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1. Wprowadzenie 
 
Przekonanie, że zachowanie człowieka jest funkcją wielu współistnie-

jących mechanizmów należy do oczywistych, stąd ani cechy osobowości, ani 
inne znane w psychologii kategorie opisowe czy wyjaśniające nie dają dosta-
tecznych podstaw, aby ustalać w tej kwestii obowiązujące prawa. Wprawdzie 
idea wielowymiarowości egzystencji pozwala na całościowe ujmowanie funk-
cjonowania człowieka, ale należy mieć na uwadze fakt, że tworzy ona tylko 
pewne ramy, w jakich dokonuje się rozwój człowieka, choćby z racji, że pod-
stawowy dynamizm rozwojowy, czy inaczej motywacyjny, jest wykorzysty-
wany przez „ja osobowe” w sposób wielce zindywidualizowany (Popielski 
1996). W tej sytuacji nie sposób nie postawić pytania o kategorię cech, czyli o 
zależność, jaka zachodzi między wartościowaniem a cechami osobowości. 
Pytanie oczywiście nie po raz pierwszy zostaje postawione, a udzielane odpo-
wiedzi pozostają zróżnicowane, zależnie od koncepcji cech i metod badania 
wartości i wartościowania. Szereg przeprowadzonych w tej kwestii badań 
prowadzi do wniosku, że zazwyczaj preferowane są te wartości (behawioralny 
model), które wskazują na treściową zgodność z cechami osobowości i te, 
które są przeciwstawne w stosunku do cech, czyli te, których osoba najbar-
dziej pragnie lub posiada w najmniejszym stopniu (Kościuch 1984; Oleś 
1989). Oczywiście kwestia rozbieżności między otrzymywanymi wynikami 
badań pozostaje ciągle otwarta.  
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2. Problem badawczy 

 
Analizowany problem badawczy dotyczy związków między zmiennymi 

osobowościowymi (tzw. „Wielkiej Piątki”) i trudnościami w wartościowaniu 
opisywanymi za pomocą Kwestionariusza Kryzysu w Wartościowaniu (KKW). 

Cechy osobowości są mierzone kwestionariuszem NEO–PI–R i mają cha-
rakter endogennych, ogólnych, abstrakcyjnych, uniwersalnych, względnie 
niezależnych strukturalnych wymiarów osobowości, traktowanych jako pod-
stawowe tendencje motywacyjne (por. McCrae, John 1992; Mc Crae, Costa 
1996, 2005).  

W ogólnym znaczeniu, autorzy FFT (Five Factor Theory) definiują cechy 
jako „wymiary różnic indywidualnych pod względem tendencji do wykazy-
wania spójnych wzorców z zakresie myślenia, uczuć i działań” (McCrae, 
Costa 2005, s. 40). Jest to fenotypiczna definicja cech, stanowiąca teoretyczną 
podstawę opracowania leksykalno-statystycznej metody do pomiaru cech. 
Sformułowanie „wymiar różnic indywidualnych” oznacza możliwość upo-
rządkowania ludzi według stopnia wykazywania się daną cechą, którą rozpo-
znaje się na podstawie przejawianych działań i uczuć, „tendencja” ma wska-
zywać, że cecha jest tylko dyspozycją, a nie determinantą zachowania, 
„wzorce w zakresie myślenia, uczuć, i działań” wskazują na szeroki zakres 
i ogólność każdej cechy. Mówiąc o cechach należy mieć na uwadze fakt, że są 
one czymś innym niż nawyki, które rozumiemy jako mechanizm powtarza-
jących się zachowań. Natomiast cecha jako „spójny” wzorzec musi być ob-
serwowalna w czasie, jak i transsytuacyjna, czyli nie należy jej mylić ani z 
przemijającym nastrojem, ani przejściowym stanem umysłu, ani z obserwo-
walnymi w zachowaniu konsekwencjami stresu i napięcia (por. Gasiul 2006). 
Znamienne jest to, że przedstawiona tu definicja nie wskazuje na źródła po-
chodzenia cech, a co więcej, autorzy tej definicji nie uważają, żeby był to 
najistotniejszy aspekt ich dociekań, być może, dlatego, że bardziej są zaintere-
sowani rejestrowaniem i wyjaśnianiem fenomenu stałość − zmienność w 
strukturze osobowości niż mnożeniem kontrowersji wokół kwestii pocho-
dzenia cech (por. Strelau 2000, 2002). Niemniej jednak Costa i McCrae są 
zgodni z Eysenkiem, swoim głównym adwersarzem, że jednym z kryteriów, 
jakie powinny spełniać cechy podstawowe jest ich biologiczna podstawa 
(dziedziczność), czemu dali wyraz formułując teorie cech, co nie znaczy, że 
muszą one znajdować swoje pojęciowe uzasadnienie w jakiejkolwiek teorii 
neuro- lub psychofizjologicznej (McCrae, Costa 2005).  

