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Abstract. This article presents the research problem of the psychological profile of 
participants in piano competitions. The object of analysis were the personality traits of 
the participants, their self-efficacy and their style of coping with stress, as well as their 
hope for success, defined as belief in the probability of their own success. Participants 
were divided into two groups: (1) 20 Polish participants of piano competitions; (2) 20 
Polish secondary music school graduates with no formal higher education in musical 
performance. The participants’ psychological profiles were assessed using the following 
questionnaires: NEO-FFI, CISS, GSES and Hope for Success Questionnaire. The re-
sults showed statistically significant differences between the participants and the ge-
neral population (the norm), e.g. on the scale for conscientiousness. The participants 
scored significantly higher on this scale than the general population. Also, the study 
showed differences between the study group (1) and the control group (2) on the scale 
for neuroticism, with respondents in group 1 (participants in piano competitions) sco-
ring significantly lower on neuroticism than those in group 2 (musicians who did not 
pursue virtuoso careers). The study also showed differences in personality profiles bet-
ween the two groups. 

                                                 
  * Badania zostały przeprowadzone w ramach projektu „Środowiskowo-biograficz-

ne i osobowościowe uwarunkowania osiągnięć artystycznych pianistów” (grant MNiSW 
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** Adres do korespondencji: RóŜa Michalik, Międzywydziałowa Katedra Psycho-
logii Muzyki, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, ul. Okólnik 2, 
00-368 Warszawa; e-mail: psyche@chopin.edu.pl lub roza.michalik@op.pl 



RÓŻA MICHALIK, ZUZANNA TOEPLITZ  
 

370

Dotychczasowe badania nad określeniem predykcji wysokich osiągnięć piani-
stycznych skoncentrowane były na czynnikach wewnętrznych oraz zewnętrz-
nych (rodzinno-biograficznych i środowiskowo-społecznych). 

Wyniki badań przedstawione w niniejszym artykule odnoszą się jedynie 
do uwarunkowań wewnętrznych jednostki wybitnej.  

W latach trzydziestych XX wieku poddano weryfikacji hipotezę o zaleŜno-
ści między wysokimi uzdolnieniami muzycznymi (talentu) a cechami psycho-
patologicznymi. Było to zgodne z ówczesnymi poglądami na związek geniuszu 
z patologią. Część badaczy, na przykład Miles i Wolfe (1936 – za: Manturzew-
ska, 1969) czy Farnsworth (1938), a z polskich Manturzewska (1969), wykazy-
wało brak takiej zaleŜności. 

Temat pozostał Ŝywy i w latach pięćdziesiątych Keston (1956 – za: Mantu-
rzewska, 1969) uzyskał interesujące wyniki w badaniach muzykalnej mło-
dzieŜy, przeprowadzonych za pomocą kwestionariusza osobowości MMPI. Co 
prawda, w grupie dziewcząt nie uzyskano istotnych róŜnic osobowościowych 
między dziewczętami zajmującymi się muzyką a dziewczętami, które się nią 
nie zajmowały, ale w grupie badanych chłopców róŜnice były zauwaŜalne. Mu-
zykalni uczniowie przejawiali zarówno więcej cech kobiecych niŜ ich niemuzy-
kalni rówieśnicy, jak i większe nasilenie tendencji do zaburzeń maniakalnych 
oraz schizoidalnych.  

Wielu badaczy poszukiwało osobowościowych uwarunkowań sukcesów ar-
tystycznych muzyków od początku zainteresowania tą tematyką. Prawie 90 
lat badań nie przyniosło jednak jednoznacznych rozstrzygnięć. Prace Szucha-
rewy i Ossipowej (1926 – za: Manturzewska, 1969), Grossa i Seashore’a 
(1941), a takŜe Kestona i Pinto (1955 – za: Manturzewska, 1969) czy – na 
gruncie polskim – Manturzewskiej (1969) przyniosły raczej kolejne pytania 
niŜ odpowiedzi. Dobrym przykładem jest tu badanie zaleŜności między ekstra-
wersją a muzykalnością. Wyniki badań Szucharewy i Ossipowej, potwierdzone 
następnie przez Kestona i Pinto, wskazywały, Ŝe skrajna ekstrawersja bardzo 
rzadko wiąŜe się z muzykalnością, choć moŜe jej towarzyszyć dobre poczucie 
rytmu. JednakŜe badania Grossa i Seashore’a nie potwierdziły tej zaleŜności.  

Badania nad osobowościowymi predyktorami wysokich osiągnięć muzycz-
nych mogą dotyczyć dwóch aspektów tego problemu. Jednym z nich jest profil 
psychologiczny muzyków na tle osób uprawiających inny zawód, drugim – 
kompilacja cech osobowości „wewnątrz” populacji muzycznej, tj. tych cech oso-
bowości, które są charakterystyczne dla muzyków wybitnych, w przeciwień-
stwie do cech osobowości muzyków o niskich osiągnięciach zawodowych. 

