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Żyjemy w czasach, które cywilizacyjnie różnią się 
od poprzednich kontekstami rozwoju podmiotowo-
ści i tożsamości (Arnett, 2001, 2006; Bandura, 2002; 
Bauman, 2007; Jarymowicz, 2008) oraz poszuki-
waniem nowych odpowiedzi na raczej odwieczne 
pytania, takie jak: W jakim kierunku powinien 
zmierzać prawidłowy rozwój jednostki (Obuchow-
ski, 2000; Sheldon i Kasser, 2001, 2008)? Jakie są 
dobre decyzje życiowe, edukacyjne czy zawodowe 
(Super, 1991)? Czy istnieją jakieś kryteria, które 
określają to, czego powinna się trzymać jednostka, 
by mogła stać się osobą, jaką chciałaby, mogłaby lub 
powinna być (Aspinwall, 2005; Oettingen i in., 2005; 
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SELF-IDENTITY IN THE FACE OF CHOICE: BETWEEN ADAPTATION TO AND ESCAPE
FROM REALITY

The relationship between environmental contexts of life and the development of desired 
identities by individuals is due to mutual determination of choices made by an individual 
in the present and possible identities in the future. In the face of pressures of the reality 
in the form of environmental supports or constraints (affordances) an individual makes 
choices between realities relevant to future possible selves, as well as choices between 
self-improvement goals in terms of their relevance to preferred ideal realities. The article 
discusses a determining role of cognitive processing of present reality in choices by 
individuals, their: 1 – possible selves goals, and 2 – mood of adaptation via place attachment 
versus place estrangement (goal attachment). In addition to these problems, two other 
issues are also discussed. The fi rst one concerns the problem of infl uence of cognitive 
processing of the actual and expected reality in terms of environmental affordances on 
the mood of choice of possible selves goals, and on the mood of choice of environments 
which are most relevant to identity-based preferred goals. The second one concerns the 
problem of meaning of mental contrasting of present reality with those of the dreamed 
and expected one for the changes in identity structure in categories of openness to 
displacement, motivational strategies of realizing future goals and self-regulation coping 
processes to identity relocation.  

Oleś, 2008)? Czego potrzebują ludzie, a szczegól-
nie ludzie młodzi, do zdefi niowania swojej własnej 
ścieżki życia (kariery) w kategoriach bezpieczeń-
stwa i spełnienia nadziei na udane życie (Super, 
1991; Brzezińska, 2003; Derbis, 2003; King, 2001; 
King i Hicks, 2007a)? 

Nowa rzeczywistość rozwoju tożsamości i współ-
czesnych modeli życia związana jest z nowymi pro-
blemami psychologicznymi takimi, jak: upłynnienie 
i uprzestrzennienie tożsamości (Hermans, 2004), 
co oznacza wielokontekstowość i uniwersalizację 
doświadczenia tożsamości w zawieszeniu między 
różnymi miejscami, przestrzeniami (np. przestrze-
niami mentalnymi czy cyberprzestrzeniami), kul-
turami etc. (Barsolou, 2003; Bahtia, 2002; Maalo-
uf, 2002); planowanie i realizację indywidualnych 
ścieżek życia ponad granicami zawodów, rynków 
pracy, państw, społeczności i kultur (boudnryless 
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career) (Bridges, 1995); transkulturalizację tożsa-
mości (Al-Ali, Koser, 2002; Hermans, 2004; Baver-
stock, 2005); permanentnym kryzysem tożsamości, 
który wymaga cyklicznego powtarzania w biegu ży-
cia procesów defi niowania statusu tożsamości (Mar-
cia, 2002) i odnawialnego radzenia sobie z tranzycja-
mi rozwojowymi (Kahana i Kahana, 1996; Prenda
i Lachman, 2001); oraz wirtualizacją tożsamości 
jako bądź odłączania się struktury i obrazu Ja od 
cielesnej realności świata w postaci fi zyczno-geogra-
fi cznego terytorium, obszaru i granic (Barsalou i in., 
2003; Niedenthal i in., 2005; Budakowska, 2005), 
bądź przenoszenia tożsamości wręcz do cyberprze-
strzeni (Lifton, 1998; Matthews, 2005).

Najbardziej znaczącymi wyznacznikami współcze-
snego środowiskowego kontekstu defi niowania toż-
samości jest jej totalna dyskontynuacja (Breakwell, 
1986; Vignoles i in, 2007) w formie doświadczanej 
nieciągłości zatrudnienia czy umierania zawodów 
(Rifkin, 2001), zmian w miejscach zamieszkania i de-
fi nicji „dom” (Hill, 1996; Fried, 2000; Howarth, 2002), 
nieustających tranformacji i dostosowań postrzega-
nych granic (Lifton; 1999; Mizińska, 1998; Levitt, 
2004; Oettingen i in., 2005) zawieszania się bądź 
krótkiego trwania znaczeń kulturowych (Burszta, 
2005; Matthews, 2005; Bauman, 2007), tymczaso-
wości i nieciągłości tożsamości w stosunku do miej-
sca, czasu i przestrzeni (provisional identities) (Hill, 
1996; Timotijevis i Breakwell, 2000; Deaux, 2007; 
Sani, 2008). 

Podtrzymywanie ciągłości stylu życia i własnej 
tożsamości w zmieniającym się świecie wymaga od 
jednostki stałego przełączania się między osobo-
wościowymi i środowiskowymi zasobami odniesie-
nia (Matthews, 2005), stałego przedefi niowywania 
granic swojej tożsamości (Ethier i Deaux, 1994; 
Budakowska, 2005; Hermans, 2004) i dokonywanie 
stałego wyboru tożsamości optymalnych w danych 
warunkach i dla danej rzeczywistości oczekiwanej 
(Oettingen i in., 2005). W różnych okresach histo-
rycznych i w różnych okolicznościach kulturowych 
sprawdzają się różne modele tożsamości. W nieda-
lekiej przeszłości wybór modelu tożsamości, jak np. 
narodowej, był ważny przede wszystkim w wymia-
rze ciągłości społecznej jako podstawa i cel kształ-
towania patriotyzmu, wychowania, reprodukcji 
elit etc. (Bokszański, 2006; Boredieau i Passeron, 
2006) czy też rozwoju tożsamości zawodowej jako 
konstruktu odnoszonego do grupy narodowej lub 
społeczności zorganizowanej w ramach państwa 
narodowego (Super, 2000; Bańka, 2007). Obecnie 
wybór modelu tożsamości jest równie ważny, a często 
nawet ważniejszy, w wymiarze indywidualnym (Se-
dikides i Gaertner, 2005) jako podstawa defi niowa-

nia tożsamości możliwych (possible selves) (Markus 
i Nurius, 1986), tożsamości pożądanych (hoped-for 
self), oczekiwanych (expected self) i niechcianych 
(feared self, scared self) (Markus i Nurius, 1986; 
Markus, 1977; Oyserman i Markus, 1990; Robin-
son i Davis, 2001; King i Hicks, 2007).

Wybór tożsamości, to zarówno rozwojowa ko-
nieczność stałego redefi niowania statusu tożsamosci 
(Lifton, 1999; Marcia, 2002), rozwojowa możliwość 
ucieczki od środowiskowej determinacji i reproduk-
cji (Bordieau, 1997; Blustein i in., 2002) i kompen-
sowania defi cytów w afordancjach rozwojowych 
otoczenia poprzez oparcie celów życiowych na mo-
tywacji wewnętrznej (Ryan i in., 1995; Zirkel i Can-
tor, 1990; Deci i in., 2000; Oettingen i in., 2005), 
jak i rozwojowa potrzeba działania autonomicznego 
i podmiotowego niezależnego od nacisków środowi-
ska (Gibson, 1994; Reed, 1996) w formie zautomaty-
zowanej woli (Aarts i Dijsktherius, 2000, 2003a i b; 
Vignoles i in., 2005) czy działania zautomatyzowa-
nego (Aarts, 2007, 2008).

Wybór tożsamości w przestrzeni decyzyjnej za-
wierającej się między wolnością podejmowania 
działań – nawet w tak skrajnej formie, jak „nic nie 
robienie” (Anderson, 2003), a koniecznością działa-
nia w poszukiwaniu lepszej przyszłości (Ouwehand 
i in., 2004; Bańka, 2009) ma wiele aspektów czy też 
znaczeń. Po pierwsze, wybór tożsamości to selek-
cja tych elementów (motywów) tożsamościowych 
(Vignoles i in., 2005, 2006, 2008), które jednostka 
najbardziej preferuje dla defi niowanej przez siebie 
tożsamości prawdziwej (Sheldon i in., 1997). Może 
to oznaczać z jednej strony wybór określonej formy 
tożsamości, jak np. indywidualnej vs społecznej czy 
tożsamości miejsca vs tożsamości uniwersalnej, a z 
drugiej – wybór spośród motywów tożsamościowych 
tego najbardziej centralnego elementu, jak np. 
dystynkcji, dla konstruowanej struktury tożsamo-
ści (Vignoles, 2009). Po drugie, wybór tożsamości 
oznaczać może wybór różnych funkcji dla poszcze-
gólnym form lub elementów tożsamości, jak np. 
identyfi kacji z miejscem fi zycznym a nie z grupą 
społeczną (Dixon i Durrheim, 2000), z wartościami 
społecznie konstruowanymi jak materialne bogactwo, 
a nie z celami personalnymi jako zadaniami rozwoju 
osobistego (Kasser i Ryan, 1993, 1996). Po trzecie, 
wybór tożsamości może oznaczać wybór priorytetu 
w hierarchii elementów tożsamości (przynależno-
ści, samooceny, dystynkcji, znaczenia, kontynuacji 
etc.) w procesie przywoływania w świadomości ob-
razu własnej osoby (Vignoles i in., 2005; Schlegel
i in., 2009). Elementy centralne tożsamości są le-
piej osiągalne w świadomości  i w ekspresji tożsa-
mości i one najczęściej uzyskują najwyższy priory-
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tet w wyborach działań motywujących. Na koniec 
wybór tożsamości oznaczać może opowiedzenie się 
jednostki bądź po stronie celów ostro osiągalnych
w danych okolicznościach, bądź po stronie celów 
osiągalnych chronicznie w odniesieniu do określo-
nych kategorii, tak jak np. płeć, narodowość czy za-
wód (Dixon i Durrheim, 2002).

Defi niowanie i wybór tożsamości realizuje się
w ścisłej interakcji z doświadczaniem rzeczywistości 
i to zarówno minionej, teraźniejszej, jak i przyszłej 
(Oettingen i in., 2005). Ocena otaczającej rzeczy-
wistości może z jednej strony umożliwiać jednostce 
wybór i rozwój tożsamości w kierunku przez nią 
oczekiwanym i wymarzonym, a z drugiej strony 
może ów wybór utrudniać, uniemożliwiać albo czy-
nić go niepotrzebnym. Pod wpływem doświadcza-
nia otoczenia, jednostka dokonuje z jednej strony 
wyborów rzeczywistości optymalnych dla rozwoju 
swojej struktury Ja, a z drugiej wyborów tożsamo-
ści możliwych dopasowanych do preferowanych 
przez siebie rzeczywistości idealnych (Gustafson, 
2001a,b). Te dwa rodzaje wyborów są zawsze ze 
sobą powiązane. W dalszej części artykułu anali-
zowane są mechanizmy poznawczego przetwarza-
nia rzeczywistości warunkujące wybory tożsamo-
ści możliwych, wybory alternatywnych wizji życia 
między przystosowaniem do realiów a ucieczką od 
rzeczywistości tu i teraz, a na koniec mechanizmy 
samoregulacji uruchamiane w sytuacji antycypo-
wanych przemieszczeń i relokacji Ja.

DOŚWIADCZANIE RZECZYWISTOŚCI A WYBÓR 
ORIENTACJI NA TOŻSAMOŚCI MOŻLIWE 

Wybór orientacji na tożsamości możliwe w kontek-
ście przystosowania do rzeczywistości vs ucieczki od 
rzeczywistości wiąże się z procesami konfrontacji 
doświadczeń odnoszących się do przeszłości (King
i Raspin, 2004), z aktualnym doświadczaniem miej-
sca (Oettingen i in., 2005; King i Hicks, 2006) oraz
z formułowanymi przez jednostkę teoriami na temat 
tego, co mogłoby być, gdyby rzeczywistość rozwinę-
ła się inaczej? (King i Hicks, 2007a). Kluczem do 
odpowiedzi na pytanie, dlaczego jednostka otwiera 
się na myślenie o sobie w kategoriach przyszłości, 
tj. w kategoriach tożsamości możliwych oraz wy-
marzonych warunków życia jest zawsze związane 
ze sposobem odbierania przez nią otaczającej rze-
czywistości. Otaczające jednostkę środowisko to 
rzeczywistość, na którą składają realne i potencjal-
ne możliwości miejsca jako inherentnie zatopione 
w nim wyznaczniki i cele działania (Gibson, 1968; 
Wilson, 2002). Percepcja i ocena adekwatności 
środowiskowych wskazówek możliwości rozwiązy-

wania codziennych zadań życiowych (Cantor, 1994, 
2000) jest pierwszym i najważniejszym motywem 
podejmowania przez jednostkę decyzji, czy ma zostać 
tam, gdzie jest, czy też przenieść się tam, gdzie lepiej 
widoczne są cele i szanse rozwoju. Jest to fragment 
bardziej uniwersalnego dylematu, jakim jest wybór 
między ustanawianiem i podtrzymywaniem przy-
wiązania do miejsca (Giuliani, 1991; Eacott i Sonn, 
2006; Droseltis i Vignoles, 2009), a dokonywaniem 
separacji lub innej formy odłączenia od aktualnie 
doświadczanej rzeczywistości w skutek tworzącego 
się przywiązania do celów (Breakwell, 1992; Bar-
tholomew i Moretti, 2002; Bowlby, 2007; Bańka, 
2007d). 

Poznawcza i emocjonalna ocena rzeczywistości 
teraźniejszej skontrastowana z wyobrażeniami i ma-
rzeniami dotyczącymi przyszłości jest podstawowym 
źródłem motywacji do rozwijania procesów w kierun-
ku bądź przystosowywania się w ramach realnego 
środowiska życia, bądź ucieczki od niego do innej 
rzeczywistości alternatywnej. Formy ucieczki od 
rzeczywistości mogą przyjmować z jednej strony 
różne stany psychiczne, takie jak: izolacja bądź kul-
turowe odłączenie (cultural estrangement – Nisbet, 
1953); samoodłączenie (self-estrangement) i alie-
nacja (Fromm, 1963) oraz odłączenie psychiczne 
(Breakwell, 1992). Z drugiej strony formy ucieczki 
od rzeczywistości mogą przyjmować różne formy 
działań, takie jak: przemieszczenie przestrzenne 
poprzez podróże i pielgrzymowanie (Cooper, 1990; 
Sunil i Anjali, 2001; Bańka, 2007a); fi zyczno-ge-
ografi czne relokacje pewnych funkcji bytowania 
jak zamieszkiwanie (Faist, 2000; Easthope, 2004; 
Strüver, 2005); różnego rodzaju (e)migracje i ekspa-
triacje zarobkowe (Feldman, 2001; Tharenou, 2002, 
2003); relokacje miejsc życia z powodu postrzega-
nych barier rozwoju w doświadczanej rzeczywisto-
ści (Elder, 1996; Eacott i Sonn, 2002; Galasiński
i Galasińska, 2007; Tharenou, 2008); oraz intencjo-
nalnie inicjowane tranzycje przestrzenne wynika-
jące z potrzeby kreowania stylu życia w zmiennej 
harmonii miejsca i tożsamości (Fischer i Cooper, 
1990; Gustafson, 2002a,b; Kyle i in., 2004). 