Costa i McCrae, opracowując narzędzie do pomiaru cech (badani mieli 
się ustosunkować do stwierdzeń, a nie określeń), w wyniku analizy czynni-
kowej otrzymali pięć głównych wymiarów, które złożyły się na powszechnie 
ceniony za swoje walory metryczne kwestionariusz pod nazwą NEO–PI–R 
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(Neuroticism Extraversion Openness – Personality Inventory Revised). 
Kwestionariusz pozwala na obliczenie wyników i wykreślenie profilu osobo-
wości w pięciu ogólnych skalach i w trzydziestu podskalach (sześć skal cząst-
kowych w każdym czynniku ogólnym). Skale ogólne to: ekstrawersja, ugo-
dowość, sumienność, neurotyczność, otwartość. (1) Ekstrawersja dotyczy 
różnic w preferowaniu interakcji społecznych i energiczności w działaniu. (2) 
Ugodowość ujawnia się w bezinteresownej trosce o inne osoby oraz w zaufa-
niu i hojności. Niski poziom ugodowości (antagonizm) to bezkompromi-
sowość i realizm. (3) Sumienność dotyczy zindywidualizowanego poziomu 
organizacji i osiągnięć. Osoby sumienne są obowiązkowe, zdyscyplinowane, 
ambitne i pracowite. Natomiast osoby mało sumienne są bardziej niefraso-
bliwe i mniej wymagają od siebie i innych. (4) Neurotyczność oznacza na ogół 
skłonność osoby do doświadczania niemiłych i niepokojących emocji oraz do 
wystąpienia podobnych emocji w myślach i działaniu. Neurotyczność jest tym 
wymiarem, którym ludzie różnią się tylko stopniem nasilenia. (5) Otwartość 
na doświadczenia ujmuje otwartość na nowe idee, pomysły i nie należy jej 
mylić z ujawnianiem siebie, często rozumianym jako chęć mówienia o wła-
snych przeżyciach i uczuciach (McCrae, Costa 2005, s. 64-65). Cechą cha-
rakteryzującą te czynniki jest ich wzajemna niezależność. Próba łączenia tych 
pięciu wymiarów nie obyłaby się bez poważnego zamieszania semantycznego 
w obrębie każdego z nich, choć całkiem odmienne zdanie na ten temat zapre-
zentował Eysenk i Zuckerman, ale dotyczy to ogólnych zasad w podejściu do 
badania stałych cech osobowości jak i grupowania ich w czynniki (Oleś 
2003).  

Poza omawianymi cechami (pięć podstawowych wymiarów − podsta-
wowe tendencje), na całościową Teorię Wielkiej Piątki (FFT) składają się 
także zmieniające się aspekty osobowości, wzajemnie na siebie oddziaływu-
jące, do których zaliczone zostały charakterystyczne przystosowania (nabyte 
w wyniku interakcji z otoczeniem, dążeniami osobistymi zainteresowaniami, 
przekonaniami, postawami), a także obraz siebie, na który składają się sche-
maty „ja” i osobiste mity (McCrae, Costa 2005). Podstawowe tendencje obej-
mują także zdolności poznawcze, talenty artystyczne, orientację seksualną 
oraz mechanizmy psychiczne leżące u podstaw uczenia się i percepcji (pomi-
jamy tu kontrowersję związaną z przyporządkowaniem cech do tendencji pod-
stawowych, a nie do charakterystycznych przystosowań). Poza wymienionymi 
już komponentami centralnymi, na całość struktury osobowości, jako kompo-
nenty peryferyjne, składają się podstawy biologiczne, wpływy zewnętrzne 
oraz biografia obiektywna (przebieg życia, podmiotowa aktywność, zasób 
doświadczenia) jako procesy dynamiczne.  

Kryzys w wartościowaniu został empirycznie opracowany i jego tezy po-
siadają istotną moc eksplanacyjną, jakkolwiek trzeba mieć na uwadze, doko-
nując interpretacji uzyskanych wyników, że opiera się on na podstawowych 
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założeniach psychologii humanistycznej (Oleś 1989; Hermans, Oleś 1996). 
Nie ulega wątpliwości, że akceptowane i internalizowane wartości modyfikują 
procesy poznawcze w tym wyznaczają kryteria wyborów i ocen, a także 
orientacje temporalne (Kościuch 1984). Procesy poznawcze w sposób oczy-
wisty składają się na wartościowanie i mogą ulegać czasowemu zaburzeniu a 
czasem zachować strukturę chronicznych zaburzeń nerwicowych (Allport 
1968, Maslow 1969). Specyficzne trudności, charakteryzujące się doświad-
czeniem podwyższonego lęku, związane z kryzysem w wartościowaniu (o 
charakterze czasowym i zależnie od nasilenia, koniecznym) dają się sprowa-
dzić do następujących: trudności uporządkowania indywidualnego systemu 
wartości w hierarchię, znaczące przewartościowania, brak integracji procesów 
poznawczych, afektywnych i motywacyjnych w wartościowaniu, trudności w 
ocenie i dokonywaniu wyborów na podstawie systemu wartości, poczucie 
niezrealizowania wartości w życiu (Oleś 1989, s. 5). 

1. Trudności uporządkowania wartości w hierarchię – występują w sytu-
acji konfliktu między głównymi wartościami, co oznacza, że jednostka nie 
potrafi określić wartości naczelnych w systemie wyznawanych wartości. 
Często wynika to z braku odpowiedniego rozeznania i uświadomienia war-
tości, co wskazuje na stosunkowo niską refleksyjność i oznacza zazwyczaj 
brak orientacji wartościującej.  