Klasyczne badania Lavin (1956 – za: Manturzewska, 1974) wskazują na 
pewne róŜnice między uczniami o wysokich osiągnięciach muzycznych w sto-
sunku do uczniów „słabych”, m.in. w ich bardziej konformistycznym i uległym 
stosunku do otoczenia, jak i wyŜszej dojrzałości społeczno-emocjonalnej 
uczniów o wyŜszych osiągnięciach muzycznych. Lavin wykazała takŜe większą 
systematyczność, dokładność i pracowitość wśród uczniów o wysokich osiąg-
nięciach muzycznych, jak teŜ większy stopień pobudliwości i ciekawości in-
telektualnej oraz elastyczności w myśleniu. RównieŜ umiejętność odroczenia 
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gratyfikacji, waŜna w procesie kształcenia muzycznego, jest istotnie wyŜsza  
w tej grupie młodzieŜy. 

Obszerne badania uwarunkowań osobowościowych jako predykcji wyso-
kich osiągnięć muzycznych przeprowadził Kemp (1996). Potwierdził on m.in., 
Ŝe wybitni muzycy wykazują większą skłonność do introwersji aniŜeli reszta 
populacji. ZauwaŜył takŜe istotne róŜnice między muzykami grającymi na róŜ-
nych instrumentach. Jednocześnie z badań Kempa wynika, Ŝe róŜnice między-
płciowe wśród populacji muzycznej są mniejsze aniŜeli w populacji „niemu-
zycznej”. Wśród cech osobowości młodych muzyków wymienia on wysoką ule-
głość, opanowanie, sumienność, choć – w wyniku edukacji muzycznej – osoby  
o wyŜszych zdolnościach muzycznych zaczynają przejawiać brak uległości i su-
mienności, a nawet stosunek buntowniczy wobec otoczenia. MoŜe to być spo-
wodowane nie tyle zmianami cech osobowości, co raczej większą samodziel- 
nością i odwagą, które z kolei pomagają tym osobom wytrwać w zawodzie  
muzyka. 

WaŜne badania w dziedzinie psychologii muzyki podjęli McPherson i Mc-
Cormick (1999 – za: Chmurzyńska, 2008b). Wykazali oni, iŜ poczucie własnej 
skuteczności (self-efficacy), oparte na koncepcji Bandury, jest istotnym pre-
dyktorem wysokich osiągnięć muzycznych. Stworzony obraz własnych (wy-
starczająco wysokich) kompetencji, powstały dzięki informacjom zwrotnym 
płynącym zarówno z otoczenia (nauczyciele, słuchacze), jak i z osobistych prze-
myśleń, pozwala przewidzieć wynik końcowy własnych przedsięwzięć oraz 
szanse na odniesienie sukcesu w danej dziedzinie. Jednocześnie zwraca się 
uwagę na problem zbyt wysokiego poczucia własnej skuteczności, które z kolei 
wpływa na zmniejszenie poziomu motywacji do podjęcia systematycznej pracy, 
co w rezultacie prowadzi do braku osiągnięć muzycznych. Sukces jest warun-
kowany wysokim poczuciem własnej skuteczności oraz wysokim poziomem 
motywacji wewnętrznej.  

Problematyka uwarunkowań sukcesu muzycznego była takŜe obecna  
w polskiej psychologii. Manturzewska (1969, 1990) podjęła się przeprowadze-
nia badań nad indywidualnymi psychologicznymi wyznacznikami wysokich 
osiągnięć muzycznych. Badania te dotyczyły zarówno zdolności specyficznie 
muzycznych, jak i inteligencji ogólnej oraz cech osobowości, które mogą wa-
runkować rozwój artystyczny muzyków. Badaniami objęci zostali uczniowie 
szkół muzycznych I i II stopnia, a takŜe uczestnicy Konkursu Chopinowskiego. 
Uzyskane wyniki wskazują na wysoką zaleŜność między osiągnięciami mu-
zycznymi a inteligencją ogólną, zarówno na poziomie szkoły I stopnia, jak  
i wśród uczestników Konkursu Chopinowskiego. O ile wysoki poziom inteli-
gencji ogólnej uczestników Konkursu Chopinowskiego nie był zaskoczeniem 
dla badaczy, o tyle wysoki wynik inteligencji ogólnej wśród młodzieŜy ze szkół 
muzycznych I stopnia w porównaniu z młodzieŜą ze szkół ogólnokształcących 
nie był raczej wynikiem spodziewanym. 

Badania przeprowadzone przez Manturzewską (1990) wykazały ponadto 
róŜnice w rodzaju inteligencji percepcyjnej uczestników Konkursu Chopinow-
skiego, studentów PWSM oraz studentów UW. Stwierdzono takŜe róŜnice  
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w tempie przetwarzania informacji, umiejętności koncentracji uwagi oraz do-
kładności, z jaką badane osoby wykonują prace umysłowe.  

Wykazano znacznie większe zorientowanie na realizację własnych celów, 
mniejsze nastawienie na sprawy społeczno-polityczne oraz większą elastycz-
ność myślenia u młodzieŜy ze szkół muzycznych niŜ u jej rówieśników. Wśród 
młodzieŜy ze szkół muzycznych dostrzegalna jest takŜe większa swoboda  
w stosunkach interpersonalnych, choć wykazuje ona znacznie większą wraŜli-
wość na aprobatę otoczenia. 

