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Głównym celem rozprawy jest poszukiwanie oraz ocena związków zachodzących 

między czynnikami motywacyjnymi, wolicjonalnymi a poczuciem subiektywnego dobrostanu 

artystów interpretujących (interpretors). Cel ten sformułowano w odniesieniu do literatury 

tematu, z której wynika, że nie są prowadzone systematyczne badania nad problematyką 

subiektywnego dobrostanu artystów, których praca polega na twórczym interpretowaniu dzieł 

twórców generujących (generators) (Thompson i in., 2009). Dane wskazują, że artyści 

profesjonalni ponoszą liczne koszty, m.in. psychologiczne, a wiedza o czynnikach 

warunkujący ich poczucie subiektywnego dobrostanu jest ograniczona m.in. ze względu na 

małą dostępność tej grupy badawczej. Dostępne informacje są zaś niespójne, co sprawia, że 

portret psychologiczny artysty interpretującego jest pełen sprzeczności (np. Kogan, 2002; 

Thomson, Jaque, 2017).  

Opierając się na dostępnych doniesieniach zaplanowano badanie, w którym przyjęto, 

że subiektywny dobrostan może być rozumiany, jako cel aktywności człowieka. Pogląd ten 

nawiązuje do idei, że szczęście - potoczny odpowiednik naukowego pojęcia dobrostan 

psychiczny (Czapiński, 1992) - może być celem dążeń każdego człowieka (Arystoteles: za 
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Tatarkiewicz, 2008). Tym samym zasadne stało się odwołanie się do koncepcji zachowań 

celowych, jako tych, które mają moc wyjaśniania zachowań człowieka w odniesieniu do 

procesu realizacji celu (Łaguna, 2010). Bazując na założeniach modelu faz działania 

(Heckhausena, Gollwitzera, 1987), zdecydowano się zbudować model, w którym wybrane 

właściwości psychiczne - mające znaczenie motywacyjne i wolicjonalne - zostały ujęte ze 

względu na ich spodziewany udział w powodzeniu procesu realizacji celu długoterminowego 

(subiektywnego dobrostanu).  

W oryginalnym modelu Heckhausena i Gollwitzera, czynnikiem pośredniczącym w 

relacji między intencją realizacji celu a realizacją tej intencji są mechanizmy kontroli 

działania. Ich sprawność warunkuje zarówno uruchomienie działania, jak i ochronę przyjętej 

intencji przed czynnikami zakłuwającymi (Gollwitzer, 1996). W badaniu własnym przyjęto - 

zgodnie z założeniami koncepcji Sprawności woli (Sotwin, 2010), że sprawność 

mechanizmów kontroli działania jest ściśle związana ze sprawnością mechanizmów 

wolicjonalnych. Zdaniem autorki koncepcji, wola - rozumiana, jako odrębna władza umysłu 

(za: Arend, 1996) jest ściśle związana z możliwością realizacji funkcji pozaprototypowych 

woli (stanowienia kontroli nad sobą oraz stanowienia kontroli nad otoczeniem). Sprawność tej 

kontroli jest zaś pochodną wszystkich sił działających w umyśle warunkujących "siłę woli". 

W badaniu własnym przyjęto - za Sotwin, że siły te ściśle związane są z motywacją (siłą 

motywacji) oraz obrazem Ja (klarownością obrazu Ja).  

Opierając się na założeniach Systemowej "Teorii" Potrzeb (Kocowski, 1991) przyjęto, 

że typowa dla aktywności człowieka jest polimotywacja, a siła motywacji dynamizującej 

zachowania nakierowane na subiektywny dobrostan będzie pochodną "koalicji" wielu 

motywacji będących odmianą jednej - głównej motywacji (polimorficzność motywacji) 

(Kozielecki, 2009). Pogląd ten jest zgodny z założeniami koncepcji psychotransgresji, której 

autor podkreśla, że główną siłą dynamizującą zachowania nakierowane na rozwój i twórczość 
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jest transgresja (Kozielecki, 2007). Sprawdzano więc w jakim stopniu zachowania 

nakierowane na subiektywny dobrostan będą dynamizowane przez koalicję motywacji 

spełniające kryteria motywacji transgresyjnej. Kierując się wytycznymi Kozieleckiego 

przyjęto, że wśród motywacji transgresyjnych, a więc dynamizujących zachowania ku 

przekraczaniu granic fizycznych, symbolicznych, a także własnego Ja będą: motywacja 

hubrystyczna (Tokarz, 2005), motywacji sensu i celowości (Frankl, 1984) oraz motywacja 

własnej skuteczności (Bandura, 1977).  

