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1. W stęp

Zadaniem  a r ty k u łu 1 jest omówienie empirycznych badań 
M. Dybowskiego nad wolą i ukazywanie, w jak i sposób tym i ba
daniam i M. Dybowski uzupełnił i pogłębił psychologiczne uję
cia św. Tomasza z Akwinu.

1 W  a rty k u le  m o im : O  b ad an ia ch  w oli w  p racach  M. D ybow skiego, 
S tu d ia  P h ilosophiae C hristianae A T K ,  7 (1971) 2, zostały  u k azan e  teo re 
tyczne poglądy  M. D ybow skiego. Ich  ek sp e ry m en ta ln e  uzasadn ien ie  
p rzed s taw ia  n in ie jszy  a rty k u ł. O bydw a a r ty k u ły  p o zw ala ją  zorien tow ać 
się w  w ażn ie jszych  teo re tycznych  i ek sp e ry m en ta ln y ch  u jęc iach  zagad 
n ien ia  w oli p rzez  M. D ybow skiego, k tó rego  p race  n ie  by ły  dotychczas 
szerzej badane. A rty k u ły  w y p e łn ia ją  tę  lu k ę  i u w y d a tn ia ją  w arto ść  b a 
d a ń  A. D ybow skiego p rzy  p ró b ach  k o n stru o w an ia  w spółczesnej an tro p o 
logii filozoficznej.



Zadania te wyznaczają plan zagadnień, kolejno rozwijanych 
w  artykule. Prześledzenie omawianych zagadnień prowadzi do 
wniosku, że M. Dybowski z psychologii św. Tomasza, a także 
Acha, M ichotte‘a, Maslowa przejął np. pojęcie woli, wartości, 
m otywacji, osobowości, urzeczywistnienia i że swoimi badania
m i empirycznym i potwierdził obecność w  człowieku przeżyć, 
które tym i term inam i można określić. Ponadto odróżnił i pokla- 
syfikował niewyodrębnione przez innych psychologów przeży
cia stanowiące akt woli. Te składowe przeżycia aktu woli badał 
skonstruowanym  przez siebie kwestionariuszem  i testami.

Realizując więc zadania artykułu  dowiadujem y się, w  jaki 
sposób M. Dybowski łączył eksperym ent z metafizycznym uję
ciem człowieka.

2. Ogólna charakterystyka metod stosowanych w  badaniach
empirycznych

Wola ujęta  od strony eksperym entalnej, jest złożona z wielu 
przeżyć i może być badana tylko jako pewien zespół przeżyć.

Dla zrealizowania badań nad tak  złożonym przeżyciem woli 
M. Dybowski korzystał z następujących m etod stosowanych 
w spychologii eksperym entalnej. 2

1) Obserwacja, k tóra polega na rejestracji faktów i na w y
snuciu wniosków w oparciu o in terpretację zarejestrow anych 
danych.

Tej m etody nie stosowano samodzielnie w  badaniach przeżyć 
woli, ale przy okazji innych metod, np. eksperym entu. W ten 
sposób posługiwał się obserwacją M. Dybowski przy okazji ba
dań kwestionariuszem  (ta metoda będzie omówiona dalej). Była 
to obserwacja systematyczna, a więc odbywająca się według 
pewnego program u obserwowania przeżyć badanego w celu 
zwrócenia uwagi badającego tylko na te przeżycia, które w  ba
daniach jednostek były dla nich charakterystyczne i ważne ze 
względu na cel badań.

2 M. D ybow ski, D ziałan ie  w oli, P oznań  1946, 39—55.



Metoda kwestionariusza obok obserwacji system atycznej by
ła uzupełniana także samoobserwacją systematyczną, dokony
w aną przez badanych. Odbywała się bezpośrednio po w ypełnie
n iu  kwestionariusza według szeregu pytań, a odpowiedzi noto
wał sam eksperym entator (M. Dybowski).

2) Eksperym ent, który  może być stosowany w trzech for
mach jako a) laboratoryjny, w  którym  dla uzyskania reakcji 
eksperym entatorow i służą przyrządy; b) naturalny, w  którym 
pewna czynność życiowa jest użyta dla przeprowadzenia przy 
jej pomocy badań (taki eksperym ent stosował M. Dybowski 
w  pracy „O energicznym  postanowieniu” 3) ; c) test-ekspery- 
ment, który  według S te rn a 4 jest postępowaniem spraw dzają
cym, podczas gdy eksperym ent jest postępowaniem badają
cym; d) test we właściwym znaczeniu jest zadaniem opracowa
nym  i służącym do sprawdzenia, czy jednostka posiada pewną 
dyspozycję i w  jakim  stopniu. M. Dybowski skonstruował test 
„D rabinka“ 5 którym  badał wahliwość woli i służył jako pod
staw a do badań typów  woli; e) metoda statystyczna polega na 
opracow aniu statystycznym  zebranych i gotowych już faktów, 
dat, cyfr, określających zjawiska w  pewnej masie (populacji).

3) Kwestionariusz stanowił w  pracach M. Dybowskiego za
sadniczą metodę, za pomocą której badał on przeżycia woli za
rów no od strony form alnej jak  i od strony treści. Dzięki niej 
został zebrany m ateriał empiryczny, którego opracowanie dało 
w iele inspiracji w  problem atyce woli.

M. Dybowski stosował kw estionariusz w  form ie odczytywa
n ia  zaw artych w nim  pytań, dotyczących przeżyć woli, bezpo
średnio każdej osobie badanej i sam notował odpowiedzi bada
nych. Uniknął w  ten  sposób błędnych odpowiedzi płynących 
np. z niezrozum ienia pytania przez badanych itp. A utor kwe

3 M. D ybow ski, O energ icznym  postanow ien iu , K w a r ta ln ik  Pedago
g iczny , 8 (1937) n r  3—4, 65—74.

4 M. D ybow ski, D zia łan ie  w oli, 45.
5 M. D ybow ski, T esty  do b ad a n ia  typów  w oli, P sych o techn ika , 7 (1933) 

z. 1, 31—44 i z. 2, 83—97.



stionariusza starał się więc zapewnić następujące w arunki ba
dania: ,,a) pytania nie są ogólne, lecz odnoszą się do przypom
nianych konkretnych przeżyć; b) pytania odczytuje sam ekspe
rym entator; c) pytania nie wym agają odpowiedzi wzbudzają
cych podejrzenia co do swej dodatniej lub ujem nej wartości 
w  stosunku do charakterystyki badanej osoby“ 6.

M. Dybowski starał się też o zapewnienie trzech warunków  
staw ianych metodom, stosowanym w badaniach eksperym en
talnych, które omawia A c h 7. Chodzi tu taj o zapewnienie iden
tyfikacji rzeczowej, pojęciowej i funkcjonalnej.

Identyfikacja rzeczowa wymaga, aby fakty  ujmowane w ba
daniach należały rzeczywiście do tego rodzaju przeżyć, które 
zamierzało się badać. Identyfikacja pojęciowa zakłada, że na
zwy używane dla oznaczenia pojęć odpowiadają rzeczywiście 
przedmiotom, które są badane. Identyfikacja funkcjonalna w y
maga, aby badanie odbywało się w  zmienianych celowo przez 
eksperym entatora, lecz ściśle określonych przez niego w arun
kach. Ten trzeci w arunek nie daje się zapewnić w  badaniach 
kwestionariuszem. O ile jednak zapewnienie identyfikacji fun
kcjonalnej zdaje się być możliwe przy badaniu eksperym ental
nym  krótkotrw ałych przeżyć, o tyle badania całego procesu 
woli wym agają takiej m etody badawczej, k tóra obejm uje całe 
przeżycia woli. Stąd też indentyfikacja funkcjonalna nie może 
być w pełni zapewniona.

Ten brak M. Dybowski stara  się wypełnić wym aganiami 
w  stosunku do kw estionariusza; ponadto uważa, że a) badane 
osoby muszą być przygotowane do badań; b) eksperym entator 
cały czas czuwa nad badaniam i; c) w arunki badań są takie, aby 
zapewniały dwa poprzednie wym agania i zapewniały obecność 
wyżej wym ienionych identyfikacji.

Pytan ia  kwestionariusza M. Dybowski starał się tak  ułożyć, 
aby badane osoby mogły dać szczegółowy i w ystarczający obraz

6 M. D ybow ski, O ty p ach  w oli, P oznań  1947, w yd. II, 26—27.
7 C y tu ję  za  D ybow skim , O ty p ach  m otyw acji, P oznań  1965, 17.



różnorodnych przeżyć woli, ak tu  woli 8 oraz, aby można było 
przeprowadzić podział badanych na typy pod względem woli.

Kwestionariusz jest zbudowany z czterech części:
A) część w stępna służy do zaznajomienia osób badanych 

z nowymi dla nich pojęciami i do orientacji w  części zasadni
czej.