2. Przewartościowanie – oznacza odchodzenie od wartości uznawanych, 
ale także odkrywanie nowych wartości, co stanowi istotny wpływ na rozwój 
osobowości i kierunek orientacji wartościującej. Psychologowie humani-
styczni taki proces wiążą z wpływem nacisków i presji otoczenia, który wy-
wiera na jednostce zmianę jej centralnych przekonań, jednocześnie wprowa-
dzając ją w konfrontację z odmiennymi niż jej systemami wartości (Rogers 
1961, Allport 1968, Maslow 1971). 

3. Brak integracji procesów poznawczych, afektywnych i motywacyjnych 
– wskazuje na rozbieżność między wartościowani deklarowanymi przez 
osobę, a jej wartościami naturalnymi, istniejącymi w formie indywidualnych 
predyspozycji i zdolności. Zachodzi wówczas negatywna reakcja emocjonalna 
albo niska motywacja do realizacji wartości deklarowanych. Rozbieżność ta 
utrudnia albo i uniemożliwia pełną integrację procesów składających się na 
wartościowanie. 

4. Trudności w ocenianiu i dokonywaniu wyborów na podstawie systemu 
wartości – wynikają albo z braku jasno określonej hierarchii wartości albo z 
zachowań impulsywnych. Jednostka, jakkolwiek posiada jakiś system war-
tości, jednak w tej sytuacji nie pełni on funkcji regulacyjnej, gdyż składają się 
na niego wartości nie ugruntowane w doświadczeniu, a często nieakceptowane 
emocjonalnie. 

5. Poczucie niezrealizowania wartości (zaburzenie motywacji) – obrazuje 
sytuację uświadomienia rozbieżności między zachowaniem jednostki a jej 
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akceptowanym systemem wartości. Jest to sytuacja, kiedy system wartości nie 
pełni funkcji regulacyjnej w zachowaniu, co może być wynikiem nacisków 
zewnętrznych albo wewnętrznych na jednostkę przyczyniając się do realizo-
wania wartości niezgodnych z podmiotową predyspozycją osoby. Może także 
być wynikiem dystansu, jaki może zachować osoba wobec wartości w obawie 
przed utratą własnej indywidualności, co funkcjonuje w literaturze psycholo-
gicznej, jako kompleks Jonasza (Maslow 1969).  

Wystąpienie kryzysu w wartościowaniu jest diagnozowane w sytuacji za-
istnienia kilku z powyższych trudności (symptomów). Trudności te są moż-
liwe do badania przy pomocy metody kwestionariuszowej o ile, choćby w 
minimalnym stopniu, pozostają w świadomości osoby badanej (Oleś 1989). 
Świadomość kryzysu poczucia sensu życia i świadomość kryzysu w warto-
ściowaniu wydają się być podstawowymi „narzędziami” w dyspozycji 
psychoterapeuty w podejściu noo-logoteoretycznym. Rozpoznanie natury 
egzystencji podmiotowej i odpowiadających jej potrzeb, wartości, dążeń, od-
niesień, pozwala na świadomy rozwój osobowości przez dokonywanie wybo-
rów jakości służących podmiotowo-osobowemu spełnianiu się.  

W związku z problemem badawczym sformułowano następującą hipo-
tezę: 

Doświadczenie trudności w wartościowaniu pozostaje w związku z ce-
chami osobowości wskazującymi na małe zaangażowanie w kontakty inter-
personalne i niski poziom uspołecznienia w taki sposób, że: 
– dezintegracja wartościowania (D) i poczucie niezrealizowania wartości 

(R) nasila tendencje do zachowań impulsywnych, które wskazują na nie-
zdolność do kontrolowania nieprzepartych pragnień i potrzeb (nie należy 
tych tendencji mylić ze spontanicznością i skłonnością do podejmowania 
ryzyka). 

– trudności uporządkowania systemu wartości w hierarchię (H), oraz po-
czucie zagubienia wartości (Z) nasila tendencje do zachowań narcystycz-
nych i antyspołecznych. 
 
 

3. Grupa badanych i narzędzia badawcze 
 
Grupa badanych 
 
Badaniami objęto grupę 290 studentów uczelni (uniwersytetów, akademii 

medycznych i innych wyższych szkół) w Lublinie, Rzeszowie i Białymstoku. 
Wiek badanych wahał się w granicach 19-36 lat. Spośród badanych 290 osób, 
było 155 kobiet (53,4%) oraz 135 mężczyzn (46,6%). Średnia wieku w całej 
badanej grupie (N = 290) wynosiła 23,27 (SD = 2,58), dla kobiet 23,51 
(SD = 2,81) a dla mężczyzn 23,00 (SD = 2,27). Minimalna wartość dla wieku 
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wynosiła 19 lat natomiast maksymalna 36 lat. Badane osoby reprezentowały 
studentów z pięciu roczników akademickich (I-V), przy czym szczególnie 
skupiano się na stworzeniu grupy badawczej złożonej ze studentów wyższych 
roczników akademickich, wychodząc z założenia, że będą one stanowiły wła-
ściwą reprezentację osób, które można uznać za wchodzące w początkowy 
okres dorosłego funkcjonowania w życiu osobistym i społecznym (Żebrowska 
1986, Gałdowa 1995).  