Przyjęto także, że sprawność mechanizmów samoregulacji warunkujących sprawność 

woli (siłę woli) będzie ściśle związana z klarownością obrazu Ja. Zgodnie z założeniami 

koncepcji Klarowności obrazu Ja (Campbell in., 1996), sprawność samoregulacji jest ściśle 

związana z poziomem spójności własnego wizerunku. Wyniki badań wskazują, że niski 

poziom klarowności Ja sprzyja nadmiernej autokoncentracji, co poważnie ogranicza 

budowanie planu działania nakierowanego na rozwianie problemu oraz wdrażanie tego planu 

(Huflejt-Łaguna, 2010). Odnotowano także ścisły związek poziomu klarowności Ja z 

subiektywnym dobrostanem (Huflejt-Łaguna i in. 2015; Oleś, 2012; Pilarska, 2012).  

Wykorzystując: 1) Kwestionariusz do Badania Samopoczucia (KBS) do pomiaru 

subiektywnego dobrostanu definiowanego zgodnie z założeniami Trójwymiarowej Koncepcji 

Subiektywnego Dobrostanu (Keyes, Waterman, 2003), 2) Self-Cocept Clarity (SCC) do 

pomiaru klarowności obrazu Ja (w tłumaczeniu Jankowskiego, 2008), 3) Skalę Sprawności 

Woli (SSW) do pomiaru siły woli definiowanej zgodnie z założeniami koncepcji Sprawności 

woli (Sotwin, 2010), 4) Skalę Motywacji Mocy (SMM) do pomiaru motywacji hubrystycznej, 

5) Kwestionariusz Postaw Życiowych (KPŻ) do pomiaru motywacji sensu i celowości życia 

oraz 6) Skalę Uogólnioną Własnej Skuteczności (SUWS) do pomiaru motywacji własnej 

skuteczności weryfikowano dwanaście głównych hipotez.  
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W celu zweryfikowania postawionych hipotez oraz modelu teoretycznego procedurze 

badawczej poddano grupę profesjonalnych artystów interpretujących (N=133). Wśród osób 

badanych znalazło się: 38 tancerzy (28,6%), 22 muzyków (instrumentalistów) (16,5%) i 73 

chórzystów (54,9%), 95 kobiet (71,4%) i 38 mężczyzn (28,6%) w przedziale wiekowym 22-

65 lat. Średnia wieku wyniosła M=37,39 lat (SD=10,16). Wykształcenie wyższe zdobyło 84 

osoby (63,2%), wykształcenie średnie 49 osób (36,8%). Na stanowisku solisty pracuje 46 

(34,6), na stanowisku nie-solisty (zespół) 87 (65,4).  

Przeprowadzone analizy w dużym stopniu potwierdziły sformułowane hipotezy. 

Subiektywny dobrostan w trzech wymiarach wyróżnionych przez Keyes i Waterman (2003) 

jest ściśle związany z siłą woli, klarownością obrazu Ja (ale tylko w wymiarze emocjonalnym 

dobrostanu) oraz trzema motywacjami o charakterze transgresyjnym. Wykazano także, że siła 

dynamizująca zachowania nakierowanych na każdy z wymiarów subiektywnego dobrostanu 

jest pochodną koalicji badanych motywacji, choć koalicje te są różne ze względu na 

eudajmonistyczny i hedonistyczny charakter poszczególnych wymiarów. Rozpoznano także 

różny charakter regulacji zachowania w wymiarach eudajmonistycznych: osobowościowy i 

społeczny (z udziałem siły woli i "odłączeniem" klarowności Ja) oraz w wymiarze 

hedonistycznym - emocjonalnym (opartym na klarowności obrazu Ja z wyłączeniem siły 

woli). 

W wyniku prowadzonych analiz rozpoznano także grupę 15 osób o atypowych 

wynikach (wykazujących bardzo niski poziom klarowności obraz Ja przy wysokim poziomie 

subiektywnego dobrostanu (tylko w wymiarach: osobowościowym i społecznym). Ze 

względu na znaczne różnice w wartościach statystycznych uzyskiwanych po wyłączeniu z 

analiz atypowych obserwacji, kolejne analizy prowadzono zarówno w całej grupie (n = 133), 

jak i z wyłączeniem 15 obserwacji (n = 118).  
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W drugiej części analiz testowano model teoretyczny wykorzystując metody SEM. 

