganiu przez nią świata jako zro-
zumiałego i sensownego, a także zauważaniu 
zasobów pozwalających jej radzić sobie w róż-
nych sytuacjach i przezwyciężać trudności.

Hipotezy o związku między stylami tożsa-
mości a koherencją zostały potwierdzone jedy-
nie częściowo. Zgodnie z oczekiwaniami styl 
dyfuzyjno-unikający zmniejszał ogólne po-
czucie koherencji oraz poczucie sensowności 
i zrozumiałości (hipoteza 3). A zatem brak jas-
nej i zwartej koncepcji Ja oraz planów i celów 
życiowych obniża zdolność trafnej oceny rze-
czywistości, sprawia, że osoba postrzega trud-
ne sytuacje jako przekraczające jej zasoby i nie 
potrafi sobie z nimi radzić. 

Pozostałe style tożsamości (hipoteza 2) nie 
okazały się predyktorami koherencji, choć odno-
towano pozytywną korelację między stylem nor-
matywnym a poczuciem koherencji i wszystkimi 
jego wymiarami. Co ciekawe, nie stwierdzono 
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istotnego związku między stylem informacyj-
nym a poczuciem koherencji. Nie potwierdzi-
ła się hipoteza 5 mówiąca o związku poczucia 
sensowności ze stylami normatywnym i infor-
macyjnym, co wskazuje, że siła i kierunek mo-
tywacji aktywności osoby (poczucie sensow-
ności) nie zależą od sposobów konstruowania 
własnej tożsamości, a jedynie od poziomu zaan-
gażowania w realizację przyjętych celów. Uzy-
skane wyniki są nieco zaskakujące i niezgodne 
z oczekiwaniami Antonovsky’ego (1987/1995). 
Uważał on bowiem, że posiadanie jasnej i spój-
nej koncepcji Ja wzmacnia poczucie koheren-
cji, jak również wskazywał na związek między 
koherencją a strategiami radzenia sobie w sytu-
acjach trudnych, które w ujęciu Berzonsky’ego 
(1989) powiązane są ze stylami tożsamości. 
Być może uzyskane przez nas rezultaty wyni-
kają z faktu, że badane osoby w okresie wyła-
niającej się dorosłości są w trakcie formowania 
własnej tożsamości i wypracowywania okre-
ślonego tożsamościowego stylu, co sprawia, 
iż tworzące się dopiero koncepcja Ja i strate-
gie podejmowania ważnych życiowych decy-
zji i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi nie 
przekładają się jeszcze na poczucie koherencji 
osoby i jej indywidualne zasoby pozwalające 
mierzyć się z sytuacjami trudnymi.

Religijność okazała się nie mieć zasadni-
czo znaczenia dla poczucia koherencji (hipo-
tezy 4 i 5), co również nie potwierdza suge-
stii Antonovsky’ego traktującego wiarę jako 
sprzyjającą koherencji. Predyktorem poczucia 
koherencji, a także poczucia zaradności i zro-
zumiałości okazała się jedynie podskala: za-
interesowanie problematyką religijną. Osoby 
o wyższym poziomie zainteresowań religij-
nych posiadają niższe poczucie koherencji, 
szczególnie w zakresie poczucia zrozumiało-
ści i zaradności. Zależność tę można wyjaśnić 
w kontekście badań nad zjawiskiem wątpienia 
religijnego, które z jednej strony jest wyrazem 
poczucia braku zrozumienia zarówno kwestii 
teologicznych, jak i zjawisk w otaczającym jed-
nostkę świecie, a z drugiej strony wzbudza za-
interesowanie kwestiami religijnymi, przynaj-
mniej do czasu znalezienia satysfakcjonujących 
rozstrzygnięć (Puffer i wsp., 2008). Poza tym 
większe zainteresowanie poznawczym opra-

cowywaniem treści religijnych towarzyszą-
ce niższemu poczuciu koherencji, a zwłaszcza 
poczuciu zrozumiałości i zaradności może ozna-
czać, iż zbyt duże skupienie się na intelektual-
nym opracowaniu treści religijnych nie sprzy-
ja przeświadczeniu, że napływające ze świata 
zewnętrznego i wewnętrznego informacje są 
zrozumiałe, uporządkowane i przewidywal-
ne, a także osłabia poczucie posiadania środ-
ków umożliwiających sprostanie różnorodnym 
wyzwaniom. Nawet jeśli rzeczywiście w reli-
gijności to element zawierzenia i poczucia kon-
taktu z Transcendencją sprzyja lepszemu rozu-
mieniu otaczającej nas rzeczywistości i ufnemu 
przyjmowaniu tego, co ona niesie, oraz przeko-
naniu, że podołamy wyzwaniom, jakie ona sta-
wia, a nadmierny intelektualizm w sferze reli-
gijnej może obniżać to przekonanie, to jednak 
należy stwierdzić, iż uzyskana w prezentowa-
nych badaniach zależność między religijnoś-
cią a koherencją jest odmienna od zakładanej.