Każda jednostka żyje jednocześnie w dwóch rze-
czywistościach (Barsalou, 1993, 2009). Jedna to rze-
czywistość realna, jaką tworzy konkretne miejsce 
życia składające się z elementów fi zycznych, spo-
łecznych i symbolicznych (Gustafson, 2000; Lewicka 
i Bańka, 2008), a druga to rzeczywistość wirtualna. 
Rzeczywistość wirtulana to miejsce bez granic, roz-
grywające się bądź w cyberprzestrzeni (Naisbitt, 
2003) jak np. w Second Life, bądź w przestrzeni 
mentalnej (Lifton, 1993; Barsalou, 1999, 2003; Oet-
tingen i in., 2005), jak w przypadku marzeń, fantazji 
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i iluzji całkowicie oderwanych od realności (Taylor 
i in., 1998). Realność miejsca  przysługuje obydwu 
formom rzeczywistości, przy czym realność fi zycz-
na miejsca zdefi niowana w kategoriach terytorium, 
obszaru i granic traci obecnie pozycję dominującą 
w determinowaniu tożsamości (Hermans, 2004). 
Doświadczenia miejsca pozostają tak samo realne 
nawet wówczas, gdy umiejscowione zostają w świe-
cie wirtualnym, ale tożsamości będące rezultatem 
dwóch rodzajów doświadczania, tj. tożsamość real-
nego miejsca kontra tożsamość wirtualna, całkowi-
cie się różnią. 

W tożsamości realnej występującej w relacji do 
realnego miejsca cele rozwoju tożsamości możli-
wych i możliwe działania są ściśle zdeterminowa-
ne wymaganiami miejsca, toteż liczba alternatyw 
tożsamości możliwych jest ściśle ograniczona. Re-
alność granic miejsca narzuca realność granic toż-
samości. W tożsamości wirtualnej przeniesionej do 
sfery prywatnej (embodied) przestrzeni symulo-
wanej mentalnie (Barsolou, 2003; Nidenthal i in., 
2005), cele, plany i wybory tożsamości możliwych 
realizują się w oderwaniu od przestrzeni fi zycznej 
miejsca poprzez symulowany wewnętrznie kontakt 
z samym sobą, bez ograniczeń narzucanych przez 
obszar i granice miejsca, ale z intencją wytyczenia 
nowych granic i nowych relacji z obrazami własnej 
osoby. Tak tworzy się płynna tożsamość, którą za 
Liftonem (1993) określić można Ja prometeuszo-
wym. Testowanie różnych celów i scenariuszy zda-
rzeń, bez interakcji z otoczeniem fi zycznym, tworzy 
nieograniczoną liczbę alternatyw tożsamości moż-
liwych jako „tożsamości bez granic” (Budakowska, 
2005). W przypadku cyberprzestrzeni, która jest 
równie odrealniona w sensie fi zycznego obszaru
i granic jak przestrzeń mentalna, doświadczanie 
rzeczywistości wirtualnej nie jest zupełnie pozba-
wione interakcji z innymi, ze stymulacją fi zyczną 
czy społeczną, choć w tym drugim przypadku re-
lacje twarzą w twarz zastępują relacje zapośredni-
czone.

Plany ludzi związane z tym, kim chcą, mają i mogą 
się stać oraz gdzie i w jakiej rzeczywistości, są zde-
terminowane gotowością jednostki do eksploracji 
jej własnego systemu wartości wewnętrznych (Oet-
tingen i in., 2005) oraz eksploracji systemu warto-
ści zewnętrznych czyli środowiska (Cantor, 1994; 
Oyserman, 2009). Uwarunkowania te określają 
m.in. to, czy jednostka jest otwarta na kreowanie 
swojego losu i tożsamości poprzez przystosowanie 
do otaczającej ją rzeczywistości, czy też poprzez 
ucieczkę do innych przestrzennych, społecznych, 
kulturowych i geografi cznych realiów życia. Zatem 
gotowość i otwartość to dwa aspekty tego samego 

zjawiska dotyczącego nastawienia na eksplorację 
nowych środowisk oraz integrację zewnątrzgru-
pową. Otwartość cechują zachowania ryzykow-
ne, zróżnicowane, złożone, alternatywne, niekon-
wencjonalne, a także śmiałe i niezależne (Bańka, 
2005b). 

Jednostki mogą wybierać między dwiema rze-
czywistościami jako dwoma możliwymi modelami 
funkcjonowania i identyfi kowania tożsamości – 
poprzez miejsce realne wytyczające granice tożsa-
mości lub poprzez miejsca potencjalne (wirtualne) 
defi niowane poprzez cele życiowe i tożsamościowe. 
Jednak dzięki kontrastowaniu refl eksji płynących 
z doświadczania rzeczywistości na poziomie senso-
rycznym (Barsalou, 2003; Niedenthal i in., 2005) 
z fantazjami i marzeniami realizowanymi w prze-
strzeni mentalnej możliwe jest dla jednostki jedno-
czesna osiągalność obydwu rodzajów rzeczywisto-
ści w drodze do pożądanej przyszłości (Oettingen
i in., 2005a, s. 239). A zatem jednostka może rozwi-
jać się, dokonując wyboru koncepcji własnej osoby: 
1 – poprzez przystosowanie do rzeczywistości real-
nego miejsca, 2 – poprzez ucieczkę od rzeczywisto-
ści w przestrzeń wirtualną, 3 – poprzez powtarza-
ne próby jednoczesnego funkcjonowania w dwóch 
rzeczywistościach (Oettingen i in., 2001, Oettingen 
i Thorpe, 2006).

Ucieczka od rzeczywistości jest zawsze efektem 
refl eksji i negatywnej oceny emocjonalnej i poznaw-
czej realizacji ważnych dla jednostki celów. Im bar-
dziej zagrożone są w poczuciu jednostki cele, które 
mają dla jej tożsamości istotne znaczenie, tym sil-
niejsza jest otwartość na ucieczkę od negatywnie 
ocenianej rzeczywistości. Otwartość na przemiesz-
czenia i odłączenia od rzeczywistości jest w tym 
przypadku skutkiem myślenia kontrfaktualnego 
(counterfactual thinking) (Sanna i in., 2001). Jego 
istota polega na utrzymywaniu łączności z bole-
śnie odczuwaną rzeczywistością realną, przy jed-
noczesnych próbach ucieczki od drażliwych faktów 
poprzez ich przezwyciężenie w sferze mentalnej. 
Wskutek mentalnego kontrastowania rzeczywisto-
ści ocenianej negatywnie z marzeniami, fantazjami 
i iluzjami wobec przyszłości rozwija się motywacja 
do działania zmieniającego jednostkę i rzeczywi-
stość (King i Hicks, 2007a,b). 

Ucieczka od rzeczywistości poprzez kontrastowa-
nie mentalne realnej rzeczywistości z wymarzoną 
przyszłością może być dla jednostki szansą rozwo-
ju i realizacji celów tożsamości możliwych. Jednak 
wybór tego modelu rozwoju tożsamości nie gwaran-
tuje jednostce lepszych perspektyw na szczęśliwe 
życie niż wybór modelu rozwoju tożsamości w do-
pasowaniu do miejsca. Rozwój tożsamości poprzez 
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ucieczkę od rzeczywistości jest preferowaną strate-
gią działania przede wszystkim w okresie wscho-
dzącej dorosłości (Arnett, 2000; Arnett i Tanner, 
2006), gdyż jest ona jedną z najbardziej dostępnych 
koncepcji przezwyciężenia kryzysu normatywne-
go statusu dorosłości (Kuźnik, 2003). W okresie 
wczesnej dorosłości środowiskowe zapory rozwoju 
osobistego są odczuwane jako szczególnie dotkli-
we, toteż emocjonalny i poznawczy rezonans rze-
czywistości zastanej jest szczególnie silnym impul-
sem rozwojowym poprzez przemieszczenia (Elder
i King, 1996). We wczesnej dorosłości roztrząsanie 
utraconych szans rozwoju tożsamości możliwych 
w aktualnie doświadczanej rzeczywistości (King
i Hicks, 2006, 2007a,b) jest procesem psychicznym 
sprzężonym z zadaniem rozwojowym krystalizacji 
statusu dorosłości, jakim jest separacja od rodziny. 
Opuszczanie aktualnie doświadczanego środowiska 
życia w okresie wczesnej dorosłości nie napotyka 
większych oporów, gdyż osoby w młodym wieku nie 
zdołały jeszcze zainwestować w nie dostatecznie 
dużo emocji, czasu czy fi nansów w przeciwieństwie 
do celów związane z własną osobą. Przywiązanie 
do celów osobistych w okresie wczesnej dorosłości 
jest podstawowym źródłem motywacji działania do 
zmiany przestrzeni życia i zmiany koncepcji wła-
snej osoby (Sanders i Munford, 2008). 

Badania nad otwartością na przemieszczenia 
przestrzenne i rozwiązywanie kryzysu normatyw-
nego okresu wczesnej dorosłości poprzez dobrowol-
ne ekspatriacje (Bańka, 2005a) wykazały w popu-
lacji młodych Polaków niezwykle silną tendencję 
do realizowania swoich tożsamości oczekiwanych 
poprzez alienację i ucieczkę od doświadczanej ak-
tualnie rzeczywistości życiowej. Niezadowolenie
z niej jest czynnikiem wypychającym na zewnątrz
i w kierunku rzeczywistości oczekiwanych jako bar-
dziej optymalne z punktu widzenia szans rozwoju 
osobowego. W warunkach polskich najbardziej na-
turalną reakcją na rozczarowanie realiami codzien-
ności i postrzegane perspektywy życiowe jest dobro-
wolna ekspatriacja (kariera międzynarodowa). 

W analizie czynnikowej zidentyfi kowano cztery 
wymiary otwartości na karierę międzynarodową 
(Bańka, 2005a; Goździewicz, 2006). Pierwszym jest 
„akceptacja kosztów”, czyli gotowość jednostki do 
poświęcenia dla realizacji tej strategii życiowej bar-
dzo cenionych przez nią wartości. Dla tego wymia-
ru otwartości charakterystyczne są takie twierdze-
nia, jak: „Dla atrakcyjnej kariery za granicą jestem 
gotów zrezygnować na dłuższy czas ze stabilizacji, 
jaką daje np. kupno własnego mieszkania”. Drugim 
wymiarem otwartości na przemieszczenia i szansę 
realizacji tożsamości możliwych w innym miejscu 

jest „gotowość do podtrzymywania wysiłku”, czyli 
upór i wytrwałość w pokonywaniu ryzyka porażki 
w realizacji celu. Dla tego wymiaru charaktery-
stycznymi wypowiedziami są takie twierdzenia, 
jak: „Wiem, że zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie 
umiał więcej niż ja, mimo to uważam, że warto wy-
jechać i spróbować kariery za granicą”. Trzecim 
wymiarem otwartości jest „fascynacja wyzwania-
mi” przyszłości, dla której charakterystyczne są ta-
kie twierdzenia, jak: „Zazdroszczę ludziom, którzy 
mają predyspozycje do kariery międzynarodowej”. 
Ostatni wymiar to „determinacja w realizacji celu”, 
w którym charakterystycznymi wypowiedziami są 
takie twierdzenia, jak: „Moje pragnienie zrealizo-
wania wartościowej kariery za granicą jest na tyle 
silne, że niewiele jest czynników, które mogłyby 
mnie od tego zamiaru odwieść”.

POZNAWCZE PRZETWARZANIE 
RZECZYWISTOŚCI

W psychologii bez zadowalającej odpowiedzi pozo-
staje szereg pytań: Co skłania niektórych ludzi do 
wybierania aktywności skierowanej na eksplorację 
nowych środowisk a przez to eksperymentowanie
z koncepcją własnej osoby? Dlaczego jednych ce-
chuje większa skłonność, tj. gotowość do ekspery-
mentowania poprzez przemieszczenia, niż innych? 
Wytłumaczeniem budzącym relatywnie najmniej 
wątpliwości jest podejście rozwojowe, ale ono nie 
wyjaśnia zjawiska do końca (Arnett, 2000, 2006). 
Orientację jednostki na podejmowanie nowych do-
świadczeń można rozpatrywać jako składnik oso-
bowości„Wielkiej Piątki”, a mianowicie otwartość 
(openness) (McCrae i Costa, 1997, 2005). Otwartość 
jest jednym z pięciu „wielkich” czynników. Skala 
otwartości mierzy poszukiwanie aktywności i no-
wych doświadczeń. Określa poziom tolerancji oraz 
chęci poznania tego, co nieznane. Jednostka, która 
na skali otwartości sytuuje się wysoko to typ po-
stępowego „światowca”, liberała o szerokich hory-
zontach myślowych i dużej bystrości umysłu, ale 
także twórczy i wszechstronny. Przeciwieństwem 
jego jest typ bezrefl eksyjnego „prowincjusza”, który 
ostrożnie i mało twórczo podchodzi do zadań życio-
wych i kierujący się stereotypami etnicznymi czy 
rasowymi.

Odwrotne stanowisko do Wielkiej Piątki w kwe-
stii otwartości przedstawiają koncepcje, według któ-
rych to człowiek ma możliwość wpływu i kontroli 
nad swoim życiem (Bandura, 2002, 2007). W myśl 
współczesnych teorii interakcyjnych otwartość na 
zmianę nie jest stałą cechą osobowości, ale zgro-
madzoną formą doświadczenia życiowego w formie 
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np. postrzeganej samoskuteczności przenoszoną na 
określone zachowania przybliżające do celu (Bań-
ka, 2005a; Goździewicz, 2006). W tym podejściu, 
otwartość jest ujmowana, z jednej strony, jako 
funkcja względnie stabilnej osobowości dzięki zdol-
ności do eksploraracji własnych zasobów, a z dru-
giej strony, jako funkcja budowania sieci powiązań 
społecznych poprzez eksplorację (zewnętrzną) śro-
dowisk społecznych. 

Stosunkowo nowym wytłumaczeniem zjawiska 
otwartości jednostek na nowe doświadczenia ży-
ciowe w reakcji na niezadowolenie z doświadczanej 
rzeczywistości jest nurt wywodzący się z psycho-
logii kongtywistycznej i z neuronauki dotyczący 
poznawczego przetwarzania rzeczywistości. W tej 
perspektywie otwartość jest postawą wobec świa-
ta i własnej osoby wytwarzającą się w interkacji 
poznawczej z otaczającą rzeczywistością. W nurcie 
tym nie można wskazać takiej jednej dominującej 
teorii, choć spośród wielu na czoło wysuwają się teo-
rie „ucieleśnienia” (embodiment) (Barsolou, 1999, 
2009; Glenberg i Robertson, 2000; Niedenthal i in., 
2005) oraz teorie tzw. „nowego realizmu” w ramach 
neogibsonowskiego paradygmatu percepcji i afor-
dancji (Wilson, 2002; Bańka, w druku).