B) część zasadnicza zawiera dwadzieścia pytań, które doty
czą czynności życia codziennego, lecz nie noszą zbyt osobistego 
charakteru co mogłoby niepokoić badane jednostki np. „(1) jak 
zabrałeś się do pisania ostatniego listu?“ lub „(8) jak  zniosłeś 
wymówkę?“ Do każdego z tych dwudziestu zapytań o wyko
nanie czynności codziennych odnosi się osiem pytań, które pod
dają analizie każdą z badanych czynności np. „Czy było wa
hanie?“, „Jak  długo trw ało w ahanie?“. 9

C) część uzupełniająca służy do zbadania stanowiska alloge- 
nicznego teorii intelektualistycznych.

D) część pytań służy do badania działania woli w  ogóle przez 
samoobserwację podmiotową i m a ułatwić opis typów; jest też 
środkiem wzajem nej kontroli (dla badanego) w  stosunku do 
samoobserwacji przedmiotowej.

Odpowiedzi na pytania kwestionariusza były dawane przez 
osoby badane drogą samoobserwacji podmiotowej i dodatko
wo badający uzupełniał badanie obserwacją, notując pewność 
i szybkość odpowiedzi, bądź też trudności w  dawaniu zeznań 
wyrażające się np. dyskusją, m im iką 10.

W ten  sposób M. Dybowski przebadał 36 osób w 1923 r. na 
terenie W arszawy, Pomorza i Poznania. Do badanych należeli

8 Do a k tu  w oli M. D ybow ski zalicza końcow ą chw ilę  w ah a n ia  p ro w a
dzącą do czynu. N ato m iast p rocesem  w oli je s t w ah an ie  w raz  z końcow ą 
jego chw ilą  p ro w ad zącą  do czynu. M. D ybow ski, O ty p ach  m o ty w a
cji, 28.

9 M. D ybow ski, O typach  w oli, 32— 35. U żyw any przez  M. D ybow 
skiego te rm in  „stanow isko  allogen iczne“ (punk t С w  opisie k w estio n a 
riusza) oznacza, że w o la  n ie  sp row adza  się do uczuć lu b  in te lek tu .

10 Tam że, 37.



nauczyciele szkół średnich i słuchacze psychologii na uniw ersy
tecie, podział co do płci był równy n .

Badania 36 osób m iały za cel opracowanie przeżyć woli od 
strony form alnej. W yniki badań kwestionariuszem  i testam i: 
„D rabinka”, „K w adrat” i „Pudełko” dostarczały m ateriału, 
k tó ry  został opracowany dając w wyniku opis procesu woli 
i działania woli od strony form alnej, a także umożliwiły ana
lizę przeżyć woli od strony treści.

Badania 50 i 100 osób, dokonane w późniejszym czasie niż 
badanie 36 osób, pozwoliły na pewne uzupełnienia wyników 
badań 36 osób i zostaną omówione w odpowiedniej kolejności 
zagadnień.

3. Badania M. Dybowskiego nad form alną stroną przeżyć woli

3.1. Jakościowa analiza cech woli

Za pomocą analizy jakościowej M. Dybowski wyróżnił osiem 
cech stanowiących przeżycie w o li12.

1) Cecha ilości w ahań w dwudziestu czynnościach, badanych 
kwestionariuszem  przy zastosowaniu krzyw ej wieloboku, po
dzieliła badane osoby na cztery grupy, przy czym rozpiętość 
ilości wahań wynosiła od 0 do 20 .

K rzyw ą ułożono według ilości wahań, przedziały wynosiły 
dwa w ahania i jeden przedział o zerowej liczbie wahań. Razem 
przedziałów klasowych było jedenaście. Niezależnie od ilości 
wahań w w yodrębnianiu grup miały też udział inne cechy woli. 
D latego tabl. I z Dodatku 1 w pracy „O typach woli” wskazuje, 
jakie inne cechy pozwoliły na określenie danej jednostki do od
powiedniego typu  woli.

2) Czas wahań. Dla tej cechy woli M. Dybowski przyjął na
stępującą skalę oceny: 0 — m niej niż 1 sekunda; 1 — parę se-

11 T am że, 38.
12 T am że, 39—96.



kund; 2 — kilkanaście sekund; 3 — m inuta; 4 — kilkanaście 
minut; 5 — ponad pół godziny. Jednostki badane można więc 
podzielić nie tylko ze względu na ilość wahań, lecz także ze 
względu na czas trw ania wahań. Ilość w ahań pomnożona przez 
symbol oznaczający czas trw ania wahań, daje sumę tworzącą 
wskaźnik czasu, k tóry różnicuje badane osoby.

3) W ysiłek w  akcie woli został ustopniowany przez M. Dy
bowskiego według napięcia (ocenianego drogą podmiotową 
przez badanych) i przypisano m u następujące symbole: 0 — 
brak wysiłku; 1 — m inim alny; 2 — mały; 3 — średni; 4 — 
dość duży; 5 — wielki. Badane osoby zostały podzielone na 
cztery grupy: A,B,C,D, pod względem w ysiłku w akcie woli: 
od braku wysiłku (grupa A) do wielkiego wysiłku (grupa D). 
Należy tu  zaznaczyć, że podział badanych na cztery grupy zo
stał dokonany ze względu na cechę ilości w ahań według krzy
wej wieloboku.

Niektóre jednak jednostki posiadające wysiłek wielki znaj
dują się w  grupie С a nie w  grupie D. Podobne przesunięcia 
w różnych grupach mogą zachodzić ze względu na wyróżnianie 
innych cech procesu woli. W ysiłek w zrasta też wraz z ilością 
wahań.

Należy dodać, że ponieważ ocena wysiłku przez badanych 
była podawana subiektywnie, dlatego jej obiektywność w  oce
nie M. Dybowski starał się zwiększyć przez porównanie bada
nego wysiłku z innym, który  występował u  badanej osoby. Do 
tego celu służyło pytanie kw estionariusza А, I 3 d 13. „Opisz 
jaki to był wysiłek, tj. co czułeś i myślałeś w  chwili wysiłku, 
lub porównaj go z innym  znanym  ci wysiłkiem “. Trzynaście 
osób z 36 badanych podało taką ocenę np. „Podobny do każdego 
mięśniowego w ysiłku“.

4) Uczucie było oceniane podczas samego aktu  woli, a nie np. 
wahania. Eksperym entator wyróżnił cztery stany uczuciowe: 
przyjemny, przykry, m ieszany i bez uczuć (obojętny). Dla gru
py A badanych charakterystyczny jest brak uczuć lub uczucia



przyjem ne, których ilość w  czynnościach życia codziennego 
spada u osób przypisanych do grup B,C,D i jednocześnie w tych 
grupach w zrasta ilość uczuć przykrych i mieszanych. Cecha 
uczucia przyjemnego i b raku uczuć spada więc wraz z ilością 
wahań, w zrastają natom iast uczucia przykre i mieszane.

Dla każdej z badanych ośmiu cech woli, podobnie jak dla 
czasu został obliczony wskaźnik danej cechy i umieszczony 
w pracy „O typach woli” 14.

5) Przeżycie aktualne zostało podzielone ze względu na świa
domość wolności w  akcie woli u  jednostek badanych na: chcę, 
muszę, powinienem, trzeba, poddaję się, bez przeżyć aktual
nych. Przy analizie M. Dybowski stwierdził, że wraz z ilością 
w ahań obniża się świadomość wolności, a wzrasta poczucie 
przym usu. G rupa A posiada najwięcej świadomości wolności, 
a następnie С, В i D.

6) Form y procesu woli, czyli form y wahania, dzielą jednostki 
badane ze względu na większą lub m niejszą złożoność procesu 
woli pod względem wahania.

M. Dybowski ułożył następujący podział form  procesu ze 
względu na ilość w ahań przy wyborze motywów kierujących 
jednostkę do działania:

O. Mam w świadomości jeden tylko m otyw i za nim  idę.
I. Mam w świadomości więcej niż jeden motyw. Wiem 

z góry, że pójdę za tym  motywem, który znajduje się 
w  ognisku świadomości. Innych motywów nie rozważam 
i nie porównuję, choć je dostrzegam.

II. Mam w  świadomości więcej niż jeden motyw. Wiem 
z góry, za którym  z nich pójdę, rozważam jednak i po
rów nuję inne.

III. Mam w świadomości więcej niż jeden motyw. Dopiero 
po porównaniu (przejściu w  myśli danego szeregu mo
tywów i ocenie ich) wybieram  z nich jeden.

IV. Mam w świadomości więcej niż jeden motyw. W czasie



w yboru jednego z nich powracam  do motywu, który 
w  tym  wyborze już odrzuciłem, a odrzucam przyjęty  
przed chwilą w  tym  samym wyborze.

V. Tak, jak w  form ie IV, z tą  jednak różnicą, że wspomnia
ne odrzucenie odbywa się więcej niż dwa, a przyjęcie 
więcej niż trzy  razy.

Dodatkowo eksperym entator wyróżnił dwie form y: a — 
oznaczającą proces autom atyczny i m  — oznaczającą proces 
jednomotywowy mimowolny.

