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WPROWADZENIE
O JAKIEJ TWÓRCZOŚCI JEST TA KSIĄŻKA? 

O twórczości można mówić w wielu różnych znaczeniach. Większość psy
chologicznych badań nad twórczością ujmuje to zjawisko w kategoriach procesu 
twórczego lub w kategoriach twórczych zdolności (zob. Nosal, 1992a). Od daw
na bowiem poszukiwano specyficznych właściwości twórczego myślenia, po
zwalających na jego odróżnienie od odtwórczych form tego procesu i lista pro
pozycji w tym względzie może wydawać się imponująca. Równie, a może nawet 
bardziej obszerna wydaje się wiedza gromadzona z perspektywy psychome- 
trycznej, czyli poprzez badanie różnic indywidualnych w nasileniu zdolności 
twórczych. Ponadto zajmowano się intensywnie badaniem produktów twórczo
ści oraz „tłem”, na którym rozgrywają się twórcze procesy. Początkowo więk
szym zainteresowaniem cieszyły się tutaj problemy twórczej osobowości, 
a obecnie uwzględnia się coraz szersze społeczne konteksty twórczości (zob. 
Feist, Runco, 1993). 

Współczesne koncepcje twórczości „pęcznieją” z powodu uwzględniania co
raz większej ilości czynników, bez których nie sposób wyjaśnić uderzające wła
ściwości twórczej aktywności, takie jak na przykład: selektywność, ukierunko
wanie, zmienność celów i programów w trakcie działania, podtrzymywanie 
kierunku działania. Oprócz zmiennych wprowadzonych przez tradycyjne kon
cepcje poznawczo-procesualne (dotyczących właściwości procesów intelektual
nych) czy dyspozycyjne (odnoszących się do cech twórczej osobowości), obec
nie uwzględnia się także wiedzę, myślenie krytyczne, podejmowanie decyzji czy 
umiejętności metapoznawcze, które pozostawały dotąd poza obrębem zaintere
sowania większości badaczy twórczości, a także bada się działanie całego zło
żonego systemu interakcyjnych zależności między strukturami rozmaitej natury, 
składających się na tę aktywność (zob. Urban, 1990; Sternberg, Lubart, 199la; 
Feldhusen, Goh, 1995). 

W badaniach nad twórczością zaznacza się obecnie bardziej syntetyzujące, 
kompleksowe podejście, skierowane nie na poszukiwanie różnic i definicyjnych 
odrębności między „twórczym” a „nietwórczym” procesem psychicznym, ale 
raczej na tworzenie złożonych modeli psychologicznych mechanizmów, których 
„wypadkową” są twórcze czynności. Oprócz podejścia dyspozycyjnego 
i procesualnego rysuje się też coraz ostrzej czynnościowy paradygmat twórczo
ści. W aspekcie strukturalnym twórczość można bowiem badać na różnych po
ziomach organizacji: na poziomie bardziej elementarnym w kategoriach zdolno
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ści lub procesów poznawczych, a na wyższym poziomie organizacji - w katego
riach czynności, działań czy działalności człowieka, która prowadzi do prze
kształcenia materialnej rzeczywistości i pozostawia ucieleśnione w wytworach 
ślady twórczej myśli. Te kluczowe paradygmaty czy sposoby ujmowania twór
czości - dyspozycyjny, procesualny i czynnościowy - wytyczają kierunki badań 
nad twórczością i w każdym z nich pojawiają się inne problemy badawcze. 

