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Openness to experience as a cognitive competence 

Abstract

In agreement with Carl Rogers's theory, openness to experience is conceptuali
zed as a cognitive competence, which consists of; 1. openness to own feeling, emo
tions and needs; 2. openness to life novelty, new ideas and other people. Being 
more open means being more able to perceive and interpret surrounding environ
ment in a creative and comprehensive way. In effect an open individual can better 
adapt to life, is more congruent and can build such relationship with others that are 
free of stereotypes. 35 -  Items Inventory (OND35) was developed to measure the 
level of openness to experience. The experimental data indicate that individuals 
who are open to experience perceive new situation as a challenge and strive for 
better understanding of themselves. Other data suggest, that openness correlates 
positively with toleration of ambiguity, emotional intelligence, satisfaction from 
interpersonal relationships and can be improved through therapy. It can be assu
med that openness to experience facilitates effective coping with difficult life prob
lems and is important in building a stable identity.

Głównym  celem artyku łu  jest konceptualizacja otwartości na doświadczenia 
jako ważnej osobowościowej i poznawczej kompetencji jednostki. W ysoka otw ar
tość na doświadczenia umożliwia jednostce bardziej kreatywnie i złożone rozu
mienie rzeczywistości oraz własnej osoby, a ponadto umożliwia głębsze i mniej 
zniekształcone własnymi nastaw ieniam i i stereotypam i relacje z innym i ludźmi. 
Tak rozum iana otwartość wspomaga rozwój oraz adaptację do nowych sytuacji 
w zm ieniającym się świecie. Punktem  wyjścia do rozważań jest koncepcja Carla 
Rogersa (1959, 2002a, 2002b). D rugim  celem artyku łu  jest prezentacja autorskiego 
Kwestionariusza OND do pom iaru  otwartości na doświadczenia o satysfakcjonują
cych param etrach psychometrycznych.

1. POJĘCIE OTWARTOŚCI NA DOŚW IADCZENIA

Rogers (2002a, 2002b), będąc przedstawicielem psychologii hum anistycznej, za
kładał, że każdy z nas m a potencjalne zdolności zdrowego i twórczego rozwoju. 
Celem jednostki jest dążenie do sam oaktualizacji, k tóra jest naturalną tendencją 
do stałego rozwoju oraz do urzeczyw istnienia się potencjalnych możliwości orga-
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nizm u. Jednostka może dążyć do samorealizacji, o tyle, o ile m a ku tem u w arunki, 
a składają się na nie przede wszystkim bezw arunkow a akceptacja bliskich i -  
w konsekwencji -  akceptacja samego siebie. Akceptacja i sam oakceptacja pociągają 
za sobą ważne konsekwencje. Człowiek wychowany w bezwarunkowej miłości 
i akceptacji charakteryzuje się pełną otw artością na swoje doświadczenia. Jest to 
najważniejsza kom petencja jednostki zdrowej i przystosowanej. O tw artość na do 
świadczenia oznacza, że jednostka w każdej chwili potrafi określić, co dzieje się 
w obrębie jej organizm u. Wszystkie bodźce, zarówno te pochodzące ze świata ze
wnętrznego, jak i te pochodzące z w nętrza jej organizm u, są potencjalnie dostępne 
świadomości. O tw artość na doświadczenia odnosi się również do w pływ u pam ięci 
i przeszłych doświadczeń na interpretacje i wartościowanie napływających bodź
ców. Dzięki tem u jednostka stale sprawdza, co dla jej sam oaktualizacji jest najlep
sze i trafnie wybiera sytuacje i zdarzenia pozytyw nie wpływające na jej rozwój.

Jednostka w pełni o tw arta na doświadczenia nie stosuje żadnych m echanizm ów 
obronnych. Odbiera wszystkie bodźce w takiej formie, w jakiej występują one 
w rzeczywistości. Niczego nie musi zniekształcać, pomijać czy wypierać ze swojej 
świadomości. Brak m echanizm ów obronnych powoduje, że wszystkie doświadcze
nia jednostki związane z JA są symbolizowane adekwatnie, czyli tak, jak pojawiają 
się w rzeczywistości. Dzięki tem u obraz JA jest zgodny z polem świadomości jed
nostki, a to oznacza brak jakiegokolwiek zagrożenia wobec napływających bodź
ców i w konsekwencji optym alne przystosowanie jednostki do życia.

Zgodnie z teorią Rogersa (2002b), jednostki otw arte na swoje doświadczenia 
trak tu ją  siebie jako ośrodek umiejscowienia oceny. Proces wartościowania trw a 
u nich całe życie. Nie m a raz na zawsze ustalonego systemu wartości. Każde do 
świadczenie jest oceniane na nowo pod wpływem  nowych wydarzeń. Konsekwen
cją tego jest fakt, że s tru k tu ra  JA m a charakter płynnej postaci, k tóra zm ienia się 
elastycznie pod wpływem  procesu asymilacji nowego doświadczenia.

Główną przyczyną niskiej otwartości na doświadczenia, która przejawia się po 
stawą obronną wobec napływających bodźców, jest brak bezwarunkowej akceptacji 
i m iłości ze strony rodziców lub opiekunów we wczesnym dzieciństwie. Jeśli dzie
cko nie jest w pełni akceptowane, a m iłość jest m u okazywana tylko w odpowiedzi 
na spełnianie oczekiwań rodziców, dziecko uczy się odbierać tylko te doświadcze
nia, które są zgodne z w arunkam i i w artościam i rodziców. W szystkie pozostałe 
doświadczenia, nawet jeśli są dobre dla procesu samorealizacji, są przez jednostkę 
postrzegane jako zagrożenie i w konsekwencji zniekształcane lub wypierane ze 
świadomości. „Ja idealne”, które jest obrazem  jednostki samorealizującej się, jest 
znacząco różne od „ja realnego”, które jest kształtowane przez w arunki rodziciel
skiej miłości. Rozbieżność ta wiąże się z brakiem  bezwarunkowej samoakceptacji. 
Jednostka akceptuje siebie o tyle, o ile zachowuje się zgodnie z oczekiwaniam i ro 
dziców. Przestaje ufać swojemu organizm owi i trafnie odbierać wszelkie bodźce. 
Rogers, opisując jednostkę z niską otwartością, podkreśla fakt, że postrzega ona 
wszelkie doświadczenia „w kategoriach absolutnych, ma tendencję do nadm iernej 
generalizacji i do bycia zdom inow aną przez swoje pojęcia i wierzenia. Ma tru d n o 
ści z prawidłow ym  zakotwiczeniem swoich reakcji w miejscu i czasie, jest skłonna 
do mieszania faktów z ocenami, do opierania się bardziej na abstrakcji niż na testo
w aniu rzeczywistości” (Rogers, 1959, s. 25). Jednak zgodnie z założeniam i Rogersa



(2002a), każda jednostka, która nawiąże relacje z bezwarunkow o akceptującą ją 
osobą, może osiągnąć pełną otw artość na doświadczenia. Natom iast wydaje się, że 
jednostka bezwarunkow o akceptująca sam ą siebie, m a względnie stały poziom  ot
wartości na doświadczenia. Jest cały czas otw arta na to, co dzieje się zarówno 
w niej, jak i wokół niej, w danej chwili i sytuacji. Bycie o tw artym  jest jakby swoi
stym  buforem, tarczą przed zam ykaniem  się, sztywnością i kategoryzacją świata. 
Powoduje, że jednostka nie podporządkowuje się innym  ludziom, ideom i celom, 
które nie są zgodne z jej naturą. Rysunek 1 przedstawia schematyczny m odel kształ
towania się otwartości na doświadczenia.