Rozmieszczenie form  w czterech grupach osób A,B,C,D; 
formy 0 , m i a spadają ilościowo w raz ze wzrostem  ilości wa
hań, natom iast „pozostałe form y zaznaczają nieprawidłowy 
wzrost“ 15.

Formy I i III określone są jako dodatnie w  stosunku do dzia
łania, a form y II, IV i V m ają przypisane wartości ujemne.

7) Przedstawienie w  akcie woli obejmowało przedstawienie 
środków, celu i skutku. Przedstaw ienia celu w ystępują licz
niej w  grupie A niż w  grupach В i С badanych. W grupie D 
jest najw ięcej przedstaw ień celu, co M. Dybowski wyjaśnia 
zwiększonym wysiłkiem  w zrastającym  z wysiłku wahań. 
Przedstawienia skutku w ystępują najm niej licznie w  grupie A, 
a najwięcej ich jest kolejno w  grupie В, С i D. Przedstawienia 
środków według ilości ich uświadomienia w  akcie woli w ystę
pują w  grupach D, С, A, B.

Przedstawienie celu łączy się ze świadomością działania i po
siada wartość dodatnią (według M. Dybowskiego), a przedsta
wienie skutku i środków wzrasta z ilością wahań i posiada 
wartość ujemną.

8) W ykonanie jest ostatnią cechą woli tzn. jest zrealizowa
niem celu, czyli wybranego motywu. Ta cecha procesu woli po
zwala też określić siłę woli, k tórą można mierzyć właśnie 
skutkiem działania woli.

Wykonanie badane kwestionariuszem, jest możnością utrzy-



m ania skojarzeń w pewnym kierunku, jest związane z w ahli- 
wością tej cechy w procesie woli. Dlatego M. Dybowski w y
różnił wykonanie bez w ahań i z wahaniam i. To ostatnie może 
przebiegać w  pięciu formach:

1) Osoba zaraz po zakończonym akcie woli, a jednak przed 
rozpoczęciem wykonania odczuwa żal, że w ybrała ten  a nie 
inny motyw.

2) Po zakończeniu ak tu  woli już w  czasie wykonania za
m ierzonych czynności osoba odczuwa żal, że w ybrała ten  a nie 
inny motyw. ,

3) Żal powstaje w  świadomości osoby dopiero po wykonaniu 
czynu, zamierzonego w akcie woli, i dotyczy motywu, który 
został odrzucony.

4) W czasie lub po wykonaniu zamierzonego w akcie woli 
czynu osoba odczuwa chęć cofnięcia się, tj. pójścia za odrzu
conym motywem. W czyn jednak swych chęci nie wprowadza.

5) Po zakończeniu aktu woli lub w  czasie wykonania osoba 
cofa się, idąc w wykonaniu za odrzuconym w akcie woli mo
tywem.

Analiza wartości form  wykonania wskazuje, że dodatnie 
form y dla działania woli to 3, 5 natom iast 2, 1, 4 są ujem nym i 
formami osłabiającymi działanie woli. Należy dodać, że form y 
wahania m ają swe powiązania z występowaniem  form  procesu 
i uczuć w procesie woli.

W yodrębnione przy użyciu kwestionariusza cechy woli cha
rak teryzują  przebieg tego przeżycia od strony form alnej. Nie 
w każdym przeżyciu woli (chodzi tu  o działanie woli proste) 
muszą występować wszystkie cechy procesu, ale też według 
M. Dybowskiego nie może być więcej niż osiem. Zwłaszcza 
cztery idiogeniczne cechy procesu woli powinny występować 
w procesie woli, jeżeli to ma być proces woli.



3.2. Sposób przeprowadzania ilościowej analizy cech 
procesu woli

Opis cech procesu woli polegał na podaniu definicji każdej 
z nich oraz na „zestawieniu liczebności badanej cechy w sze
regu, podzielonym na cztery g rupy“ 16.

Analizę ilościową ograniczył M. Dybowski do charakterystyki 
czterech cech idiogenicznych woli (tj. ściśle powiązanych 
z przeżyciami woli) : wysiłku, przeżyć aktualnych, form  procesu 
i wykonania. W tym  celu M. Dybowski obliczył, ile razy każda 
z ośmiu cech procesu woli w  całości albo w swych częściach 
ilościowych bądź jakościowych powtarza się w  każdej z czte
rech określonych (idiogenicznych) cech woli.

W celu określenia zależności porównawczych cech M. Dy
bowski obliczył współczynnik korelacji według form uły Spe- 
armana. Ponieważ każda cecha woli posiada obliczany dla niej 
wskaźnik, stąd możliwe było ułożenie szeregów rozdzielczych 
i przeprowadzenie korelacji w w celu określenia współzależ
ności pomiędzy cechami idiogenicznymi woli i pozostałymi.

3.3. Sposób w yodrębnienia typów woli

Podział na typy woli został dokonany przez M. Dybowskiego 
przy pomocy krzywej wieloboku, dzielącej badanych pod 
względem ilości w ahań na cztery grupy. Dodatkowymi czyn
nikami różnicującymi badanych były inne cechy woli. W yniki 
badań kwestionariuszem  poszczególnych osób porównano mię
dzy sobą otrzym ując pewne podobieństwo wyników stanowiące 
podstawę podziału. Dla tego celu cechy woli podzielił M. Dy
bowski na trzy  grupy:

1) należące do procesu woli, jak  czas, ilość w ahań i form y 
procesu,

16 Tam że, 96.
17 O pis zależności pom iędzy cecham i w oli, op racow any  przez M. Dy

bowskiego, zn a jd u je  się w  p racy : M. D ybow ski, O typach  w oli, 96—122.



2) należące do aktu  woli, jak  wysiłek, uczucie, aktualne prze
życia i przedstawienia,

3) należące do wykonania, czyli wahanie w  wykonaniu.
Typy woli, które zasadniczo są cztery, zostały więc schara

kteryzowane od strony procesu, ak tu  i wykonania. Okazało 
się też, że nie wszystkie badane osoby można włączyć do jednej 
z czterech grup wyróżnionych pod względem ilości wahań, 
ponieważ inne cechy woli predysponują niektóre jednostki do 
innego typu, bądź też jak  się okazało, istnieje konieczność 
wydzielenia podtypów. Dlatego np. w  typie A wyodrębniono 
podtypy Ai i Аг, w  typie В wyodrębiono trzy  podtypy Bi, 
B2, Вз itd.

W tej pracy sposób charakterystyki ilościowej pod względem 
cech woli badanych 36 osób został podany dlatego, że ta  cha
rakterystyka pozwoliła na wyodrębnienie typów woli. Typy 
Woli zostały skorelowane z typam i motywacji, i okazało się, 
że typy woli nie mogą być jednocześnie typam i motywacji, 
Co spowodowało, że M. Dybowski wyodrębnił osobne typy ba
danych osób pod względem motywacji oznaczając je symbolami 
K, L, M i N.

4. Badania M. Dybowskiego nad stroną treści przeżyć woli

Podobnie jak w badaniach form alnych nad wolą, tak  i w  ba
daniach nad stroną treści woli M. Dybowskiemu chodziło 
o stworzenie typów, tym  razem typów motywacji, a więc 
o możliwość zaróżnicowania badanych pod względem m oty
wacji, a tym  samym o możliwość w yodrębnienia podobnych 
wzorców zachowania jednostek. M ateriałem do badań było 
150 osób podzielonych na dwie grupy. Jedna z nich w  liczbie 
100 osób została zbadana kwestionariuszem  (który w  tym  w y
padku posłużył też do badań nad stroną treści woli) w  latach 
1923—1939. W tej grupie został wykorzystany m ateriał badań 
36 osób. Pozostałe osoby stanowili studenci U niw ersytetu Poz
nańskiego, oraz 15 uczennic 2 klasy liceum przy końcu roku,



a więc po przejściu kursu  psychologii i przygotowaniu do ba
dań przez zbadanie testam i i pisanie samoobserwacji. Drugą 
grupę w liczbie 50 osób stanowili profesorowie i studenci prze
badani w  latach 1944—1962. W obu tych badaniach podział 
ludzi na cztery typy został zachowany i potwierdzony, co do
wodziło poprawności wniosków z badań 36 osób, przeprowa
dzonych w 1923 r.

W badaniach form alnych cechą woli, która wydzieliła cztery 
grupy badanych osób, była wahliwość.

W badaniach treści woli, a więc motywów i motywacji, 
chodziło również o znalezienie takiej cechy, k tóra pozwoliłaby 
na wyodrębnienie typów  wśród badanych pod względem treści 
woli.

M. Dybowski w yodrębnił dwie grupy motywów: moralne 
i prakseologiczne, które były rozpatryw ane w dziedzinie treści 
woli i wśród nich poszukiwał takich, które mogłyby stanowić 
podstawę podziału na typy.