Formy twórczej aktywności różnią się nie tylko pod względem struktural
nym, ale równocześnie pod względem funkcjonalnym. Można więc mówić o co 
najmniej trzech odmianach twórczości: o twórczości uniwersalnej, twórczości 
instrumentalnej (zadaniowej) oraz o twórczości jako realizacji wartości. Twór
czość uniwersalna to powszechna u ludzi skłonność do przekształcania świata 
dla samego przekształcania, wynikająca z potrzeb rozwojowych, z ciekawości 
i dążenia do autonomii. Nie pozostawia ona żadnych materialnych śladów 
i można ją uznać za mechanizm rozwoju (zob. Shugar, Bokus, 1988; Kocowski, 
1991). Twórczość instrumentalna oznacza stosowanie „instrumentarium” 
twórczego myślenia dla jakichś potrzeb praktycznych. Pochodzi z obowiązku, 
ambicji, rywalizacji, ale pojawia się także dla zaspokojenia ciekawości (Nęcka, 
1994b). Natomiast „prawdziwa” twórczość, którą wszyscy mamy ma myśli, 
używając tego terminu, to przekształcanie świata wynikające z autonomicznej 
potrzeby realizacji lub pomnażania wartości w jakiejś dziedzinie życia oraz 
z potrzeby ekspresji własnej osobowości. Trzy wymienione postacie twórczości 
wydają się nieporównywalne, choć istnieją między nimi pewne rozwojowe po
wiązania i zależności (Cohen, 1989). 

Zróżnicowanie perspektyw badawczych jeszcze bardziej pogłębia fakt, że 
twórczość może się realizować w różnych dziedzinach rzeczywistości, tradycyj
nie określanych jako twórczość artystyczna, naukowa, wynalazcza. Można tu 
jednak uwzględnić i inne dziedziny, np. twórczość w uczeniu się i nauczaniu 
(Treffmger, Isaksen, Firestien, 1983), w stosunkach społecznych (Guilford, 
1984), w zabawie i w języku (Przetacznik-Gierowska, 1986), w wychowywaniu 
dzieci (Gordon, 1993). W tych dziedzinach termin „twórczość” pojawia się 
rzadko, choć niektóre działania noszą wszystkie cechy twórczości: są nowator
skie, oryginalne, prowadzą do cenionych społecznie efektów etc. Choć wydaje 
się, że fundamentalne aspekty twórczości powinny się przejawiać w każdej 
twórczej czynności czy działaniu, to jednak nie udowodniono dotąd, że struktura 
i mechanizmy twórczości w tych różnych dziedzinach są tożsame lub całkiem 
podobne (Maruszewski, 1993).

Poruszając się w ramach tak obszernego i zróżnicowanego pola badawczego, 
trzeba by więc najpierw powiedzieć, o jakiej twórczości traktuje ta książka.

Podstawową jednostką analizy twórczości jest w niniejszych badaniach kate
goria czynności - działania. Termin „czynność” funkcjonuje zaś w tej pracy 
w dwóch znaczeniach. W znaczeniu węższym czynność to jednostka aktywności 
człowieka o strukturze wyodrębniającej się ze strumienia aktywności na skutek 
jej ukierunkowania na osiągnięcie określonego wyniku końcowego. Struktura 
czynności zmienia się stosownie do zmieniających się warunków aktywności, 
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tak że zostaje zachowana możliwość osiągnięcia tego wyniku (Tomaszewski, 
1969). W znaczeniu szerszym czynność jest synonimem działania. Działanie to 
skoordynowany zespół czynności wykonawczych i pomocniczych (w tym przy
gotowawczych i kontrolnych), skierowanych na przekształcenie obiektów rze
czywistości i pozostawienie jakiegoś materialnego wyniku tych czynności. Mię
dzy czynnością w węższym znaczeniu a działaniem istnieje różnica znaczeń 
podobna do różnicy między prowadzeniem samochodu (co oznacza wykonywa
nie bardzo złożonych czynności) a przewiezieniem pasażerów na pewną odle
głość (realizacja działania). Czynności się wykonuje, w sposób i w kolejności 
określonej programem tych czynności, natomiast działania - realizuje w okre
ślonym celu, stosując określone zasady postępowania i procedury samoregulacji 
przybliżające człowieka do tego celu. Różnica między działaniem a czynnością 
w węższym znaczeniu nie jest więc różnicą stopnia organizacji czy skompliko
wania, ale istotną różnicą jakości organizacji: działanie to zespół czynności 
rozmaitego typu, które zabezpieczają jego skuteczny przebieg. Ze względu na 
językową tradycję pozostawiam jednak oba znaczenia terminu czynność, które 
za każdym razem precyzuje kontekst ich użycia.