Co waŜne, badaczka porównywała takŜe studentów odnoszących i nie od-
noszących sukcesy na drodze kariery muzycznej. Studenci o wysokich osią-
gnięciach wykazują większy stopień dojrzałości społecznej, są bardziej zrów-
nowaŜeni emocjonalnie, mają większe poczucie odpowiedzialności, są takŜe 
bardziej opanowani. Jednocześnie przejawiają wyŜszą potrzebę osiągnięć, 
większą aktywność psychiczną i niŜszy poziom zainteresowań towarzyskich 
aniŜeli studenci o mniejszych osiągnięciach muzycznych. Studenci uczelni mu-
zycznych charakteryzują się większą refleksyjnością oraz wyŜszą tolerancją 
wobec innych niŜ własne punkty odniesienia. Są takŜe bardziej egocentryczni, 
choć nie wykazują chęci dominacji w otoczeniu. 

RównieŜ badania podjęte przez Chmurzyńską (2008a, 2008b), przeprowa-
dzone w grupie nauczycieli instrumentalistów w porównaniu z populacją ogól-
ną (zarówno nauczycieli pianistów, jak i muzyków nauczających gry na innych 
instrumentach), dotyczące poczucia własnej skuteczności, potwierdziły wyniki 
badań uzyskanych przez badaczy amerykańskich. 

Z dotychczasowych badań wynika, Ŝe najkorzystniejszym układem cech  
w osiąganiu sukcesu zawodowego muzyka jest wysoki poziom zdolności specy-
ficznie muzycznych, wysoki poziom inteligencji ogólnej, zrównowaŜenie emo-
cjonalne (niski poziom lękowości), dość wysoki poziom skuteczności własnej, 
wysoki poziom odpowiedzialności i sumienności oraz styl radzenia sobie ze 
stresem oparty na rozwiązaniu zadania. Nie mniej istotna jest umiejętność 
przetrwania poraŜki, wysoki poziom motywacji wewnętrznej oraz potrzeba 
samorealizacji. 

Badania, których wyniki zaprezentowano w niniejszym artykule, dotyczyły 
cech osobowości, stylów radzenia sobie ze stresem, poczucia własnej skutecznoś-
ci oraz nadziei na odniesienie sukcesu, które miały róŜnicować badane grupy.  

Warto podkreślić, Ŝe drogą do osiągnięcia sukcesu artystycznego są dla 
muzyków konkursy. Awans do finału konkursu, zajęcie wysokiego miejsca da-
ją szanse na nagrania i zaproszenia na koncerty. Konkursy muzyczne są obo-
wiązkową aktywnością dla osób pragnących odnieść sukces. Być moŜe więc, 
oprócz predyspozycji związanych z talentem muzycznym, przyszły artysta po-
winien charakteryzować się odpowiednimi cechami psychicznymi, pozwalają-
cymi na odnoszenie sukcesów w trudnych zmaganiach konkursowych. 

Celem podjętych badań było stwierdzenie, czy osoby mające talent mu-
zyczny, o czym świadczy ukończenie szkoły muzycznej II stopnia w klasie for-
tepianu, a nie kontynuujące dalszej edukacji na wydziale instrumentalnym, 
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róŜnią się cechami osobowości od osób uzdolnionych muzycznie, które decy-
dują się na karierę muzyczną, uczestnicząc w konkursach pianistycznych. 

Kontynuując dotychczas prowadzone badania, starano się takŜe ustalić, 
czy osoby uzdolnione muzycznie róŜnią się w zakresie cech osobowości od po-
pulacji ogólnej. Analiza danych empirycznych oraz literatury przedmiotu po-
zwoliła na sformułowanie następujących hipotez:  

H1. Istnieją róŜnice w zakresie cech osobowości między uczestnika- 
mi konkursów pianistycznych a osobami, które zrezygnowały z kariery  
wirtuozowskiej. 

H2. Sposób radzenia sobie ze stresem jest istotnie róŜny u muzyków wir-
tuozów aniŜeli u osób, które zrezygnowały z tego zawodu, mimo posiadanych 
zdolności muzycznych. Muzycy biorący udział w konkursach mają istotnie wyŜ-
sze poczucie skuteczności własnej, a takŜe wyŜszy poziom nadziei na sukces. 

H3. Istnieją róŜnice w zakresie cech osobowości między uczestnikami kon-
kursów pianistycznych a populacją ogólną. 

METODA 

Uczestnicy badania 

W badaniach wzięło udział 20 polskich uczestników konkursów pianistycz-
nych (Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina  
w Warszawie oraz XVI Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie), a takŜe 20 osób tworzących grupę kontrolną, które ukończyły 
szkołę muzyczną II stopnia w klasie fortepianu i nie podjęły dalszych studiów 
na wydziale instrumentalnym, rezygnując tym samym z kariery wirtuoza. 

Dobór uczestników badania wynikał z załoŜenia, Ŝe osoby, które ukończyły 
szkołę muzyczną II stopnia, są uzdolnione muzycznie, a decyzja niepodjęcia 
dalszych studiów pianistycznych jest uwarunkowana osobowościowo. 