Form y procesu woli są tą  cechą woli, która w ystępuje 
w stronie form alnej woli, a jednocześnie zawiera w sobie treść, 
którą M. Dybowski zajm uje się w  badaniach nad treściową 
stroną woli. Cecha ta  stanowi jakby łącznik pomiędzy formalną 
i treściową stroną woli. Treścią form  procesu są motywy, które 
w ram ach tych form  są zestawiane lub walczą ze sobą 1S. Zwy
ciężający motyw staje się celem działania woli, zrealizowanym 
ostatecznie w  wykonaniu. Dlatego zagadnienie treści woli w y
daje się być tak  ważne w działaniu człowieka, a tym  samym 
i dla badań w dziedzinie woli. Do badań treściowej strony 
woli odnosiło się pytanie: „Co było za czynnością, a co przeciw 
niej?“, kierowane do osób w badaniu kwestionariuszem  dla 
dwudziestu czynności życia codziennego. Odpowiedzi słowne 
M. Dybowski zamienił na symbole odpowiednie dla motywów 
moralnych i parakseologicznych 19. Badania te odnosiły się do 
36 osób i na tym  m ateriale opracowane były pierwsze wyniki 
odnoszące się do badań treści woli.

18 M. D ybow ski, O ty p ach  m otyw acji, 58.
19 Tam że, 58.
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4.1. Badania nad motywami m oralnymi i prakseologicznymi

Zarówno więc w  badaniach nad motywami moralnymi jak 
i prakseologicznymi chodziło o znalezienie takich motywów, 
które pozwolą wyodrębnić typy pod względem treści woli.

Analiza występowania motywów m oralnych wykazała, że 
najwięcej u badanych osób wystąpiło motywów deontologicz- 
nych i hedonistycznych (przyjemności lub przykrości). M otywy 
deontologiczne łączą się w występowaniu z hedonistycznymi, 
altruistycznym i i ontologicznymi. Motyw hedonistyczny ulega 
sublimacji, czyli podporządkowuje się lub łączy w występo
waniu z innym i motywami, np. deontologicznymi, i jest trud 
niejszy do zbadania. Motyw obiektywny natom iast łączy się 
z m otywem deontologicznym lub się z nim  zamienia.

M iarą oceny motywów jest według M. Dybowskiego ich 
przydatność dla zachowania się jednostki. Dlatego np. połącze
nie deontologicznego m otywu z hedonistycznym (radości) jest 
bardzo wartościowe dla pracy jednostki. Połączenie m otywu 
deontologicznego z altruistycznym  jest pożądane w stosunkach 
z ludźmi. Z kolei połączenie m otywu deontologicznego z obiek
tywizmem jest wartościowe dla celów społecznych. Od strony 
psychologicznej najwartościowsze dla człowieka jest połączenie 
m otyw u obowiązku (pracy) z motywem  radości20.

Analiza badań M. Dybowskiego nad wynikami 36 osób 
w zakresie motywów m oralnych objęła także zagadnienie siły 
tych motywów i jej występowania w  czterech typach w o li21.

Podobnie też zajął się M. Dybowski analizą motywów prak- 
seologicznych w omawianej grupie badanych. Jego badania 
wykazują, że czynności życia codziennego badanych osób m ają 
na celu przede wszystkim zaspokojenie potrzeb, a na drugim  
miejscu zajęcie się tym, co potrzebuje drugi człowiek i czego 
wym agają w arunki obiektywne. Innym i słowy, przeważa sa- 
m oaktualizacja nad aktualizacją siebie wśród innych.

20 Tam że, 66.
21 Tam że, 72.



Motywy prakseologiczne w ystępujące w  typach woli wska
zują, że typy В i D nie odznaczają się wpływem  na innych 
ludzi i zdobywaniem dóbr dla siebie. Typ С natom iast przeważa 
we wpływie na innych ludzi, podczas gdy typ A wyróżnia 
się zbieraniem  dóbr dla siebie 22.

4.2. Sposób odnalezienia typów motywacji

Sposób odnalezienia typów motywacji jest jednym  z cen
tralnych zagadnień przy badaniu treści woli.

M. Dybowski ułożył m otywy moralne i prakseologiczne 
w dwa szeregi. M otywy moralne m ają szereg: e (egoistyczne), 
a (altruistyczne), d (deontologiczne), o (obiektywne), u  (utyli- 
tarystyczne), h  (hedonistyczne), s (subiektywne), w  którym  
jedne są m otywam i uczuciowymi jak e, a i h, inne, jak d i o 
są m otywam i innego typu. Szereg tych cech motywów nie jest 
jednolity, ponieważ w działaniu motywy d i o mogą być ha
mowane przez m otywy uczuciowe. M otywy moralne nie sta
nowią więc szeregu, który  można by ustopniować pod wzglę
dem ważności wpływu na zachowanie jednostki. Pozostaje więc 
rozpatrzenie motywów prakseologicznych, które dotyczą zdol
ności danej osoby do ekspansji, czyli wpływ u na innych a więc 
aktualizacja siebie.

Porównanie oceny m oralnej, odnoszącej się do motywów 
moralnych, i oceny samoaktualizacji, związanej z motywami 
prakseologicznymi, w  porównaniu ze stopniem działania (SD), 
który jest oceną form alną właściwą dla typów woli, wskazywa
łoby na to, który  z szeregów jakościowych (szereg motywów) 
jest bliższy szeregowi ilościowemu (SD )23.

Korelację między m otywam i m oralnym i i stopiem działania 
M. Dybowski przeprowadził w  ten sposób, że dodał motywy 
a, d i o, jako cechy m oralne najbardziej decydujące o wartości 
człowieka uzyskując w  ten sposób szereg SM. Następnie dla

22 Tam że, 82.
23 Tam że, 80.



nowo wyodrębnionego szeregu SM (szereg stanowiły osoby, 
dla których dodano wyżej wym ienione motywy) ułożył rangi, 
dzięki czemu mógł go porównać z rangam i SD. Korelacja obli
czona form ułą Spearm ana wyniosła (0,015), co wskazuje na to, 
że nie ma związku między cechami m oralnym i ze stopniem 
działania.

Podobnie też M. Dybowski obliczył korelację dla aktuali
zacji oznaczonej symbolami 7, 8, 9 i włączył tu  m otyw miłości 
do Boga i ludzi, czyli 10. Korelacja szeregu rang dla aktuali
zacji z szeregiem rang stopnia działania okazała się niska (0 ,1) 
lecz pozytywna.

W ten sposób M. Dybowski uznał, że cechy prakseologiczne 
mogą być podstawą utworzenia typów. Szereg rang, w  które 
umieszczono wyniki badań aktualizacji siebie pozwoliły M. Dy
bowskiemu na utworzenie krzywej, w  której wyodrębniły się 
wierzchołki oznaczone później K, L, M i N.

W celu sprawdzenia, czy w yniki badań woli zarówno pod 
względem form alnym  jak i treściowym są prawdziwe, M. Dy
bowski porównał wyniki badań 36 osób przeprowadzone 
w 1923 roku z wynikami badań 50 osób z lat 1944— 1962. Nie
zależnie od tego przebadał 100 osób w latach 1923— 1939. Na
leży dodać, że wszystkie badane osoby spełniły jedno z pod
stawowych uzupełnień, jakie było potrzebne przy stosowaniu 
badań kwiestionariuszem, tzn. zostały zapoznane z psychologią 
w ilości potrzebnej do badań.

Porównując badania 36 osób i 50 osób pod względem for
malnym M. Dybowski zauważył następujące różnice: 1) liczba 
wahań u 50 osób zmniejszyła się praw ie o połowę, zwłaszcza 
w typie C; 2) typ В w badaniach 50 osób nie posiada wahań 
ujem nych, jest równy w tym  wypadku typowi C. Typ A po
został taki, jak w badaniach 36 osób; 3) typów С i D jest 
liczbowo dwa razy więcej, przez co ilość osób w typie В 
zmniejszyła się w  badaniach 50 osób.

Pod względem treści woli badane 36 osoby charakteryzowały 
się w  typie К  najw iększą aktualizacją w  dziedzinie intelektu, 
natom iast pod względem uczuć i woli aktualizacja była m niej



sza. Typ L zaznaczał aktualizację siebie w  dziedzinie intelektu 
i woli. Typ M obok aktualizacji siebie w  dziedzinie intelektu 
zaznaczał się także w  dziedzinie woli i uczuć. Typ N charakte
ryzował się aktualizacją we wszystkich trzech dziedzinach, ale 
w ilościach większych, niespotykanych w poprzednich typach 
(w obu badaniach)24.

Okazało się, że w  grupie badanych 50 osób są różnice pod 
względem występowania motywów prakseologicznych. W ty 
pach К  i L zaznacza się duża samoaktualizacja, czego w ba
daniach 36 osób nie było. Natom iast aktualizacja siebie w  dzie
dzinie intelektu, uczuć i woli jest niewielka i mimo, że jest 
największa dla typu N, to przebiega ona inaczej niż u  badanych 
36 osób, ponieważ zaznacza się we wszystkich trzech aktuali
zacjach.