Obiektem badania jest działanie dziecka z przedmiotami, uwieńczone po
nadto materialnym wytworem, kończącym to działanie. Zamiast jednak badać, 
jak procesy twórcze „dzieją się” w dziecku, pytam raczej o to, jak dziecko two
rzy, jak organizuje własne czynności, które prowadzą do wyróżnionych, wyjąt
kowych, twórczych rezultatów. Prowadzone badania odnoszą się do twórczości 
w znaczeniu instrumentalnym, rozumianej jako rozwiązywanie problemów 
w działaniu. Chodzi w nich bowiem o to, czy i w jaki sposób dziecko używa 
swoich twórczych możliwości do rozwiązania postawionego przed nim prak
tycznego twórczego zadania. Badania dotyczą twórczości dziecka w zabawie, 
która jest najbardziej typową i najlepiej rozwiniętą formą aktywności dzieci 
w wieku przedszkolnym. Ponadto za podstawowe kryterium twórczości przyj
muję tutaj właściwości organizacji działania dziecka podczas wykonywania 
twórczego zadania, a nie jakość wytworów tego działania.

W badaniach nie analizowano łańcucha powiązań między zdolnościami 
i osobowością dziecka, cechami jego zachowania i właściwościami wytworu 
działania, bo choć jest to problem wyjątkowo ważny, znacznie wykracza poza 
zakres zadań, jakich wymagała realizacja celu tej pracy. Jej podstawowym ce
lem był bowiem opis przebiegu działań dzieci w wieku od 3 do 8 lat podczas 
wykonywania twórczego zadania, wyodrębnienie strategii typowych dla twór
czych działań, prześledzenie kierunków rozwoju tych strategii oraz zbadanie 
mechanizmów twórczego działania w kategoriach samoregulacji. Uzyskane 
rezultaty, dotyczące jakości i strukturalnych zmian zachodzących z wiekiem 
w czynnościach twórczych dziecka, miały stworzyć teoretyczną podstawę do 
skonstruowania w przyszłości nowej metody badawczej i diagnostycznej.

Praca składa się z 9 rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiam nie
które - wybrane z bogatej literatury przedmiotu - modele aktywności twórczej, 
poszukując najbardziej przydatnych do wyjaśniania mechanizmów twórczości 
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w aspekcie rozwojowym. Rozdział drugi zawiera rozważania dotyczące rozwo
jowego podejścia do badania procesu twórczego. W rozdziale trzecim analizuję 
przydatność teoretycznych modeli czynności do badania twórczych działań, 
a w czwartym proponuję własną konceptualizację tego zjawiska. Kolejne roz
działy stanowią egzemplifikację proponowanego podejścia badawczego. Roz
dział piąty zawiera opis Scenotestu oraz analizę przydatności tej metody do 
badania twórczości dziecka. W trzech kolejnych rozdziałach pracy przedsta
wiam trzy różne typy analiz materiału uzyskanego podczas badania Scenotestem 
176 dzieci w wieku od 3 do 8 lat. W analizach przechodzę kolejno od opisu 
zewnętrznych działań dzieci w tym kontekście, poprzez poszukiwanie i opis 
hipotetycznych strategii odpowiadających za twórcze działanie dziecka, do wy
jaśniania hipotetycznych mechanizmów samoregulacji tych działań. Ostatni 
rozdział zawiera ogólną dyskusję na temat wartości uzyskanych wyników oraz 
możliwości eksplanacyjnych proponowanego podejścia.