Konieczność zastosowania tych samych narzędzi wobec wszystkich bada-
nych osób oraz zachowania proporcji liczebnej poszczególnych grup wymusiła 
ograniczenie liczby badanych osób do niezbyt licznej grupy polskich uczestni-
ków konkursu pianistycznego. 

Przebieg bada ń 

Uczestnicy badania wypełniali indywidualnie kwestionariusze: Osobowości 
NEO-FFI, Radzenia Sobie ze Stresem CISS, Poczucia Własnej Skuteczności 
GSES oraz Nadziei na Sukces KNS (zastosowane narzędzia słuŜą do badania 
wymienionych w przeglądzie literatury zmiennych). Ze względu na zajęcia 
związane z konkursem nie zawsze wszystkie kwestionariusze były wypełniane 
przez osoby biorące udział w konkursie równocześnie. Kolejność wypełniania 
była losowa.  
Zmienne kryterialne: wybór zawodu instrumentalisty wirtuoza oraz udział 
w konkursach pianistycznych bądź rezygnacja z dalszych studiów instrumen-
talnych i wybór teoretycznego kierunku dalszych studiów. 



RÓŻA MICHALIK, ZUZANNA TOEPLITZ  
 

374

Zmienne badane: osobowość jako zbiór cech, sposób radzenia sobie ze stre-
sem, poczucie własnej skuteczności – self-efficacy (w artykule uŜywany jest 
termin „poczucie własnej skuteczności” – jako najlepiej oddający tę zmienną), 
nadzieja na sukces. 
Zmienne kontrolowane: wiek, płeć, wykształcenie (studia pianistyczne/stu-
dia teoretyczne). 

WYNIKI 

Czym ró żnią się osoby badane  
(uczestnicz ące w konkursach oraz osoby z grupy kontrolnej)  
od populacji ogólnej? 

Osoby biorące udział w konkursach pianistycznych są bardziej sumienne niŜ 
osoby z populacji ogólnej, natomiast osoby z grupy kontrolnej są bardziej 
otwarte na doświadczenia niŜ osoby z populacji ogólnej (poziom istotny staty-
stycznie). Nie stwierdzono róŜnic w poziomie neurotyczności, ekstrawersji oraz 
ugodowości pomiędzy badanymi grupami. 

Osoby biorące udział w konkursach w mniejszym stopniu niŜ populacja 
ogólna przejawiają styl skoncentrowany na unikaniu i mniej angaŜują się  
w czynności zastępcze w sytuacjach stresowych, jednocześnie mają większe 
poczucie własnej skuteczności. Nie stwierdzono róŜnic między badanymi gru-
pami w stylu skoncentrowanym na zadaniu i stylu skoncentrowanym na emo-
cjach oraz w poziomie odczuwania nadziei na osiągnięcie sukcesu.  
 

Tabela 1. 
Średnie (M) i odchylenia standardowe (SD) dla zmiennej osobowość (NEO-FFI), 
styl radzenia sobie ze stresem (CISS) oraz poczucie własnej skuteczności 
(GSES) w poszczególnych grupach badanych  

Kwestionariusz 
Osoby biorące udział 

w konkursach 
Grupa kontrolna Populacja ogólna 

M SD M SD M SD 

NEO-FFI       

Otwartość 33,50 5,46 33,45↑ 4,29 28,79 6,45 

Sumienność 35,40↑ 6,19 31,75 5,93 28,58 6,76 

CISS       

SSU 40,15↓ 6,68 42,60 9,44 49,60 9,88 

ACZ 16,10↓ 4,68 18,30 5,45 21,50 6,00 

GSES 31,95↑ 3,44 29,45 2,91 27,32 5,31 

 

Jeśli jednak uwzględnimy płeć uczestników badania, zaobserwujemy wię-
cej róŜnic między porównywanymi grupami. MęŜczyźni z grupy kontrolnej są 
bardziej niŜ męŜczyźni z populacji ogólnej otwarci na doświadczenia, nato-
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miast kobiety biorące udział w konkursach pianistycznych są bardziej otwarte 
na doświadczenia, bardziej ugodowe oraz bardziej sumienne od kobiet z popu-
lacji ogólnej (poziom istotny statystycznie). MęŜczyźni uczestniczący w kon-
kursach w mniejszym stopniu preferują styl skoncentrowany na unikaniu. 
MęŜczyźni z grupy kontrolnej nie tylko mniej koncentrują się na unikaniu, ale 
równieŜ mniej angaŜują się w poszukiwanie kontaktów towarzyskich. Nato-
miast kobiety biorące udział w konkursach w sytuacjach stresowych bardziej 
koncentrują się na zadaniu, a w mniejszym stopniu przejawiają styl skon-
centrowany na unikaniu i mniej angaŜują się w czynności zastępcze. Mają teŜ 
większe poczucie własnej skuteczności aniŜeli kobiety z populacji ogólnej. 