Pod względem m oralnym  36 osób badanych posiada mniej 
altruizmu, podczas gdy 50 osób ma go więcej. 50 osób ma 
więcej m otywów hedonistycznych i mniej obiektywnych oraz 
u ty lita rnych25.

Różnice, jakie okazały się między tym i badanym i grupam i 
osób, M. Dybowski charakteryzuje od strony historyczno-spo
łecznej. Oba badania przedzielił okres wojny. 36 osób badanych 
żyło w  okresie stabilizacji ekonomiczno-społecznej. Dlatego 
też... „ludzie czynili niewiele innym, jak też i sobie; niezbyt 
korzystali z przyjemności, cenili fakty  obiektywne i u ty li
tarne“ 26.

W badaniach powojennych u 50 osób wyodrębniły się moc
niej dwa typy К  i L i stoją one niżej niż przedwojenne, tzn. 
mniej udzielają innym, a więcej biorą dla siebie. Typy M i N 
okazują więcej altruizm u, ale w  czynnościach życia codzien
nego przejaw iają też um iejętność zdobywania dla siebie w ar
tości.

M. Dybowski wyróżnił typy K, L, M i N, które charaktery
zują jednostkę od strony m otywacji, a więc sposobu występo-

2« T am że, 176—179.
25 T am że, 217— 219.
26 Tam że, 219.



w ania motywów i stosunku motywów do wykonania, czyli 
jaki m otyw (dodatni lub ujemny) pod względem m oralnym  
lub prakseologicznym spowodował działanie. W yróżnienie tych 
typów  nie może się opierać tylko na ocenie wartości w ystępu
jących w działaniu motywów, lecz musi być rozważane w po
łączeniu z pytaniem, mianowicie z jakimi form ami działania 
one występują?

Jednostki mocne i słabe pod względem woli nie różnią się 
pod względem występowania motywów. Dopiero jakość w y
stępowania form  procesu, jako ocena od strony form alnej, w y
różnia jednostki mocne (u których w ystępują form y O, I i III, 
czyli dodatnie), od jednostek słabych pod względem woli, (po
siadają one form y ujem ne II, IV i V).

Zestawienia liczbowe dodatnich i ujem nych form  procesu, 
przeprowadzone przez M. Dybowskiego w badaniach 100 osób, 
wskazują, że u osób mocnych pod względem woli liczba aktów 
dodatnich w  formie procesu wynosi 408, a u osób słabych 94. 
Te wyniki · w skazują na różnicę badanych w sposobie m oty
wacji.

Z badań tych M. Dybowski otrzym ał wyniki, które wskazują 
na to, że badane osoby, mocne pod względem woli, k ierują 
się przyzwyczajeniem, postanowieniem i ułożonym planem  ży
cia, co wskazuje na roztropność w  wyborze sposobu życia 
i męstwo w zwalczaniu przeszkód w ew nętrznych i zewnętrz
nych. Powoduje to, że zwyciężają m otywy obowiązku bez wal
ki, co przynosi przyjemność w  w ykonyw aniu czynności. Jed
nocześnie M. Dybowski zaznacza, że jest to zgodne z teorią 
cnót św. Tomasza, co niejako dodatkowo (jak wynikałoby 
z wypowiedzi M. Dybowskiego) potwierdza wyniki badań 
empirycznych nad w o lą 27.

Badania nad treścią woli posłużyły M. Dybowskiemu do 
opracowania testu  m otywacji. W teście tym  badani są za
pytyw ani o sposób wykonania 20 czynności życia codziennego, 
(podobnie jak  w kwestionariuszu). Dla każdej czynności podane



są przykłady: jedne charakterystyczne dla osób mocnych pod 
względem woli, inne dla osób słabych (wszystkie w yjęte z do
tychczasowych badań empirycznych M. Dybowskiego nad wo
lą). Badana osoba m a zaznaczyć w odpowiedzi, czy jest podob
na w wykonaniu tych czynności do osób mocnych, czy słabych, 
lub też w ybrać odpowiedź pośrednią. Np. czynność 4 zawiera 
odpowiedzi charakterystyczne dla osób słabych i mocnych. Ba
dana osoba w ybiera więc odpowiedź, k tórą w tabeli tego testu  
można zaklasyfikować w rubryce dla czynności 4 jako ty tu łu 
jącą badaną osobę do ludzi mocnych lub słabych pod względem 
motywacji. „Czynność 4. Jak  decydowałeś się na zapalenie 
lampy w chwili zmroku? M. — 2. WL2: Oświetlenie pokoju.

8. HTi: Szkoda wzroku. — 18. RE: Ciemno, szkoda czasu.
47. EF: Ciemno, szkoda oczu. — 59. ME: Trzeba pracować. 

S. — 58. BZ: Za: lubię szarą godzinę. Przeciw: trzeba się za
brać do nauki. Uczucie przykre. Zapaliłem.

63. JO : Lubię zmrok, a m usiałem  zapalić lampę, by czytać 
książkę. Uczucie przykre (uczennica).

66. HU: Za ciemno było. Przeciw: nie chciało się. Zapaliłam 
z uczuciem przykrym  (uczennica).

77. RSw: Za: trzeba nie przerywać pracy. Przeciw: chwilę 
wypocząć w  szarą godzinę“ 28. W powyższym przykładzie sym
bole M. i S. oznaczają przykłady dla osób mocnych i słabych 
pod względem woli, natom iast num ery odpowiedzi wskazują 
na osoby uszeregowane pod względem siły woli w  badaniach 
100 osób. Od 1—25 są to osoby mocne pod względem woli, 
a od 76— 100 osoby słabe pod względem w o li29. Symbole np. 
RE, oznaczają osobę, k tóra w  badaniach udzieliła odpowiedzi 
charakterystycznej dla osoby mocnej pod względem woli.

W badaniach testem  m otywacji osoby mocne w ybierają od
powiedzi zaznaczone pod literą  M, a słabe w ybierają odpowie
dzi zaznaczona pod literą  S. Jeżeli osoby nie są zdecydowane 
na odpowiedź typu M lub S to mogą zaznaczyć te odpowiedzi

28 T est do b ad an ia  m o tyw acji (siły w oli), został o pub likow any  przez  
M. D ybow skiego, O ty p ach  m otyw acji, 150— 160.

29 Tam że, D odatek  tab l. II/B  i II/C.



jako pośrednie m lub s, wpisując symbole M, S, m, s do odpo
wiednich rubryk  testu. Przewaga ocen słabych lub mocnych 
mówi o przynależności badanego do grupy mocnej, słabej lub 
odpowiednio innej pod względem motywacji.

5. W nioski praktyczne M. Dybowskiego z badań 
nad przeżyciam i stanow iącym i wolę

Szeroko rozwinięte badania w  zakresie przeżyć woli, jakie 
prowadził M. Dybowski w  dotychczasowych badaniach ekspe
rym entalnych i teoretycznych, pozwoliły mu zwrócić uwagę 
na praktyczną wartość i możliwość kształcenia woli. W tej 
pracy wydaje się ciekawe spojrzeć jeszcze na dwie sprawy, 
w  których udział woli człowieka jest ważny. Pierwszą sprawą 
jest możliwość kształcenia woli w  jej stronie form alnej i tre 
ściowej, oraz drugą jest zagadnienie stosunku motywacji do 
twórczości.

5.1. Możliwość kształcenia woli u  ludzi 
pod względem jej form y i treści

W badaniach 36 osób M. Dybowski wyodrębnił dwie grupy 
po 9 osób. Z osobami pierwszej grupy M. Dybowski współ
pracował przez 12 la t udzielając im rad w  zakresie ich postę
powania (chodziło o zagadnienie możności celowego oddziały
wania na wolę). Te osoby zostały przebadane po 6 latach i na
stępnie po 12 latach współpracy z M. Dybowskim 30.

Druga grupa badanych w tej samej liczbie 9 osób była ba
dana po 6 latach. Nie podlegała ona jednak eksperymentowi 
w zakresie celowego oddziaływania na wolę. Następnie zostały

30 M ate ria ły  b ad ań  tych  osób zostały  opub likow ane w  p racach : O ty 
p ach  w oli, L w ów —W arszaw a 1928, w yd. I, P oznań  1947, w yd. I I ; How  
types of w ill change 1931; C om m ent fo rm er la  vo lon té  1936, oraz opisane 
pow tó rzen ie  ty ch  b ad ań  w : O ty p ach  m o tyw acji 1965.



porównane badania (przeprowadzone kwestionariuszem) nad 
obiema badanym i grupam i pod względem form alnym  i treścio
wym przeżyć woli.

Rezultat badań pod względem form alnym  woli u  obu grup 
po 6 latach był taki sam, natom iast po 12 latach osoby, nad 
którymi pracował M. Dybowski, wykazały m niejszy postęp 
niż osoby drugiej grupy 31.