Rozdział 1

WYBRANE SPOSOBY ROZUMIENIA
I BADANIA TWÓRCZOŚCI

1.1. Poziomy opisu i analizy twórczej aktywności człowieka

Najobszerniejszą roboczą definicję twórczości znajdujemy w wydawanym 
przez dziesiątki lat w USA podręczniku psychologii rozwojowej pod redakcją 
E. Hurlock. Twórczość jest tam zdefiniowana jako

„(...) zdolność do wszelkiego rodzaju kompozycji, wytworów i pomysłów, które są w za
sadzie nowe lub nowatorskie i nie były uprzednio znane osobie wytwarzającej. Może to 
być aktywność wyobraźni lub myślowa synteza, których produkt nie jest tylko podsu
mowaniem. Może ona obejmować tworzenie nowych modeli i łączenie informacji pocho
dzących z poprzednich doświadczeń oraz przeniesienie dawnych relacji do nowych sytua
cji i wprowadzenie do nich nowych zmiennych. Musi być celowa lub ukierunkowana na 
cel, a nie może to być jałowe fantazjowanie, chociaż nie musi mieć bezpośredniego 
praktycznego zastosowania albo też być doskonałym lub skończonym wytworem. Może 
także przybierać formę wytworu artystycznego, literackiego lub naukowego albo mieć 
charakter proceduralny bądź metodologiczny” (Drevdahl, 1956, cyt. Hurlock, 1985, 
s. 74, podkreślenia moje, D.K.).

Czegóż w tej definicji nie ma? Twórczość jest i zdolnością, i aktywnością, 
i wytworem, i procedurą, i metodą. Wszystkie wymienione aspekty zostały 
w przytoczonej definicji dokładnie „poplątane”, bo od strony opisowej tak wła
śnie twórczość wygląda.

W późniejszych latach wyraźnie rozgraniczono różne aspekty twórczości. 
Mówiąc o twórczych wytworach, podkreśla się rozmaite ich właściwości, 
oprócz tradycyjnie wymienianych nowości i wartości także oryginalność, eks
presyjność, unikalność, bogactwo, wartość estetyczną, impresywność, komuni
katywność, odpowiedniość do tematu, integrację elementów w całość, technicz
ne środki, stopień włożonego wysiłku etc. Twórczy kontekst to z kolei uwarun
kowania zewnętrzne w postaci oddziaływań rozmaitych środowisk, a także sty
mulowanie twórczości, na przykład ćwiczenie podstawowych operacji i strategii 
poznawczych, treningi synektyczne, wykorzystywanie paradoksu, techniki dra
matyczne czy wreszcie wychowanie kreacyjne. Twórcza recepcja obejmuje 
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problemy odbioru i oceny wytworów, w tym ukryte teorie twórczości 
i procedury społecznej walidacji. Jednak w psychologii najwięcej badań odnosi 
się albo do twórczej jednostki ludzkiej (która „regularnie rozwiązuje problemy, 
modeluje (fashion) wytwory i/lub stawia nowe pytania w danej dziedzinie 
w sposób, który na początku jest uznawany jedynie za oryginalny, ale ostatecz
nie zostaje zaakceptowany przynajmniej w jednym środowisku” (Gardner, 1993, 
s. 32), albo do samego procesu czy czynności tworzenia, które przewija się 
również na kartach tej pracy.