Główną ideą koncepcji poznania ucieleśnienio-
nego (embodied cognition) jest to, iż reprezenta-
cje poznawcze są zatopione w fi zycznym kontek-
ście, Ciało czy też organizm człowieka jest ściśle 
powiązane z procesami przetwarzania informacji 
środowiskowych, społecznych etc. oraz z emocjami 
(Barsolou, 1999; Niedenthal i in., 2005, 2009). Kon-
cepcja ucieleśniania poznania podkreśla symulacje 
doświadczenia w ramach specyfi cznych systemów 
modalności, takich jak system modalności senso-
rycznej, motorycznej i introspekcyjnej (Niedenthal 
i in., 2005). 

Wilson (2002) wyróżnił dwa rodzaje poznania ucie-
leśnienionego, tj. poznanie online i offl ine. Poznanie 
ucieleśnione online jako poznanie usytuowane ze-
wnętrznie (situated cognition) oznacza, że aktywno-
ści poznawcze działają w bezpośredniej styczności 
z realnym środowiskiem. A zatem, aktywności po-
znawcze są zmysłowo powiązane ze specyfi cznymi 
dla określonych modalności procesami wymagający-
mi interakcji ze środowiskiem. W myśl teorii pozna-
nia ucieleśnionego reakcje sensoryczne, motoryczne 
i somatyczne są stanami organizmu zespolonymi 
ze środowiskiem i jako takie to one są konieczne 
dla zakodowania i zinterpretowania napotykanej 
rzeczywistości, a nie analizy całkowicie amodalne, 
czyli wytwory „czystego umysłu” (Barsolou, 2009; 
Niedenthal i in., 2009) jak to zakłada klasyczna 
koncepcja psychologii poznawczej (Newell i Simon, 

1972). Proces ucieleśnionego poznawania świata 
online jest procesem nabywania wiedzy o realnej 
rzeczywistości i o sobie, w trakcie którego podmiot 
percepujący nabywa i modyfi kuje repertuar specy-
fi cznych reakcji na stymulację w miarę kontynuowa-
nia interakcji ze środowiskiem (Gallese, 2003). 

W trakcie poznawczego przetwarzania rzeczy-
wistości w trybie online, i w miarę realizacji okre-
ślonych celów w fi zycznej rzeczywistości środowi-
ska, system poznawczy jednostki wykonuje szereg 
istotnych funkcji, takich jak (Barsalou, 2009): 1 –  
Podtrzymuje percepcyjne przetwarzanie realnych 
obiektów, poprzez ich segregację i antycypację. 
2 – Pozwala przewidywać wydarzenia i scenariu-
sze możliwych zdarzeń. 3 – Tworzy kategoryzację 
poprzez mapowanie zdarzeń i obiektów środowi-
skowych do określonych kategorii. 4 – Sugeruje na 
podstawie kategoryzacji cech postrzeganych obiek-
tów, zdarzeń oraz ich przyczyn to, co najprawdopo-
dobniej dalej nastąpi, oraz czy lub jak współdziałać 
z nimi. 

System pojęciowy rzeczywistości, jaki wytwa-
rza się w przetwarzaniu środowiska online nie jest 
bazą poznawczą dla wyborów jednostki dotyczą-
cych przyszłej przestrzeni i koncepcji życia łącznie 
z obrazem własnej osoby. Jednak w wielu przypad-
kach ważniejsze jest to, jak ów system podtrzymuje 
przetwarzanie rzeczywistości offl ine podczas uży-
wania języka, pamięci i myśli. Przetwarzanie offl i-
ne odnosi się do aktywności poznawczej odłączonej 
od realnego świata fi zycznego, tak iż operacje po-
znawcze są kontynuowane i podtrzymywane przez 
przetwarzanie informacji w obrębie organizmu jed-
nostki (Niedenthal i in., 2005). Myślenie o obiektach 
i zdarzeniach wytwarza stany cielesne takie same, 
jakie występują wtedy, gdy obiekt znajdował się 
tam rzeczywiście. Tak np. postrzegając określone 
symbole nieprzyjaznych cech środowiska jednostka 
może zareagować nań takimi samymi reakcjami, 
jakimi odpowiada na konkretne cechy, obiekty lub 
zdarzenia w fi zycznym środowisku.

Symulacja percepcyjna i antycypacyjna rzeczy-
wistości w przetwarzaniu offl ine jest sytuowana 
wewnątrz organizmu jednostki i w ramach syste-
mu pojęciowego oderwanego od stałego dopływu in-
formacji ze środowiska fi zycznego. Fakt, iż obiekty 
rzeczywistości są reprezentowane przez symbole 
jak słowa czy obrazy, umożliwia jednostce multi-
modalne symulowanie rzeczywistości i tworzenie 
w przestrzeni pojęciowej różnych scenariuszy doty-
czących pożądanych przestrzeni życia i możliwych 
form bycia w świecie jako osoby. Przetwarzanie 
świata online daje początek wyborom w odniesie-
niu do rzeczywistości, w jakiej chce się dalej pod-
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miot rozwijać, ale ostateczne decyzje zależą od 
przebiegu procesów przetwarzania rzeczywistości 
offl ine, gdyż jej istotnym składnikiem jest analiza 
introspekcyjna (Nidenthal i in., 2005, 2009).

Jednak formułowanie celów dotyczących własnej 
osoby w przyszłej rzeczywistości i w oddzieleniu od 
realnej rzeczywistości fi zycznej i społecznej bynaj-
mniej nie prowadzi do wzrostu samoświadomości
i introspekcji, gdyż może prowadzić do zatrzaśnię-
cia się w pułapce marzeń i fantazji bez przekła-
dania ich na konkretne działania prowadzące do 
lepszej przyszłości (Oettingen i Hagenah, 2005). 
Dla jednostki niebezpieczne jest zarówno autono-
mizacja myślenia o rzeczywistości offl ine w formie 
nigdy niespełniających się marzeń i fantazji, jak
i atonomizacja myślenia zamkniętego w rzeczywi-
stości online w formie jałowego przeżuwania myśli 
(ruminative thouthgts) (Nolen-Hoeksema, 1991), 
nie przełączanego poprzez myślenie kontrfaktual-
ne w sferę motywacji wewnętrznej, nadziei, pro-
jektów personalnych. W tym kontekście ucieczka 
od rzeczywistości doświadczanej online w formie 
otwartości na nowe przestrzenie życia i tożsamo-
ści możliwe, jest jednocześnie ucieczką od realne-
go miejsca w kierunku celów, nadziei, priorytetów 
oraz antycypacji dobra. Przystosowanie do rzeczy-
wistości bez uruchomienia myślenia w kategoriach 
offl ine skutkuje z kolei zatrzaśnięciem się w klat-
ce własnego Ja zawężonego do jednego miejsca, co 
prowadzi do niedostrzegania celów, braku nadziei, 
braku priorytetów, braku antycypacji dobra, apatii 
i rozpaczy.

Ważnym nierozpoznanym jeszcze do końca me-
chanizmem formułowania i hierarchizowania celów 
dotyczących tożsamości możliwych jest mechanizm 
zarażania celami (Aarts i in., 2004, 2008). Ludzie 
układają swoje plany i podejmują wybory dotyczą-
ce np. kariery życiowej obserwując zachowania in-
nych osób, w rzeczywistości lub w mediach etc. (Lent
i Brown., 2003; Aarts, 2004; Bargh i in., 1996, 2001). 
Zarażenie celami jest tym większe, im: 1 – większe 
jest znacznie celu, 2 – większe dopasowanie środowi-
ska i jednostki z punktu widzenia możliwości środo-
wiskowych postrzeganych jako istotne dla rozwoju 
pożądanych tożsamości, 3 – większa uporczywość lub 
stałość występowania postrzeganych obiektów śro-
dowiskowych ważnych dla jednostki. Osoby otwar-
te na przemieszczenia i konstruowanie tożsamości 
możliwych np. poprzez emigracje zarobkowe wcale 
nie muszą mieć specjalnej osobowości, jaką usiłują 
wciąż wytropić niektórzy psychologowie (Boneva i 
Frieze, 2001), gdyż tendencję tę prościej tłumaczą 
zachowania zautomatyzowane i bezwiedny (min-
dless) konformizm wobec otaczającego środowiska 

fi zycznego i społecznego (Aarts, 2003a,b; Dijkster-
huis i Smith, 2005; Wineman i Peponis, 2010). Jak 
wcześniej zauważył Bargh (1991) cele jednostki 
mogą być aktywowane niezależnie od świadomości 
środowiska i nieświadomie kierować procesami au-
toregulacji w środowisku. Decyzje e-migracyjne są
w niektórych grupach społecznych normą sytuacyj-
ną reprezentowaną mentalnie w postaci asocjacji 
między środowiskiem a normatywnymi zachowa-
niami społecznymi na takiej samej zasadzie, jak 
działa „norma biblioteczna” nakazująca milczenie
a nie śpiewanie arii operowych (Aarts, 2003b).

Wybór przez jednostkę sposobu poznawczego prze-
twarzania środowiska przynosi jej różne korzyści
i straty z punktu widzenia defi niowania tożsamości 
możliwych bądź w trybie ucieczki od rzeczywistości, 
bądź poprzez przystosowanie do realnej rzeczywisto-
ści miejsca (Ward i Styles, 2003). Korzyści ucieczki 
od rzeczywistości w kierunku myślenia w trybie of-
fl ine wiążą się nie tylko ze wspomnianym wcześniej 
wyższym poziomem samoświadomości i świadomo-
ści introspekcyjnej, ale także z wyższą złożonością 
poznawczą (Woike i Aronoff, 1992), która prowa-
dzi do otwartości poznawczej na nowe znaczenia, 
uniemożliwiając jednostce zamknięcie się i repro-
dukowanie w jednym środowisku (Bordieau i Pas-
seron, 2006). Wyższy poziom złożoności poznawczej 
prowadzi też do wyboru tożsamości poszerzonych 
(broadened identities) (Oyserman, 2009), które są 
bardziej elastycznymi w różnych kontekstach śro-
dowiskowych, ale jednocześnie mniej zintegrowane 
wewnętrznie. Ucieczka od rzeczywistości powoduje 
zwiększenie inwestycji w cele życiowe i tożsamości 
możliwe kosztem inwestycji w realną rzeczywistość 
życia (Bolan, 1997), co daje z jednej strony korzyść 
w postaci przełamania rutyny życia (Zirkel, 1992; 
King i Hicks, 2006), a z drugiej strony stratę w po-
staci wykorzenienia z miejsca (Elder i in., 1996).

Z kolei korzyści wyboru realizacji tożsamości 
możliwych poprzez przystosowanie do rzeczywisto-
ści w trybie myślenia online wiążą się z budowa-
niem tożsamości prawdziwej na bazie rusztowania 
znaczeń społecznych (Schmidt, 2007) ustanowio-
nych przez: 1 –role społeczne, 2 – fi zyczne obiekty 
środowiska wytworzone społecznie oraz 3 – środo-
wisko społeczne jako zbiór realności usytuowanych 
w świecie realnym oraz w reprezentacjach mental-
nych. Ten kierunek rozwoju prowadzi do wyboru 
tożsamości zawężonych do miejsca (narrowed iden-
tities) (Oyserman, 2009), co daje z jednej strony 
korzyść wypracowania sytuacyjnie specyfi cznych 
strategii radzenia sobie (de Ridder i in., 2007) oraz 
większej integracji wewnętrznej (Sheldon i Kasser, 
1995), a z drugiej strony stratę w postaci stagnacji 



340

Augustyn Bańka

© Czasopismo Psychologiczne, Tom 15, Nr 2, 2009, 333–360

rozwoju w wyniku nadmiernej inwestycji w otacza-
jącą rzeczywistość (Bolan, 1977; Fried, 2000). 

PERCEPCJA AFORDANCJI
I MOTYWACJA ZEWNĘTRZNA 

W ostatnich latach w psychologii dominuje przeko-
nanie, że nie da się skutecznie wyjaśnić mechani-
zmów myślenia i zachowań bez zaadaptowania neo-
gibsonowskiej koncepcji percepcji i działania umysłu 
w bezpośredniej interakcji ze środowiskiem (Gib-
son, 1968; Niedenthal i Cantor, 1985; Cantor, 1994, 
2000; Wilson, 2002; Reis, 2008; Marsh i in., 2009). 
Jak zwraca uwagę Nancy Cantor (1994, 2000) sku-
teczne rozwiązywanie problemów związanych z ży-
ciowymi zadaniami codzienności wymaga zmiany 
retoryki i wprowadzenia nowego języka integrują-
cego jednocześnie problemy jednostki z jej potrzeba-
mi oraz problemy środowiska z jego obiektywnymi
i specyfi cznymi możliwościami wyznaczania ludz-
kich działań. 

Paradygmat „nowego realizmu” zakłada (Travie-
so i Jacobs, 2009; Marsh i in., 2009), że: doświad-
czamy rzeczywistości świata; relacje w świecie są 
realne; rzeczy są takimi, jakimi są widziane; per-
cepcja jest tym samym, co afordancje (affordances); 
poznanie służy działaniu; środowisko jest częścią 
systemu poznawczego; poznanie autonomiczne 
typu online (Wilson, 2002; Niedenthal i in., 2005) 
jest zanurzone (usytuowane) w organizmie (body 
based) oraz organicznie zespolone (embodiment co-
gnition) (Barsalou i in., 2003).

Tradycyjnie motywacja działania jest ujmowana 
w kategoriach wewnętrznych mechanizmów i sta-
nów organizmu (Ryan i in., 1995), skłaniających 
jednostkę do działania przynoszącego satysfakcję. 
Z tego punktu widzenia motywacja działania zmie-
nia się wzdłuż pojedynczych dymensji, takich jak 
pozytywna-negatywna lub zbliżeniowa-ucieczkowa. 
Problem motywacji w orientacji środowiskowej trak-
tuje ją jako proces funkcjonalny, na który składają 
się wysiłki podejmowane przez podmiot w kierunku 
osiągnięcia znaczeń i wartości tkwiących w środo-
wisku. Inaczej mówiąc, motywacja zewnętrzna to 
wysiłek podmiotu skierowany na zdobycie i utyli-
zację afordancji (Reed, 1996; Wilson, 2002) istotnych 
z punktu widzenia potrzeb jednostki. 

Percepcyjne odkrywanie afordancji a następnie 
ich wykorzystywanie, wymagają podjęcia przez jed-
nostkę znaczącego wysiłku, aby wejść w bezpośred-
nią interakcję z zewnętrznymi tj. środowiskowymi 
znaczeniami i wartościami. Natura i intensywność 
wysiłku mają podwójną determinację, a więc z jed-
nej strony determinację biologiczną i rozwojową,

a z drugiej strony środowiskową. Determinacja i mo-
tywacja wewnętrzna wynikają ze struktury potrzeb 
jednostki jak np. motywów tożsamościowych (Vi-
gnoles i in., 2005), temperamentu czy specyfi czne-
go stylu poznawczego, który określany jest mianem 
poznania dystrybuowanego wewnętrznie (Artman, 
1993; Zhang i Norman, 1994). Determinacja  moty-
wacji wewnętrznej odnosi się do zachowań ukierun-
kowanych i zaprogramowanych strukturą umysłu 
w postaci znaczeń i symboli wydobywanych przez 
jednostkę z pamięci. Determinacja i motywacja ze-
wnętrzna ma charakter powiązany z zewnętrznymi 
reprezentacjami poznawczymi (Zhang i Patel, 2006), 
czyli wiedzą, strukturą obiektów, symboli znaczeń
i wartości kontrolowanych przez środowisko. 