 
 
Narzędzia badawcze 
 
Do pomiaru zmiennej zależnej (kryzys w wartościowaniu) zastosowano 

Kwestionariusz Kryzysu w Wartościowaniu (KKW) opracowany przez 
P. Olesia (1989). Skale szczegółowe Kwestionariusza Kryzysu w Wartościo-

waniu (KKW) mają następujące oznaczenia: 
– Skala (H) – trudność uporządkowania systemu w hierarchię wartości, 
– Skala (Z) – poczucie zagubienia wartości, 
– Skala (D) – dezintegracja wartościowania, 
– Skala (R) – poczucie nierealizowania wartości. 

Do pomiaru zmiennej niezależnej (główne i szczegółowe wymiary oso-
bowości) zastosowano Inwentarz Osobowości NEO-PI-R, którego autorami są 
P. T. Costa i R. R. McCrae (1992) – w tłumaczeniu i opracowaniu J. Siuty.  

Przeprowadzone badania miały na celu ujawnienie współzmienności wy-
branych zmiennych psychologicznych.  

 
 

4. Współzmienność pomiędzy cechami osobowości 
 i trudnościami w wartościowaniu 

 
Wartości współczynników korelacji r Pearsona między osobowością mie-

rzoną kwestionariuszem NEO–PI–R a kryzysem w wartościowaniu mierzonym 
KKW na grupie 290 studentów (N = 290) przedstawiono w tabeli 1. 

Uzyskane współczynniki korelacji są istotne statystycznie na poziomie od 
p<0,05 do p<0,001 i generalnie należą do niskich.  

 
Neurotyczność – N – pozostaje w istotnym statycznie związku z kryzy-

sem w wartościowaniu tak na poziomie dziedziny ogólnej, jak i na poziomie 
cech szczegółowych. Wszystkie współczynniki korelacji mają znak dodatni 
i przedstawiają się następująco: N (r = 0,412), N3 (r = 0,400), N6 (r = 0,335), 
N2 (r = 0,314), N1 (r = 0,292), N5 (r = 0,227), N4 (r = 0,188) (tab. 1). 

Uzyskane zależności pozwalają stwierdzić, że wraz z nasileniem cech 
neurotyczności na kontinuum w kierunku niezrównoważenia emocjonalnego 
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wzrasta doświadczanie kryzysu w wartościowaniu. Wysoka neurotyczność ma 
związek z nasileniem trudności wynikających z poczucia nierealizowania 
wartości uznawanych (R) (r = 0,388), z nasileniem małej motywacji do reali-
zowania wartości i celów (D) (r = 0,369), z nasileniem trudności w uporząd-
kowaniu systemu wartości w hierarchię na skutek konfliktu wartości (H) 
(r = 0,320) oraz z nasileniem trudności wynikających z przekonania o niewła-
ściwych wyborach celów życiowych (Z) (r = 0,240). 

 
Tab. 1. Współczynniki korelacji r Pearsona pomiędzy cechami osobowości 

a kryzysem w wartościowaniu 

KKW 

NEO–PI–R 
Skala (H) Skala (Z) Skala (D) Skala (R) 

Wynik 
ogólny 

N1 – lęk 0,248*** 0,125* 0,242*** 0,321*** 0,292*** 

N2 – agresywna wrogość 0,255*** 0,291*** 0,226*** 0,232*** 0,314*** 

N3 – depresyjność 0,307*** 0,211*** 0,355*** 0,406*** 0,400*** 

N4 – nadmierny 
krytycyzm 

0,133* – 0,212*** 0,188** 0,188** 

N5 – impulsywność 0,186** 0,141* 0,220*** 0,178** 0,227*** 

N6 – nadwrażliwość 0,235*** 0,205*** 0,317*** 0,311*** 0,335*** 

NEUROTYCZNOŚĆ 0,320*** 0,240*** 0,369*** 0,388*** 0,412*** 

E1 – serdeczność –0,227*** –0,300*** –0,367*** –0,220*** –0,350*** 

E2 – towarzyskość –0,117* –0,187** –0,224*** –0,181** –0,223*** 

E3 – asertywność – – –0,223*** –0,193** –0,161** 

E4 – aktywność – – –0,207*** –0,128* –0,146* 

E5 – poszukiwanie 
doznań 

– – – –0,140* – 

E6 – emocjonalność –0,248*** –0,256*** –0,294*** –0,318*** –0,350*** 

EKSTRAWERSJA –0,162** –0,191** –0,344*** –0,284*** –0,308*** 

O1 – wyobraźnia – – – – – 

O2 – estetyka –0,133* –0,179** –0,116* – –0,147* 

O3 – uczucia –0,169** –0,264*** –0,219*** – –0,238*** 

O4 – działanie – – –0,180** –0,136* –0,154** 

O5 – idee –0,125* – – – –0,127* 

O6 – wartości – – – – – 

OTWARTOŚĆ –0,141* –0,198** –0,148* – –0,188** 

U1 – zaufanie –0,235*** –0,237*** –0,174** – –0,236*** 

U2 – prostolinijność –0,243*** –0,232*** – – –0,181** 

U3 – altruizm –0,282*** –0,343*** –0,199** –0,159** –0,307*** 
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KKW 