Rysunek 1. Schemat kształtowania się otwartości na doświadczenia -  
podstawowego w arunku samoaktuałizacji

2. OTWARTOŚĆ NA DOŚW IADCZENIA O RÓŻNEJ TREŚCI

Rogers (2002a), przedstawiając swoją koncepcję otwartości na doświadczenia, 
w yodrębnił dwa czynniki, które wchodzą w jej skład. Jest to otw artość wobec bodź
ców pochodzących z całego organizm u jednostki oraz otwartość wobec bodźców 
pochodzących z otoczenia zewnętrznego jednostki. Obydwa konstrukty  są ze sobą 
pozytywnie związane na zasadzie sprzężenia zwrotnego -  otw artość na własne 
uczucia i postawy wiąże się z większą świadomością rzeczywistości istniejącej poza 
jednostką i na odwrót. To rozróżnienie na dwa rodzaje otwartości jest kluczowe 
w rozum ieniu pojęcia poznawczej otwartości. Jednostka może postrzegać wszystko 
bez zakłóceń i dzięki tem u konstruować realny obraz siebie, jak również otaczają
cego ją świata.

2.1. OTWARTOŚĆ NA SIEBIE

Dzięki otwartości na siebie jednostka m a cały czas bardzo bliski kontakt ze sobą. 
Potrafi uważnie siebie słuchać oraz doświadczać tego, co się w niej aktualnie dzieje. 
Jest skłonna do m edytacji i rozmyślań. O tw artość na swój organizm  wiąże się prze
de wszystkim z tym , że jednostka jest świadom a swoich uczuć, myśli oraz postaw. 
W każdej sytuacji potrafi określić i zrozum ieć swoje potrzeby, pragnienia, co p o 
woduje, że dąży do ich zaspokajania w sposób zgodny ze sobą i własnymi w artoś
ciami. Ponadto otw artość na siebie oznacza akceptację wszystkich dotychczaso
wych doświadczeń w rów nym  stopniu, gdyż to właśnie one są największym autory
tetem i probierzem  wartości w życiu jednostki. Do nich jednostka odwołuje się, 
podejmując ważne decyzje życiowe i ustalając kierunek swojego rozwoju. Jednostka 
taka jest otw arta na wszystkie emocje i subiektywne przeżycia, zarówno te prze
szłe, jak  i te obecne. Nie odpycha, ani nie zniekształca żadnych swoich doświadczeń



niezależnie od tego, czy są one postrzegane przez innych jako dobre bądź złe. Jest 
w stanie swobodnie wyrażać swoje emocje, przemyślenia i pomysły. W  każdej sy
tuacji zachowuje się zgodnie ze sobą i ze swoim stanem  em ocjonalnym . Żyje w we
wnętrznej harm onii z sam ym  sobą i ufa swojemu organizmowi. To pozwala jej na 
bycie autentycznym  w kontakcie z drugą osobą oraz na tolerancję odmienności.

2.2. OTWARTOŚĆ NA ŚWIAT

O tw artość na świat zewnętrzny to świadomość rzeczywistości istniejącej poza 
jednostką. Przejawia się ona m.in. chęcią poznania nowości w świecie, nowych lu
dzi, ku ltu r i sytuacji. Jest to otw artość na wszelką inność tego świata, na nowe idee 
i pomysły. Jednostka wręcz domaga się informacji i wiedzy. A ktywnie poszukuje 
odpowiedzi na pytania, które sam a chętnie stawia. Eksploruje świat i otaczającą ją 
rzeczywistość, co jednocześnie sprawia, że lepiej poznaje sam ą siebie. Z drugiej 
strony potrafi dokonywać odkryć w rzeczach i sytuacjach codziennych i zwyczaj
nych, ciesząc się przy tym  z każdej chwili życia. Nie próbuje naśladować innych, 
lecz zachowuje się spontanicznie i naturalnie. Nie lubi podążać za m odą i ogólnymi 
trendam i panującym i w społeczeństwie -  jest oryginalna. Cechuje ją większy non- 
konform izm  i elastyczność własnych przekonań, które potrafi zmieniać pod w pły
wem nowych doświadczeń. Łatwo dostosowuje się do nowego środowiska i nie
oczekiwanych sytuacji. Potrafi słuchać innych i zrozum ieć ich punk t widzenia, co 
wiąże się z tolerancją dwuznaczności. O tw artość na świat powoduje, że jednostka 
nie kategoryzuje sytuacji ani ludzi, nie m a gotowych schmatów, dzięki którym  
m oże uporządkować zastaną rzeczywistość. Robi coś zgoła odmiennego. Za każ
dym  razem, gdy spotyka się z czymś nowym, stara się odkryć unikalną struk turę 
tego doświadczenia. Wszystko jest dla niej zm ienne, w nieustannym  ruchu i jedy
nie stała otw artość na otaczający ją świat może przyczynić się do jego zrozum ienia 
i zaakceptowania w całej krasie.

Konkludując, m ożna powiedzieć, że otwartość na doświadczenia pozwala jed
nostce lepiej rozum ieć siebie, swoje pragnienia, emocje i lęki, jak również postrze
gać innych ludzi w sposób niezdeform owany standardam i, norm am i czy faktem 
pełnienia ról społecznych. W  konsekwencji jednostka cechuje się optym alnym  
przystosowaniem, jest spójna i dojrzała. Potrafi realizować swoje potrzeby i prag
nienia. C harakterystyczną właściwością takiej jednostki jest zdolność do ciągłego 
poddaw ania ocenie swojego doświadczenia, a w konsekwencji tego procesu -  zdol
ność do zm ieniania s tru k tu ry  wartości. Dzięki tem u jednostka .może bez obaw wy
chodzić naprzeciw nowym  doświadczeniom, podejmować nowe wyzwania i z ła
twością przystosowywać się do zmieniających się w arunków  życia.

3. OTWARTOŚĆ NA DOŚW IADCZENIA W UJĘCIU COSTY I MCCRAE

We współczesnej psychologii najczęściej przywoływaną definicją otw artości na 
doświadczenia jest konstruk t Costy i McCrae (2005), k tóry  został przedstawiony 
w pięcioczynnikowym modelu osobowości. Zgodnie z tym  ujęciem otw artość na 
doświadczenia traktow ana jest jako ogólna i względnie stała, w ewnętrzna dyspozy
cja do zachowywania się w określony sposób. Powinna przejawiać się ona w róż
nych i zarazem  spójnych z tą tendencją sytuacjach. Cecha ta definiowana jest jako 
skłonność do poszukiw ania i pozytywnego wartościowania nowych doświadczeń



życiowych, tolerancja na nowość i ciekawość poznawczą (Zawadzki, Strelau, Szcze
paniak, Śliwińska, 1998). Zgodnie z koncepcją Costy i McCrae (2005) otw artość na 
doświadczenia jest jednym  z podstawowych wym iarów osobowości, k tóry  jest 
uw arunkow any biologicznie. W skaźnik odziedziczalności dla polskiej populacji 
oszacowano na h 2 = 0,40 (Zawadzki i in., 1998). Costa i McCrae (2005) wym ieniają 
sześć elementów, które składają się na cechę otwartości na doświadczenia. Są to 
kolejno: wyobraźnia, estetyka, uczucia, działania, idee i wartości. W arto tu  zazna
czyć, że uczucia definiowane są jako otwartość na stany em ocjonalne innych ludzi, 
a nie na swoje własne. W  definicji pojawia się również hasło otwartości na świat 
zew nętrzny i wewnętrzny, jednak świat wewnętrzny rozum iany jest tutaj jako włas
ne środowisko, a nie świat uczuć, emocji i doświadczeń, jak to m a miejsce w kon
cepcji Rogersa. Takie rozum ienie cechy otwartości na doświadczenie odwołuje się 
przede wszystkim do otw artości na potrzeby umysłowe oraz na nowości świata. 
Zwolennicy podejścia leksykalnego utożsam iają wręcz ten składnik osobowości 
z ku lturą lub intelektem  (Szarota, 1995; za: Zawadzki i in., 1998). Nie m a więc tutaj 
bardzo ważnego, z p unk tu  w idzenia teorii Rogersa, w ym iaru  odnoszącego się do 
otwartości na własne emocje, potrzeby i doświadczenia.