O ile motywacja wewnętrzna określa zdolność 
jednostki do konstruowania planów i realizacji dzia-
łań w otaczającej ją rzeczywistości, o tyle motywacja 
zewnętrzna charakteryzuje zdolność środowiska do 
kontrolowania możliwości i ograniczeń dopuszczal-
nych działań (allowable actions) w otoczeniu. Oby-
dwa systemy motywacji działają komplementarnie 
warunkując procesy samoregulacji w kierunku 
dobrastanu. Ani system motywacji generujący wy-
siłek z wnętrza organizmu, ani system generują-
cy wysiłek poprzez środowisko działając w izolacji 
nie są w stanie zapewnić jednostce zintegrowanego 
funkcjonowania tożsamości w czasie (Steele, 1988; 
Roberts i Donahue, 1994). Obydwa mają swoją rolę 
w determinowaniu wysiłków podążania za istotny-
mi w życiu znaczeniami i wartościami, ale który
z nich zdominuje funkcjonowanie jednostki nie za-
leży od potrzeb i doświadczenia jednostki, lecz od 
obiektywnych uwarunkowań usytuowanych w ni-
szach środowiskowych. Ludzie dysponują w umyśle 
w miarę stabilną wewnętrzną strukturą celów, war-
tości i dążeń, takich jak potrzeba ważności, dystynk-
cji, skuteczności, przynależności etc., które łącznie 
określane są mianem motywacji tożsamościowej 
(Vignoles i in., 2005; Oyserman, 2009). Jednak, jak 
zauważa Oyserman (2009), ważność czy też znacz-
nie poszczególnych elementów tożsamości w danych 
uwarunkowaniach w ostateczności wyznaczają afor-
dancje sytuacyjne. 

W tym kontekście wybory między przystosowa-
niem do ucieczką od rzeczywistości to wybór afor-
dancji relewantnych dla preferowanych tożsamości 
możliwych. Afordancje umysłu jako takie są zwią-
zane zarówno z motywacją wewnętrzną usytuowa-
ną w strukturze tożsamości, jak i z motywacją ze-
wnętrzną usytuowaną w środowisku sprawującym 
nadzór nad tożsamościami możliwymi i istotnymi 
(salient) w danym środowisku. P.Bourdieu (1987, 
2001) wykazał, że motywacje i możliwości per-
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cepcji użyteczności obiektów środowiskowych (np. 
żywności, dzieł sztuki etc.) związane są z niszami 
środowiska kulturowego i ekonomicznego, a nie in-
dywidualnymi predyspozycjami i strukturami toż-
samości. Do podobnych wniosków prowadzą liczne 
badania innych psychologów i socjologów.

Motywacja usytuowana w znaczeniach i warto-
ściach środowiska ma charakter motywacji podą-
żającej za afordancjami środowiskowymi i obejmu-
je zarówno selekcję możliwości, jak też modyfi kacje 
środowiska (Gustafson, 2001b). Ucieczka od rze-
czywistości to takie przemieszczenie przestrzen-
ne, które jest efektem podążania za afordancjami 
środowiskowymi przydatnymi w realizacji wartości 
tożsamościowych. Z kolei przystosowanie do miej-
sca oznacza nie tylko selekcję afordancji w celu 
konsumpcji, ale też tworzenie ich dla zrealizowania 
określonych koncepcji własnej osoby (Speller i in., 
2002; Oyserman, 2009). Istnieją dwa rodzaje moty-
wacji zewnętrznej jako efektu poszukiwania zna-
czeń i utylizacji wartości środowiskowych. Pierw-
szy rodzaj to motywacja do konsumpcji afordancji, 
której źródłem jest dążenie do utylizacji odkrytych 
wartości środowiska (Reed, 1996). Motywacja do 
konsumpcji afordancji realizuje się w działaniu 
praktycznym, a jej produktem ubocznym są emo-
cje i uczucia satysfakcji – dyssatysfakcji. Drugi typ 
motywacji zewnętrznej to motywacja eksploracyjna 
ukierunkowana na poszukiwanie afordancji i zna-
czeń środowiskowych poprzez różne formy uczenia 
się sytuacji, jak np. powtarzanie aktów percepcyj-
nych (Gibson, 2000), analizowanie błędów, pomy-
łek i bezwiedną detekcję sygnałów (Dijksterhuis 
i Smith, 2005; Dijksterhuis i in., 2007), zarażenie 
celami (Aarts i in., 2008), analizowanie strat (King 
i Hicks, 2007a,b). W tym przypadku motywacja do 
konsumpcji afordancji realizuje się w działaniu po-
znawczym.

Obydwa rodzaje motywacji tj. eksploracyjnej 
i konsumpcyjnej wzajemnie się warunkują, tak 
jak motywacja wewnętrzna i zewnętrzna. W tym 
wzajemnym warunkowaniu kluczową rolę może 
spełniać motywacja konsumpcyjna. Konsumpcja 
afordancji związana np. z realizacją motywacji 
materialnej (Kasser i Ryan, 1996) może działać za-
równo jako siła destrukcyjna w rozwoju tożsamości 
i jako konstrukcyjna (Oyserman, 2009). Konsump-
cja afordancji środowiskowych może podtrzymy-
wać pozytywny afekt, ale jednocześnie może być 
dysfunkcjonalna z punktu widzenia rozwoju tożsa-
mości jednostki (King i Raspin, 2004; King i Hicks, 
2007).

W przypadku konstrukcyjnej roli konsumpcji 
materialnej mamy do czynienia ze stymulowaniem 

motywacji eksploracyjnej wewnętrznej i zewnętrz-
nej, której funkcją jest dynamizowanie systemu 
poznawczego i wyrywanie jednostki z rutyny życia 
codziennego, czyli zanurzenia w tych samych prze-
strzeniach afordancyjnych (Zhang i Patel, 2006). 
Dzieje się tak wtedy, gdy konsumpcja prowadzi do 
załamywania się dobrostanu w związku z niespeł-
nionymi oczekiwaniami, co w efekcie prowadzi do 
koncentrowania systemu poznawczego na stratach 
i niezrealizowanych wartościach (Nolen-Hoekse-
ma, 1991; Oettingen i in., 2005) oraz budowaniu 
scenariuszy połączenia tożsamości możliwych i po-
tencjalnych środowisk (King i Hicks, 2007a i b).

Konsumpcja afordancji środowiskowych odkry-
wa nie tylko na bieżąco znaczenia zawarte w konsu-
mowanych obiektach, ale również stymuluje do od-
krywania znaczeń konsumowanych afordancji dla 
obrazu własnej osoby (Oyserman, 2009). Istnieją 
zasadniczo dwa sposoby warunkowania motywacji 
eksploracyjnej przez motywację konsumpcyjną. Po 
pierwsze, odkrywanie znaczeń, które nie zawierają 
się w utylizowanych obiektach i zdarzeniach, lecz 
tych, które zawierają się w obiektach i zdarzeniach 
je dopełniających. W ten sposób  utylizacja wartości 
zewnętrznych stymuluje eksplorację wewnętrzną
i wyższą złożoność poznawczą, odkrywając świado-
mości zaspokojone elementy struktury tożsamości, 
a z drugiej facylituje rozwój świadomości istnienie 
również niezaspokojonych elementów Ja (Dijkster-
hius i in., 2007). Konsumpcja afordancji jako obiek-
tów i zdarzeń środowiskowych może być stymulacją 
dla takich motywów tożsamościowych jak uznanie 
czy przynależność społeczna, ale nie koniecznie dla 
dystynkcji czy samoskuteczności. 

Konsumpcja afordancji środowiskowych choć od-
zwierciedla w strukturze działań ludzkich zewnętrzną 
hierarchię wartości i aspiracji społecznych jednostki, 
to jednak poprzez fakt, iż podlega ona wewnętrznej 
reifi kacji, uruchamia procesy poznawcze ukierunko-
wane na analizę wewnętrznych tj. tożsamościowych 
strategii ich osiągania. Fizyczne obiekty i zarazem 
wartości środowiskowe, takie jak np. dom czy posia-
dłość za miastem, są wartościami, których ważność 
jest wyznaczana przez normy społeczno-kulturowe 
dopasowywane do struktury tożsamości realnej
i tożsamości możliwych w formie tożsamościowej 
motywacji osiągnięć (Markus i Nurius, 1986; Gu-
stafson, 2000). Zasymilowane przez jednostkę spo-
łecznie zasugerowane wartości środowiskowe uru-
chamiają proces eksploracji wewnętrznych zasobów
i strategii działania mogących przybliżyć jednost-
kę do praktycznej realizacji owych aspiracji spo-
łecznych. Konsumpcja wartości środowiskowych, 
zdefi niowana aspiracjami społecznymi, defi niuje 
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wewnętrzne strategie motywacji osiągnięć (Bańka, 
2005a; Reynolds, 2008). Jednostka nie tylko wybie-
ra i uznaje za własne zestawy społecznie sugero-
wanych afordancji, ale również poddaje eksploracji
i wyborom wewnętrzne strategie ich realizacji.

Percepcja i konsumpcja afordancji środowisko-
wych jest w tym kontekście nie tylko źródłem zado-
wolenia z życia, ale warunkiem niezbędnym szero-
kiego otwarcia zarówno na poznanie dystrybuowane 
zewnętrznie (na nowe środowiska), jak i wewnętrz-
nie (na nowe tożsamości możliwe). Jednostka może 
percypować i konsumować różnego rodzaju afor-
dancje, takie jak: afordancje emocjonalne, czyli ce-
chy sytuacji nadające afektom znaczenie i nasta-
wiające uwagę na poszukiwanie nowych znaczeń 
(Ellis, 1999); afordancje poznawcze jako cechy sy-
tuacji ukierunkowujące przetwarzanie informacji
o środowisku i o postrzegającej osobie, jak też facy-
litujące proces uczenia się w środowisku (Sharritt, 
2008); afordancje mobilności przestrzennej jako 
cechy sytuacji do dyslokacji i działań motorycz-
nych (Gabbard, 2008); afordancje społeczne jako 
cechy sytuacji facylitujące działania kooperacyj-
ne (Kreijns i in., 2007), oraz facylitujące nabywa-
nie kompetencji społecznych (van Acker i Valenti, 
1989) i znaczeń społecznych (Shmidt, 2007), jak też 
zachowania umożliwiające zachowania (Gibson, 
1979, 1986); afordancje kulturowe jako artefakty, 
praktyki, rytuały i schematy ukierunkowujące za-
chowania (Cohen, 2009); afordancje tożsamościowe 
jako własności sytuacji umożliwiające kształtowa-
nie obrazu własnej osoby, personalizację i socjaliza-
cję tożsamości (Coupland, 2009); afordancje inter-
personalne jako cechy środowiska umożliwiające 
realizację celów indukowanych w środowisku spo-
łecznym (Holmes i Wood, 2009); afordancje stylu 
życia jako cechy środowiska promujące zachowania 
zharmonizowane ze środowiskiem życia (Harian, 
2009); afordancje motywacyjne jako cechy sytuacji 
wzbudzające potrzebę poszukiwania znaczeń (Rey-
nolds, 2008) oraz zaspokajające potrzeby wzbudzo-
ne w środowisku (Stukas, 2009); afordancje rozwo-
jowe jako elementy sytuacji umożliwiające rozwój 
celów (Sanderson i Cantor, 1997). 

Koncentracja afordancji określonego rodzaju, two-
rzy charakterystyczne środowiska takie, jak ojczy-
zna, region, miasto, dom czy zakład pracy. W różnych 
miejscach występuje różna koncentracja wymienio-
nych afordancji tworząc coś, co za Zhang i Patel 
(2006) nazwać można przestrzenią afordancyjną 
(affordance space). Na przestrzeń tę składają się 
dwa rodzaje przestrzeni reprezentacji poznawczych, 
a mianowicie zewnętrzna przestrzeń reprezenta-
cji poznawczych i wewnętrzna przestrzeń umy-

słowa, czyli wiedza i doświadczenie. Jednostka
w procesie percepcji i konsumpcji afordancji miejsca 
może kierować się bądź barierami/przeszkodami 
działania, bądź dopuszczalnymi przez afordancje 
działaniami (Zhang i Patel, 2006). Jeżeli jednostki 
defi niują przestrzenie reprezentacyjne w katego-
riach barier działania, wtedy przestrzeń afordan-
cyjna miejsca jest dysjunkcyjna. Oznacza to, ze 
przestrzenie umysłowe i przestrzenie reprezenta-
cji poznawczych środowiska są rozbieżne. Z kolei, 
jeżeli jednostki defi niują przestrzenie reprezenta-
cyjne w kategoriach osiągalnych działań (zachęt), 
wtedy przestrzeń afordancyjna jest koniukcyjna. 
Skutkiem zaistnienia koniunkcyjnej przestrzeni 
afordancyjnej jest identyfi kacja z miejscem, wyra-
żająca się zgodnością między afordancjami miejsca 
a motywacją wewnętrzną i brakiem tendencji do 
opuszczania miejsca czy też alienacji z miejsca.

Typowe bariery i osiągalne działania (zachęty) 
w percepcji osób wykazujących gotowość do dobro-
wolnej ekspatriacji były przedmiotem badań m.in. 
P.Tharenou (2003, 2008). W celu sprawdzenia, jak 
przedstawiają się motywy ekspatriacyjne w popu-
lacji młodych Polaków przeprowadzono badania za 
pomocą specjalnie skonstruowanego Inwentarza 
Barier i Zachęt w Karierze Międzynarodowej (Bań-
ka, 2006b ic), obejmującego 45 barier jako czynni-
ków zatrzymujących i 45 zachęt jako czynników 
wypychających z kraju. 

Na podstawie analizy czynnikowej wyodrębnio-
ne zostały trzy wymiary zachęcające do przemiesz-
czeń przestrzennych i poszukiwania lepszych szans 
rozwoju tożsamości pożądanych i oczekiwanych 
poza granicami kraju: 1 – niezadowolenie z sytuacji
w kraju, 2 – perspektywy na przyszłość, 3 – jakość 
życia i rozwoju. Czynnik niezadowolenia z sytu-
acji w kraju to najważniejszy czynnik wypychający 
(tzw. push factor) z doświadczanej rzeczywistości. 
Zawiera on motywy, które zachęcają do planowania 
ekspatriacji, takie jak: stanowiska pracy zastrzeżo-
ne dla „kolesiów”, praca i zlecenia dla swoich, moż-
liwość uwolnienia się od hipokryzji równych szans 
dla wszystkich, brak możliwości w kraju awansu 
społecznego przez pracę i pracowitość. Czynnik dru-
gi związany z perspektywami na przyszłość obejmu-
je motywy odzwierciedlające potencjalne możliwości 
(afordancje), które daje ekspatriacja w przeciwień-
stwie do kariery krajowej. Przykładami motywów 
w tym czynniku są: możliwość przeżycia przygody, 
możliwość przeżycia czegoś ekscytującego czy więk-
sze szanse wykonywania ciekawej pracy. Czynnik 
trzeci, związany z jakością życia i rozwoju, odnosi 
się do atrybucji korzystniejszych perspektyw ży-
cia za granicą w zakresie standardów bytowych, 
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korzystnych warunków dla rozwoju osobistego, 
możliwość życia w dobrym klimacie społecznym
i politycznym etc.