NEO–PI–R 
Skala (H) Skala (Z) Skala (D) Skala (R) 

Wynik 
ogólny 

U4 – ustępliwość – – – – – 

U5 – skromność – – – 0,142* – 

U6 – rozczulanie się – –0,148* – – – 

UGODOWOŚĆ –0,267*** –0,285*** – – –0,200** 

S1 – kompetencja –0,258*** –0,276*** –0,345*** –0,313*** –0,374*** 

S2 – porządek –0,218*** –0,231*** –0,237*** –0,271*** –0,300*** 

S3 – obowiązkowość –0,249*** –0,368*** –0,315*** –0,272*** –0,378*** 

S4 – osiągnięcia –0,201** –0,259*** –0,313*** –0,277*** –0,330*** 

S5 – samodyscyplina –0,247*** –0,279*** –0,381*** –0,293*** –0,376*** 

S6 – rozwaga – – – – – 

SUMIENNOŚĆ –0,285*** –0,329*** –0,382*** –0,320*** –0,413*** 

*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001 
 
Ekstrawersja – E – pozostaje w istotnym statystycznie związku z kry-

zysem w wartościowaniu tak na poziomie dziedziny ogólnej, jak i na poziomie 
cech szczegółowych, z wyjątkiem skali doznań – E5. Wszystkie współczyn-
niki korelacji mają znak ujemy i przedstawiają się następująco: E (r = –0,308), 
E1 (r = –0,350), E6 (r = –0,350), E2 (r = –0,223), E3 (r = –0,161), E4 (r = –
0,146) (tab. 1). 

Uzyskane zależności pozwalają stwierdzić, że wraz z nasileniem aktyw-
ności w kierunku doznań prowadzących do poczucia szczęścia w kontaktach 
interpersonalnych i społecznych maleją trudności w wartościowaniu. Wysoki 
poziom poczucia zadowolenia wynikający z czerpania radości z życia – E, ma 
związek z posiadaniem wysokiej motywacji do realizowania wartości (D) 
(r = –0,344), z poczuciem realizowania uznawanych wartości zgodnych z wy-
znawanym systemem wartości (R) (r = 0,284), z poczuciem posiadania cenio-
nych wartości i ideałów (Z) (r = –0,191), z podejmowaniem refleksji nad 
wartościami i posiadaniem jasno określonej wartości głównej w ugruntowanej 
hierarchii wartości (H) (r = –0,162). 

 
Otwartość na doświadczenie – O – pozostaje w istotnym statystycznie 

związku z kryzysem w wartościowaniu tak na poziomie dziedziny ogólnej, jak 
i w poszczególnych cechach szczegółowych. Wszystkie współczynniki kore-
lacji mają znak ujemny i przedstawiają się następująco: O (r = –0,188), O3 
(r = –0,238), O4 (r = –0,154), O2 (r = –0,147), O5 (r = –0,127) (tab. 1). 
Współczynniki korelacji są istotne statystycznie i generalnie niskie. 
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Uzyskane zależności pozwalają stwierdzić, że wraz z ujawnianiem pre-
dyspozycji jednostki do interpretowania rzeczywistości w kategoriach myśle-
nia dywergencyjnego i konwergencyjnego ustępują trudności w wartościo-
waniu. 

Otwartość na doświadczenie ma związek z posiadaniem wartości cenio-
nych (Z) (r = –0,198), z wytrwałością dążenia do celów wyznaczonych przez 
posiadane wartości (D) (r = –0,148), z posiadaniem ugruntowanej hierarchii 
wartości (H) (r = –0,141). Otwartość na doświadczenie ma związek istotny 
statystycznie z poczuciem nierealizowania wartości (R) tylko na poziomie 
cechy szczegółowej O4 (r = –0,136) i oznacza, że sztywność w myśleniu 
i działaniu ma związek z doświadczaniem nasilających się trudności w warto-
ściowaniu.  

Można zauważyć, że cecha szczegółowa, jaką jest wyobraźnia – O1, nie 
ma związku z trudnościami w wartościowaniu, co można tłumaczyć przeko-
naniem, że wartościowanie jest procesem wskazującym na aktywność pod-
miotową wyrażającą się w podjętym działaniu. 

 
Ugodowość – U – pozostaje w istotnym statystycznie związku z kry-

zysem w wartościowaniu tak na poziomie dziedziny ogólnej, jak i w poszcze-
gólnych cechach szczegółowych. Wszystkie współczynniki korelacji maja 
znak ujemny i przedstawiają się następująco: U (r = –0,200), U3 (r = –0,307), 
U1 (r = –0,236), U2 (r = –0,181) (tab. 1). 