Należy również odróżnić genezę obydwu konstruktów . Jak już wspom niano 
wcześniej, otw artość na doświadczenia w ujęciu Costy i McCrae (2005) jest w dużej 
mierze uw arunkow ana biologicznie, natom iast z teorii Rogersa wynika, że chociaż 
potrzeba sam oaktualizacji jest wrodzona, to otwartość na doświadczenia jest uwa
runkow ana społecznie -  zależy od akceptacji i m iłości innych osób.

W  koncepcji Rogersa ważne jest również założenie, że otwartość na doświadcze
nia m a w pływ  na to, jak  jednostka konstruuje obraz swojego JA, w jaki sposób 
tworzy schematy poznawcze dla różnych zdarzeń i jak  postrzega relacje m iędzy 
sobą a światem oraz m iędzy sobą a innym i (o czym nie traktuje teoria Costy i M c
Crae). Zgodnie z koncepcjam i poznawczymi JA w zachowaniu jednostki ważną 
rolę pełnią właśnie przekonania na swój tem at i sposób doświadczania samego sie
bie (Rosenberg, Gara, 1985). M ożna powiedzieć, że otw artość na doświadczenia 
w rozum ieniu poznawczym ukierunkow uje odbieranie i przetw arzanie informacji, 
a poprzez to wpływ a na postępowanie i myślenie jednostki. Przede wszystkim 
ważne są informacje, które dotyczą schem atu JA, ale również te, które odnoszą się 
do innych istotnych dla jednostki obszarów. O tw artość na doświadczenia oznacza 
ciągłą obserwacje siebie i rzeczywistości, co wiąże się z tym, że jednostka znajduje 
się cały czas w procesie, nieprzerw anie odbiera bodźce, które mogą zmieniać lub 
rozbudowywać jej własną koncepcję siebie i świata. O tw artość na świat, jeśli trak 
tować ją zgodnie z ujęciem społeczno-poznawczym  (Pervin, 2002), zw iązana jest 
z aktyw ną postawą jednostki, k tóra zapewnia jej ciągłą interakcję z otoczeniem. 
Natom iast w ujęciu cechowym jednostka zachowuje się względnie stabilnie w cza
sie i spójnie w różnych sytuacjach.

4. POMIAR OTWARTOŚCI NA DOŚW IADCZENIA

Rogers, m im o że uważał otwartość na doświadczenia za kluczową charakterystykę 
osoby w pełni funkcjonującej, nie skonstruował narzędzia do jej pom iaru. Również 
nikt z jego kontynuatorów nie podjął się tego zadania. Brakuje zatem narzędzia, k tó 
re uchwyciłoby istotę otwartości na doświadczenia rozumianej zgodnie z założenia



mi koncepcji Rogersa. Istniejąca skala otwartości na doświadczenia Costy i McCrae, 
wchodząca w skład Inwentarza Osobowości NEO-FFI (Zawadzki i in., 1998), nie jest 
tożsamym konstruktem  i nie mierzy tych samych aspektów otwartości na doświad
czenia, na które zwraca uwagę Rogers, co zostało omówione we wcześniejszym aka
picie. Dlatego też autorka niniejszego artykułu  skonstruowała samoopisowy kwestio
nariusz do pom iaru otwartości na doświadczenia (Szyszko, 2005, 2007), który może 
być stosowany zarówno do badań indywidualnych, jak i grupowych. Narzędzie to 
zawiera 26 stwierdzeń (Kwestionariusz OND35), które zostały wyłonione z 83 pozycji 
w ram ach badań pilotażowych oraz m etaanaliz psychometrycznych przeprowadzo
nych na łącznej próbie 437 osób. Oprócz 26 pozycji diagnostycznych narzędzie to 
zawiera 9 pozycji buforowych, które nie są wliczane do ogólnego wyniku. Zadaniem 
osoby badanej wypełniającej kwestionariusz jest ocena, jak dobrze każde ze stwier
dzeń do niej pasuje. Odpowiedzi należy udzielać za pomocą sześciostopniowej skali, 
gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie pasuje” a 6 „zdecydowanie pasuje”. Część pozycji 
sformułowanych jest przez inwersję. Przykładowe stwierdzenia to: „Wiem czego chcę 
i jakie są moje pragnienia”, „W każdej sytuacji potrafię nazwać to, co czuję”, „Podczas 
dyskusji chętnie słucham argumentów, które przemawiają za stanowiskiem innym  
niż moje”, „Każdy dzień wygląda dla m nie tak sam o”.

Kwestionariusz składa się z jednej skali ogólnej, do której wliczane są wszystkie 
pozycje diagnostyczne, oraz z dwóch podskal, które są zgodne z prezentowaną we 
w prow adzeniu koncepcją teoretyczną. Skala ogólna (ONDogólny) m ierzy globalny 
poziom  otwartości na doświadczenia. Pierwsza podskala składa się z 12 pozycji 
i m ierzy otwartość na siebie (ONDja), natom iast druga podskala składa się z pozo
stałych 14 pozycji i m ierzy otwartość na świat (ONDświat).

5. RZETELNOŚĆ SKAL

W celu ustalenia rzetelności Kwestionariusza OND35 obliczono współczynnik 
zgodność wewnętrznej (alfa Cronbacha) dla wszystkich skal. Analizie poddano 
dane pochodzące od 325 osób wśród których kobiety stanowiły 46%, a średnia 
wieku wynosiła 22,2 lata (SD = 9,27). Rzetelność dla skali ogólnej wynosi a  = 0,82; 
dla skali otwartości na siebie a  = 0,68; natom iast dla skali otwartości na świat a  = 
0,74. W yniki te świadczą o wysokiej rzetelności wszystkich skal.

6. INTERKORELACJE SKAL OTWARTOŚCI NA DOŚWIADCZENIA ORAZ ZWIĄZEK Z PŁCIĄ

Zgodnie z założeniam i przedstaw ionym i we wprowadzeniu, otwartość na świat 
pow inna pozytyw nie wiązać się z otwartością na siebie. Uzyskane w yniki potw ier
dzają taką zależność. W skaźnik korelacji Pearsona dla obydwu skal wynosi r = 0,59 
(pcO.OOl; N = 450).

Natom iast analizy na próbie 337 osób nie wykazały związku m iędzy płcią a żad
ną ze skal mierzących otw artość na doświadczenia. Z tego wniosek, że stopień ot
wartości u kobiet i u mężczyzn nie różni się od siebie istotnie statystycznie i kształ
tuje się na podobnym  poziomie.

7. CZY OTWARTOŚĆ JEST CZYNNIKIEM AUTONOMICZNYM?

Zaprezentowane w yniki badań empirycznych, które opierają się na analizach 
związków otw artości na doświadczenia ze zm iennym i osobowościowymi i z reak



cją na sytuacje nowości, służą dwóm celom. Po pierwsze, są sprawdzianem  zapre
zentowanej tutaj poznawczej koncepcji otwartości na doświadczenia, która jest roz
winięciem teorii Rogersa. Po drugie, uzyskane w yniki potwierdzają trafność p re
zentowanego narzędzia, które zostało skonstruow ane na podstawie teoretycznego 
opisu małej i dużej otwartości na doświadczenie.