 

Tabela 2. 
Średnie (M) i odchylenia standardowe (SD) dla zmiennej osobowość (NEO-
FFI) oraz styl radzenia sobie ze stresem (CISS) przy uwzględnieniu zmiennej 
„płeć” dla grupy badanych męŜczyzn 

Kwestionariusz 
Osoby biorące udział 

w konkursach Grupa kontrolna Populacja ogólna 

M SD M SD M SD 

NEO-FFI       

Otwartość 31,69 5,19 34,83↑ 4,12 28,34 6,51 

CISS       

SSU 39,54↓ 8,20 40,83↓ 7,25 49,60 9,92 

PKT 15,00 4,04 15,67↓ 1,86 18,30 3,90 

 

Tabela 3. 
Średnie (M) i odchylenia standardowe (SD) dla zmiennej osobowość (NEO-
FFI), styl radzenia sobie ze stresem (CISS), poczucie własnej skuteczności 
(GSES) oraz nadzieja na sukces (KNS) przy uwzględnieniu zmiennej „płeć” 
dla grupy badanych kobiet  

Kwestionariusz 
Osoby biorące udział 

w konkursach Grupa kontrolna Populacja ogólna 

M SD M SD M SD 

NEO-FFI       

Otwartość 36,86↑ 4,53 32,86 4,37 29,27 6,36 

Ugodowość 34,43↑ 4,72 33,14 4,56 29,63 4,98 

Sumienność 38,14↑ 5,08 32,57 6,31 28,32 6,89 

CISS       

SSZ 66,86↑ 5,15 62,00 7,27 55,10 9,87 

SSU 41,57↓ 2,06 43,36 10,39 49,6 9,88 

ACZ 14,71↓ 2,87 18,50 5,69 21,3 6,04 

GSES 31,86↑ 3,34 29,07 2,43 27,13 5,25 

KNS 53,29↑ 2,56 48,17 5,91 46,72 7,92 
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Porównując osoby badane (biorące udział w konkurach oraz z grupy kon-
trolnej) z populacją ogólną posługiwano się średnimi oraz odchyleniami stan-
dardowymi dostępnymi w podręcznikach testowych kwestionariuszy stosowa-
nych w badaniach.  

Czym ró żnią się osoby bior ące udział w konkursach  
od osób z grupy kontrolnej? 

Osoby biorące udział w konkursach pianistycznych są mniej neurotyczne – 
t(38) = -1,887; p = 0,067 – od osób z grupy kontrolnej (wynik jest istotny na 
poziomie tendencji). Jednocześnie zauwaŜa się wyŜszą sumienność u osób bio-
rących udział w konkursach niŜ u osób nie kontynuujących kariery wirtuozow-
skiej, choć wynik ten równieŜ jest istotny na poziomie tendencji – t(38) = 
= 1,905; p = 0,064. Nie wystąpiły istotne statystycznie róŜnice między grupą 
biorącą udział w konkursach a grupą kontrolną w takich cechach osobowości, 
jak ekstrawersja, otwartość na doświadczenia oraz ugodowość. Osoby z grupy 
biorących udział w konkursach mają wyŜsze poczucie własnej skuteczności niŜ 
osoby z grupy kontrolnej – t(38) = 2,481; p<0,05.  

W tabelach zamieszczono wyłącznie wyniki istotne statystycznie. 
 

Tabela 4. 
Średnie (M) i odchylenia standardowe (SD) dla zmiennej osobowość (NEO-
FFI) oraz poczucie własnej skuteczności (GSES) dla grupy osób biorących 
udział w konkursach i grupy kontrolnej 

Kwestionariusz 
Osoby biorące udział  

w konkursach Grupa kontrolna 

M SD M SD 

NEO-FFI     

Neurotyczność 19,35↓ 9,47 24,95 9,30 

Sumienność 35,40↑ 6,19 31,75 5,93 

GSES 31,95↑ 3,44 29,45 2,91 

 

Przy uwzględnieniu zmiennej „płeć” zauwaŜa się znacznie więcej róŜnic 
między badanymi osobami. Kobiety biorące udział w konkursach są w mniej-
szym stopniu neurotyczne niŜ kobiety, które nie podjęły dalszych studiów pia-
nistycznych – t(19) = -2,105; p<0,05 – oraz bardziej otwarte na doświadczenia 
– t(19) = 1,957; p = 0,065 (wynik istotny na poziomie tendencji). Są takŜe bar-
dziej sumienne niŜ kobiety z grupy kontrolnej, choć wynik ten jest równieŜ 
istotny na poziomie tendencji – t(19) = 2,023; p = 0,057. 

W stylach radzenia sobie ze stresem nie wystąpiły istotne statystycznie 
róŜnice między badanymi grupami zarówno wśród męŜczyzn, jak i kobiet. Na-
tomiast większe poczucie własnej skuteczności jest istotnie statystycznie wyŜ-
sze wśród kobiet uczestniczących w konkursach niŜ wśród kobiet z grupy kon-
trolnej – t(19) = 2,188; p<0,05. Kobiety biorące udział w konkursach mają rów-



SYLWETKA PSYCHOLOGICZNA UCZESTNIKÓW KONKURSÓW PIANISTYCZNYCH 

 

377

nieŜ większą umiejętność znajdywania rozwiązań, uznawanej za komponent 
odczuwanej nadziei na sukces, jednak wynik ten jest istotny jedynie na po-
ziomie tendencji – t(18,057) = 2,058; p = 0,054. Wśród męŜczyzn nie wystąpiły 
istotne statystycznie róŜnice w zakresie cech osobowości, poczucia własnej 
skuteczności oraz w odczuwanej nadziei na sukces. 