Uzyskane zależności pozwalają stwierdzić, że nasileniu orientacji inter-
personalnej w kierunku wrogości w sferze poznawczej, emocjonalno – moty-
wacyjnej oraz behawioralnej – nasilają się trudności wynikające z zagubienia 
wartości jako wzorów życia i standardów do realizacji (Z)  
(r = –0,285), oraz konflikt wartości (H) (r = –0,267). 

Skromność – U5, pozostaje w związku statystycznie istotnym z poczu-
ciem nierealizowania wartości (R) (r = 0,142). Współczynnik korelacji ma 
znak dodatni i pozwala na stwierdzenie, że nasilenie tej cechy w kierunku 
narcyzmu ma związek z narastaniem przekonania, że własne postępowanie 
jest zgodne z systemem wyznawanych wartości, a moc regulacyjna wartości 
jest uznawana za wysoką.  

Można także zauważyć, że cecha szczegółowa, jaką jest ustępliwość – 
U4, która wskazuje na życzliwą ugodowość osób dążących do własnych 
celów, nie ma związku z trudnościami w wartościowaniu. 

 
Sumienność – S – pozostaje w istotnym statystycznie związku z kry-

zysem w wartościowaniu tak na poziomie dziedziny ogólnej jak i w poszcze-
gólnych cechach szczegółowych. Wszystkie współczynniki korelacji posiadają 
znak ujemny i przedstawiają się następująco: S (r = –0,413), S3 (r = –0,378), 
S5 (r = –0,376), S1 (r = –0,374), S4 (r = –0,330), S2 (r = –0,300) (tab. 1). 
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Uzyskane zależności pozwalają stwierdzić, że natężenie cechy w kie-
runku wytrwałości i wzrastaniu motywacji do podejmowania działań zorien-
towanych na cel ma związek z obniżeniem trudności związanych z wartościo-
waniem. 

Nasilenie wytrwałości w dążeniu do celu, oraz racjonalizm i kompetencje 
poparte rozwagą przy dużej samodyscyplinie mają związek z uporządko-
wanym systemem wartości, poczuciem posiadania cenionych wartości, z po-
czuciem zintegrowania pomiędzy wartościami uznawanymi i motywacją do 
ich realizacji, a także z poczuciem realizowania wartości – spełnianie życiowo 
ważnych zadań.  

Można także zauważyć, że cecha szczegółowa rozwaga – S6, która wska-
zuje na osoby planujące i zastanawiające się nad działaniem zanim je po-
dejmą, nie ma związku z kryzysem w wartościowaniu. 

W celu uzyskania odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie i które para-
metry osobowości mierzone za pomocą kwestionariusza NEO–PI–R wyja-
śniają główne aspekty kryzysu w wartościowaniu przeprowadzono analizę 
regresji. Otrzymane z tej procedury wyniki przedstawiono w tabeli 2. 

 
Tab. 2. Wyniki wielokrotnej regresji krokowej – udział skal kwestionariusza NEO–

PI–R w wyjaśnianiu zmiennej (H) i (Z) kwestionariusza KKW (N = 290) 

Zmienna zależna: KKW  
– Skala (H) 

Zmienna zależna: KKW – Skala (Z) 

NEO–PI–R Β t p< NEO–PI–R Β t p< 

UGODOWOŚĆ –0,28 –5,03 0,001 S3 – obowiązkowość –0,25 –4,23 0,001 

N3 – depresyjność 0,30 5,49 0,001 N3 – depresyjność 0,22 4,21 0,001 

SUMIENNOŚĆ –0,15 –2,70 0,01 UGODOWOŚĆ –0,22 –3,83 0,001 

O3 – uczuciowość –0,19 –3,06 0,01   
  O5 – idee 0,13 2,09 0,05 

Współczynnik korelacji wielokrotnej: 
R = 0,46 

Współczynnik korelacji wielokrotnej: 
R = 0,49 

Współczynnik wielokrotnej determi-
nacji: R2 = 0,21 

Współczynnik wielokrotnej determinacji: 
R

2 = 0,24 

Istotność równania: F = 25,35; p<0,001 Istotność równania: F = 17,63; p<0,001 

 
Zmienność wyniku w skali mierzącej trudności uporządkowania systemu 

wartości w hierarchię (H) wyjaśniania jest w 21% za pomocą skal NEO–PI–R. 
Istotną rolę w doświadczeniu trudności związanych z określeniem wartości 
głównej w życiu odgrywa depresyjność – N3, następnie ugodowość – U 
i sumienność – S. Siła związku między zmienną zależną (H) a zmiennymi 
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kwestionariusza NEO–PI–R (zmienne niezależne) wynosi R = 0,46 i jest 
istotna statystycznie (p<0,001) (tab. 2).  

Nasilenie wątpliwości co do ważności wartości głównych u studentów, 
współwystępuje z doświadczeniem przeżywania osamotnienia i beznadziej-
ności, co wiąże się z poczuciem bycia mało wartościowym. Depresyjności 
towarzyszy mała ufność w stosunku do innych osób, co wskazuje na niską 
dojrzałość społeczną. Niska sumienność obrazuje małą racjonalność i po-
czucie niskich kompetencji, co ma związek z małym zaangażowaniem w speł-
nianie przyjętych obowiązków, a także z przestrzeganiem wyznawanych zasad 
moralnych.  