8. ZWIĄZEK OTWARTOŚCI NA DOŚW IADCZENIA  
ZE SKALĄ DOMKNIĘCIA KRUGLANSKIEGO

K onstruktem  podobnym  do otwartości na doświadczenia, lecz o przeciwnym  
znaczeniu, wydaje się być potrzeba dom knięcia zdefiniowana przez Kruglanskiego 
i W ebstera (1996; za; Kossowska, 2005). Jest to „tendencja jednostki do posiadania 
pewnej wiedzy na dany temat, która z jednej strony pozwala uniknąć niepewności 
w konfrontacji z inform acjam i płynącym i z otoczenia, a z drugiej strony pozwala 
sformułować sąd i podjąć działanie” (Kossowska, 2005, s. 67). Tak rozum iana p o 
trzeba czy raczej skłonność do dom ykania wszelkich sytuacji powoduje, że jed
nostka w obliczu nowości i niejasnych sytuacji wykazuje się sztywnością poznaw
czą. Nie jest w stanie tolerować dwuznacznych sytuacji i dąży do jak  najszybszego 
ich sfinalizowania. Do pom iaru  poziom u sztywności poznawczej służy polska adap
tacja Skali Potrzeby Poznawczego Dom knięcia (Kossowska, 2005), która składa się 
z pięciu podskal oraz skali ogólnej. W yodrębnione podskale m ierzą kolejno: prefe
rowanie porządku, preferowanie przewidywalności, nietolerancję wieloznaczności, 
zam kniętość umysłową i zdecydowanie. Jak widać, konstruk ty  te odnoszą się do 
bardzo konkretnych i praktycznych preferencji. W  odniesieniu do otwartości na 
doświadczenia największe znaczenie pow inna mieć nietolerancja wieloznaczności 
oraz zam kniętość umysłowa.

Aby sprawdzić, czy otwartość na doświadczenia koreluje z potrzebą dom knięcia, 
przeprowadzono badanie (Jarom ińska, 2006) wśród 157 białostockich licealistów, 
gdzie kobiety stanowiły 41%, a średnia wieku wynosiła 17,2 lat (SD -  0,61). W yniki 
okazały się w dużej mierze spójne z oczekiwaniami; otóż skala preferowania p o 
rządku, zdecydowania i zam kniętości umysłowej w ogóle nie koreluje ze skalami 
otwartości na doświadczenia, natom iast skala preferowanie przewidywalności wią
że się ujem nie z ogólną skalą otwartości na doświadczenia (r = -0,20; p<0,01) oraz 
z otwartością na świat (r = -0,25; p<0,01), a skala nietolerancji wieloznaczności 
wiąże się ujem nie ze wszystkim i w skaźnikam i otwartości; skala ogólna otw artości 
koreluje na poziomie r = -0,22; p<0,01, skala otw artości na świat na poziomie r = 
-0,19; p<0,01, a skala otw artości na siebie na poziomie r = -0,20; p<0,01. Potrzeba 
dom knięcia m ierzona jako średnia ze wszystkich pozycji diagnostycznych nie ko
reluje na poziom ie istotnym  z żadną ze skal otwartości. W iąże się to z tym , że ot
wartość koreluje jedynie z dwiema z pięciu podskal, które składają się na skalę 
ogólną dom knięcia poznawczego.

W yniki te pokazały, że dla jednostk i otw artej na dośw iadczenia nie jest isto t
ne, czy w sytuacjach nowych posiada adekw atne i w wystarczającej liczbie in fo r
macje na dany  tem at. Praw dopodobnie w iąże się to z tym , że jednostka  taka 
korzysta przede w szystkim  z wiedzy, której dostarcza jej w łasny organizm  dzię
ki o tw artości na wszystkie bodźce. W ydawanie jasnych opinii i sądów wydaje się 
niezw iązane z o tw artością na dośw iadczenia, w odróżn ien iu  od to lerancji w ielo



znacznych i nieprzew idyw alnych sytuacji, k tóre w spółw ystępują z opisyw aną 
otw artością.

9. OTWARTOŚĆ NA DOŚW IADCZENIA ROGERSA 
A SKALA OTWARTOŚCI COSTY I MCCRAE

Celem tego badan ia było sprawdzenie, w jak im  stopniu  ogólna skala o tw arto 
ści na dośw iadczenia zdefiniow ana zgodnie z koncepcją Rogersa (2002a, 2002b) 
pow iązana jest ze skalą o tw artości na dośw iadczenia skonstruow aną przez Co- 
stę i M cCrae (2005), k tó ra pochodzi z Inw entarza Osobowości NEO-FFI (Za
w adzki i in .,1998). Oczekiw ano, że zw iązek obydwu skal będzie isto tn ie dodatni, 
ale o średniej sile ze względu na różne treści kryjące się pod pojęciam i o tw arto 
ści na dośw iadczenia, co zostało om ów ione we w prow adzeniu. Przypuszczenia 
te zostały  potw ierdzone w dwóch badaniach  przeprow adzonych w śród stu d en 
tów z w ykorzystaniem  pierwszej wersji K w estionariusza OND14, k tó ra składa 
się z 14 pozycji. W  pierw szym  badan iu  w spółczynnik  korelacji osiągnął w artość 
r = 0,42 (p<0,001; N = 70), natom iast w d rug im  w yniósł r = 0,51 (p<0,001; N = 
70). Uzyskane w ynik i sugerują, że obydwie zm ienne są ze sobą zw iązane, ale nie 
tożsam e. N ależy jednak  przeprow adzić replikację tego badan ia z użyciem  obec
nej wersji K w estionariusza OND35 i sprawdzić rów nież, jaki jest zw iązek dwóch 
pozostałych skal m ierzących otw artość na siebie i o tw artość na świat. Zgodnie 
z założeniam i o tw artość na siebie pow inna słabiej korelować ze skalą otw artości 
na dośw iadczenia C osty i M cCrae niż o tw artość na św iat zewnętrzny.

10. OTWARTOŚĆ NA DOŚW IADCZENIA, W IARA W SENSOWNOŚĆ 
I SPRAWIEDLIWOŚĆ ŚWIATA A REAKCJA NA SYTUACJE NOWE

Pierwszym celem tego badania było sprawdzenie, czy otwartość na doświadcze
nia wiąże się z nadzieją podstawową (Trzebiński, Zięba, 2003), definiowaną jako 
przekonania jednostki na tem at otaczającego ją świata, który  jest postrzegany jako 
generalnie sprawiedliwy, przychylny i sensowny. Przekonania te są względnie stałe 
w czasie i dają jednostce m.in. motywację do podejm owania nowych wyzwań i eks
plorowania świata. H ipoteza ta została potw ierdzona w 4 badaniach przeprowa
dzonych z użyciem Kwestionariusza OND35, w których łącznie uczestniczyło 331 
osób. W skaźnik korelacji nadziei podstawowej z ogólną skalą otwartości na do 
świadczenia w yniósł r = 0,35 (p<0,001), ze skalą otwartości na siebie r = 0,24 
(p<0,001) a ze skalą otwartości na świat r = 0,38 (p<0,001). W yniki te potwierdzają 
trafność zbieżną skal m ierzących otwartość na doświadczenia, gdyż najsilniej z prze
konaniam i o sensowności, przychylności i sprawiedliwości świata związany jest 
wskaźnik m ierzący otw artość na świat, natom iast najsłabiej z tym i przekonaniam i 
związana jest otw artość na siebie, czyli na swoje emocje, uczucia i postawy.