M. Dybowski w yjaśnia te  w yniki tym , że siła woli (SD), na 
podstawie k tórej byli porównywani badani, posiada granice 
rozwoju, stąd spadek w jej rozwoju. W pierwszej grupie były 
też osoby starsze, a postęp woli w  dziedzinie form alnej spada 
z wiekiem. I były to osoby bardziej zaniedbujące pracę nad 
sobą niż osoby drugiej grupy.

Należy tu  też zwrócić uwagę, że kształtowanie woli pod 
względem form alnym  jest ograniczone... „Gdy ujem ne formy 
procesu (II, IV, V) zostaną zamienione na dodatnie i gdy jed
nostka nauczy się postępować celowo i planowo, oraz nie ule
gać ubocznym wpływom rzeczy i ludzi, to pod względem for
malnym praw ie wszystko jest w porządku“ 32.

Większe różnice wyników w badanych grupach są natom iast 
w stronie treści woli. Porównanie pod względem m oralnym  
motywów a, d i o, mówiących o pozytywnej stronie m oralno
ści, w skazują ich znaczny wzrost w  grupie pierwszej i wzrost 
ten jest stały, podczas gdy w drugiej grupie jest on mniejszy.

Badania prakseologiczne nad obiema grupam i w skazują na 
podobną różnicę między badanymi, jak w  m otywach m oral
nych. Różnice są tu  większe, ponieważ osoby pracujące nad 
sobą osiągnęły w  tym  samym czasie, co druga grupa, pięcio
krotnie więcej motywów prakseologicznych.

Ogólnie na podstawie tych badań można stwierdzić z za
strzeżeniem, że grupa badanych była nieliczna (18 osób łącznie 
w obu grupach), iż największe postępy u osób pracujących nad 
sobą w dziedzinie woli zaznaczają się w  stronie form alnej, 
mniejsze w  m otywach prakseologicznych i jeszcze mniejsze

31 M. D ybow ski, O ty p ach  m otyw acji, 162.
32 T am że, 169.



w motywach moralnych. Jednak postęp w dziedzinie formalnej 
wydaje się być bardziej stały niż w  dziedzinie prakseolo- 
gicznej.

5.2. Zagadnienie stosunku motywacji do twórczości

Na zagadnienie poszukiwania i rozwiązywania problemów 
wskazują form y procesu, zwłaszcza pierwsza form a jest tu  
bardzo wartościowa. Zależnie od typu, jednostki rozwiązują 
problem y wolniej i trudniej lub szybciej i łatwiej. Zwłaszcza 
ten ostatni sposób zachowania nazywa Maslow tw órczością33.

Term in „twórczość“ lub „utw ór“ według M u rray a 34 może 
oznaczać albo proces, który wytw arza coś nowego, albo sam 
wytwór, ogólnie zaś tworzenie jest w ytwarzaniem  czegoś, co 
jest nowe i wartościowe.

Zagadnienie twórczości M. Dybowski stara się wykorzystać 
w  swoich badaniach zwłaszcza nad motywacją, której działa
nie określają typy K, L, M i N. Z tych czterech typów najw y
raźniejsze różnice zachodzą między typem  К  i L. Natomiast 
przy L i M różnicuje, jak widać z wyników badań, niewy
raźna granica w  ilości samoaktualizacji i aktualizacji (Typ N 
„powinien“ mieć więcej aktualizacji siebie). Dlatego też M. Dy
bowski starał się również przy pomocy pojęcia twórczości zróż
nicować bardziej typy motywacji. Zależnie od twórczości ko
lejne typy  od К  do N posiadałyby większą możliwość działania 
twórczego i m ają więcej danych, aby poświęcić się dla innych. 
Można to jednak uznać raczej za hipotezę, k tóra wymagałaby 
sprawdzenia w  badaniach empirycznych.

6. Zagadnienia wyznaczone metodami eksperym entalnym i

Podkreślono już, że badania eksperym entalne M. Dybow
skiego są sposobem potwierdzenia teoretycznych wniosków

33 Tam że, 221.
34 Tam że, 222.



analiz psychologicznych św. Tomasza z Akwinu. Zauważono 
jednak także, że te badania eksperym entalne wyznaczyły nowe 
sprecyzowania i rozróżnienia. Należy więc wymienić i zasta
nowić się nad ich naukową wartością, oraz relacją do teore
tycznych stw ierdzeń św. Tomasza.

Trzeba najpierw  zauważyć, że uzyskane przez M. Dybow
skiego uzupełnienia do ujęć św. Tomasza, wiążą się z bada
niami głównie nad treściową stroną woli, a więc w  związku 
z zagadnieniem motywów i motywacji. Nie wiążą się natom iast 
z badaniami nad form alną stroną woli, ponieważ św. Tomasz 
nie wyróżnił etapów procesu woli. Te rozróżnienia uzyskał 
M. Dybowski nawiązując przede wszystkim  do inspirujących 
go prac Acha, Michotte, Abramowskiego.

Aby wyraźniej określić uzupełnienie wniesione przez M. Dy
bowskiego należy najpierw  wymienić to wszystko, co Dybowski 
przyjął z poglądów św. Tomasza. Powtórzył za św. Tomaszem 
następujące zagadnienia: a) pojęcie woli; b) pojęcie wartości, 
z którym i wiążą się m otywy; c) zagadnienie motywacji pole
gające na wyborze celów i ich realizacji; d) zagadnienie urze
czywistniania się; e) treść pojęcia osobowości stanowiącej w y
nik działania intelektu, woli, uczuć, poznania zmysłowego i po
żądań.

6.1. Pojęcie woli

Dokonując eksperym entalnych uzasadnień przeżyć, oznaczo
nych tym i pojęciami i teoriami, do każdego z nich M. Dybow
ski wprowadzał własne uzupełnienia.

W związku z pojęciem woli, które u św. Tomasza oznacza 
tylko um ysłową władzę w yboru dobra, w analizie treściowej 
strony woli M. Dybowski wyróżnił wew nętrzne i zewnętrzne 
przeżycia stanowiące wolę. Są to przeżycia nazywane aktem  
woli, decyzją z wyborem, postanowieniem.

Akt woli jest przeżyciem zapoczątkowującym działanie woli. 
M. Dybowski zauważył, że akt woli jest także złożony z czte
rech jakościowo różnych przeżyć, którym i są: wysiłek, uczucie,



aktualne przeżycia i przedstawienia. W yodrębnił on te przeży
cia, eksperym entalnie zbadał i opisał. Następnie przeżycia skła
dające się na akt woli, M. Dybowski szeroko scharakteryzował 
wzbogacając tym  treść Tomaszowego pojęcia woli.

Należy dodać, że poszczególne grupy zagadnień dotyczące 
przeżyć woli wiążą się ze stosowanymi przez M. Dybowskiego 
eksperym entami.

Kwestionariusz skonstruowany do badania cech woli i tre 
ściowej strony woli pozwolił M. Dybowskiemu wyróżnić na
stępujące zagadnienia: wahliwość, czas wahań, przeżycia ak tu
alne, przedstawienia, uczucia, form y procesu, form y wykonania 
w zakresie form alnej strony woli i m otywy moralne, prakse- 
ologiczne w zakresie treściowej strony woli. W yodrębnione 
w form alnej stronie woli jej cechy pozwoliły z kolei ustalić 
typy  woli i obliczyć siłę woli. Ustalenie typów woli jest in te re 
sującym  wkładem  M. Dybowskiego w dorobku badań w za
kresie psychologii woli. Podobnie m otyw y prakseologiczne i mo
ralne stały się podstawą ustalenia przez M. Dybowskiego ty 
pów motywacji.

Testy „Pudełko“ i „K w adrat“ M. Dybowski skonstruował dla 
zbadania cech działania złożonego woli. Określił więc u bada
nych osób wytrwałość, uczucie, swobodę działania, metodycz- 
ność, planowość, celowość, przezorność, wahliwość wykonania, 
ścisłość. Należy zauważyć, że tylko test „K w adrat“ bada pla
nowość działania złożonego, natom iast test „Pudełko“ bada 
głównie ścisłość działania złożonego. Obydwa testy  uzupełniają 
się więc przy badaniach cech działania złożonego woli. Odróż
nienie działania prostego i złożonego jest ciekawym uzupełnie
niem  wprowadzonym przez M. Dybowskiego do opisu działania 
woli. Stosując te testy  M. Dybowski w ykryw a więc szereg prze
żyć składających się na wolę, których teoretyczna analiza 
św. Tomasza nie była w stanie wyróżnić.

Należy zauważyć, że skonstruowane przez M. Dybowskiego 
testy  „K w adrat“ i „Pudełko“ są wnikliwym  zestawieniem  sy



tuacji, pozwalających podczas badania odczytywać sposób dzia
łania i zachowania się osób badanych.

W teście „Pudełko“ istotnym  momentem jest ruchom a taśma 
z oznaczonymi na niej punktam i, wśród których znajduje się 
szereg znaków utrudniających liczenie punktów. Badanie po
lega na policzeniu punktów  w danym  odcinku taśmy. Okazuje 
się, że badane osoby podawały różną ilość policzonych punktów.