Poszukując odpowiedzi na pytania dotyczące wewnętrznych mechanizmów 
twórczej aktywności człowieka, nie sposób nie uwzględnić funkcjonujących we 
współczesnej psychologii modeli organizacji ludzkiej psychiki i aktywności. 
Najbardziej popularne są modele hierarchiczne, co wynika z przekonania, że 
system tak złożony, jak ludzki umysł może działać sprawnie tylko pod nieustan
ną kontrolą wyższych pięter regulacji lub metasystemów (np. Anderson, 1983; 
Pylyshyn, 1985, Sternberg, 1985)'. Przekonanie to wydaje się zwłaszcza uza
sadnione w odniesieniu do twórczej aktywności człowieka, którą - jak już 
wspomniano - można badać na różnych poziomach organizacji tej aktywności. 
W literaturze najczęściej wymienia się w tym zakresie dwa poziomy organizacji: 
poziom wykonawczy (operacje twórcze) i poziom programowy (strategie twór
czości) (Nęcka, 1995; Sternberg, 1985, 1988a; Nosal, 1992a).

1.1.1. Zdolności i procesy twórcze

Pierwszy poziom organizacji można opisywać w terminach zdolności lub 
operacji umysłowych: generowania, kojarzenia, porównywania pomysłów, abs
trahowania, wnioskowania etc., które same w sobie nie stanowią operacji specy
ficznych dla twórczości, ale pod nadzorem specjalnych strategii mogą rozwijać 
się w tym kierunku. Badania nad twórczymi zdolnościami i twórczymi opera
cjami umysłowymi odnoszą się właśnie do tego aspektu twórczości, który moż
na określić jako badanie mechaniki twórczości.

Zdolności to rodzaj instrumentalnych podmiotowych czynników istotnie 
wpływających na sprawność działania . Zakłada się, że twórczość jest zdolno
ścią lub jedną ze zdolności, którą można rozpoznać po efektach działania, tak 
jak inteligencję, oraz że twórczość jest stałą cechą danej osoby, której jedni

'„Istnienie hierarchii poziomów przetwarzania, które wchodzą w ciągłą interakcję, przyjmuje 
się w psychologii poznawczej za pewnik” (Nosal, 1990, s. 353).

2 W języku polskim używa się tego terminu aż w czterech różnych znaczeniach: (1) zdolność 
jako synonim sprawności, (2) zdolność jako aktualna możliwość (ability), (3) zdolność jako możli
wość nabycia biegłości czy umiejętności, której jednostka jeszcze nie posiada (aptitude), (4) zdol
ność jako maksymalny poziom sprawności, do którego jednostka doszłaby, trenując w idealnych 
warunkach daną czynność (capacity) (Żuk, 1988). Połączenie tego terminu z wyjątkowo rozmytym 
znaczeniem terminu „twórczy” może powodować chaos pojęciowy, widoczny w literaturze na ten 
temat. Niektórzy autorzy wprost utożsamiają zdolności twórcze ze zdolnościami dywergencyjnymi 
(Poraj, Świętochowski, 1994), ideacyjnymi (Runco, 1993) lub skojarzeniowymi (Wódz, 1981). 
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ludzie „mają” mniej, a inni więcej. Poziom twórczość potencjalnej ocenia się na 
podstawie badań testowych, prowadzonych z punktu widzenia danej koncepcji 
twórczości. W badaniach dzieci najczęściej i najgłębiej badano twórczość 
w kategoriach myślenia dywergencyjnego, asocjacyjnego i metaforycznego.

Twórczość jako myślenie dywergencyjne

Badania testowe nad twórczością zapoczątkowało odkrycie myślenia dywer
gencyjnego przez J.P. Guilforda i intensywne prace empiryczne na ten temat. 
Narodziła się wówczas moda na badanie twórczości w taki sam sposób, jak 
tradycyjnie bada się inteligencję oraz na poszukiwanie całkowicie „czystych” 
wskaźników twórczości. Zamiast jednak, zgodnie z sugestiami samego Guilfor
da, badać dwie podstawowe formy myślenia - konwergencyjne i dywergencyjne 
- w ich wzajemnych związkach, kontynuatorzy jego myśli skierowali cały impet 
badawczy na zdolności dywergencyjne (wg Feldhusen, Goh, 1995). Opracowa
no testowe procedury pomiarowe do mierzenia głównie płynności, giętkości, 
oryginalności i stopnia opracowania pomysłów, pozostawiając na uboczu inne, 
zdaniem Guilforda równie elementarne zdolności poznawcze, które tworzyły 
przecież w jego modelu system skomplikowanych powiązań i zależności (Guil
ford, 1978).