Druga hipoteza przewidywała, że otw artość na doświadczenia pozytyw nie w ią
że się z otw artością na sytuacje nowe w sytuacji realnego wyboru. Trzecia hipoteza 
przewidywała, że otw artość na doświadczenia pełni rolę m ediacyjną w związku 
m iędzy nadzieją podstawową a otw artością na realną sytuację nowości. W  celu 
weryfikacji tej hipotezy został przeprowadzony dwuetapowy eksperym ent natu ra l
ny (Szyszko, 2005). Uczestniczyło w n im  83 warszawskich licealistów, przy czym 
mężczyźni stanowili 57%, a średnia wieku wynosiła 16,4 lat {SD -  0,58). W  pierw 



szym etapie uczestnicy badania wypełniali Kwestionariusz OND14 (pierwsza wer
sja kwestionariusza) oraz Kwestionariusz BHI-25 (Trzebiński, Zięba, 2003a) służą
cy do pom iaru  nadziei podstawowej. W  drugim  etapie, k tóry  odbył się trzy  m iesią
ce później, ci sam i uczniowie zostali poproszeni o dobrowolne w yrażenie zgody na 
udział w pięciu różnych eksperym entach psychologicznych mierzących ich cechy 
i kompetencje osobowościowe, które rzekomo m iały się odbyć w najbliższym czasie 
w laboratorium  psychologicznym. Ze względu na treść eksperym entów otwartość 
na ten rodzaj sytuacji nazw ano chęcią poznania siebie.

Analiza korelacji wykazała, że chęć poznania siebie wiąże się zarówno ze skalą 
ogólną otwartości na doświadczenia (r = 0,39; r < 0,01), skalą otwartości na nowości 
świata (r < 0,29; p < 0,001), skalą ufności wobec siebie (r = 0,40; p < 0,001), jak również 
ze skalą nadziei podstawowej (r = 0,39; r < 0,01). Oznacza to, że zarówno wiara w spra
wiedliwość i sensowność świata, jak i otwartość na doświadczenia, zarówno pocho
dzące z wnętrza organizmu, jak i ze świata zewnętrznego, są związane z otwartością 
na nowości i na podejmowanie wyzwań w sytuacji realnego wyboru.

ß= 0,26*

Rysunek 2. Analiza mediacyjna -  Związek nadziei podstawowej z chęcią poznania
siebie z uwzględnieniem otwartości na doświadczenia jako zmiennej pośredniczącej.
Literą „r” oznaczono korelacje Perasona, a literą „ß” standaryzowane współczynniki 

regresji; W ynik istotny na poziomie: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001

Aby sprawdzić pośredniczącą rolę otwartości na doświadczenia, została prze
prowadzona analiza m ediacyjna (Baron, Kenny, 1986). Na przedstawionym  rysun
ku zm ienną pośredniczącą była skala ogólna otw artość na doświadczenia (rysu
nek 2). Uzyskane w yniki świadczą o tym , że otw artość na doświadczenia częściowo 
pośredniczy i w zm acnia efekt chęci poznania siebie, natom iast nadzieja podstaw o
wa m a większy całkowity efekt przyczynowy (r = 0,39) od otwartości na dośw iad
czenia (r = 0,26).

W yniki tego badania potwierdzają hipotezę, że jednostki o dużej otwartości na 
doświadczenia nie obawiają się nowych sytuacji i chętniej korzystają z możliwości 
lepszego poznania siebie oraz przeżycia czegoś ciekawego i odm iennego. Tym sa
mym została potw ierdzona trafność kryterialna Kwestionariusza OND14. Drugi 
ważny wniosek odnosi się do faktu, że przekonania o sprawiedliwości, sensowności 
i przychylności świata związane są z otw artością na doświadczenia i nowości świa
ta oraz, że otwartość na doświadczenia wzmacnia związek nadziei podstawowej 
i chęci poznania siebie. Pozytywne przekonania o świecie pozwalają jednostce ot
wierać się na świat zewnętrzny i dzięki tem u nie boi się ona podejmować nowych 
zadań, choćby związanych z lepszym poznaniem  siebie.



11. OTWARTOŚĆ NA DOŚW IADCZENIA A EFEKTYWNOŚĆ TERAPII 
WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MONAR-U

W badaniu tym sprawdzano, czy otwartość na doświadczenia pozwala prognozo
wać efektywność terapii osób uzależnionych od narkotyków. Postawiono hipotezę, że 
osoby, które są otwarte na doświadczenia będą charakteryzowały się dobrą kondycją 
emocjonalną i satysfakcją z relacji interpersonalnych. Druga hipoteza przewidywała, 
że od początkowego poziomu otwartości na doświadczenia będzie zależał poziom 
kondycji emocjonalnej i relacji interpersonalnych po terapii. Badanie przeprowadzo
no w ośrodkach rehabilitacyjno-readaptacyjnych Stowarzyszenia MONAR (Głusz- 
niewska, 2006; Golan, 2006). Wzięło w nim udział 67 osób (w tym 12 kobiet) w wieku 
od 15 do 57 lat, średnia wyniosła 23,8 lat (SD = 8,81). Pierwszy etap badania odbył się 
na początku pobytu w ośrodku. Za pomocą kwestionariuszy zmierzono poziom ot
wartości na doświadczenia (Kwestionariusz OND35), poziom kondycji emocjonalnej 
oraz poziom zadowolenia z relacji interpersonalnych (narzędzia autorskie, Kowalska, 
2004). Drugi etap badania odbył się po zakończeniu siedmiomiesięcznej terapii, którą 
ukończyło jedynie 21 osób (w tym 3 kobiety). Uczestnicy ponownie wypełniali kwe
stionariusze mierzące otwartość na doświadczenia, satysfakcję z relacji interperso
nalnych i poziom kondycji emocjonalnej.

Uzyskane korelacje w pierwszym etapie badania potwierdzają pierwszą hipote
zę, że im uczestnicy badania cechują się wyższą otwartością na doświadczenia, tym 
są bardziej zadowoleni z relacji interpersonalnych (r = 0,31; p < 0,01) i mają lepszą 
kondycję emocjonalną (r = 0,37; p < 0,01). Otwartość na siebie i otwartość na świat 
również dodatnio korelują z satysfakcją z relacji interperonalnych (odpowiednio: 
r = 0,26 i r = 0,27 dla p < 0,05) jak również z lepszą kondycją emocjonalną (odpo
wiednio: r = 0,25; p < 0,05 i r = 0,39 dla p < 0,01).

Okazało się również, że osoby, które przychodząc do ośrodka MONAR miały niską 
otwartość na doświadczenia (M = 2,87; n = 13; SD = 0,24), po przebytej terapii stały się 
bardziej otwarte na swoje doświadczenia (M = 3,28; n = 13; SD = 0,37), t(12) = 3,20; 
P<0,01. Natomiast osoby o dużej otwartości na doświadczenia nie wykazały żadnych 
istotnych zmian w poziomie otwartości na doświadczenia, t(9) = 1,32; p = ni.