Test „K w adrat“ jest zespołem jedenastu części, z których 
powinno się złożyć jeden kwadrat. Sposób układania kw adratu 
przez badane osoby pozwalał śledzić, czy przystąpiono do skła
dania kw adratu  z pewnym  planem, czy odkrywano ten  plan 
w czasie składania, czy też na drodze prób i błędów odkrywano 
właściwy układ części kw adratu.

Stosowanie tych dwóch testów pozwoliło M. Dybowskiemu 
na ustalenie dziesięciu cech działania, podobnie jak ułożył on 
osiem cech procesu w o li35.

6.2. Pojęcie aktualizacji

W związku z pojęciem urzeczywistniania się Dybowski po
szerza problem atykę wprowadzając wzięte od Maslowa pojęcie 
aktualizacji. M. Dybowski wykorzystał rozróżnienie na samo- 
aktualizację i aktualizację siebie w innych. Rozważa za Maslo
wem trzy  kierunki tych dwóch odmian aktualizacji. Jest to 
wpływ na in telekt człowieka, wpływ na uczucie i przez uczucie 
oraz oddziaływanie na postępowanie i zachowanie się człowie
ka. Do rozróżnienia Maslowa Dybowski dodaje jeszcze dążenia 
uczuciowe, szczególnie miłość do ludzi i do Boga. M. Dybowski 
ustalił, że częściej w ystępują m otywy samoaktualizacji a rza
dziej m otyw y aktualizacji siebie w innych, czyli objawów czyn
nego ustosunkowania się jednostek do społeczeństwa. Zagadnie
nie aktualizacji M. Dybowski wiązał z problem em  tem peram en
tów i ustalił, że u sangwiników i melancholików obie aktualiza
cje są małe. Cholerycy charakteryzują się aktualizacją siebie

35 M. D ybow ski, D ziałan ie  w oli, 170.



w innych, flegm atycy realizują bardziej samoaktualizację. M. 
Dybowski dodał, że aktualizacja wiąże się bardziej z cechami 
form alnym i woli niż z m otywam i m oralnym i i dlatego wiąże 
się z zagadnieniem tem peram entów  czyli z typam i woli.

Zagadnienie wartości nie jest u  M. Dybowskiego dodatkowo 
rozwijane. Szerzej rozwija on problem  motywacji.

6.3. Problem atyka motywacji

i

Sw. Tomasz z Akwinu tylko stw ierdzał, że wola ludzka w y
bierając dobro podejm uje decyzję pod wpływem  motywów, 
przedstawionych jej przez umysłowe lub zmysłowe władze czło
wieka. Motywów tych nie klasyfikował i nie wyróżniał. Całe 
zagadnienie motywacji zostało więc przez niego jedynie zasy
gnalizowane.

M. Dybowski rozwinął zagadnienie motywacji. Biorąc od 
św. Tomasza określenie motywu, jako oceny przyczyny działa
nia, a od M ichotte‘a pojęcie motywacji, jako związku pomiędzy 
motywami a wyborem, M. Dybowski rozwija zagadnienie przez 
wyróżnienie w motywacji trzech etapów: narodziny motywów, 
zestawienie m otywów i żal po wykonaniu. Właściwą m otyw a
cję czyli zestawianie motywów ujm uje od strony form alnej 
i od strony treści. Rozważa potem ujem ne form y m otywacji, 
jak  np. m otyw ację chaotyczną, k tóra polega na „tłoczeniu mo
tywów i chęci jednoczesnego wykonania w ielu czynności” . 
Omawia m otyw ację leniwą lub opieszałą, czyli dyskusję m oty
wów; m otyw ację skrupulatną, gdy przedłuża się odprężające 
rozważania nad motywam i; m otyw ację uczuciową, której trzy 
odm iany charakteryzują się zwiększeniem alternatyw , zwię
kszeniem wartości pożądanego m otywu lub dowolnej eliminacji 
m otywów niepożądanych. W yróżnia też poziomy motywacji, 
które są jak  gdyby punktam i widzenia w  ocenie aktywności 
działań ludzkich. Najniższy poziom stanowi zachowanie się, 
wyższy — postępowanie, najwyższy — działanie. M otywacja



działania wskazuje na istotną wartość człowieka, ponieważ 
działanie prowadzi do wyników, które powinny być celowe, 
pożyteczne i planowe, m otywacja postępowania wskazuje na 
stopień m oralnej wartości postępowania, a więc na jego uczu
ciowość, solidność, szczerość. M otywacja zachowania się ujaw 
nia środowisko osoby badanej, które odczytuje się poprzez zna
jomość zwyczajów towarzyskich, służbowych, co bywa nazy
wane dobrym  wychowaniem. M. Dybowski wyróżnia także 
stopnie m otywacji: K, L, M i N.

Całe więc zagadnienie m otywacji uzyskuje u  M. Dybowskie
go szereg uzupełnień i wyprecyzowań, które stały się możliwe 
dzięki jego metodzie, k tórą się posłużył.

Można więc stwierdzić, że M. Dybowski swoimi badaniami 
eksperymentalnymi nie tylko potwierdza trafność stw ierdzeń 
św. Tomasza z Akwinu, Acha i M ichotte‘a, lecz także wzbo
gaca psychologię woli nowymi uzupełnieniami rozbudowując 
tę psychologię zgodnie z tendencjam i badawczymi, właściwymi 
współczesnemu upraw ianiu tej problem atyki. W ynika z tego, 
że M. Dybowski nie uzyskuje nowego pojęcia woli, czy pojęcia 
osobowości, różnych od koncepcji św. Tomasza, lecz tylko 
właśnie je uzasadnia, rozbudowuje i czyni ujęciem  czytelnym  
dla współczesnego psychologa. Relacja więc między przyjętym  
pojęciem woli, osobowości, motywu, m otywacji, a uzyskanym i 
wynikami badań nie polega na rozbieżności odpowiedzi, lecz 
właśnie na uzupełnieniu, klasyfikowaniu i prezentow aniu 
współczesnym psychologom problem atyki dzisiaj już w  du
żym stopniu wyelim inowanej lub przynajm niej nie podejmo
wanej. Należy też dodać, że przyjęte przez M. Dybowskiego 
od innych autorów  pojęcia wyznaczające problem atykę woli 
nie determ inują a więc nie zniekształcają badań eksperym en
talnych, nie wyznaczają odpowiedzi objętych przyjętym i poję
ciami. Są tyłki pytaniam i, na k tóre poszerzającą odpowiedź da
ją zastosowane eksperym enty. Są więc tylko impulsem  badań, 
czy swoistą ich m otywacją, sprawdzaniem  teoretycznych stano
wisk i poszerzeniem psychologicznej problem atyki sygnalizo
wanej przyjętym i od innych autorów  pojęciami.



7. Zakończenie

Podsumowując eksperym entalne badania M Dybowskiego 
nad wolą należy stwierdzić, że wola jest złożona z wielu prze
żyć i jako pewien zespół tych przeżyć może być badana. Przy
jęte za innym i psychologami określenia woli i stanowiących 
ją  przeżyć, jak np. pojęcie woli, wartości, motywacji itd., po
zwoliły M. Dybowskiemu na skonstruowanie metod, którym i 
stw ierdzał obecność przeżyć woli i jej struk tu rę  w  człowieku.

Okazuje się, że przy zastosowaniu współcześnie uznanych 
i używanych metod jak : obserwacja, eksperym ent naturalny, 
laboratoryjny, testy  („Drabinka“, „Pudełko“, „K w adrat“, „Test 
do badania m otyw acji“), kwestionariusz, z których niektóre 
M. Dybowski skonstruował, można badać w  człowieku ten frag
m ent psychiki, k tóry  określa jako wolę. Dla każdej ze skonstru
owanych przez siebie metod M. Dybowski ustala w arunki me
todologicznej poprawności używania danego narzędzia badaw
czego: np. stara się dla kwestionariusza zapewnić identyfikację 
rzeczową, pojęciową i funkcjonalną.

W badaniach nad form alną stroną woli M. Dybowski stosu
jąc wyżej wymienione m etody (z w yjątkiem  „Testu do badań 
m otyw acji“) wyróżnił osiem cech procesu woli (ilość wahań, 
czas wahań, wysiłek, uczucie, przeżycie aktualne, form y pro
cesu woli, przedstawienie i wykonanie). Każdy proces woli 
posiada daną cechę w odpowiednim nasileniu, dlatego dla każ
dej z nich M. Dybowski ułożył pewne kontinuum , a następnie 
w  celu ustalenia zależności tych cech w stosunku do siebie 
przeprowadził analizę ilościową i jakościową. Dalszym etapem 
badań nad treściow ą stroną woli było wyróżnienie czterech 
typów woli (A, B, C, D). Zasadniczą cechą różniącą badane osoby 
była według M. Dybowskiego ilość wahań.