Spośród całej baterii tych testów najczęściej używa się tylko wybranych 
technik. Zresztą nie należałoby nazywać ich testami, ponieważ nie są stosowane 
w postaci zwartego systemu zadań spełniających kryteria testowania (brak stan
dardowych sposobów oceniania, brak norm, nieznana rzetelność i trafność). 
Zadania używane w badaniu dzieci odnoszą się głównie do pomiaru zdolności 
wytwarzania dywergencyjnego jednostek, klas, relacji i przekształceń na tre
ściach figuralnych lub semantycznych. Na przykład w Teście Szkiców dziecko 
ma tworzyć rozpoznawalne rysunki dowolnych przedmiotów na bazie kilkuna
stu kół lub kwadratów; w Teście Niezwykłych Zastosowań ma ono znaleźć nie
zwykłe funkcje np. pudełka od zapałek, wiosła etc.; w Teście Odległych Konse
kwencji - wyprowadzić wnioski z niezwykłych przesłanek, np. co by było, gdy
by ludzie mieszkali na drzewach: w Teście Konsekwencji - przewidzieć realne 
skutki braku zegarków, papieru, szkół etc.

J.P. Guilford zaproponował cały system zadań eksperymentalnych do bada
nia składowych twórczości, który został przez jego następców znacznie zubożo
ny. Na podstawie pomysłów tego autora powstało wiele testów we właściwym 
znaczeniu tego słowa, jak np. znane na całym świecie Testy Twórczości Torran- 
ce’a dla Dzieci (w skrócie TTCT). Testy Torrance’a mają wiele wersji. Dla 
najmłodszych dzieci stosuje się Test Myślenia Twórczego w Działaniu i Ruchu 
(Torrance, 1976; polskie badania Sołowiej, 1987). Podczas badania tym testem 
dziecko ma pokazać, na ile różnych sposobów można przebyć daną odległość, 
jak porusza się zając, ryba, wąż, kierowca prowadzący samochód i drzewo na 
wietrze, na ile różnych sposobów można wrzucić papierowy kubek do kosza na 
śmieci oraz pokazać lub powiedzieć, co można w ogóle zrobić z papierowym 
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kubkiem. Reakcje dzieci ocenia się pod względem płynności i oryginalności 
myślenia oraz udziału wyobraźni.

Dla dzieci w wieku szkolnym opracowano rysunkowe i językowe wersje 
TTCT. W testach rysunkowych dziecko, w ciągu 30 minut, wykonuje kilka 
rysunków na bazie kolorowej plamy i różnych abstrakcyjnych linii. W nowej, 
zmodyfikowanej wersji tego testu ocenia się płynność, oryginalność, opracowa
nie, abstrakcyjność rysunków oraz opór przed naciskiem najprostszych pomy
słów (Torrance, Ball, 1984). W teście werbalnym dla uczniów dziecko zadaje 
pytania do obrazka przedstawiającego jakąś sytuację, wymyśla zdarzenia, które 
mogłyby być następstwem sytuacji przedstawionej na obrazku, wymyśla sposo
by udoskonalenia zabawki, np. pluszowego pieska lub słonika, wymyśla różne 
zastosowania zwykłych przedmiotów, np. papierowego kubka, wymyśla konse
kwencje nieprawdopodobnych sytuacji, np. co by było, gdyby do chmur były 
przymocowane tasiemki (Torrance, 1974).