 
Tabela 5. 

Średnie (M) i odchylenia standardowe (SD) dla zmiennej osobowość (NEO-
FFI), poczucie własnej skuteczności (GSES) oraz nadziei na sukces (KNS) 
przy uwzględnieniu zmiennej „płeć” dla kobiet z grupy uczestniczących  
w konkursach i kobiet z grupy kontrolnej 

Kwestionariusz 
Osoby biorące udział  

w konkursach Grupa kontrolna 

M SD M SD 

NEO-FFI     

Neurotyczność 18,57↓ 9,43 27,00 8,27 

Otwartość 36,86↑ 4,53 32,86 4,37 

Sumienność 38,14↑ 5,08 32,57 6,31 

GSES 31,86↑ 3,34 29,07 2,43 

KNS     

Wynik ogólny 53,29↑ 2,56 48,17 5,91 

Umiejętność znajdowania 
rozwiązań 26,86↑ 1,35 24,57 3,69 

 

Czym si ę różnią  
otrzymane profile osób badanych? 

Osoby biorące udział w konkursach pianistycznych są mniej neurotyczne od 
osób z grupy kontrolnej, jednocześnie przy niŜszym poziomie neurotyczności 
wzrasta u nich poziom ekstrawersji oraz poczucie nadziei na odniesienie suk-
cesu. NiŜszy poziom neurotyczności wskazuje równieŜ na większe poczucie 
posiadania silnej woli oraz większą umiejętność znajdowania rozwiązań, na-
tomiast w grupie kontrolnej zauwaŜa się zaleŜność między niŜszą neurotycz-
nością a stylem bardziej skoncentrowanym na zadaniu i mniej skoncentrowa-
nym na unikaniu. 

Wśród osób z grupy kontrolnej, które mają wyŜszy poziom ekstrawersji, 
nie stwierdzono Ŝadnych korelacji. Natomiast wśród bardziej ekstrawertyw-
nych osób biorących udział w konkursach wzrasta jednocześnie poczucie wła-
snej skuteczności, poczucie posiadania silnej woli oraz umiejętność znajdywa-
nia rozwiązań: przy wysokim poziomie ekstrawersji mniej koncentrują się one 
na emocjach w sytuacji stresu oraz w mniejszym stopniu przejawiają nadzieję 
na odniesienie sukcesu. 
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Tabela 6. 
RóŜnice w uzyskanym profilu cech między osobami biorącymi udział w kon-
kursach a osobami z grupy kontrolnej 

Osoby biorące udział w konkursach Grupa kontrolna 

Im niŜsza neurotyczność, tym: 

– wyŜsza ekstrawersja  
– wyŜszy poziom nadziei na sukces 
– większe poczucie posiadania silnej woli 
– większa umiejętność znajdywania rozwiązań 

– styl bardziej skoncentrowany  
na zadaniu 
– styl mniej skoncentrowany na unikaniu 

Im wyŜsza ekstrawersja, tym: 

– styl w mniejszym stopniu skoncentrowany  
na emocjach 
– wyŜsze poczucie skuteczności własnej 
– wyŜszy poziom nadziei na sukces 
– większe poczucie posiadania silnej woli 
– większa umiejętność znajdywania rozwiązań 

 

Im wyŜsza otwartość na doświadczenia, tym: 

– wyŜsza sumienność 
– styl w większym stopniu skoncentrowany  
na zadaniu 

– większe poczucie umiejętności  
 znajdywania rozwiązań 

Im wyŜsza sumienność, tym: 

– większa nadzieja na sukces  
– większe poczucie posiadania silnej woli 
– większe poczucie posiadania umiejętności 
znajdywania rozwiązań 

 

Im bardziej styl skoncentrowany na zadaniu, tym: 

– większe poczucie posiadania silnej woli  

Im bardziej styl skoncentrowany na emocjach, tym: 

– niŜsze poczucie własnej skuteczności  
– styl bardziej skoncentrowany  
na unikaniu 

Im styl bardziej skoncentrowany na unikaniu, tym: 

 – niŜsze poczucie własnej skuteczności 

Im większe poczucie własnej skuteczności, tym: 

– większe poczucie posiadania silnej woli 
– większe poczucie umiejętności znajdywania 
rozwiązań 
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Przy wyŜszej otwartości na doświadczenia osoby biorące udział w konkur-
sach bardziej koncentrują się na zadaniu i są bardziej sumienne, natomiast 
osoby o większej otwartości z grupy kontrolnej mają równieŜ większe poczucie 
umiejętności znajdywania rozwiązań. 