Otwartość na 
doświadczenia

—  niska

—  wysoka

przed terapią po terapii

pomiar

Rysunek 3. Zm iana poziomu kondycji emocjonalnej w zależności od poziomu 
otwartości na doświadczenia przed terapią



W celu sprawdzenia drugiej hipotezy przeprowadzono dwuczynnikową analizę 
wariancji z powtarzanym pomiarem, gdzie zmiennymi niezależnymi były poziom 
otwartości na doświadczenia przed terapią (podział według mediany -  poziom ni
ski versus wysoki) oraz czas pomiaru (przed terapią i po terapii), a zmienną zależną 
była kondycja emocjonalna. Analiza ta wykazała efekt interakcji, Λ = 0,77; F(l,19) 
= 5,76; p<0,05, (rysunek 3). Analiza efektów prostych wykazała, że u osób, które 
przychodząc do ośrodka MONAR cechowały się niską otwartością na doświadcze
nia, po terapii nastąpiła poprawa kondycji emocjonalnej, t(10) = 3,16; p<0,05. Nato
miast u osób o wysokiej otwartości na doświadczenia nie zaobserwowano żadnych 
zmian w poziomie kondycji emocjonalnej, przed i po terapii miały one prawie 
identyczną kondycję emocjonalną, t(9) = 0,12; p ~ ni.

Otwartość na 
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Rysunek 4. Zm iana satysfakcji z relacji interpersonalnych w zależności od poziomu 
otwartości na doświadczenia przed terapią

Podobny efekt zaobserwowano przeprowadzając dwuczynnikową analizę wa
riancji z powtarzanym pomiarem, w której zmienną zależną była satysfakcja z re
lacji interpersonalnych, a zmiennymi niezależnymi były, tak jak w poprzedniej 
analizie, poziom otwartości na doświadczenia przed terapią (podział według me
diany -  poziom niski versus wysoki) oraz czas pom iaru (przed terapią i po terapii). 
Tutaj również wystąpił efekt interakcji, A = 0,66; F(l,19) = 9,76; p<0,01. Analiza 
elektów prostych wykazała, że wśród osób o niskiej otwartości na doświadczenia 
nastąpił wzrost satysfakcji z relacji interpersonalnych po zakończeniu siedmiomie- 
sięcznej terapii, t(10) = 2,60; p<0,05. Natomiast u osób o wysokiej otwartości na 
doświadczenia zadowolenie z relacji interpersonalnych jest takie samo przed, jak 
i po terapii (rysunek 4), t(9) = 1,84; p = ni.

Wyniki te są silnym potwierdzeniem na to, że otwartość na doświadczenia moż
na podnosić przez oddziaływania terapeutyczne, co w efekcie wpływa również na 
poprawę relacji interpersonalnych i na poprawę kondycji emocjonalnej. Wniosek 
ten jest zgodny z założeniami teoretycznymi mówiącymi o tym, że otwartość na



doświadczenia wiąże się z harm onijnym i relacjami z innym i osobam i oraz z o tw ar
tością na swoje stany emocjonalne.

12. ZWIĄZEK OTWARTOŚCI NA DOŚWIADCZENIA  
Z ZACHOWANIAMI RYZYKOWNYMI, LĘKIEM I NADZIEJĄ PODSTAWOWĄ

Głównym  celem tego badania (Bilejczyk, 2005) było sprawdzenie, czy otwartość 
na doświadczenia wiąże się z lękiem i zachowaniami ryzykownymi, rozum ianym i 
zgodnie z teorią psychologicznej zm iany ukierunkow ania Aptera (2001), która roz
różnia podejm owanie się zachowań ryzykownych ze względu na sam  efekt końco
wy swojego działania (motywacja teliczna), oraz ze względu na dostarczenie sobie 
przede wszystkim silnych wrażeń i różnych przeżyć (motywacja parateliczna). Za
kładano, że osoby charakteryzujące się dużą otw artością na doświadczenia chętniej 
podejm ują się zachowań ryzykownych motywowanych paratelicznie, a niski p o 
ziom lęku wzmacnia tę zależność.

Badanie zostało przeprowadzone wśród 59 osób dorosłych. Średnia wieku w ynio
sła 35,3 lat (SD = 10,4), a kobiety stanowiły 76%. Do pom iaru skłonności do podejm o
wania zachowań ryzykownych użyto Kwestionariusza RAI (Bilejczyk, 2005), który 
składa się ze skali mierzącej skłonność do zachowań ryzykownych motywowanych 
telicznie (Alpha Cronbacha a  = 0,74) oraz ze skali mierzącej skłonność do zachowań 
ryzykownych motywowanych paratelicznie (alfa Cronbacha a = 0,84). Wykorzysta
no również Kwestionariusz OND35, Kwestionariusz BHI-25 do pom iaru nadziei 
podstawowej (Trzebiński i Zięba, 2004) oraz Kwestionariusz Samooceny STAI, A r
kusz X-2 (Wrześniewski i in., 2002) do pom iaru lęku jako cechy.

Tabela 1. Korelacje skal mierzących otwartość na doświadczenia z lękiem oraz ze 
skalami mierzącymi skłonność do podejmowania zachowań ryzykownych

N=59
Lęk jako 

cecha

Skłonność do 
podejm owania zachowań 

ryzykownych -  
motywacja teliczna

Skłonność do 
podejm owania 

zachowań ryzykownych 
-  motywacja parateliczna

O tw artość na 
doświadczenia 
-  skala ogólna

-0,56*** 0,39** 0,45***

O tw artość na świat -0,57*** 0,43*** 0,44***

O tw artość na siebie -0,40** 0,23* 0,34**

Uwaga: Korelacja Pearsona istotna na poziomie: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001

Tabela 1 przedstawia korelacje otwartości na doświadczenia z lękiem oraz zacho
w aniam i ryzykownym i m otywowanym i telicznie i paratelicznie. Lęk jako cecha 
koreluje silnie ujemnie z otw artością na doświadczenia, co oznacza, że jednostki 
bardziej otw arte na świat i na siebie cechują się również niższym  poziom em  lęku. 
Natom iast skłonność do podejm owania zachowań ryzykownych motywowanych 
paratelicznie, czyli ze względu na sam ą aktywność, silniej się w iążą ze skalam i ot
wartości niż zachowania ryzykowne m otywowane telicznie, czyli ze względu na



sam cel. Wydaje się więc, że jednostki otw arte na doświadczenia chętniej podejm u
ją się działań ryzykownych ze względu na przeżycie czegoś ciekawego i ekscytują
cego, a nie jedynie dla samego faktu, czy też udowodnienia sobie, że jest się odważ
nym  i nie obawia się podejmować wyzwań.

ß = n.i.

Rysunek 5. Analiza mediacyjna -  związek otwartości na świat ze skłonnością do 
zachowań ryzykownych motywowanych paratelicznie z uwzględnieniem lęku jako 

zmiennej pośredniczącej. W ynik istotny na poziomie: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001

ß = n.i.

Rysunek 6. Analiza mediacyjna -  związek otwartości na siebie ze skłonnością do 
zachowań ryzykownych motywowanych paratelicznie z uwzględnieniem lęku jako 

zmiennej pośredniczącej. W ynik istotny na poziomie: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001

Na podstawie analiz mediacyjnych wykazano, że poziom  lęku osłabia związek 
otwartości na doświadczenia ze skłonnością do zachowań ryzykownych m otyw o
wanych paratelicznie. Całkowity efekt pośredniczący wykazano dla modelu z ot
wartością na świat (rysunek 5) i z otw artością na siebie (rysunek 6). W yniki te p o 
twierdzają hipotezę, że otw artość na doświadczenia wiąże się z zachowaniam i ry
zykownymi m otywowanym i paratelicznie, jeśli jednostka cechuje się niskim  p o 
ziomem lęku.