Podobną konstrukcję mają próby eksperymentalne opracowane na potrzeby 
badań małych dzieci przez M. Kalmar (1982). Kalmar proponuje pokazać dziec
ku zestaw kilkunastu przedmiotów (po pięć kartonowych pudełeczek, plastiko
wych kubków, kawałków tkaniny, kawałków gąbki, patyków i kamyków), py
tając, jak się można tym bawić. Ocenia się ilość i jakość pomysłów według ka
tegorii guilfordowskich.

Ciągle pojawiają się zresztą nowe propozycje testowania w tej konwencji. 
F.J. Corbalan i J.J. Lopez opracowali Test Generowania Pytań do rysunków 
przedstawiających różne kategorie treściowe: figuratywne - klasyczny aparat 
telefoniczny, symboliczne - topograficzna mapa centrum Paryża, semantyczne - 
tekst gotycki oraz behawioralne - satyryczny rysunek przedstawiający grupę 
ludzi (Corbalan, Lopez, 1994). Z kolei R. Hoepfner i J. Hemenway przygotowali 
Test Potencjału Twórczego, który składa się z trzech zadań: pisanie słów zaczy
nających się na daną literę, układanie słów na osnowie trzech liter i ozdabianie 
obrazków (Witkowska, Pennings, 1995). Wszystkie zadania testowe mają być 
wykonane w określonym przedziale czasowym, a ocenia się płynność, giętkość, 
oryginalność i opracowanie pomysłów.

Twórczość jako myślenie asocjacyjne

Zgodnie z tym ujęciem, podstawowym mechanizmem twórczości jest two
rzenie nowych zespołów, łańcuchów czy kombinacji skojarzeniowych (Med- 
nick, 1962), a najbardziej znaną techniką do badania dzieci są Testy Twórczego 
Myślenia M. Wallacha i N. Kogana (Wallach, Kogan, 1965; badania polskie 
Wódz, 1981; Szymański, 1987). Testy Wallacha i Kogana to bateria zadań po
dobnych do guilfordowskich, na przykład wymyślanie alternatywnych zastoso
wań przedmiotów (gazety, guzika), odkrywanie podobieństw między obiektami 
(np. między ziemniakiem a marchewką), wymyślanie przykładów obiektów 
należących do określonych klas (np. wszystkie robiące hałas), nadawanie zna
czenia abstrakcyjnym wzorom lub abstrakcyjnym układom linii. Jednak, 
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w przeciwieństwie do badań nad myśleniem dywergencyjnym, nie stosuje się 
tutaj żadnych ograniczeń czasowych, a wykonanie zadań ocenia się pod wzglę
dem produktywności skojarzeń i ich oryginalności. Testy Wallacha i Kogana 
doczekały się kontynuacji w postaci Wielowymiarowego Testu Płynności Idea- 
cyjnej (Moran 111, Milgram, Sawyers, Fu, 1983), który cieszy się obecnie dość 
dużą popularnością (Broberg, Moran III, 1988; Graham, Sawyers, DeBord, 
1989). Test ten składa się tylko z trzech zadań: dziecko ma mianowicie wymie
niać przykłady rzeczy czerwonych i okrągłych, podać zastosowania dwóch 
przedmiotów oraz możliwe zastosowania dwóch dwuwymiarowych figur. 
Wskaźniki twórczości mierzone w tym teście są dokładnie takie same, jak 
w zadaniach Wallacha i Kogana: ilość i oryginalność pomysłów. Zdaniem 
M. Runco (1993), najbardziej rzetelnym predyktorem zdolności twórczych jest 
właśnie płynność ideacyjna, mierzona liczbą wygenerowanych pomysłów, które 
niekoniecznie mają charakter dywergencyjny; pozostałe zaś wskaźniki można 
uznać za redundantne.