Zmienność wyniku w skali mierzącej poczucie zagubienia wartości (Z) 
jest wyjaśniania w 24% za pomocą cech osobowości (NEO–PI–R). Pięć 
zmiennych z zakresu osobowości wyjaśniających zmienność poczucia zagu-
bienia wartości i odchodzenia od dotychczasowych wzorców życia to: nasi-
lenie poczucia beznadziejności i osamotnienia – N3, ale także uczuciowość 
związana z otwartością na doświadczenia – O3 i otwartość na nowe idee – O5, 
co może być wiązane z poszukiwaniem sensu życia. Współwystępuje tu także 
mała obowiązkowość – S3, a więc małe przestrzeganie przyjętych zasad mo-
ralnych i niska ugodowość wskazująca na brak ufności i związana z nią mała 
dojrzałość społeczna – U. 

Siła związku między zmienną zależną (Z) a zmiennymi kwestionariusza 
NEO–PI–R (zmienne niezależne) wynosi R = 0,49 i jest istotna statystycznie 
(p<0,001). Można z pewnym prawdopodobieństwem przewidywać, że ujaw-
nione zmienne osobowościowe przyczyniają się do zainicjowania procesu 
polegającego na przewartościowaniu, co prowadzi do zmian w sposobie war-
tościowania. 

Zmienność wyniku w skali mierzącej dezintegrację wartościowania (D) 
jest wyjaśniania w 27% za pomocą następujących cech osobowości: sumien-
ność – S, depresyjność – N3, serdeczność – E1, impulsywność – N5. Siła 
związku między zmienną zależną (D) a zmiennymi kwestionariusza NEO–PI–

R (zmienne niezależne) wynosi R = 0,52 i jest istotna statystycznie (p<0,001) 
(tab. 3).  

Istotny związek z niską motywacją do realizowania wartości i celów oraz 
rozbieżnością między wartościami uznawanymi a realizowanymi wykazuje 
słabe zorientowanie na osiąganie celów albo brak tych celów. Współwystępo-
wanie skłonności do poddawania się pragnieniom oraz doświadczania bezna-
dziejności i osamotnienia, przy małej serdeczności, wskazującej na oficjalne 
i bezosobowe zaangażowanie w interakcje personalne, pozwala z dużym 
prawdopodobieństwem przewidywać zaistnienie rozbieżności między postawą 
deklarowania wartości a motywacją do ich spełniania.  

Zmienność wyniku w skali mierzącej trudności związane z poczuciem 
nierealizowania wartości (R) jest wyjaśniana w 25% za pomocą skal NEO–PI–
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R. Siła tego związku wynosi R = 0,50 i jest istotna statystycznie (p<0,001) 
(tab. 3).  

 
Tab. 3. Wyniki regresji wielokrotnej – udział skal kwestionariusza NEO–PI–R 

w wyjaśnianiu zmiennej (D) i (R) kwestionariusza KKW (N = 290) 

Zmienna zależna: KKW – Skala (D) Zmienna zależna: KKW – Skala (R) 

NEO–PI–R Β t p< NEO–PI–R Β t p< 

SUMIENNOŚĆ –0,19 –3,29 0,001 N3 – depresyjność 0,30 5,19 0,001 

N3 – depresyjność 0,23 4,33 0,001 S3 – obowiązkowość –0,18 –3,31 0,001 

E1 – serdeczność –0,24 –4,23 0,001 E6 – emocjonalność –0,19 –3,22 0,001 

N5 – impulsywność 0,12 2,22 0,05 N5 – impulsywność 0,12 2,20 0,05 

Współczynnik korelacji wielokrotnej: 
R = 0,52 

Współczynnik korelacji wielokrotnej: 
R = 0,50 

Współczynnik wielokrotnej determinacji: 
R

2 = 0,27 
Współczynnik wielokrotnej determinacji: 

R
2 = 0,25 

Istotność równania: F = 26,35; p<0,001 Istotność równania: F = 24,05; p<0,001 

 
Zasadniczą rolę w tym procesie odgrywają cechy szczegółowe NEO–PI–

R i należą do nich: depresyjność – N3, obowiązkowość – S3, emocjonalność – 
E6 i impulsywność – N5. 

Doświadczenie emocji smutku i bezsilności występuje z małą potrzebą 
poszukiwania pozytywnych doznań emocjonalnych i niską motywacją do 
przestrzegania zasad moralnych, co pozwala z pewnym prawdopodo-
bieństwem przewidywać wystąpienie trudności w wartościowaniu polegają-
cych na doświadczaniu braku regulacyjnej mocy wartości.  