13. ZWIĄZEK OTWARTOŚCI NA DOŚWIADCZENIA  
Z DOGMATYZMEM I INTELIGENCJĄ EMOCJONALNĄ

W  kolejnym badaniu  (Szyszko, 2007) sprawdzono, czy otwartość na doświadcze
nia ma związek z inteligencją em ocjonalną (Salovey, Mayer, 1990) oraz z dogmaty- 
zmem (Rokeach, 1960). Ponieważ jednym  z bardzo ważnych aspektów otwartości 
na doświadczenia jest otwartość na własne emocje, uczucia i myśli, zakładano, że 
inteligencja em ocjonalna będzie dość silnie w iązała się z otw artością na doświad-



czenia a w szczególności z otw artością na siebie. Postawiono również hipotezy, że 
dogm atyzm  będzie się w iązał ujem nie z otw artością na doświadczenia, a w szcze
gólności z otwartością na świat, jak również, że otw artość na doświadczenia będzie 
zm ienną pośredniczącą m iędzy inteligencją em ocjonalną a dogmatyzmern.

Badanie zostało przeprow adzone wśród studentów  drugiego roku psychologii. 
Uczestniczyło w n im  100 osób, w tym  85% stanow iły kobiety, a średnia wieku wy
niosła 21,2 lata (SD = 1,2). W  badaniu  tym  wykorzystano Kwestionariusz OND35, 
Skalę D Rokeacha (Kossowska, 2005) oraz Kwestionariusz Dinem o do pom iaru  
inteligencji emocjonalnej (Matczak, Jaworowska, Ciechanowicz, Stańczak, Zalew
ska, 2006), k tóry  oprócz skali ogólnej mierzącej zdolności do przetw arzania infor
macji emocjonalnych, m ierzy również rozpoznawanie i rozum ienie emocji u in 
nych osób (skala INNI) oraz stopień rozpoznawalności własnych stanów em ocjo
nalnych, przyczyn ich występowania oraz wykorzystywania ich przy podejm owa
niu decyzji (skala JA).

Tabela 2. Związek otwartości na doświadczenia z dogmatyzmern i inteligencją emocjonalną

D ogm atyzm
N=100

Inteligencja 
em ocjonalna 

-  skala ogólna 
N=82

Inteligencja 
em ocjonalna 
-  skala Inni 

N=82

Inteligencja 
em ocjonalna 

-  skala JA 
N=82

O tw artość na 
doświadczenia -0,29** 0,47*** 0,31** 0,45***
-  skala ogólna 

O tw artość na świat -0,33** 0,39*** 0,25* 0,35**

O tw artość na siebie
-0,13 

p = 0,092
0,40*** 0,28**

*o'

Uwaga: Korelacja Pearsona istotna na poziomie: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001

Uzyskane korelacje, przedstawione w tabeli 2, potw ierdziły dwie pierwsze h ipo
tezy o związku otwartości na doświadczenia z inteligencją em ocjonalna i dogmaty- 
zmem. Okazało się, że ze wszystkimi skalam i otw artości najsilniej zw iązana jest 
skala ogólna inteligencji emocjonalnej. W ynika to prawdopodobnie z najwyższej 
rzetelności tej skali w odróżnieniu od dwóch pozostałych, o czym inform ują Au
torki tego narzędzia w w ydanym  podręczniku do kwestionariusza Dinem o (Mat
czak, Jaworowska, 2006). Skala mierząca rozpoznawanie stanów emocjonalnych 
u innych osób w odróżnieniu od skali mierzącej rozpoznawanie własnych emocji 
koreluje słabiej ze skalam i otwartości. Przy czym otw artość na świat silniej korelu
je z poziom em  inteligencji emocjonalnej w stosunku do siebie niż z poziom em  in 
teligencji emocjonalnej wobec innych. W yniki te sugerują, że przede wszystkim 
znajomość własnych emocji i prawidłowe ich zrozum ienie wiąże się z większą ot
wartością na otaczającą jednostkę rzeczywistość, natom iast otwartość na siebie 
zw iązana jest z lepszym rozum ieniem  odczuwanych emocji.

Skala dogm atyzm u najsilniej korelowała ujem nie z otwartością na świat. O zna
cza to, że jednostka m a tym  bardziej sztywne przekonania i system wartości, im 
mniej jest otw arta na otaczający ją świat. Natom iast otw artość na siebie koreluje



z dogm atyzm em  słabo i na poziom ie tendencji statystycznej. W yniki te są spójne 
logicznie i potwierdzają trafność skal Kwestionariusza OND35.

ß = n.i.

Rysunek 7. Analiza mediacyjna -  związek inteligencji emocjonalnej wobec innych 
z dogmatyzmem z uwzględnieniem otwartości na świat jako zmiennej pośredniczącej.

W ynik istotny na poziomie: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001

Na podstawie przeprowadzonych analiz mediacyjnych, najciekawsza okazała się 
ta, którą przedstawiono na rysunku 7. Interpretacja tych wyników wykazała, że 
otwartość na świat obniża związek dogm atyzm u z inteligencją em ocjonalną w sto
sunku do innych osób. Czyli, jeśli jednostka cechuje się wysokim stopniem  zrozu
mienia stanów em ocjonalnych występujących u innych osób i dodatkowo jest ot
w arta na rzeczywistość, w której funkcjonuje, to m a najmniej sztywny system 
przekonań oraz potrafi formułować własne i niezależne opinie.

Badanie to z jednej strony dowiodło trafności zbieżnej (związek z inteligencją 
em ocjonalną) i rozbieżnej (związek z dogm atyzm em ) otwartości na doświadcze
nia. Z drugiej strony pokazało, że otw artość na doświadczenia wiąże się z inteli
gencją em ocjonalną, k tóra pełn i rolę adaptacyjną, co bardzo możliwe również od
nosi się do otwartości na doświadczenia, k tóra pow inna ułatwić m.in. adaptację do 
sytuacji nowych i niepewnych. Spójny z tym  założeniem  jest również wniosek
0 ujem nym  związku otw artości na doświadczenia, a w szczególności otwartości na 
świat z dogm atyzm em , czyli z odpornością na zm ianę przekonań oraz niezauważa- 
nie bądź zniekształcanie informacji napływających z otoczenia, a niespójnymi 
z ukształtow anym  już systemem poglądów.

14. DYSKUSJA OGÓLNA

Zaprezentowane w tym  artykule wyniki badań wstępnie potwierdziły konceptua- 
lizację otwartości na doświadczenia jako ważnej kompetencji poznawczej, dzięki któ
rej jednostka może świadomie doświadczać wszystkiego, co się dzieje wewnątrz niej, 
jak i wokół niej. Dobrze rozwinięta otwartość na doświadczenia umożliwia trafne 
odbieranie wszystkich bodźców, konstruowanie realnych przekonań na tem at siebie
1 świata. Jak pokazują badania, jednostki cechujące się wysoką otwartością na do
świadczenia dostrzegają nowe możliwości w swoim otoczeniu i chętnie je wykorzystu
ją. Nie obawiają się udziału w eksperymentach psychologicznych, które często u in
nych wywołują lęk i wszelkiego rodzaju obawy. Świadomie dążą do konfrontacji z po 
siadaną wiedzą na swój temat i domagają się nowych informacji o sobie. Zadanie to 
ułatwiają im przekonania, że świat jest generalnie przychylny, sprawiedliwy i sensow
ny, czego brakuje jednostkom o niskiej otwartości na doświadczenia. Dzięki takiemu