W analizie czynnikowej czterdziestu pięciu barier 
wyodrębnione zostały trzy czynniki zniechęcające 
do przemieszczeń przestrzennych: 1 – odczuwa-
ne defi cyty i antycypowane trudności personalne, 
2 – lęk przed potoczeniem się życia w niechcianym 
kierunku oraz 3 – obawa przed niedostosowaniem
i wykluczeniem społecznym oraz kulturowym w no-
wej rzeczywistości życia. Jeśli chodzi o odczuwane 
defi cyty samoskuteczności i antycypowane trud-
ności personalne stanowią one największą grupę 
przeszkód. W tej grupie afordancji, jako przeszkód 
wewnętrznych, zawierają się bariery odnoszące się 
do stopnia, w jakim jednostka atrybuuje ogranicze-
nia posiadanych przez siebie zasobów osobowości 
z perspektywy wymagań niezbędnych do podjęcia 
kariery międzynarodowej. Bariery dobrowolnej eks-
patriacji to: brak pewności siebie i nieśmiałość, 
niska przebojowość, rozłąka z bliskimi czy trudne 
do uniknięcia problemy kariery rodziny dwuzawo-
dowej. Czynnik drugi tj. lęku przed ekspatriacją
z powodu możliwości potoczenia się kariery życio-
wej w niechcianym kierunku obejmuje takie obawy 
jak: ryzyko realizowania nudnej i mało wymagają-
cej kariery zawodowej, niemożność długofalowego 
zaplanowania kariery etc. Czynnik trzeci wyraża-
jący obawę przed niedostosowaniem i wyklucze-
niem wyraża niepokój jednostki spowodowany 
atrybuowanym brakiem akceptacji ze strony nowe-
go otoczenia oraz niedostosowaniem się do nowego 
środowiska, jak np.: ryzyko utraty poczucia dumy, 
konieczność kosztowanego przystosowania się do 
obcej kultury, prawdopodobieństwo dyskryminacji. 

Z przedstawionych wyników badań wyłania się 
obraz dość spójny z dotychczasowymi badaniami 
nad przyczynami i skutkami ekspatriacji (Adler, 
1991; Tharenou, 2003, 2008). To, co mogłoby być 
uznane za cechy charakterystyczne wśród polskich 
potencjalnych ekspatriantów to obawy związane
z niskim wartościowaniem własnych zasobów oso-
bowości. Jest to typowa wewnętrzna atrybucja an-
tycypowanych przyczyn niepowodzeń. Jeżeli chodzi 
natomiast o zachęty motywy ekspatriacji, to nieste-
ty dominują pośród nich skrajnie negatywne afor-
dancje miejsca takie, jak chęć uniknięcia poniżenia 
w związku z panującą sytuacją w kraju czy obawą 
przed zmarnowaniem życia. Sumując, dobrowolna 
ekspatriacja jawi się w oczach młodych Polaków 
jako pożyteczna ucieczka od niewesołej rzeczywi-
stości i zachęcająca koncepcja ułożenia sobie życia 
„na nowo”. Dla wielu młodych ludzi ekspatriacja 
jest nie tylko możliwością przedłużenia sobie mo-

ratorium dla krystalizacji tożsamości, ale także ak-
ceptowaną społecznie metodą zaspokojenia tenden-
cji buntowniczych (Griffi n i McDermott, 1998). 

STRATEGIE MOTYWACYJNE REALIZACJI 
ASPIRACJI TOŻSAMOŚCIOWYCH

Otwartość na przemieszczenia wiąże się z wielością 
motywów leżących u podłoża procesów konstru-
owania tożsamości, które w skrócie określić można 
motywami tożsamościowymi (Vignoles i in., 2006; 
Oyserman, 2009). Strategie motywacyjne ukie-
runkowane na defi nicję tożsamości poprzez prze-
mieszczenia przestrzenne wyrażają specyfi czną 
centralność elementów tożsamości w obrazie wła-
snej osoby. Motywy tożsamościowe osób otwartych 
na przemieszczenia przestrzenne przejawiają się
w wyborze jednych elementów, takich jak niezależ-
ność, odmienność, dystynkcja czy samoocena kosz-
tem innych, takich jak przynależność społeczna 
lub kontynuacja poprzez identyfi kację z miejscem. 
Świadczą o tym przytoczone wcześniej wyniki ba-
dań, wskazujące na to, że osoby otwarte mają na-
stawienie materialistyczne, egoistyczne, antyko-
lektywistyczne etc. (Goździewicz, 2006).

Motywy tożsamościowe to wewnętrznie odczu-
wane naciski i programy skierowane na osiągnię-
cie zadawalających stanów tożsamości (Vignoles
i in., 2006, 2008) przy zachowaniu jak najniższego 
poziomu lęku a maksymalnej satysfakcji. Ucieczka 
od rzeczywistości i przemieszczenia przestrzenne 
są wyrazem dążenia do skonstruowania tożsamo-
ści możliwych na tych motywach tożsamości, które
w świadomości jednostki są najbardziej bliskie, cen-
talne (Vignoles, 2006; Oettingen i in., 2005). Wybór 
określonych elementów tożsamości, jako central-
nych motywów rozwoju Ja, jest uwarunkowany po 
pierwsze celami rozwojowymi, a po drugie doświad-
czeniami otaczającej rzeczywistości (Oettingen i in., 
2005). To poprzez kontrastowanie doświadczenia 
online i doświadczenia offl ine jednostka defi niuje 
priorytety elementów własnej tożsamości czasie
i w przestrzeni. W tym kontekście przemieszczenia 
przestrzenne są poszukiwaniem przestrzeni życia 
dla persolnalizacji tożsamości (Deaux, 1992) w re-
akcji na brak afordancji adekwatnych dla stawia-
nych sobie celów rozwojowych.

Osoby otwarte na przemieszczenia przestrzenne 
w reakcji na poczucie zawodu w wyniku niezadawa-
lającej konsumpcji afordancji środowiskowych uru-
chamiają motywację usprawniającą Ja w kierunku 
realizacji tożsamości plastycznych (malleable se-
lves) (Heine i in., 2001). Oczywiście często zdarza 
się, że owo myślenie offl ine o nowym pełnym suk-
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cesu obrazie własnej osoby staje się nie tyle rzeczy-
wistym procesem kontroli własnego stawania się 
podmiotem autonomicznym w stosunku do otacza-
jącej rzeczywistości, ale raczej iluzją kontroli (Lan-
ger, 1975; Taylor, 1983, 1989). Generalnie jednak, 
przemieszczenia jako ucieczka od rzeczywistości 
jest poszukiwaniem nowych kontekstów weryfi ko-
wania możliwych Ja w sytuacjach, w których gene-
rowane zachowania są spójne z obrazami własnej 
osoby (Swan, 1983; Deci i Ryan, 2000).

Ludzi skłania do odłączania się od aktualnie do-
świadczanej rzeczywistości zdolność wywoływania 
przez nowe konteksty przestrzenne uczuć zgodnych 
z centralnymi elementami oczekiwanej i pożądanej 
tożsamości. W przemieszczeniach przestrzennych 
jako modelu wyboru tożsamości poprzez ucieczkę 
od rzeczywistości najważniejszymi motywami są 
kontynuacja i dystynkcja, a w modelu przystoso-
wania do realnej rzeczywistości – przynależność 
jako przywiązanie społeczne i fi zyczne. W sytuacji 
otwartości na przemieszczenia samoocena jako mo-
tyw kształtowania tożsamości jest raczej tłem niż 
celem dążeń dla poprawy, samorozwoju czy perfek-
cjonizmu (Sedikides i Gaertner, 2003). 

W motywacji osób otwartych na przemieszczenia 
przestrzenne w niewielkim stopniu liczy się kwestia 
przynależności społecznej. Motywy przynależności 
(belonging motives), uważane przez Baumaistera 
i Laryego (19995) za najbardziej „fundamentalne 
motywy człowieka”, w przemieszczeniach prze-
strzennych nie odgrywają większej roli, ponieważ 
ten element tożsamości jest centralnym motywem 
defi niowania tożsamości w modelu przywiązania 
do miejsca (LaGuardia i in., 2000). Otwartość na 
emigracje koreluje pozytywnie z poczuciem kontroli
i samoskuteczności, szczególnie w sytuacji plano-
wania przemieszczeń przestrzennych (Bandura, 
1977; Bańka, 2005c). Samoskuteczność jest w tym 
przypadku środkiem zwiększania przestrzeni ży-
cia, która nie weryfi kowana empirycznie prowadzi 
jedynie do iluzji skuteczności i traktowania sytu-
acji stwarzających szanse na sukces za coś równo-
ważnego do zdolności do działania (Taylor i Brown, 
1988; Oettingen i in., 2005; Zientek, 2006). Tenden-
cja do przeceniania samoskuteczności w fazie pla-
nowania jest podstawowym błędem poznawczym
w motywacji działania (Zukerman, 1979). 

Motyw poczucia znaczenia, odnoszący się do waż-
ności i celowości własnej egzystencji (Baumaister, 
1991), jest bardzo ważnym motywem przemieszczeń 
przestrzennych, bowiem poszukiwanie znaczenia 
jest odpowiedzią na brak znaczenia w dotychczaso-
wym życiu (King i Hicks, 2006). Motyw dystynkcji 
(disticntiveness motive) jako potrzeba bycia kimś 

możliwie wyjątkowym (Breakwell, 1986; Brewer, 
1999; Vignoles i in., 2008) jest czynnikiem, który 
z jednej strony popycha jednostkę do odróżniania 
się od innych, a z drugiej strony jest pewnym za-
sobem jednostki pozwalającym na rozróżnianie 
znaczeń usytuowanych w środowisku (Bordieau, 
2001; Bordieau i Passeron, 2006). W tym kontek-
ście dystynkcja jako motyw defi niowania tożsa-
mości jest nie tylko podstawowym wyznacznikiem 
indywidualizmu (Triandis, 1995), ale także podsta-
wowym wyznacznikiem motywacji osiągnięć jako 
wewnętrznych strategii motywacyjnych realizacji 
aspiracji (celów) życiowych usytuowanych w środo-
wisku (Elliot i in., 2001). Zasada dystynkcji jako 
motywacja tożsamościowa realizacji osiągnięć jest 
częścią kultury Zachodu (Breakwell, 1987; Vigno-
les i in., 2000) i jako taka jest wytworem kultury, 
ale reifi kowanym w umyśle jednostki. Dystynkcja 
skłania jednostki do przemieszczeń przestrzen-
nych w społeczeństwach, które są zamknięte dla 
mobilności w karierze zawodowej i doprowadzają 
jednostkę do frustracji w realizacji jej indywidual-
nych kompetencji (Granovetter, 1995). Ucieczkę od 
rzeczywistości i przemieszczenia przestrzenne wy-
bierają jednostki posiadające świadomość wysokich 
kompetencji (poczucia dystynkcji), lecz napotyka-
jące na trudności w realizacji zdolności dystynkcji
w swoim otoczeniu życia. 

Dystynkcja jako motyw rozwoju realizacji Ja po-
przez porównania społeczne konstruowanych toż-
samości na bazie defi niowanych przez jednostkę 
kompetencji zawiera dwa przeciwstawne wymiary: 
dystynkcję pozytywną kompetencji i dystynkcję ne-
gatywną (Elliot i Church, 1997; Elliot i McGregor, 
2001). Dystynkcja pozytywna wiąże się ze strategią 
motywacyjną defi niowania prawdziwej tożsamości 
(Sheldon i Kasser, 1995) poprzez: 1 – chęć pozytyw-
nego odróżnienia się w osiągnięciach społecznych 
od innych, 2 – dążenie do dorównania osiągnię-
ciom innym, 3 – samodoskonalnie i perfekcjonizm 
(Abrams i Hogg, 1988). Dystynkcja negatywna 
wiąże się z chęcią uniknięcia negatywnego obrazu 
własnej osoby w porównaniach społecznych z wła-
sną grupą odniesienia oraz dążeniem do uniknięcia 
niskiej samooceny we własnych oczach.

Reprezentowane przez Elliota i współpracow-
ników (Elliot i Church, 1997; Elliot i McGregor, 
2001) podejście do problematyki strategii motywacji 
osiągnięć odwołuje się do konstruktu kompetencji
w dwóch wymiarach: defi nicji i wartościowania. 
Defi nicyjny wymiar kompetencji wyróżnia kom-
petencje absolutne/intrapersonalne i kompetencje 
normatywne tj. społeczne. Wymiar wartościujący 
wyróżnia kompetencje pozytywne i kompetencje ne-
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gatywne. Motywy osiągnięć jawią się jako wielowy-
miarowe konstrukty, pozostające w pozytywnych 
relacjach do wymagań stawianych przez zadanie
i w stosownych relacjach do poziomu wykonania 
zadania przez innych (Elliot i in., 2001). W myśl tej 
koncepcji, ludzie mają tendencję do unikania bądź 
zbliżania się do celów. Unikają porażek z powodu 
np. wstydu i dążą do sukcesu z powodu chęci uzy-
skania perfekcji bądź pozytywnych porównań spo-
łecznych. Sumując, koncepcja strategii realizacji 
motywacji osiągnięć w sferze tożsamości jednostki 
pokazuje, że ludzie mogą mieć te same cele i moty-
wacje zewnętrzne, takie jak dobrobyt materialny, 
ale mogą realizować je bądź przez pryzmat pożąda-
nego obrazu własnej osoby, jaki jawi im się w oczach 
własnych, bądź przez pryzmat pożądanego obrazu 
własnej osoby, jak powstaje w oczach innych (Ho-
warth, 2002).

Opierając się na założeniach teoretycznych El-
liota i McGregora (2001) postanowiono przeprowa-
dzić analizę motywowanych działań ukierunkowa-
nych na realizację tożsamości pożądanych poprzez 
dobrowolną ekspatriację za pomocą specjalnie 
skonstruowanej w tym celu Skali Motywacji Osią-
gnięć (Bańka, 2005a; Miąsek, 2006). Wyniki ba-
dań nad motywami ekspatriacyjnymi potwierdziły 
założenia Elliota i McGregora (2001) odnośnie do 
występowania czterech podstawowych motywów 
realizacji celów zewnętrznych poprze budowanie 
określonej struktury Ja. W badaniach tych wybór 
przemieszczeń przestrzennych uwarunkowany był 
czterema motywami budowania pożądanego obrazu 
własnej osoby. Pierwszy motyw to unikanie poraż-
ki w realizacji celów, na który składają się cele we-
wnętrzne związane z obrazem własnej osoby i z jej 
realizacją poprzez wyjazd za granicę. Innymi słowy 
ekspatriacja jest postrzeganym sposobem uniknię-
cia porażki w porównaniach społecznych, które jed-
nostka uznaje za najważniejsze elementy defi niu-
jące jej osobę, jak np.: „Wyjazd za granicę jest dla 
mnie szansą, by uniknąć wstydu przed przyjaciół-
mi lub rodziną”. Motyw drugi to unikanie porażki 
w realizacji kompetencji własnych. Odpowiada mu 
takie stwierdzenie, jak: „Uważam, że moje kwalifi -
kacje i umiejętności będę mógł lepiej wykorzystać 
za granicą niż w kraju.” Trzeci motyw to dążenie 
do doskonałości w realizacji zadań w konkurencji 
z najlepszymi, którego istotę oddaje takie stwier-
dzenie, jak: „Wolę niepewność, z jaką wiąże się wy-
jazd za granicę od rezygnacji z realizacji ambitnych 
celów osobistych i zawodowych.” Na koniec motyw 
czwarty wyraża nastawienie na realizację siebie
i dążenie do perfekcjonizmu dla samej satysfakcji
z jego osiągania. 