Otrzymane rezultaty zdają się wskazywać 
na to, że wzrost centralności religijności nie 
przekłada się na większe poczucie koherencji. 
W świetle teorii Antonovsky’ego (1987/1995), 
który uważał, że człowiek autentycznie wierzą-
cy posiada wyższe poczucie koherencji, oraz 
postawionej przez nas hipotezy uzyskane wy-
niki są nieco zaskakujące. Warto jednak zauwa-
żyć, że w badanej grupie młodych wkraczają-
cych w dorosłość zdecydowanie przeważały 
osoby o religijności marginalnej (24,2%) i he-
teronomicznej (57,5%), a stosunkowo niewie-
le było osób (18,3%), u których konstrukty re-
ligijne mają centralne miejsce w ich strukturze 
osobowości, co mogło zaważyć na wynikach 
naszych analiz. 

Przeprowadzone badania, wskazując na 
związek między koherencją i stylami tożsa-
mości, dowodzą jednocześnie, że związek ten 
może być bardziej złożony lub różny od zakła-
danego przez nas. W dalszych analizach na-
leżałoby rozważyć również odmienny kieru-
nek zależności między poczuciem koherencji 
a stylem tożsamości, przyjmując, że to poczu-
cie koherencji może wpływać na wypraco-
wane przez jednostkę społeczno-poznawcze 
strategie i procesy przetwarzania informacji 
w sytuacji tworzenia własnej tożsamości, co 
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byłoby także zgodne z sugestiami zarówno 
Antonovsky’ego (1987/1995, jak i Sheridana 
i Radmachera (1992). Odnotowany w prezen-
towanych badaniach brak związku między po-
ziomami religijności i koherencji wskazuje na 
potrzebę dalszych analiz w tym zakresie. Chcąc 
dogłębniej zbadać związek religijności z kohe-
rencją, warto byłoby pozyskać grupę bardziej 
zróżnicowaną pod względem religijności i do-
trzeć do osób o religijności nie tylko marginal-
nej i heteronomicznej, ale i religijności auto-
nomicznej, co w przeprowadzonych przez nas 
badaniach udało się tylko częściowo. 

Wchodzenie w dorosłość to dla młodych 
ludzi czas formowania własnej tożsamości, 
tworzenia życiowych planów, podejmowania 
ważnych decyzji, trudnych wyborów. W jaki 
sposób osoba poradzi sobie z realizacją zadań 
tego okresu rozwojowego, z jednej strony za-
leży od posiadanych przez nią zasobów, z dru-

giej może wpłynąć na to, z jaką „globalną orien-
tacją” wkroczy ona w dorosłe życie, w jakim 
stopniu będzie miała poczucie, że otaczający ją 
świat jest sensowny i zrozumiały, a ona sama 
ma zasoby pozwalające jej sprostać jego wyma-
ganiom. Warto poznać uwarunkowania tworze-
nia się poczucia koherencji oraz związki między 
koherencją a tożsamością, której kształtowanie 
stanowi ważne zadanie wyłaniającej się dorosło-
ści, a sposób jego realizacji określi, jak osoba 
będzie wypełniać kolejne zadania życiowe, ja-
kimi strategiami będzie się posługiwać, podej-
mując ważne życiowe decyzje. Prezentowane 
badania stanowią próbę odpowiedzi na pytanie 
o związek koherencji z tożsamością i religijnoś-
cią. W dalszych badaniach i analizach uwzględ-
nione zostaną również inne zmienne mogące 
mieć związek z poczuciem koherencji, a także 
podjęty zostanie wątek wzajemnych zależno-
ści między koherencją a tożsamością. 

PRZYPIS

1 Prezentowane badania stanowią fragment szerszego projektu badawczego.
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