 
 

5. Podsumowanie 
 
Trudności w wartościowaniu (kryzys) pozostają w licznych i interesu-

jących związkach z osobowością. Hipoteza badawcza została zweryfikowana 
pozytywnie. Każda skala, którą mierzony jest kryzys w wartościowaniu 
została potraktowana jako szczegółowa zmienna. Wystąpienie trudności 
w wartościowaniu ma związek z depresyjnością – N3. Skłonność do doświad-
czania poczucia winy, beznadziejności i samotności powoduje zniechęcenie 
i obniżenie aktywności. Z depresyjnością współwystępuje także impulsywność 
– N5, wskazująca na niezdolność do kontrolowania nieprzepartych pragnień 
i potrzeb. Osoby doświadczające dezintegracji wartościowania (D) i poczucia 
nierealizacji wartości mają trudności z kontrolowaniem własnych pragnień. 
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Trudności uporządkowania systemu wartości w hierarchię (H), jak 
również poczucie zagubienia wartości (Z) współwystępuje z egocentryzmem 
i postawą rywalizującą, daleką od dążenia do współpracy – U. Mała staran-
ność, nieuważność i hedonistyczne nastawienie do życia – S, pozostaje w 
związku z trudnościami uporządkowania systemu wartości w hierarchię, a 
także z dezintegracją wartości. Mała wrażliwość na własne uczucia, brak do-
ceniania emocji – O3, otwartość na niekonwencjonalne idee i zainteresowania 
natury intelektualnej przejawiane dla samych zainteresowań – O5, pozostają w 
związku z brakiem ideałów oraz wzorców do życia (Z).  

Kryzys w wartościowaniu jako zintegrowany konstrukt psychologiczny 
pozwala na zaobserwowanie pewnych prawidłowości w procesie tego zja-
wiska co pozwala na określenie pewnych typów kryzysu w wartościowaniu 
(Oleś 1992). Na podstawie dotychczasowych badań można wnioskować, że w 
procesie kształtowania się osobowości zasadnicze znaczenie należy przypisać 
zdolności osoby do przezwyciężania poczucia nierealizowania wartości (R).  

Nie ulega wątpliwości, że kryzys wartości pozostaje w związku z istot-
nymi problemami osobowościowymi i ma wpływ na społeczne funkcjono-
wanie osób. Przedstawione wyniki badań potwierdzają liczne i istotne związki 
kryzysu wartości z osobowością dobrze udokumentowane w polskiej litera-
turze psychologicznej (Oleś 1989, 1992, 1994; Gryzio 1991). Zbieżność wy-
ników uzyskiwana w badaniach nad związkami wartościowania i osobowością 
(mimo braku kompletnych badań podłużnych nad tym zagadnieniem) pozwala 
wnosić, że: 

1. Wątpliwości, co do wartości głównej w życiu, mającej swoje miejsce 
w uporządkowanej hierarchii wartości (H), są związane z własną oceną braku 
poczucia sensu życia, a co za tym idzie − braku odpowiedzialności za sposób 
realizowania własnego życia. 

2. Poczucie braku cenionych wartości i odchodzenie od dotychcza-
sowych wzorców zachowania określanych jako standardy (Z) jest tym 
większa, im mniejsze jest poczucie własnej godności i odpowiedzialności za 
własne życie. Przekonanie o niewłaściwości wybieranych celów życiowych 
może wynikać z braku akceptacji własnego sposobu bycia i nieprzyjaznym 
ustosunkowaniem się do innych osób. 

3. Rozbieżność między uznawanymi wartościami i motywacją do ich 
realizacji (D) wynika z braku zaufania do życia i egzystencji, a także z braku 
znaczących odniesień do innych osób i otoczenia. Doświadczenie dezinte-
gracji nasila się o ile osoba nie zachowuje dystansu do własnych problemów 
i własnej osoby, co także ma związek z brakiem satysfakcji z dotych-
czasowych osiągnięć.  

4. Poczucie niespełnienia ważnych zadań życiowych oraz postrzeganie 
własnego postępowania jako niezgodnego z systemem uznawanym wartości 
(R), może być związane z doświadczeniem cierpienia i brakiem zaufania do 
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własnej egzystencji – z nieakceptowaniem śmierci, lękiem i brakiem akcep-
tacji życia.  

Powyższe wnioski stanowią przyczynek do formułowania kolejnych 
hipotez badawczych nad związkiem między osobowością a innymi aspektami 
wartościowania, w kontekście poczucia sensu życia i z uwzględnieniem 
aktywności noetycznej podmiotu osobowego. 
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PERSONALITY AND THE CRISIS OF EVALUATION 
 
 

(Summary) 
 
The relationship between difficulties in evaluation and features of 

personality presented in this paper allows to state that the experience of 
evaluation crisis is deeply related to the experience of problems that concern 
personality. Each of the four main components of the evaluation crisis is 
related to the features of personality that cause difficulties in interpersonal 
relations.  

The disintegration of evaluation (D) and the awareness that one has not 
realized certain values (R) may result in a tendency to impulsive behaviour 
which indicates the impossibility of control over irresistible desires and needs 
(these tendencies are not to be confused with spontaneity and the tendency to 
take risks). 

The difficulties in arranging values in a hierarchy (H) and the sense of 
loosing values (Z) strengthens the tendency to narcissistic and antisocial 
behaviour. The divergence between accepted values and motivation to put 
them in practice is related to lack of self confidence, confidence towards other 
people and to lack of acceptance of one's own way of life. The difficulties in 
evaluating increase when one realizes that he or she is not satisfied with his or 
her own life, his or her achievements and pursued goals. This paper 
corroborates the thesis that neurotism develops due to the loss of sense of life 
caused by the loss of regulative power of values. 
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