postrzeganiu świata oraz dużej otwartości zarówno na siebie, jak i otaczającą rzeczy
wistość, jednostki chętniej podejmują się zachowań ryzykownych, ale nie ze względu 
na udowodnienie sobie lub innym  swojej sprawności czy odwagi, lecz aby przeżyć coś 
ekscytującego i zdobyć kolejne cenne doświadczenie. Wybierając takie zachowania, 
kierują się przede wszystkim motywacją parateliczną, czyli zorientowana na samą ak
tywność, a nie motywacją teliczną, która ukierunkowuje jednostkę jedynie na osiąg
nięcie celu. Okazało się również, że jednostki otwarte na doświadczenia cechują się 
niskim natężeniem lęku jako cechy, które to zgodnie z teorią Spielbergera (1966) zwią
zane jest ze sposobem postrzegania sytuacji. Można na tej podstawie wysnuć wniosek, 
że otwartość na doświadczenia pozwala postrzegać sytuacje, które są pewnym wy
zwaniem dla jednostki, w sposób adekwatny i niezagrażający. Ułatwia im to realizację 
trudnych zadań i nie wywołuje silnych, negatywnych stanów emocjonalnych, takich 
jak lęk i nieuzasadnione obawy. Otwartość na doświadczenia wiąże się także z inteli
gencją emocjonalną, która pełni rolę adaptacyjną, umożliwiając jednostce wykorzy
stywanie swoich emocji do funkcji regulacyjnych. Jest to ważna przesłanka empirycz
na, na podstawie której można zakładać, że otwartość na doświadczenia pełni rolę 
adaptacyjną, pozwalając jednostce wykorzystywać swoje doświadczenia do podejmo
wania ważnych decyzji np. w sytuacjach nowości. Ujemny związek otwartości z dog- 
matyzmem, nietolerancją wieloznaczności i preferowaniem przewidywalności dowo
dzi, że otwarta jednostka ma elastyczny system przekonań oraz dobrze się czuje w sy
tuacjach niepewności i dwuznaczności. Takie właściwości jednostki wydają się ważne 
dla jej prawidłowego rozwoju oraz ułatwiać przystosowywanie się do zmieniających 
się warunków życia. Bardzo ważne są również wyniki potwierdzające hipotezę, że 
poziom otwartości na doświadczenia można podnosić przez oddziaływania terapeu
tyczne. Okazało się również, że wzrost otwartości na doświadczenia powoduje polep
szenie relacji interpersonalnych i kondycji emocjonalnej u osób uzależnionych od nar
kotyków. Rezultaty te są silnym potwierdzeniem koncepcji teoretycznej, że otwartość 
na doświadczenia wpływa na harmonijne relacje z innym i jednostkam i oraz na zro
zumienie i zaakceptowanie swoich stanów emocjonalnych.

Narzędzie, które służy do pom iaru  otwartości na doświadczenia, uzyskało sa
tysfakcjonujące wartości psychometryczne. Obecna wersja Kwestionariusza OND35 
charakteryzują się w ysokim i w skaźnikam i zgodności wewnętrznej dla wszystkich 
trzech skal. Pierwsza wersja narzędzia, czyli Kwestionariusz OND14, osiągnęła 
również satysfakcjonujące wskaźniki stabilności bezwzględnej i trafności teore
tycznej, jednak bez wątpienia należy ponownie obliczyć te wartości z zastosowa
niem  Kwestionariusza OND35. Trafność kryterialna została potw ierdzona na pod
stawie otwartości na nowe doświadczenia w sytuacji realnego wyboru, natom iast 
trafność zbieżna i rozbieżna na podstawie zaprezentowanych w niniejszym  artyku
le związków otwartości na doświadczenia z różnym i zm iennym i osobowościowy
mi. Kwestionariusz OND35 może być stosowany do badań indywidualnych i g ru 
powych m łodzieży powyżej 16. roku życia i osób dorosłych.

15. DALSZE PLANY BADAWCZE

Na podstawie zaprezentowanych badań i przesłanek teoretycznych, wydaje się, 
że tak  rozum iana otwartość na doświadczenia pow inna mieć co najmniej kilka 
ważnych implikacji.



Po pierwsze, pow inna ułatwiać adaptację do sytuacji nowych, zarówno tych, 
które są rozum iane w kategoriach wyzwania, jak  i tych, które są konsekwencją 
nieprzewidzianych zdarzeń życiowych i zmuszają jednostkę do przeorganizowania 
swojego życia. Zaufanie do swojego organizm u, czerpanie wiedzy ze swoich do 
świadczeń, trafne rozpoznawanie swoich stanów em ocjonalnych i realna ocena 
otaczającej rzeczywistości wydają się ważnym predyktorem  adaptacji.

Po drugie, otw artość na doświadczenia pow inna mieć wpływ  na pozytyw ne 
ustosunkowywanie się wobec obcych i/lub innych, jak również wobec szeroko ro 
zumianej różnorodności i inności. W ynika to z faktu, że otw arte jednostki nie 
odczuwają lęku w sytuacjach nowości, ani nie czują się w żaden sposób zagrożone. 
Mogą swobodnie i trafnie odbierać wszystkie informacje, co pozwala im  nie kate
goryzować innych osób oraz sytuacji w wąski i sztywny sposób.

Po trzecie, otw artość pow inna wiązać się u osób dorosłych z dobrze rozw iniętą 
i ukształtow aną tożsamością. Odwołując się do teorii Jarymowicz (2006), m ożna 
mówić o tożsam ości zrównoważonej lub indywidualnej. Zgodnie z teorią Rogersa 
(2002a) otw artość jest podstaw ą do form owania się prawdziwego i trafnego „ja”. 
O tw arte jednostki potrafią trafnie oceniać kim  są i co jest dla nich dobre, stale 
weryfikują swoje pragnienia i oczekiwania. Natom iast podejmując decyzje, odw o
łują się przede wszystkim  do własnych doświadczeń, a nie zewnętrznych autoryte
tów, co jest bardzo ważne w form owaniu się zdrowej tożsamości.

Po czwarte, m ożna sobie wyobrazić, że otw artość wpływa na zachowania w ob 
liczu trudnych sytuacji życiowych. Z jednej strony sprawia, że jednostka silnie 
przeżywa wszystkie emocje i uczucia związane z zaistniałą sytuacją, jednak  z d ru 
giej strony otw artość powoduje, że jednostka potrafi pogodzić się ze stratą i od ro 
dzić na nowo, przyjąć to jako kolejne cenne doświadczenie i nie załamać się. Głów
ną przesłanką dla tej tezy jest zdolność otwartej jednostki do autentycznego i peł
nego doświadczania wszystkich emocji. Nie stosuje ona m echanizm ów  obronnych 
i dzięki tem u może łatwiej zrozum ieć i zaakceptować każde doświadczenie. W  kon
sekwencji szybciej zamyka i przezwycięża problem. Raz przepracowana sytuacja, 
nie wywiera negatywnego w pływ u na dalsze życie. Jednostka po takim  zdarzeniu 
wychodzi bardziej dojrzała i bogatsza o kolejne doświadczenia, które rozwijają 
i wzmacniają jej osobowość.

Na tym  etapie zaaw ansow ania badań  nasuw a się więcej py tań  niż popartych 
em pirycznym i w ynikam i odpowiedzi. Wydaje się jednak, że poznawcza o tw ar
tość na dośw iadczenia jest ważną kom petencją jednostk i do jej prawidłowego 
rozwoju i adaptacji do życia w zm ieniającym  się otoczeniu. Pozwala wychodzić 
naprzeciw  now ym  wyzw aniom , eksplorować świat, jak  rów nież radzić sobie 
w niespodziew anych sytuacjach. Jest podstaw ową zdolnością jednostki, dzięki 
której m oże ona poszerzać swoją wiedzę o świecie, adekw atnie interpretow ać n a 
pływające bodźce i w rezultacie tworzyć trafny  system przekonań o sobie i o ta
czającej rzeczywistości.
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