W treściowej stronie woli M. Dybowski zajmował się m oty
wacją i motywami. W ynikiem tych badań było ustalenie dwóch 
szeregów motywów m oralnych i prakseologicznych. Ostatecznie 
m otyw y prakseologiczne tw orzą podstawę do podziału na typy 
m otywacji. Badania te posłużyły M. Dybowskiemu do ułożenia



„Testu do badania m otyw acji”. Stanowi on łatwe do stosowa
nia narzędzie dla osób zajm ujących się praktycznie wychowa
niem, ponieważ można tym  testem  określać siłę motywacji. 
O tym, jak z kolei poprawiać np. słabą motywację, pisał M. Dy
bowski w  licznych swoich popularnych publikacjach. Wycho
wawcy otrzym ali więc dobre i wygodne narzędzie do kontrolo
wania i określania przebiegu procesu wychowawczego w za
kresie kształcenia woli.

W badaniach eksperym entalnych M. Dybowski podjął też 
inny aspekt związany z możliwością kształcenia woli pod wzglę
dem treściowym i form alnym . I tu  okazało się, że kształcenie 
woli w  form alnej stronie jest ograniczone. Można np. dopro
wadzić jednostkę do najm niejszej ilości wahań, lub też nega
tywne form y danej cechy procesu woli zamienić na pozytywne. 
Natomiast w  zakresie treściowej stronie woli jest więcej możli
wości kształcenia, np. w  kształtow aniu motywów oraz w  w y
borze motywów m oralnych i prakseologicznych.

Ciekawą też próbą u M. Dybowskiego było włączenie tw ór
czości jako dodatkowego elem entu różnicującego typy m oty
wacji.

Można więc stwierdzić, że badania M. Dybowskiego w pro
wadziły wiele nowych rozróżnień w teorię woli, jaką posługiwał 
się św. Tomasz z Akwinu. M. Dybowski wykazał zbieżność 
Tomaszowego pojęcia urzeczywistniania się z pojęciem aktuali
zacji Maslowa. Zauważył też, że aktualizacja może być w inte
lekcie, uczuciach i woli (przy czym może być aktualizacja siebie 
w innych i samoaktualizacja).

Nie odrywając więc badań nad wolą od współczesnych ujęć 
eksperym entalnych tej problem atyki M. Dybowski wykazał 
aktualność teorii woli u św. Tomasza dla badań dzisiejszych, 
przez co eksperym entalne ujęcie tego problem u jest „zakotwi
czone“ w całościowej wizji człowieka.

Należy też zwrócić uwagę, że badania M. Dybowskiego nad 
wolą i wyniki, jakie osiągnął, zostały sprawdzone przez niego 
w wieloletnich badaniach i potwierdziły prawidłowość wcze-
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śniejszych wniosków. Naukowe badania M. Dybowskiego nad 
problem atyką woli, a więc i m otyw acji (tak dzisiaj aktualne) 
są przykładem, jak bardzo praca teoretyczna i eksperym entalna 
może być związana z zapotrzebowaniami praktycznym i społe
czeństwa.

E tab lissem en t ex p é rim en ta l des événem ents vécus co n stitu an t la  volon té  
dan s les rech e rch es de M. D ybow ski

R ésum é
3

D 'ap rès M. D ybow ski, la  volon té  est com posée de beaucoup  d 'év én e
m en ts  vécus e t e lle  p e u t ê tre  é tu d iée  seu lem en t com m e l'en sem b le  de 
ces événem en ts vécus. L a  d éfin ition  de  la  vo lon té  e t des événem ents 
vécus qu i a  é té  adm ise  p a r  les a u tre s  psychologues lu i a  p erm is de 
co n stru ire  les m éthodes au  m oyen desquelles il co n sta ta it la  p résence  des 
év én em en ts  vécus de la  volon té  e t sa  s tru c tu re  dans l ’hom m e.

On consta te  lo rs de  l 'ap p lica tio n  des m éthodes reconus e t u tilisées 
co n tem p o ra in em en t : observation , expérience  n a tu re lle  ou au  labo ra to ire , 
test, q u estio n a ire  (M. D ybow ski a  co n stru it les tes ts  su iv an ts : „É chelle", 
„C arré" , „B oîte", te s t po u r l'é tu d e  de la  m otivation , q u estio n a ire  pou r 
l 'é tu d e  des événem en ts  vécus de  la  volonté), on p e u t é tu d ie r dans 
l'hom m e ce tte  p a rtie  de la  psych ique, qu i est défin ie  com m e volonté.

M. D ybow ski m en a it les recherches ex p é rim en ta le s  su r  la  volon té  
d an s deux  d irec tions: dans le  b u t d 'é tu d ie r la  construc tion  des év én e 
m en ts  vécus appe lés  vo lon té  (la p a r tie  fo rm elle  des recherches) e t dans 
le  b u t de d é fin ir la  su b stan ce  des événem en ts  vécus de la  vo lon té  (la 
p a rt ie  su b s tan tie lle  des recherches). D ans la  p a r tie  fo rm elle  de la  volon té  
il  a  d is tingué  h u it c a rac té ris tiq u e  du  processus de la  vo lon té  e t d ix  
c a rac té ris tiq u e  de  son ac tion  com plexe. (L 'action  com plexe de  la  volon té  
co n tien t p lu s ieu rs  processus de celle-là). C haque ca rac té ris tiq u e  du  p ro 
cessus de  la  vo lon té  a  son in ten s ité  d an s les événem en ts vécus d ifé ren ts  
de  la  volonté, c 'est pou rquo i M. D ybow ski a  c réé  po u r chacune d 'e lles 
u n  ce rta in  con tin u u m  en  u tilisa n t l 'an a lise  q u a lita tiv e  e t q u an tita tiv e .

E n u tilisa n t la  ca rac té ris tiq u e  de la  q u a lité  des flu c tu a tio n s d u  p ro 
cessus de la  vo lon té  il a  d iv isé  sous ce t aspec t to u tes  les personnes en 
q u a tre  types (A, B, C, D).

D ans la  p a rt ie  su b s tan tie lle  de la  volon té  M. D ybow ski s 'occupait 
des m otifs e t de la  m otivation . L 'e ffe t de  ces recherches a  é té  d 'é ta b lir  
d eu x  ran g ées des m otifs: m o rau x  e t p raxeologiques. E n fin  les m otifs 
p raxeo log iques o n t fo rm és les bases p o u r la  c réa tio n  des types de la



m otivation (К, L, Μ, N) q u i n e  co rresponden t pas a u x  types de  la  
volonté. M. D ybow ski a  aussi co n stru it le  „ te s t p o u r l ‘é tu d e  de la  m o ti
vation“ (la fo rce de la  volonté), qu i constitue  l 'in s tru m e n t fac ile  a  u tilise r 
pour les personnes s 'o ccupan t de l'éd u ca tio n  en  p ra tiq u e . M. D ybow ski 
écrivait dans ses n o m b reu x  a rtic le s  p o pu la ires  com m ent am é lio re r la  
volonté fa ib le  chez les hom m es.

Les é tu d es ex p érim en ta le s  su r  la  poss ib ilité  de l'éd u ca tio n  de la 
volonté sous l'a sp ec t su b s tan tie l e t fo rm el o n t m o n trés  que  de p lus 
grandes possib ilités de  1‘ éduca tion  de la  volon té  son t dans sa  p a rtie  
substan tie lle  e t de l 'a u tre  côté les e ffe ts  liés avec l'u tilisa tio n  des m otifs 
m oraux son t p lu s  d u rab les  que  ceux  liés avec l 'u tilisa tio n  des m otifs 
praxeologiques.

U u essai cu rieu x  de M. D ybow ski é ta it  d 'eng lober le  gén ie  c réa teu r 
comme l'é lém en t su p lém en ta ire  qu i d iffé renc ie  les hom m es in te rrogés au  
point de  vue  des types de  m otivation .

M. D ybow ski, en u tilisa n t la  th éo rie  de la  vo lon té  de  sa in t T hom as 
a in tro d u it beaucoup  de d is tinc tions possib les, g râce  a u x  m éthodes ex p é
rim entales e t il a  m o n tré  la  convergence de l'id ée  de la  ré a lisa tio n  de 
saint T hom as avec l'id ée  de l'a c tu a lisa tio n  de M aslow . I l  a  égalem en t 
développé l'id ée  d 'a c tu a lisa tio n  a u  ac tu a lisa tio n  de  soi —  m êm e dans 
les a u tre s  e t  su r  l'au to ac tu a lisa tio n  p e n d an t que  to u tes  les d eu x  peuven t 
aller dans la  d irec tio n  d e  l'in te llec t, du  sen tim en t e t de  la  volonté.

P a r  L 'accep ta tio n  de la  th éo r ie  de l 'in d iv id u a lité  de sa in t T hom as 
M. D ybow ski a englobé la  façon  ex p é rim en ta le  des é tudes su r la  volon té  
dans la  v isions de  l'en sem b le  de  l'hom m e, en  d ém o n tran t aussi l 'a c tu a lité  
de la  th éo rie  de  sa in t T hom as p o u r les recherches psychologiques con
tem poraines.