Z danych empirycznych wynika generalny wnio-
sek, że wśród młodych Polaków wybór ekspatria-
cji zdominowany jest strategiami motywacyjnymi 
ukierunkowanymi na realizację pożądanych tożsa-
mości w relacji do dystynkcji negatywnej, a mniej 
do dystynkcji pozytywnej. Dobrowolni polscy eks-
patrianci, w przeciwieństwie do Australijczyków 
(Tharenou, 2003, 2008) czy Amerykanów (Adler, 
2002), to osoby uciekające od rzeczywistości i kie-
rujące się przede wszystkim obawą przed porażką, 
jaką może być negatywna ocena w oczach innych 
oraz obawą przed utratą szacunku w oczach wła-
snych. 

ZAGROŻENIA KONTYNUACJI TOŻSAMOŚCI
I MECHANIZMY RADZENIA SOBIE 

W psychologii motywację często ujmuje się jako 
ten aspekt życia, który wprowadza do zachowań 
ludzkich niezbędną koherencję i spójność (Shel-
don i Kasser, 1995). Ludzie różnią się motywacją 
mierzoną siłą zaangażowania w realizację celów 
wiążących ich z przeszłością oraz z przyszłością 
(Oettingen i in., 2005; King i Hicks, 2006, 2008). 
Każda jednostka ludzka jest motywowana potrze-
bą podtrzymania kontynuacji swojej tożsamości
w czasie, a zagrożenie realizacji tej potrzeby jest 
jednym z najbardziej niebezpiecznych dla tożsamo-
ści jednostki zjawisk (Breakwell, 1986; Vignoles 
i in., 2006). Kontynuacja jest też najważniejszym 
motywem tożsamościowym, jaki uczestniczy w roz-
wiązywaniu dylematu czy przystosowywać się do 
otaczającej rzeczywistości, czy lepiej poszukać so-
bie nowego miejsca.

Dwoma podstawowymi sposobami integracji oso-
bowości zaproponowanymi przez G.Breakwell 
(1986, 1987) jest kontynuacja i identyfi kacja refe-
rencyjna (reference continuity) oraz identyfi kacja
i kontynuacja kongruencyjna (congruence coti-
nuity). Kontynuacja i identyfi kacja referencyjna 
oparta jest głównie na wiedzy o przeszłości miejsca 
i doświadczeniach zgromadzonych w wyniku kon-
sumpcji afordancji miejsca. Tożsamość indywidual-
na i społeczna jednostki jest budowana poprzez sa-
moocenę, samoskuteczność, przynależność czy też 
odczuwaną dystynkcję w relacji do miejsca (Zien-
tek, 2006: Orestis i in., 2009). Rozwój tożsamości 
przebiega ewolucyjnie w ramach miejsca a jego naj-
ważniejszym końcowym efektem jest przywiązanie 
do miejsca (place attachment) (Twigger-Ross i Uz-
zel, 1996; Pollini, 2005; Lewicka i Bańka, 2008). 
Postępująca identyfi kacja z miejscem w procesie 
konsumpcji afordancji miejsca integruje osobowość 
jednostki w relacji do indywidualnie i zbiorowo prze-
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żytych doświadczeń. W tym typie kontynuacji toż-
samości dominuje orientacja temporalna przeszło-
ściowa oraz typy tożsamości nadanej (Bańka, 2009)
a także zamkniętość na przemieszczenia przestrzen-
ne (Dewine-Wright, 1997). Kontynuacja poczucia 
tożsamości związana jest z pamięcią zakotwiczoną 
w środowisku. Korzenie pamięci obejmują różnego 
rodzaju zdarzenia, obiekty, ludzie, historie miejsca 
etc. Przypominają one jednostce jej przeszłość i ofe-
rują tło, na którym dokonuje ona porównań obrazów 
siebie w różnym czasie (Giuliani, 1991; Hill, 1996). 

Jednak zdolność jednostek do kontroli rozwoju 
swojej tożsamości poprzez kontynuację referencyj-
ną do miejsca napotyka na ograniczenie związane ze 
zmianami afordancji miejsca i często nieuniknioną 
w takiej sytuacji dyskontynuację konsumpcji tych 
afordancji, które były źródłem pozytywnego afektu 
i więzi zależności z miejscem (Fried, 2000). Brak 
ciągłości w zewnętrznej przestrzeni afordancyjnej 
miejsca prowadzi do załamywania się tak budowa-
nej i podtrzymywanej ciągłości tożsamości. Poza 
tym, ponieważ tożsamość kontynuowana przez re-
ferencję do miejsca ogranicza wybór kierunku roz-
woju tożsamości możliwych w relacji do określonej 
przestrzeni afordancyjnej, dlatego też ten typ inte-
gracji jest preferowany głównie przez dzieci (Spen-
cer, 2005) i osoby starsze (Taylor i Perkins, 2001),
a w większości unikane przez osoby we wczesnej 
dorosłości, których podstawowym zadaniem roz-
wojowym jest krystalizacja statusu dorosłości (Ar-
nett, 2000). Dzieci i osoby starsze to dwie kategorie 
najbardziej zależne od miejsca (place dependent), 
traktujące każdą rozłąkę z miejscem w kategoriach 
zagrożenia tożsamości i reagujące syndromem zwa-
nym nostalgią lub tęsknotą za domem (homesick-
ness) (Verschuur i in., 2003; Thurber, 2005; Thurber 
i in., 2007). Kontynuacja referencyjna i przywiąza-
nie do miejsca ukierunkowuje system poznawczy 
na te same afordancje i poznanie dystrybuowane 
wewnętrznie w kierunku tego samego miejsca, co 
prowadzi do reprodukcji i powielania wzorów kon-
sumpcji w ramach tego samego miejsca.

Osoby zorientowane prospektywnie na krysta-
lizację statusu tożsamości (Marcia, 2000) wybie-
rają kontynuację kongruencyjną. Polega on na 
podtrzymywaniu struktury tożsamości poprzez 
poszukiwanie dopasowania możliwych miejsc ży-
cia z celami życia i pożądanymi oraz oczekiwany-
mi tożsamościami (Markus i Nurius, 1986; Mar-
kus i Cross, 1994; Sunil i Anjanil, 2001). Miejsce 
jako przestrzeń afordancyjna jest dopasowywane 
do konstruowanej i podtrzymywanej tożsamości, 
a nie odwrotnie (Droseltis i Vignoles, 2009). Kon-
tynuacja kongruencyjna polega więc na podążaniu 

za afordancjami miejsca i poszukiwaniu optymal-
nych dla jednostki przestrzeni afordancyjnych.
O ile w kontynuacji referencyjnej mamy do czynie-
nia ze sztywnym dopasowaniem systemu poznaw-
czego do rozpoznawania i realizacji afordancji miej-
sca, o tyle w kontynuacji kongruencyjnej mamy do 
czynienia z dopasowaniem elastycznym tożsamości 
i środowiska (Niedenthal i Cantor, 1985; Heine
i in., 2001), z elastycznym upodmiotowieniem śro-
dowiska (Gibson, 1994) oraz z tożsamościami po-
szerzonymi (Oyserman, 2009). 

Tożsamości wąskie są strukturami Ja dopasowa-
nymi do miejsca, natomiast tożsamości poszerzo-
ne odpowiadają tożsamościom uprzestrzennionym 
w środowisku (Hermans, 2004). Według Eleonory 
Gibson (1994) podmiotowość jednostki w środowi-
sku (agency) może się realizować trzema możliwy-
mi sposobami sprawowania kontroli nad sytuacją. 
Pierwszy sposób to prospekcja (prospectivity), czyli 
nakierowywanie uwagi i działań na wyłaniające się 
aspekty sytuacji. Jest to nastawienie podmiotowo-
ści na stawanie się i poszukiwanie swojego miejsca. 
Drugi to retrospekcja, czyli ogląd świata przez osią-
gnięcia tj. zrealizowane i ukierunkowywanie zacho-
wań teraźniejszych w odniesieniu do przeszłości. 
Retrospekcyjny aspekt tożsamości i regulacji w oto-
czeniu umożliwia łączenie przeszłości z teraźniejszą 
kontrolą środowiska. Trzeci sposób to elastyczność 
(fl exibility) kontroli działań poprzez wymienialność 
znaczeń jako rezultatów eksploracji i gromadzenia 
informacji środowiskowych dla osiągnięcia określo-
nego celu działania.

Kontynuacja kongruencyjna poprzez cele tożsamo-
ściowe ukierunkowuje system poznawczy jednostki 
na poznanie dystrybuowane zewnętrznie i w kontra-
ście do miejsca oraz via prospekcyjną i elastyczną 
kontrolę działań. Produktem dopasowania jest przy-
wiązanie do celów, czyli więź emocjonalna z celami 
zadań życiowych wywołująca uporczywość trwania 
przy wybranych celach i uporczywość dążeń w ich 
realizacji. W kontynuacji kongruencyjnej następuje 
odłączenie psychiczne od przestrzeni afordancyjnej 
doświadczanej codzienności miejsca. Odłączenie od 
miejsca przełącza system poznawczy jednostki on-
line na poszukiwanie tych środowisk, które zawie-
rają afordancje relewante dla celów personalnych
i centralnych motywów tożsamości. W efekcie nastę-
puje tworzenie nowego wzoru konsumpcji afordancji 
środowiskowych, który początkowo ma charakter 
wirtualny offl ine usytuowany w przestrzeni umysło-
wej, a później przenosi się do realnej rzeczywistości 
i doświadczania online (Wiggins, 2001).

Ciągłość kongruencyjna poprzez cele i poszuki-
wanie afordancji relewantnych dla celów związa-
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nych z poszukiwanymi tożsamościami możliwymi 
w nowych przestrzeniach afordancyjnych może po-
wodować kierowanie uwagi wyłącznie na miejsca 
prototypowo dopasowane do obrazu własnej osoby 
(Niedenthal i Cantor, 1985), albo na miejsca dopa-
sowane do specyfi cznego fragmentu obrazu własnej 
osoby (self fi t in situation), którego kontynuacja jest 
dla jednostki szczególnie ważna (Sinn i Wong, 2005; 
Al-Ali i Koser, 2002). Sposób dopasowania środowi-
ska i tożsamości poprzez odłączenie od przestrzeni 
afordancyjnej miejsca codziennego bytowania pro-
wadzi z jednej strony do fi zyczno-geografi cznych 
przemieszczeń przestrzennych, a z drugiej strony 
do dyslokacji tożsamości (Dixon i Durrheim, 2004) 
oraz relokacji tożsamości (Hormuth, 1990). 

Przemieszczenia przestrzenne prowadzą do za-
chowań dyslokacyjnych w dwóch formach: bądź 
przesunięcia miejsca z jednego świata realnego do 
miejsca innego świata realnego, jak w przypadku 
przeprowadzki do nowego domu czy miasta, emigra-
cji, podróżowania, pielgrzymowania etc. (Fischer
i Cooper, 1990), bądź przesunięcia miejsca świa-
ta realnego do miejsca ulokowanego w przestrze-
ni wirtualnej (Khahiralla, 2001; Naisbitt, 2003).
W tym drugim przypadku miejsce traci inherentną 
stałość, a więc staje się płynne w sensie zacierania 
się granicy między realnością fi zyczną a realnością 
wirtualną, a tożsamości stają się punktami czaso-
wego zaczepienia lokacji podmiotu, konstruowany-
mi przez praktyki dyskursywne (Hill, 1996; Trze-
biński, 2002; Coupland, 2009). Miejsce staje się 
płynne i płynność ta potęguje świadomość faktu, 
że kontynuacja marzeń wymaga nie tylko dyskon-
tynuacji miejsca realnego, ale także konieczność 
włączania się do nowej rzeczywistości bez względu 
na to czy jest ona realna, czy wirtualna w formie 
myślenia offl ine (Barsalou, 2003, 2009).

Dyslokacja tożsamości jako zmiana relacji mię-
dzy miejscem a strukturą tożsamości przejawia 
się rozpadem jednolitej konstrukcji miejsca i ob-
razu własnej osoby (Dixon i Durrheim, 2004). Jest 
to uczucie jednostki, iż miejsce przestaje być tym, 
dzięki czemu osoba czuje się tym, kim jest. Rozpad 
struktury tożsamości w relacji do struktury miej-
sca w dyslokacji tożsamości zachodzi niezależnie 
od intencji podmiotu. Innymi słowy, dyslokacja toż-
samości nie jest podmiotowym aktem decyzyjnym, 
ale odłączeniem tożsamości miejsca od struktury 
miejsca (Dixon i Durrheim 2000). Tożsamość miej-
sca może dalej egzystować w przestrzeni wewnętrz-
nej jednostki, ale fi zyczna struktura miejsca może 
przestać istnieć, albo zmienić się diametralnie. 

Dyslokacja tożsamości związana jest z dyskon-
tynuacją wzoru konsumpcji afordancji środowisko-

wych i w efekcie prowadzi do rozkładu struktury toż-
samości w relacji do miejsca. Dyslokacja jest zmianą 
statusu przestrzeni afordancyjnej z koniunkcyjnej 
na przestrzeń afordancyjną dysjunkcyjną (Zhang 
i Patel, 2006). Dyslokacja Ja jest doświadczeniem 
kryzysowym polegającym na uświadamianiu sobie 
przez jednostkę, iż postrzegane i konsumowane 
przez nią afordancje środowiskowe przestają być 
osiągalne w ramach struktury miejsca.

Przeciwieństwem dyslokacji jest relokacja tożsa-
mości (Hormuth, 1990). Jest ona procesem konty-
nuacji wymarzonych i dopasowanych do struktury 
Ja wzorów konsumpcji afordancji środowiskowych 
poprzez przemieszczenia przestrzenne do nowego 
środowiska oferującego lepsze perspektywy dopa-
sowania w przestrzeni afordancyjnej osiągalnych 
działań do celów i oczekiwań życiowych. Relokacja 
tożsamości jest aktem decyzyjnym, najczęściej świa-
domym, opartym na introspekcji wyborem nowego 
miejsca. Jednak relokacja tożsamości nie ogranicza 
się do wyboru miejsca, ale jest początkiem długo-
trwałego procesu adaptacji i konstruowania nowych 
więzi emocjonalnych oraz poznawczych z miejscem 
relokowanym (Manzo, 2003; Hidalgo i Hernandez, 
2001; Jorgensen i Stedman, 2006). Relokacje tożsa-
mości obejmujące przemieszczenia przestrzenne są 
formą realizowania przez jednostkę autonomii spo-
łecznej poprzez ucieczkę od obowiązku konsumpcji 
afordancji sugerowanych społecznie (Taylor, 2003).
Innymi słowy, relokacje tożsamości wyrażają brak 
zgody na kulturowo zdeterminowany model kon-
sumpcji afordancji środowiskowych i odmowę jego 
reifi kacji w systemie wewnętrznych reprezentacji 
poznawczych. 