W przypadku większej sumienności w grupie kontrolnej nie stwierdzono 
Ŝadnych zaleŜności. W grupie biorących udział w konkursach wyŜsza sumien-
ność idzie natomiast w parze z większą nadzieją na sukces, większym poczu-
ciem posiadania silnej woli, a takŜe większym poczuciem umiejętności znaj-
dywania rozwiązań. Im bardziej osoby te koncentrują się na emocjach, tym 
niŜsze mają poczucie własnej skuteczności. Osoby z grupy kontrolnej zaś bar-
dziej koncentrują się na unikaniu sytuacji stresowych, przy czym – koncen-
trując się na unikaniu stresu – zmniejsza się ich poczucie własnej skuteczno-
ści. Wysokie poczucie własnej skuteczności wiąŜe się z wyŜszym poczuciem 
posiadania silnej woli i umiejętności znajdywania rozwiązań w grupie osób 
biorących udział w konkursach, natomiast nie zauwaŜa się takich zaleŜności  
w grupie kontrolnej.  

Wymienione róŜnice w uzyskanym profilu cech osób biorących udział  
w konkursach oraz osób z grupy kontrolnej obejmują wyłącznie istotne staty-
stycznie współczynniki korelacji i wskazują na jej umiarkowany i silny zwią-
zek (zarówno dodatni, jak i ujemny) między badanymi zmiennymi (od r = -0,45; 
p<0,05 do r = 0,75; p<0,05). 

Czy istniej ą podobie ństwa  
między osobami bior ącymi udział w konkursach a grup ą kontroln ą?  

Między grupą uczestniczących w konkursach a grupą kontrolną moŜna zauwaŜyć 
nie tylko róŜnice w zakresie profilu osobowości (choć tych jest znacznie więcej), 
ale takŜe pewne wspólne „zaleŜności” w ich wewnętrznym układzie cech. 
 

Tabela 7. 
Podobieństwa uzyskane w profilu cech osób biorących udział w konkursach  
i osób z grupy kontrolnej 

Osoby biorące udział w konkursach/Grupa kontrolna 

Im wyŜsza neurotyczność, tym: 
– styl w większym stopniu skoncentrowany na emocjach 
– niŜsze poczucie skuteczności własnej 

Im wyŜsza sumienność, tym: 
– styl w większym stopniu skoncentrowany na zadaniu 
– większe poczucie skuteczności własnej 

Im styl bardziej skoncentrowany na zadaniu, tym: 
– wyŜsza nadzieja na sukces 

Im styl bardziej skoncentrowany na emocjach, tym: 
– niŜsza nadzieja na sukces 
– niŜsze poczucie umiejętności znajdywania rozwiązań 

Im wyŜsze poczucie własnej skuteczności, tym: 
– wyŜszy stopień odczuwania nadziei na osiągnięcie sukcesu 
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DYSKUSJA WYNIKÓW 

Wyniki zaprezentowane w niniejszym artykule w znacznym stopniu współ-
grają z wynikami dotychczasowych badań nad predykcją wysokich osiągnięć 
pianistycznych. 

Obie badane grupy wykazują znacznie wyŜszy poziom sumienności w sto-
sunku do populacji ogólnej, co pokrywa się z wynikami badań m.in. Kempa 
(1996). Dane te nie są zaskakujące, gdyŜ sumienność wydaje się niezbędną 
cechą osób zajmujących się muzyką zarówno na poziomie wirtuozowskim, jak  
i na poziomie edukacji szkolnej. W badaniach Kempa (tamŜe) róŜnice między-
płciowe nie są tak istotne, jak uzyskane w prezentowanych przez nas bada-
niach, w których wyniki wskazują na brak istotnych róŜnic w zakresie cech 
osobowości wśród męŜczyzn, natomiast w grupie badanych kobiet uzyskane 
wyniki potwierdzają wyniki Kempa. Kobiety biorące udział w konkursach –  
w większym stopniu niŜ kobiety z populacji ogólnej – wykazują uległość oraz 
sumienność. Większą sumienność oraz uległość w populacji muzycznej w sto-
sunku do populacji ogólnej wykazały takŜe badania Lavin (1965 – za: Mantu-
rzewska, 1969) dotyczące cech osobowości muzyków. 

Uzyskane w dotychczasowych badaniach (m.in. McPherson i McCormick, 
1999 – za: Chmurzyńska, 2008b oraz Chmurzyńska, 2008b) wysokie poczucie 
własnej skuteczności w grupie muzyków równieŜ zostało potwierdzone wyni-
kami naszych badań. Osoby badane w stosunku do populacji ogólnej mają 
istotnie wyŜsze poczucie własnej skuteczności. Jednak ciekawe jest to, Ŝe przy 
uwzględnieniu płci osób badanych w grupie męŜczyzn róŜnice te nie są zauwa-
Ŝalne, natomiast w grupie badanych kobiet poczucie własnej skuteczności jest 
istotnie wyŜsze niŜ wśród kobiet z populacji ogólnej. WaŜne moŜe tu być to, iŜ 
badanie poczucia własnej skuteczności zazwyczaj dotyczy konkretnej dziedzi-
ny, w której moŜna mieć – bądź nie – poczucie wysokich kwalifikacji. Nato-
miast w prezentowanych wynikach badań mierzone było uogólnione poczucie 
własnej skuteczności.  