Zadawalający poziom dopasowania do danych osiągnięto jedynie dla podmodelu dotyczącego 

relacji wpływu siły woli na subiektywny dobrostan. Model główny i pozostałe podmodele nie 

osiągnęły zadawalającego dopasowania do danych, co zostało szczegółowo omówione i 

wskazane być może przyczyny takiego stanu rzeczy. Zwrócono uwagę na bardzo nieliczną 

grupę badawczą oraz ograniczenia niektórych wykorzystanych narzędzi badawczych. 

Uzyskane wyniki stały się podstawą do sformułowania kilku głównych wniosków i podjęcia 

dyskusji w części końcowej pracy.  

 

Słowa kluczowe: subiektywny dobrostan, polimotywacja, siła woli, artyści interpretujący 
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Summary of doctoral dissertation entitled 

Selected Aspects of Motivation and Volition As Opposed to the Subjective Well-Being of 

Interpreters 

written under the supervision of prof. dr hab. Elżbiety Marii Aranowskiej 

 

The primary purpose of the thesis is to search for and to evaluate the relations 

occurring between the aspects of motivation and volition as opposed to the sense of subjective 

well-being of interpreters. This purpose has been formulated in relation to reference books, 

from which it follows that no systematic studies have been conducted on the issues of 

subjective well-being of artists whose work consists in the creative interpretation of works of 

generators (Thompson et al., 2009). Data indicate that professional artists sustain numerous 

costs, including psychological, whereas knowledge about the factors determining their sense 

of subjective well-being is limited on account of restricted availability of this study group. 

The available information is inconsistent, which results in the fact that the psychological 

portrait of an interpreter is replete with contradictions (e.g. Kogan, 2002, Thomson, Jaque, 

2017).  

Relying on the available information, a study was planned with an assumption that the 

subjective well-being may be understood as a purpose of a man’s activities. This view refers 

to the idea that happiness - the common equivalent of the scientific term of psychical well-

being (Czapiński, 1992) - may be the purpose of every man’s pursuits (Aristotle: according to 

Tatarkiewicz, 2008). Thereby, it is justified to refer to the concept of purposeful behaviour as 
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the behaviour that is capable of explaining man’s behaviour in reference to the process of 

accomplishing a purpose (Łaguna, 2010). Relying on the model of action phases 

(Heckhausen, Gollwitzer, 1987), a decision was made to build a model where the selected 

psychical traits - which are significant with respect to motivation and volition - are included 

on account of their expected participation in the success of the process of accomplishing a 

long-term purpose (subjective well-being).  

In Heckhausen and Gollwitzer’s original model, the factors intermediating in the 

relation between the intention of purpose accomplishment and the implementation of such 

intention are action control mechanisms. Their efficacy conditions both the start of an activity, 

as well as protection of the adopted intention from interfering factors (Gollwizter, 1996). In 

own study, the author assumed that - in line with the premises of the Efficacy of Will concept 

(Sotwin, 2010) - the efficacy of the action control mechanisms is closely related to the 

efficacy of volitional mechanisms. According to the author of the concept, the will, 

understood as the separate authority of the mind (according to: Arend, 1996), is closely 

related to the possibility of implementing non-prototype functions (exercising control over 

self and establishing control over the environment). Efficacy of such control is a derivative of 

all powers operating in the mind, conditioning the “power of the will.” It was assumed in the 

author's own study - in line with Sotwin - that these powers are closely related to motivation 

(power of motivation) and the self-concept clarity.  

Relying on the premises of the System Need “Theory” (Kocowski, 1991), it was 

assumed that polymotivation is typical for man’s activities, whereas the power of motivation 

which is the driving force for activities oriented at the subjective well-being will be a 

derivative of a “coalition” of a number of motivations which constitute different varieties of 

one main motivation (motivation polymorphism) (Kozielecki, 2009). This view is consistent 

with the assumptions of the psycho-transgression concept; its author emphasises that the main 
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power which is the driver of activities oriented at development and creativity is transgression 

(Kozielecki, 2007). Thus, the degree in which behaviour oriented at the subjective well-being 

will be intensified by a coalition of motivations complying with the criteria of transgressive 

motivation was verified. In line with Kozielecki’s guidelines, it was assumed that 

transgressive motivation, i.e. motivation which is the driving force for the behaviour aimed at 

crossing the physical and the symbolic borders, as well as borders of the self-concept, will 

include: hubristic motivation (Tokarz, 2005), motivation of sense and purposefulness (Frankl, 

1984) and motivation of self-efficacy (Bandura, 1977).  