BEZDECYZYJNOŚĆ JAKO STRATEGIA 
RADZENIA SOBIE Z RYZYKIEM WYBORU CELÓW

Rozwiązywanie przez jednostkę dylematu decyzyj-
nego, czy rozwijać swoją tożsamość poprzez przy-
stosowanie do miejsca, czy poprzez przemieszcze-
nia przestrzenne jest zawsze obarczone ryzykiem 
porażki bądź w ocenie celów realizacji tożsamości 
możliwych, bądź ryzykiem porażki w realizacji wy-
branych celów. Potencjalne ryzyko niewłaściwej 
oceny i złych wyborów celów, jak też ryzyko poraż-
ki w realizacji wybranych celów jest tak wielkim 
stresem (De Ridder i in., 2007), że uruchamia on 
specjalne strategie autoregulacyjne pozwalające na 
ochronę tożsamości przed negatywnymi skutkami 
nieodwracalnych błędów. Jednym z mechanizmów 
autoregulacyjnych uruchamianych w sytuacji za-
grożenia tożsamości przez niewłaściwe wybory 
jest bezdecyzyjność (indecisiveness) (Germeijs i de 
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Boeck, 2003; Patalano i Wengrowitz, 2007; Rassin
i in., 2007; Spunt i in., 2009). Bezdecyzyjność jest 
najprostszym z możliwych mechanizmów radzenia 
sobie z realnym lub potencjalnym zagrożeniem dys-
kontynuacji tożsamości w sytuacjach wieloznacz-
nych, ponieważ sprowadza się do nic nie robienia 
(Anderson, 2003; Rassin i Murius, 2005a,b). W ob-
liczu wyboru jest to mechanizm radzenia sobie po-
przez funkcjonalne odraczanie w czasie decyzji i re-
alizacji skrystalizowanych orientacji personalnych 
(Cohen i in., 1995; Rassin i Muris, 2005; Palatano
i Wengrowitz, 2007). 

Bezdecyzyjność, lub inaczej decyzyjna prokrasty-
nacja (Janis i Mann, 1977), to wzór radzenia sobie 
w sytuacjach stresu, który w psychologii analizo-
wany jest w odniesieniu do kilku źródeł. Po pierw-
sze, źródeł bezdecyzyjności upatruje się w osobowo-
ści, a więc w lęku, patologicznym samokrytycyzmie 
w odniesieniu do posiadanych kompetencji, w nie-
śmiałości i depresji (Harriot i in., 1996; Saka i Gati, 
2007). Motywy bezdecyzyjności uwarunkowane 
wewnętrznie związane są głównie ze sferą emocjo-
nalną i strukturą Ja, co sprawia, że decyzje są uwa-
żane jako trudne, wywołujące uczucie niepewności, 
lęku, pesymizmu, niestabilności obrazu własnej 
osoby czy kompulsywnego perfekcjonizmu (Frost i 
in., 1993, 1990; Page i in., 2008; Saka i in., 2008; 
Spunt i in., 2009). Drugim wskazywanym źródłem 
bezdecyzyjności jest brak pozytywnych afordancji 
środowiskowych, czyli występowanie permanent-
nie niekorzystnych i dysfunkcjonalnych środowi-
skowych warunków rozwoju tożsamości, jak np. 
bieda (Blustein i in., 2002; Duffy i Sedlacek, 2007) 
oraz niekorzystne relacje przywiązania, a w szcze-
gólności z rodziną (Vignoli, 2009). Trzecim wskazy-
wanym źródłem bezdecyzyjności są problemy zwią-
zane z poznawczym funkcjonowaniem jednostki
w otoczeniu (Germeijs i de Boeck, 2003; Palatano
i Wengrowitz, 2007).

Dotychczasowe teorie i badania nad bezdecy-
zyjnością wskazują na dwa odrębne mechanizmy 
tego zjawiska, a mianowicie bezdecyzyjność funk-
cjonalną rozwojową i dysfunckjonalną, czyli chro-
niczną albo dyspozycyjną (Frost i in., 1993; Tokar 
i in., 2003; Guay i in., 2006). Bezdecyzyjność jako 
trwała cecha osobowości (Fuqua i in., 1988; Frost, 
1993) uniemożliwia na stałe podejmowanie przez 
jednostkę trudnych decyzji w podstawowych dome-
nach życia takich, jak praca, edukacja, mieszkanie 
czy małżeństwo niezależnie od tego, czy jednostka 
znajduje się w sytuacji silnie stresowej, czy też nie 
(Palatano i Wengrowitz, 2007). Bezdecyzyjność roz-
wojowa (Osipow, 1998; Tokar i in., 2003; Germeijs 
i De Boeck, 2003) jest naturalnym adaptacyjnym 

mechanizmem rozwojowym, dzięki któremu jed-
nostka ma czas na poszukiwanie dla siebie najlep-
szych rozwiązań życiowych związanych z karierą 
zawodową lub innymi planami życiowymi. Mecha-
nizm rozwojowy bezdecyzyjności jako mechanizm 
kształtowania się kariery życiowej, jest procesem 
odraczania decyzji krystalizacji struktury Ja do 
czasu zaistnienia korzystnych warunków (Osipow, 
1999; Guay i in., 2006). 

Mechanizm rozwojowy bezdecyzyjności wskazuje 
na nieuchronność powstawania czasowej niezdol-
ności do podejmowania decyzji życiowych (Saka
i Gati, 2003). Z tego punktu widzenia bezdecyzyj-
ność jest bez wątpienia reakcją adaptacyjną i funk-
cjonalną polegającą na modulowaniu zachowań 
poprzez odkładanie decyzji w czasie w odpowiedzi 
na potencjalne zagrożenia wynikające z niepunk-
tualnego w czasie wyboru, którego skutki mogą być 
nieodwracalne (Palatano i Wengrowitz, 2007). Bez-
decyzyjność funkcjonalna jest reakcją na ryzyko de-
cydowania nie w kategoriach „jak?”, ale w katego-
riach „kiedy?”. Jest to model unikania decyzji przez 
„trudność selekcji” (Anderson, 2003). Decyzje są 
odkładane ze względu na niemożność zaangażowa-
nia się po jakiejkolwiek stronie dostępnej alterna-
tywy, gdyż są one dla jednostki jednakowo ważne. 
Bezdecyzyjność w tym kontekście jest oczekiwa-
niem użyteczności odroczenia decyzji w sytuacji 
dynamicznej. Oczekiwanie użyteczności w każdym 
zestawie możliwych stanów przyszłości oceniane 
jest jako jednakowo prawdopodobne (Dhar, 1997), 
toteż osiąganie większej jasności sytuacji przez de-
liberowanie jest jak najbardziej uzasadnione, ale 
wyłącznie w sytuacjach dynamicznych (Tykociński 
i Ruffl e, 2003). Zwlekanie z decyzjami w sytuacjach 
statycznych nie ma sensu, gdyż deliberacja nie pro-
wadzi do zwiększania ich stopnia jasności (Tversky 
i Shafi r, 1992; Palatano i Wengrovitz, 2007).

Przemieszczenia przestrzenne, takie jak dobro-
wolna ekspatriacja, dla wielu ludzi stają się de-
cyzją skierowaną na przeczekanie tj. zwlekającą
z „właściwym” wyborem „gdzie i kiedy?”. Bada-
nia nad bezdecyzyjnością wśród młodych Pola-
ków (Bańka, 2007a,b,c) za pomocą Skali Bezde-
cyzyjności w Karierze ujawniły cztery dominujące 
typy bezdecyzyjności, mające wpływ na wybory 
ekspatriacyjne. Pierwszy typ, to bezdecyzyjność 
uogólniona polegająca na zgeneralizowanych pro-
blemach podejmowania decyzji w sprawie kariery 
życiowej. Jest to trwała uogólniona postawa lęko-
wa do podejmowania trudnych decyzji dotyczących 
podstawowych domen życia, jak praca, edukacja, 
mieszkanie i małżeństwo. Zjawisko to jest efektem 
pogłębiającego się rozziewu między czynnikami, na 
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podstawie których jednostki budują swoją społecz-
ną i indywidualną tożsamość (dojrzałość) – mniej 
więcej stałą w perspektywie życia – a czynnikami, 
na podstawie których jednostki budują swoją toż-
samość tymczasową (Breakwell, 1986; Hill, 1996) 
jako zawieszone w czasie, a więc prowizoryczne, 
poczucie skuteczności w podejmowaniu decyzji ży-
ciowych, prowizoryczne przywiązanie (provisional 
attachment) do zawodu, oraz prowizoryczne przy-
wiązanie do miejsca i określonej ścieżki kariery 
(Tokar i in. 2003).

Drugi typ tworzy bezdecyzyjność informacyjna, 
oznaczająca potrzebę większej ilości informacji
o wszystkim, co mogłoby pomóc jednostce w wykla-
rowaniu niejasności w kwestii tego, które możliwe 
wersje przyszłości i które możliwe tożsamości są 
najbardziej prawdopodobne. Trzeci typ bezdecy-
zyjności wiąże się z lękiem przed zaangażowaniem 
się w konkretną ścieżkę kariery zawodowej. Obawa 
przed negatywnymi konsekwencjami związania się 
(career commitment) z konkretną karierą zawodo-
wą (Wolfe i Betz, 2004) motywuje ludzi do odracza-
nia tej ważnej decyzji przez wybór ekspatriacji jako 
naturalnej lub jedynie możliwej społecznie tymcza-
sowej koncepcji życia. Czwarty typ bezdecyzyjności 
związany jest z potrzebą dalszej krystalizacji obra-
zu własnej osoby. Niedojrzała tożsamość jest w tym 
przypadku przyczyną i skutkiem niedojrzałości
w postaci braku krystalizacji Ja.

Młodzi Polacy nie spieszą się do szybkiego usta-
nowienia swoich ostatecznych wyborów dotyczą-
cych ścieżki życia, wynajdując liczne przeszkody 
w sobie i w otoczeniu życia. Z powodu rozpadu 
uniwersalnych kategorii prototypowego dopaso-
wania dla pożądanych i oczekiwanych tożsamości 
– takich jak praca, zawód czy rodzina, osoby mło-
de wybierają rozwiązania tymczasowe obiecujące 
przedłużenie społecznie akceptowanego stanu „ni-
jakości” w statusie tożsamości. Paradoksalnie więc 
odkładanie decyzji w ramach dylematu zostać czy 
przemieszczać się, jest wyrazem nieco nadrealnego 
optymizmu dotyczącego szans znalezienia bardziej 
optymalnego modelu działania niż ten, który dany 
im jest w realnym czasie i w realnej rzeczywistości 
(Oettingen i in., 2005).

PROAKTYWNA STRATEGIA RADZENIA SOBIE
Z RYZYKIEM PORAŻKI W REALIZACJI CELÓW

Ludzie mogą świadomie i w sposób ukierunkowany 
wpływać na swoją przyszłą sytuację oraz środowi-
sko fi zyczne i społeczne nie tylko dokonując wybo-
rów, ale także podejmując adaptacyjne i antycypa-
cyjne radzenie sobie z przyszłością (Aspinwall i in., 

2006). Proaktywność jest mechanizmem promują-
cym samoregulację w sytuacji konfrontacji jednost-
ki z ryzykiem odniesienia w przyszłości porażki
w realizacji wybranych celów (De Ridder i in., 2007). 
W przeciwieństwie do bezdecyzyjności, proaktyw-
ność jest strategią behawioralną radzenia sobie
z niepewnością jutra i jego potencjalnymi zagroże-
niami (Ouwehand i in., 2008). Proaktywność poprzez 
jednoczesne mentalne symulowanie tożsamości
i jej skuteczności funkcjonowania w środowisku tu 
i teraz, pozwala przystosować się do przyszłości nie 
tylko dzięki uprzedzającemu myśleniu (Taylor i in., 
1998) i myśleniu kontrfaktualnemu (counterfac-
tual thinking, Sanna i in., 2001), ale także dzięki 
uprzedzającemu działaniu (Oettingen i in., 2005). 
W ten sposób proaktywność staje się przystosowa-
niem wyprzedzającym przyszłość i specyfi cznym 
sposobem działania, gdzie planowanie spotyka się 
z radzeniem sobie (Aspinwall, 1997). 

Dzięki połączeniu mechanizmu funkcjonalnej 
bezdecyzyjności i proaktywności jako strategii ra-
dzenia sobie z przyszłością w środowisku tu i te-
raz, ludzie uzyskują nowe możliwości skuteczne-
go działania w obliczu wyboru tożsamości między 
przystosowaniem a ucieczką od rzeczywistości, któ-
ra charakteryzuje się szczególnie dużą dynamiką 
niepewności. Proaktywność jest radzeniem sobie
z potencjalnymi problemami w przyszłości poprzez 
uczenie się, detekcję, antycypowanie i minimalizo-
wanie prawdopodobnych do wystąpienia w przy-
szłości problemów, zapobiegając im na ile to moż-
liwe w teraźniejszości (Aspinwall, 2005; Aspinwall
i in., 2002, 2005; De Ridder i in., 2007).

Proaktywność jest nieco inaczej rozumiana przez 
różnych autorów. Jest ona rozumiana np. jako wysi-
łek prewencyjnego i twórczego stwarzania przyszłych 
możliwości (Greenglass, 2002) lub jako korekcyjna 
i prewencyjna forma aktywności  uprzedzającej 
(Kahana i in., 2005). Niezależnie od sposobu rozu-
mienia tego pojęcia proaktywności wszystkie ujęcia 
mają dwie wspólne cechy. Po pierwsze koncentru-
ją się na panowaniu nad stresorami i wyzwaniami 
we wczesnym stadium ich rozwoju, oraz po drugie 
traktują przyszłościową orientację myślenia i za-
chowań jako orientację wykraczającą poza sferę 
motywacji osiągnięć (Aspinwall i in, 2005; Oet-
tingen i in., 2005). Sumując, można powiedzieć, iż 
proaktywność obejmuje trzy elementy: 1 – przyszło-
ściową orientację personalną w przechodzeniu od 
zależności do panowania nad uwarunkowaniami 
rozwoju (De Ridder, Kerssnes, 2003; Ouwehand
i in., 2008b), 2 – detekcję potencjalnych zagrożeń
i poszukiwanie afordancji sytuacyjnych (Ouwehand 
i in., 2006) oraz 3 – zarządzanie potencjalnymi stre-
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sorami  poprzez dopasowywanie optymalnych stra-
tegii zachowań do możliwych zagrożeń (De Ridder 
i in., 2007).

Proaktywność jest aktywnością celową zdetermi-
nowaną sytuacyjnie i dyspozycyjnie. Do zmiennych 
dyspozycyjnych, które mogą facylitować rozwój 
proaktywności zaliczyć można osobowość proak-
tywną (Bateman i Crant, 1993; Brown i in., 2006), 
orientację temporalną przyszłościową (Aspinwall
i Taylor, 1997; Bańka, 2009), samoskuteczność 
jako korelat niskiego poziomu oceny stresu (Bań-
ka, 2005c), orientację zorientowaną na cel i plano-
wanie długofalowe (Ouwehand i in., 2006) (jako że 
planowanie długofalowe wiąże cele krótkotermino-
we uwrażliwiając jednostkę na potencjalne zagro-
żenia). Sumując, dyspozycje osobowosciowe leżą
u podłoża różnic indywidualnych, które dają o sobie 
znać w sposobach wykorzystywania strategii pro-
aktywnych (Ouwehand i in., 2008b).

