
Badanie zostało przeprowadzone w ramach pracy magisterskiej przez Magdalenę Wizłę pod

kierownictwem dr hab. Grażyny Katry. Zainteresowania badawcze autorki dotyczą powiązań

tożsamości etnicznej z postrzeganiem czasu oraz z osobowością, na których temat zgodnie

z wiedzą badaczki nie powstały dotąd publikacje. Grupa badawcza została dobrana ze względu

na zainteresowanie tradycyjną muzyką polską, które może wskazywać na silniejsze poczucie

tożsamości etnicznej. Zdaniem Marcii (1976) podejmowanie zobowiązań wskazuje na silną strukturę

osobowości, dlatego można przypuszczać, że poczucie tożsamości i natężenie cech osobowości

są ze sobą skorelowane (Crocetti, Rubini, Meeus, 2008). Luyckx, Lens, Smits i Goossens (2010)

określają formowanie się tożsamości oraz perspektywę czasową jako współzależne, wzajemnie

na siebie wpływające procesy rozwojowe. W badaniu eksplorowane są wyżej wspomniane zależności

w odniesieniu do tożsamości etnicznej wg Phinney (2000) będącej elementem konstytuującym

tożsamość wg koncepcji Marcii (1966).

WPROWADZENIE

Celem badania jest weryfikacja hipotezy mówiącej, że osoby aktywnie podejmujące działania

w celu eksploracji swojej tożsamości etnicznej różnią się pod względem cech indywidualnych

od grupy porównawczej. Ponadto, badanie ma na celu sprawdzenie, czy związki pomiędzy

tożsamością etniczną a postrzeganiem czasu i osobowością mają specyficzny charakter i określenie

tego charakteru.

CEL BADANIA

Zgodnie z przewidywaniami osoby zakwalifikowane do G1 charakteryzują się wyższym

poziomem poczucia tożsamości etnicznej, co ciekawe, przy porównaniu na poziomie subkonstruktów

różnica ta jest istotna statystycznie jedynie dla eksploracji. Osoby z G1 są również bardziej

ekstrawertyczne i stabilne emocjonalnie oraz skoncentrowane na teraźniejszości.

Analizy statystyczne wykazały również występowanie wielu korelacji, głównie w G1. Najważniejsze

z nich zostały przedstawione w tabeli poniżej.

*istotność jednostronna

**istotność dwustronna

Tożsamość etniczna koreluje również z wymiarami charakterystycznymi dla proaktywnego

profilu temporalnego – przeszłością, przyszłością, planowaniem, szczegółowością i telicznością.

Warto zauważyć, że korelacja tożsamości z wykorzystaniem czasu (Rho = 0,36) oraz

szczegółowością (Rho = 0,30) osiąga istotność statystyczną dla eksploracji, ale nie przywiązania.

Osoby bardziej skupione na teraźniejszości osiągają niższe wyniki na skali określającej

przywiązanie do własnej grupy etnicznej (Rho = -0,306). Zależność ta nie występuje jednak dla

eksploracji różnicującej obie grupy.

Zgodnie z hipotezami, osoby cechujące się wyższym poziomem poczucia tożsamości

etnicznej są również bardziej ugodowe (Rho = 0,41) i ekstrawertyczne (Rho = 0,34). Zgodnie

z przewidywaniami występuje pozytywny związek pomiędzy eksploracją a intelektem (Rho = 0,30).
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Badanie ma charakter korelacyjny i zakłada porównanie grupy osób deklarujących aktywne

zaangażowanie w kultywowanie tradycyjnej muzyki polskiej (G1; n = 49) do grupy osób dobranych

pod względem danych socjodemograficznych (G2; n = 49) pod względem poczucia tożsamości

etnicznej, postrzegania czasu i cech osobowości. Badanym zostały rozdane cztery kwestionariusze

w formie papierowej:

• Kwestionariusz Tożsamości Etnicznej (adaptacja własna na podstawie: Multigroup Ethnic Identity

Measure Revised (MEIM-R)),

• Kwestionariusz Orientacji Temporalnej AION-2000,

• Kwestionariusz postrzegania czasu Zimbardo (ZTPI),

• Krótki Kwestionariusz do Pomiaru Wielkiej Piątki IPIP-BFM-20.

METODA

Niniejsze badanie dostarcza informacji na temat powiązań postrzegania czasu osobowości

z tożsamością etniczną, szczególnie w grupie osób zajmujących się kultywowaniem tradycyjnej

muzyki polskiej. W G1 występują powiązania pomiędzy poczuciem tożsamości etnicznej a wymiarami

temporalnymi charakterystycznymi dla adaptacyjnego proaktywnego profilu temporalnego. Osoby

zaangażowanie w działalność na rzecz muzyki tradycyjnej są bardziej stabilne emocjonalne,

a to stanowi predyktor dobrostanu psychicznego i mniejszej liczby przejawów psychopatologii.

Badanie dostarcza również wielu kwestii wartych dalszego zgłębiania w badaniach. Do niniejszego

badania został zaadaptowany Kwestionariusz Tożsamości Etnicznej, który uzyskał bardzo dobre

wartości wskaźników rzetelności, jednak warto zweryfikować je w innych badaniach.

Szczególnie intrygujące wydaje się pojęcie tożsamości etnicznej, tego jak jest rozumiane

i konceptualizowane zarówno w grupach zajmujących się różnymi formami kultywowania kultury, jak

i w ogóle społeczeństwa. W dalszych badaniach warto by było skupić się na bardziej precyzyjnym

opisywaniu tego konstruktu. Wyjaśnienia powiązań tożsamości etnicznej i cech osobowości możemy

poszukiwać w modelu tożsamości opartym na społeczno-poznawczym przetwarzaniu informacji

Berzonsky’ego (1992). Dodatkowo do opracowywania nowych narzędzi kwestionariuszowych, dużą

wartość mogłyby wnieść badania skupiające się na motywach podejmowania aktywności w celu

poznawania własnej tożsamości etnicznej. Na uwagę zasługuje również eksploracja czynników

zewnętrznych i wewnętrznych (być może w warunkowaniu zewnętrznym można szukać odpowiedzi

na ograniczoną liczbę korelacji w grupie porównawczej) i stopień, w jakim wyjaśniają one poczucie

tożsamości etnicznej w różnych grupach.

DYSKUSJA

Zmienna
Średnia 

w G1

Średnia 

w G2

Wartość 

statystyki
P* d

Tożsamość etniczna 17,88 16,51 1,77 0,040 0,36

Eksploracja 8,55 7,69 -1,91 0,028 0,42

Ekstrawersja 13,57 11,98 -2,01 0,022 0,39

Stabilność emocjonalna 11,14 9,92 -1,68 0,047 0,36

Teraźniejszość 46,16 43,29 2,37 0,010 0,48

Tożsamość R/ Rho P Siła Korelacji

Przeszła Pozytywna PC R = 0,49 0,001* Umiarkowana

Przyszła PC R = 0,37 0,009* Niska

Przeszłość R = 0,43 0,001* Umiarkowana

Przyszłość R = 0,60 0,001* Wysoka

Planowanie Rho = 0,46 0,001* Umiarkowana

Teliczność R = 0,49 0,001* Umiarkowana

Szczegółowość R = 0,29 0,022* Niska

Wykorzystanie Czasu R = 0,37 0,009** Niska

Teraźniejszość R = -0,30 0,035** Niska
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