Uwzględniając podział międzypłciowy, moŜna wykazać podobieństwo wy-
ników naszych badań z wynikami badań przeprowadzonych przez Manturzew-
ską (1969, 1990). MęŜczyźni biorący udział w konkursach pianistycznych  
w mniejszym stopniu w sytuacjach stresowych poszukują kontaktów towa-
rzyskich niŜ męŜczyźni z populacji ogólnej. Natomiast kobiety uczestniczące  
w konkursach w sytuacjach stresowych w większym stopniu przejawiają styl 
skoncentrowany na zadaniu niŜ kobiety z populacji ogólnej. TakŜe odczuwanie 
większej nadziei na sukces jest istotnie wyŜsze w grupie kobiet biorących 
udział w konkursach; w grupie męŜczyzn róŜnice te nie są zauwaŜalne. 

RóŜnice, które wykazała Manturzewska (1970 – za: Kotarska, 1990) w za-
kresie poziomu neurotyczności i ekstrawersji, nie wystąpiły w badaniach pre-
zentowanych w tym artykule. W badaniach Manturzewskiej muzycy w stosun-
ku do populacji ogólnej byli bardziej neurotyczni i mniej ekstrawertywni (po-
ziom istotny statystycznie), choć zakładano związek krzywoliniowy. W dal-
szych badaniach zarówno poziom ekstrawersji, jak i neurotyzmu jest zbliŜony 
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w grupach muzyków i w populacji ogólnej. Wskazywałoby to na fałszywość 
społecznie przyjętego stereotypu wybitnego muzyka. 

Istotne jest takŜe potwierdzenie wyników dotychczasowych badań nad 
róŜnicą w opisie sylwetki psychologicznej osób o wysokich osiągnięciach mu-
zycznych oraz osób, które z róŜnych przyczyn zakończyły karierę wirtuozow-
ską. Jedna z uzyskanych dotychczas róŜnic, dotycząca wysokiego poziomu su-
mienności wśród osób biorących udział w konkursach w stosunku do osób  
z grupy kontrolnej, została takŜe potwierdzona w prezentowanych przez nas 
badaniach. RównieŜ uzyskany w naszych badaniach niski poziom neurotycz-
ności i wysoki poziom sumienności w grupie osób uczestniczących w konkur-
sach jest potwierdzeniem hipotezy, zgodnie z którą waŜnymi predyktorami 
wysokich osiągnięć muzycznych mogą być: umiejętność radzenia sobie z wy-
sokim poziomem frustracji podczas konkursów oraz wysoki poziom sumien-
ności i introwersji, które mogą sprzyjać wielogodzinnym przygotowaniom do 
konkursu.  

W dotychczasowych badaniach nad wyznacznikami osobowościowymi 
sprzyjającymi rozwojowi muzyka wirtuoza niewiele miejsca zajmowały róŜnice 
międzypłciowe, które okazały się istotne w naszych badaniach. Jednak ze 
względu na małą liczebność badanych grup trudno jest jednoznacznie zinter-
pretować otrzymane przez nas wyniki. Być moŜe nie bez znaczenia jest fakt, iŜ 
w konkursach pianistycznych znacznie większą grupę stanowią męŜczyźni, 
natomiast wśród osób, które ukończyły szkołę II stopnia w klasie fortepianu  
i wybrały w dalszej edukacji wydział teoretyczny znaczną większość stanowią 
kobiety. Przyjmując załoŜenie, Ŝe to czynniki osobowościowe determinują re-
zygnację z kariery wirtuoza, wyniki naszych badań okazują się waŜne dla in-
terpretacji tego zjawiska. 

Zapewne ogólne uwarunkowania psychologiczne są istotnymi predykto-
rami osiągnięć muzycznych, moŜe jednak nie tak decydującymi, jak to okre-
ślano w dotychczasowych badaniach. Nie bez znaczenia pozostaje równieŜ 
liczba godzin poświęcona na ćwiczenie gry na instrumencie, jak i strategie 
stosowane podczas doskonalenia warsztatu pianistycznego. Oczywiście o wy-
sokich osiągnięciach w zakresie gry na pianinie decydują przede wszystkim 
wysokie zdolności muzyczne, jednak ich związki z uwarunkowaniami psycho-
logicznymi mogą odgrywać bardzo waŜną rolę, jeŜeli pod uwagę zostaną wzięte 
róŜnice międzypłciowe.  

NaleŜy podkreślić, Ŝe dotychczasowe wyniki badań nad cechami osobowoś-
ci muzyków w znacznej mierze są zbieŜne z naszymi wynikami. Istotny moŜe 
okazać się fakt, iŜ badanie sposobu radzenia sobie ze stresem, jak i poczucia 
własnej skuteczności nie pozwoliło na wyodrębnienie sytuacji specyficznie 
związanych ze stresem podczas występu czy konkursu, gdyŜ dotyczyło uogól-
nionego poczucia własnej skuteczności, co nie zawsze pokrywa się z wynikiem 
poczucia „sprawczości” czy teŜ osiągnięć w danej, wąskiej dziedzinie. 
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