Do sytuacyjnych wyznaczników proaktywności 
zaliczyć można proksymalne i dystalne zachęty 
(supports) i afordancje społeczne (Lent i in., 2000), 
dostępność afordancji w doświadczaniu codzienno-
ści i dostępność afordancji w doświadczaniu zapo-
średniczonym online (Oettingen i in., 2005). W tym 
drugim przypadku chodzi z jednej strony o czynniki 
środowiskowe jak przekazy medialne, które mogą 
ukierunkowywać kształtowanie zasobów wewnętrz-
nych w postaci stereotypów dających się pozytywnie 
wykorzystać w przyszłości (jak np. postaw i autoste-
reotypów wobec starości i osób starszych), a z drugiej 
strony o dostępność praktykowania działań wytwa-
rzających określone nawyki (jak np. udzielania po-
mocy osobom w starszym wieku) (Levy i in., 2002). 
Długoletnie badania Levy (Levy i in., 2002) dobit-
nie wskazują, że szczęśliwa długowieczność zaczy-
na się w dzieciństwie ćwiczeniami oraz kontaktem 
ze stereotypami, który uodparnia jednostkę przed 
wyniszczającą autostereotypizacją. Działania takie 
w środowisku są typowymi zachowaniami prewen-
cyjnymi. Choć nie ma przekonywujących dowodów 
na to, które wyznaczniki, a więc sytuacyjne czy oso-
bowościowe, są ważniejsze w determinowaniu pro-
aktywności, to jednak istnieją wystarczające dane 
świadczące o tym, iż w pewnych okolicznościach 
aspekty sytuacyjne są efektywniejsze od aspektów 
dyspozycyjnych (Ouwehand i in., 2006).

Kahana i Kahana (2003) dokonali rozróżnienia na 
proaktywność prewencyjną i korekcyjną. Proaktyw-
ność prewencyjna obejmuje zachowania zapobiega-
jące stresorom i budujące społeczne zasoby. Poma-
ganie innym może być takim właśnie budowaniem 
zasobów do wykorzystania w przyszłości. Proak-

tywność prewencyjna jest więc gromadzeniem war-
tości, których utylizacja i konsumpcja jest odłożona 
w czasie. W przeciwieństwie do proaktywności pre-
wencyjnej, która pojawia się przed wystąpieniem 
stresorów, proaktywność korekcyjna to zachowania 
adaptacyjne aktywowane przez określone stresory 
sytuacyjne, które mogą być facylitowane zarówno 
przez zasoby wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Przy-
kładem proaktywności korekcyjnej jest podejmo-
wanie pewnych ról społecznych jako substytutów 
dla ról społecznych nieosiągalnych. W przypadku 
młodych ludzi może to być np. wolontariat (Stukas, 
2009), który polega na podejmowaniu ról w środo-
wisku, którego afordancje zaspokajają motywację 
do określonego działania dla samego działania, 
albo jako równoważnika innego działania, jakim 
jest praca. Istotne jest to, że w wolontariacie jed-
nostka może ćwiczyć i korygować zachowania, któ-
re są potrzebne w pracy, ale nie może ich zdobyć
w pracy, ponieważ jest ona dla niej nieosiągalna.

Osoby o wysokim poziomie proaktywności mają 
zdolność dostrzegania i wykorzystywania nadarza-
jących się możliwości, wykazują inicjatywę i nie 
poddają się w dążeniu do zmiany (Crant, 1995; 
Seibert, Seibert i in. 1999). Osoby proaktywne po-
dejmują się zmiany misji, wykrywania i usuwania 
trudności, wpływania na otaczający je świat, two-
rzenia w środowisku społecznym warunków efek-
tywnego działania. Jednostki o niskim poziomie 
proaktywności są pasywne, nie podejmują działań 
zmierzających do zmiany, a jedynie dopasowują się 
do otoczenia. A zatem proaktywność jest sposobem 
zachowywania się ludzi, który w sposób pośredni 
oddziałowuje na środowisko (Bateman i Crant, 
1993). Koncepcja tak rozumianej proaktywności 
zakotwiczona jest w tym, co dobrze znane jest jako 
perspektywa interakcyjna (Bandura, 1986). Zgod-
nie z nią, jednostka, środowisko oraz zachowanie 
znajdują się w każdym momencie w interakcji, tzn. 
każdy wymieniony element na siebie oddziałuje. 
Środowisko oddziałuje na sposób, w jaki myślimy 
i odczuwamy, a w konsekwencji na sposób naszego 
zachowania się. Z kolei zachowanie wpływa na na-
sze percepcje własnej osoby, tak iż w konsekwencji 
warunkuje to, kim i czym stajemy się. Jednoczenie 
zmiany w środowisku wpływają na nasze percepcje 
i zachowania. Wszystkie te interakcje pojawiają się 
równocześnie i trwają nieustannie. 

Zachowania proaktywne oznaczają zwyczajnie 
coś więcej niż tylko reakcje, na jakie zezwalają 
bodźce środowiska w ramach wymagań przysto-
sowawczych. Podczas realizowania dyspozycji pro-
aktywnych ludzie przejawiają zachowania daleko 
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wykraczające poza wpływy środowiskowe, gdyż
w efekcie końcowym zachowania proaktywne prze-
kształcają środowisko (Bateman i Crant, 1993).

Sumując, proaktywność, na którą składa się 
szereg omówionych charakterystyk osoby proak-
tywnej układają się w typ osobowości. Jednak to, 
jak poszczególne charakterystyki manifestują się
w rzeczywistości społecznej zależy nie tylko od oso-
bowości proaktywnej jednostek, ale również oko-
liczności sytuacyjnych doświadczania codzienności. 
Nie da się więc do końca rozdzielić proaktywności 
jako trwałej cechy osobowości i proaktywności jako 
postawy zaangażowania wynikającej z konkret-
nych warunków życia, okoliczności i innych potrzeb 
stwarzanych przez środowisko. Nie ulega wątpli-
wości, że konstrukt ten obejmuje zarówno zmien-
ne osobowościowe, jak i zmienne kontekstualne 
(Crant, 2000). 

Badania nad proaktywnością młodych Polaków 
przeprowadzone przez A. Bańkę (2005a) za pomo-
cą specjalnie skonstruowanej w tym celu 26 pozy-
cyjnej „Skali Proaktywności w Karierze” ujawniły 
cztery czynniki proaktywności (Sadowski, 2006). 
Czynnik pierwszy nazwany „proaktywnością ogól-
ną” opisuje inicjatywę socjalizacyjną, skierowaną 
na budowanie schematu własnej osoby skupionego 
wokół centralnego celu, jakim jest „pozytywny ka-
rieryzm”.

Czynnik ten można uważać za najbardziej zbliżo-
ny do ogólnej i trwałej tendencji osobowościowej do 
reagowania proaktywnego w każdej sytuacji. Czyn-
nik drugi nazwany „proaktywnością poznawczą
w poszukiwaniu informacji” jest inicjatywą pod-
miotu skierowaną na poszukiwanie informacji. 
Czynnik ten wskazuje na uporczywość w poszuki-
waniu informacji o środowiskach, od których zależy 
rozwój ścieżki życia i dalsze przesyłanie informacji 
o potencjalnych możliwościach zatrudnienia. Czyn-
nik trzeci nazwany „proaktywnością w budowaniu 
sieci wsparcia” wyraża inicjatywę jednostki podej-
mowaną w celu monitorowania środowiska spo-
łecznego i traktowania go jako ułatwiającego roz-
wój własnej drogi życia. Czynnik czwarty nazwany 
„proaktywnością w budowaniu komfortu psychicz-
nego” obejmuje inicjatywę podmiotu w zakresie 
zdolności budowania kapitału społecznego z myślą
o wzmacnianiu zdolności radzenia sobie ze stresem
i z myślą o możliwości wykorzystywania sieci wspar-
cia do rozwiązywania problemu zatrudnienia.

PODSUMOWANIE

Tożsamość współczesna jest w coraz mniejszym 
stopniu z góry nadana (Marcia, 2002), natomiast 

w coraz większym stopniu staje się przedmiotem 
wyboru poprzez konstruowanie (Trzebiński, 2002), 
negocjowanie (Ethier i Deaux, 1994; King i Hicks, 
2006) i dopasowywanie (Niedenthal i Cantor, 1985; 
Oyserman, 2009) do zmieniającego się otoczenia.
W bardzo ruchliwych i zindywidualizowanych spo-
łeczeństwach jednostki niezależnie od wieku stają 
coraz częściej przed koniecznością redefi niowania 
lub budowania od nowa swojej tożsamości, ponie-
waż defi nicje skonstruowane wcześniej stają się 
nieadekwatne do nowych sytuacji, takich jak np. 
dyslokacja (Dixon i Durheim, 2004) relokacja (Gu-
stafson, 2001a,b; Milligan, 2003), migracja (Ward
i Styles, 2003; Tharenou, 2008), ekspatriacja (Adler, 
2002) czy konsumpcja (Dittmar, 2004; Oyserman, 
2009). Prowadzi to nierzadko do kryzysu tożsa-
mości doświadczanego nie tylko przez stosunkowo 
nieliczne jednostki wyobcowane, wyalienowane lub 
żyjące na pograniczu różnych światów, rzeczywi-
stości, kultur, społeczności czy zawodów, ale rów-
nież coraz liczniejszych jednostek, które znalazły 
się w sposób dobrowolny (Strüver, 2005), wymu-
szony (Milligan, 2003) lub nieunikniony w sensie 
rozwojowym (Kahana i Kahana, 1999) w sytuacji 
różniącej się zasadniczo od tej, do jakiej zostały 
przygotowane w toku rozwoju lub socjalizacji.

W niniejszym artykule przyjęto założenie, iż toż-
samość jest mediatorem między środowiskiem życia 
a jej działaniami (Markus i Wutrh, 1987). Na ba-
zie tego założenia analizowane są zarówno korzy-
ści i zagrożenia dla kontynuacji – dyskontynuacji 
tożsamości (Breakwell, 1986) z punktu widzenia 
środowiskowego kontekstu życia, traktowane-
go zarówno w kategoriach realnej rzeczywistości 
miejsca (Fried, 2000; Droseltis i Vignoles, 2009), 
jak i w kategoriach rzeczywistości doświadczanej 
w przestrzeni umysłowej (Barsalou, 2003, 2009). 
Rzeczywistość miejsca oddziałuje na decyzje jed-
nostek poprzez kształtowanie jej refl eksji na temat 
możliwości i barier rozwoju różnych tożsamości
w ramach tej samej osobowości (Roberts i Donahue, 
(1994), jak też poprzez kształtowanie wyobrażeń
i marzeń dotyczących idealnej rzeczywistości życia 
(Oettingen i in., 2005). 

W artykule przedstawiony został wzajemny wpływ, 
jaki wywierają na siebie wybory w zakresie różnych 
rzeczywistości życia i wybory w zakresie oczekiwa-
nych i pożądanych tożsamości możliwych. Rzeczy-
wistość miejsca w wyniku poznawczego jej prze-
twarzania może z jednej strony umożliwiać rozwój 
tożsamości jednostki w kierunku przez nią oczeki-
wanym i wymarzonym, a z drugiej może go unie-
możliwiać. Najbardziej krytycznym dla rozwoju 
jednostki jest proces bezpośredniego doświadczania 
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rzeczywistości (Barsolou, 1999; Vignoles i in., 2005), 
gdyż to dzięki niemu poznaje ona przestrzeń afor-
dancyjną miejsca przez pryzmat bądź osiągalnych 
w danym środowisku zachowań, bądź nieprzekra-
czalnych ograniczeń i barier (Zhang i Patel, 2006). 
Doświadczanie rzeczywistości online jest podsta-
wowym impulsem do poszukiwania tożsamości 
prawdziwej (Schlegel i in., 2009) poprzez otwar-
tość na nowe doświadczenia i działania związane
z defi niowaniem tożsamości możliwych w relacji do 
różnych potencjalnych kontekstów życia. Poznanie 
online jako sytuowane w bezpośredniej interakcji 
ze środowiskiem fi zycznym i społecznym tworzy 
system motywacji zewnętrznej jednostki. Obejmuje 
on zbiór refl eksji specyfi cznych dla danego środo-
wiska życia (Oettingen i in., 2005), choć typowych 
dla danego kręgu kulturowego kryteriów aspiracji
i osiągnięć, takich jak wykształcenie, zawód czy po-
siadanie materialne (Zirkel, 1992).

Artykuł analizuje mechanizmy poznawczego 
przetwarzania rzeczywistości warunkujące wybory 
offl ine celów życiowych tożsamości możliwych, jak
i wybory alternatywnych wizji życia między przysto-
sowaniem do realiów aktualnie doświadczanej rze-
czywistości miejsca tu i teraz (Twigger-Ross i Uzzel, 
1996), a ucieczką od rzeczywistości i przeniesieniem 
przestrzennym tożsamości pożądanych do realiów 
przyszłej rzeczywistości idealnej (Milligan, 2003). 
Efektem myślenia i modelowania tożsamości offl i-
ne są wewnętrzne strategie motywacyjne realizacji 
aspiracji życiowych jako celów motywacji zewnętrz-
nej (Elliott i McGregor, 2002) oraz jako celów moty-
wacji tożsamościowej (Vignoles i in., 2006).

Zarówno doświadczenia online jak i offl ine prowa-
dzą do zagrożeń tożsamości w formie nieuniknionych 
dyskontynuacji w skutek bądź rozpadu wspólnej 
struktury Ja i realnego miejsca, bądź w skutek odłą-
czania struktury Ja od realnego czasu realnej rze-
czywistości. Wyłaniające się w ten sposób tożsamo-
ści dyslokacyjne i tożsamości relokacyjne stają się 
głównym źródłem zagrożeń kontynuacji i integracji 
tożsamości prawdziwej (Sheldon i Kasser, 1995; 
Sheldon i Kasser, 2008), gdyż przemieszczanie się 
między rzeczywistościami w czasie i w przestrze-
ni prowadzi do przełączania się tożsamości między 
różnymi zasobami miejsc i zasobami czasu (Sanders 
i Munford, 2008). Jednostka chcąc zachować w dy-
namicznej rzeczywistości ciągłość Ja może wyko-
rzystywać albo mechanizm kontynuacji tożsamości 
referencyjnej przywiązania do miejsca, albo mecha-
nizm kontynuacji tożsamości kongruencyjnej przy-
wiązania do celów. Mechanizm pierwszego rodzaju 
oparty jest głównie na tworzeniu i doświadczaniu 

więzi afektywnych, natomiast mechanizm drugiego 
rodzaju na doświadczaniu poznawczym oderwanym 
od faktów realnej rzeczywistości i przeniesionym
w formie podróży wyobraźni do rzeczywistości offl i-
ne (Nidenthal i i in., 2005; Ottingen i in., 2006).

Przemieszczenia przestrzenne i relokacje tożsa-
mości jako formy rozwoju jednostki poprzez odłą-
czenie (ucieczkę) obarczone są ryzykiem porażki 
zarówno podjęcia niewłaściwych decyzji w niewła-
ściwym czasie (Spunt i in., 2009), jak i ryzykiem 
poniesienia porażki w antycypowanej realizacji 
celów przeniesionych z powrotem do rzeczywistości 
online (De Ridder i in., 2007). Dwoma najważniej-
szymi mechanizmami samoregulacji w wyprzedza-
jącej ochronie przed ryzykiem poniesienia porażki 
są mechanizm bezdecyzyjności funkcjonalnej oraz 
mechanizm proaktywności. O ile bezdecyzyjność 
jest funkcjonalnym mechanizmem poznawczym 
odraczania działań (decyzji) w sytuacji dynamicz-
nej niepewności zdarzeń (Tkocinski i Ruffl e, 2003), 
o tyle proaktywność jest funkcjonalnym przystoso-
waniem korekcyjnym i prewencyjnym do mającej 
nastąpić przyszłości, przybliżającym jednostkę do 
wybranego przez nią ideału obrazu własnej osoby 
(Ouwehand i in., 2006, 2008).
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