It was also assumed that the efficacy of self-regulation mechanisms conditioning the 

efficacy of will (the power of will) is going to be closely related to the self-concept clarity. In 

line with the premises of the self-concept clarity (Campbell, 1996), the efficacy of self-

regulation is closely related to the level of consistency of the self-concept. The study results 

also show that a low level of self-concept clarity is conducive to excessive self-concentration, 

which seriously hinders building a plan of action focused on problem solving and 

implementation of such plan (Huflejt-Łaguna, 2010). What is more, a close relation was also 

noted between the level of clarity and the subjective well-being (Huflejt-Łaguna et al. 2015; 

Oleś, 2012; Pilarska, 2012).  

Twelve main hypotheses were verified with the use of: 1) the Well-Being Evaluation 

Questionnaire (WBEQ) to measure the subjective well-being defined in line with the 

premises of the Three-Dimensional Concept of Subjective Well-Being (Keyes, Waterman, 

2003), 2) the Self-Concept Clarity (SCC) to measure the self-concept clarity, 3) the Will 

Efficacy Scale (WES) to measure the will power defined in the assumptions of the Will 

Efficacy (Sotwin, 2010), 4) the Scale of Power Motivation (SPM) to measure the hubristic 

motivation; 5) the Life Stance Questionnaire (LSQ) to measure the motivation of sense and 
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purposefulness of life and 6) the Self-Efficacy Generalised Scale (SEGS) to measure self-

efficacy.  

With the aim of verifying the proposed hypotheses and the theoretical model, a group 

of professional interpreters was subjected to the research procedure (N=133). The group of 

respondents included: 38 dancers (28.6%), 22 musicians (instrumentalists), (16.5%) and 73 

choir singers (54.9%), 95 women (71.4%) and 38 men (28.6%) between 22 and 65 years of 

age. The average age was M=37.39 years (SD=10.16). 84 persons (63.2%) had higher 

education, 49 persons (36.8%) had secondary education. 46 persons were soloists (34.6%), 

whereas 87 were non-soloists (ensemble) (65.4%).  

The conducted analyses have, to a significant degree, confirmed the formulated 

hypotheses. Subjective well-being in three dimensions differentiated by Keyes and Waterman 

(2003) is closely related to will power, the self-concept clarity (yet only in the emotional 

dimension of the well-being) and three transgression-type motivations. It was also shown that 

the driving force of behaviour, focused on every dimension of the subjective well-being, is a 

derivative of a coalition of examined motivations, even though such coalitions are diverse on 

account eudaimonistic or hedonistic nature of individual dimensions. Different nature of 

behaviour regulation was also recognized in eudaimonistic dimensions: personal and social 

(with the participation of the will power and “separation” of the self-concept clarity) and in a 

hedonistic emotional dimension (based on the self-concept clarity, excluding the will power).  

As a result of the performed analyses, a group of 15 persons with atypical results was 

also distinguished (showing a very low level of self-concept clarity with a high level of 

subjective well-being, yet only in the personal and social dimension). Given the significant 

differences in the statistical values obtained after separation of atypical observations from 

analyses, subsequent analyses were conducted both in the entire group (n=133), as well as 

without 15 observations (n=118).  
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In the second part of the analyses, the theoretical model was tested with the use of 

SEM. The satisfactory level of adjustment to data was accomplished only with respect to the 

sub-model pertaining to the relation of the impact of the will power on the subjective well-

being. The main model and the remaining sub-models did not accomplish a satisfactory 

adjustment to data, which was discussed in detail; causes of such condition were also 

indicated. Attention was drawn to very sparse study group and limitations of some of the used 

research tools. The received results became a basis for formulation of several main 

conclusions and commencement of a discussion in a final part of the thesis.  

 

Key words: subjective well-being, polymotivation, will power, interpreters. 

 

 

 