Twórczość jako myślenie metaforyczne

Wielu badaczy przyznaję szczególną rolę w procesie twórczym myśleniu 
metaforycznemu (Gordon, 1961; Kogan, 1975). To przekonanie wyraża się 
w prowadzeniu badań nad twórczością w konwencji metaforyzowania, czyli 
łączenia odległych sfer doświadczenia na podstawie zachodzących między nimi 
podobieństw. Przykładem takiego testu jest Test Triad Metaforycznych D. Favy 
i N. Kogana, w którym dziecko z trzech równocześnie prezentowanych obraz
ków ma wybierać dwa najbardziej, jego zdaniem, do siebie podobne (Fava, 
Kogan, 1977). W każdej triadzie znajdują się dwa obrazki podobne pod wzglę
dem metaforycznym (np. wijąca się rzeka i wąż), trzeci obrazek (np. ryba) na
suwa podobieństwa innego rodzaju, na przykład funkcjonalne (ryba w rzece) lub 
kategorialne (ryba i wąż to zwierzęta). Ze względu na wykonaniowy charakter 
zadań oraz wysoką rzetelność test ten zyskał sobie znaczne uznanie (Sawyers, 
Canestaro, 1989).

Rolę myślenia metaforycznego i analogii metaforycznej w twórczości badała 
na podstawie założeń synektyki W. Limont, konkludując, że treningi w metafo- 
ryzacji przyczyniają się do wzrostu guilfordowskich zdolności dywergencyjnych 
u uczniów (Limont, 1994). W wielu badaniach stwierdza się zresztą istotne za
leżności między myśleniem metaforycznym a dywergencyjnym (Schaefer, 1975; 
Pollio, Smith, 1980).

1.1.2. Co badają testy twórczości?

Niezależnie od tego, z jakiej teoretycznej perspektywy testuje się twórczość 
potencjalną, od dawna wyrażane są uzasadnione obawy, czy ten sposób badania 
jest trafny pod względem teoretycznym, diagnostycznym i prognostycznym 
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(zob. Nicholls, 1972; Feldhusen, Goh, 1995). Kwestionuje się przede wszystkim 
założenie, iż twórczość można i należy badać metodami testowymi, podczas gdy 
ten sposób badania może zupełnie nie odpowiadać naturze tego zjawiska (np. 
Michael, Wright, 1989). Jak widzieliśmy, w większości badań stawia się przed 
dziećmi określone, wstępnie ustrukturowane zadania czy problemy, tak jak 
w testach inteligencji (ang. test-like conditions}. Różnica jest tylko jedna: 
w testach twórczości są to zadania otwarte (ang. ill-defined), w testach inteli
gencji - zamknięte (ang. well-defined). W niektórych zadaniach, na przykład 
w Teście Szkiców, w Teście Niezwykłych Zastosowań czy w Testach Torrance 'a 
dla dzieci przedszkolnych, wymaga się od dziecka czynności przypominających 
nie tyle tworzenie, co reagowanie - coraz to inaczej - na właściwości bodźców, 
a nie na ich znaczenie. Dziecko nie zna sensu tych działań i nie wie, w jakim 
celu ma wymyślać coraz to nowe pomysły. Repertuar uzyskanych w ten sposób 
reakcji może zależeć od umysłowej mobilności (dzieci o szybszym tempie pra
cy umysłowej podają więcej pomysłów w jednostce czasu) i od zasobu do
świadczeń percepcyjnych dziecka (dzieci z bogatszym doświadczeniem także 
mają więcej pomysłów). Takie umiejętności wprawdzie sprzyjają twórczości, 
ale przecież nie są twórczością i nie można twierdzić, że w ten sposób badamy 
twórczość w „czystej” postaci.

Czy jednak twórczość w ogóle można badać tak samo, jak inteligencję, skoro 
wiele wskazuje na to, że nie są to zjawiska współmierne czy nawet analogiczne? 
Inteligencja to jedna z instrumentalnych właściwości umysłu, której poziom 
można określić nawet u noworodka (wg Nęcka, 1994a). Czy twórczość to też 
taka instrumentalna cecha człowieka? Z podstawowej, ogólnej wprawdzie, ale 
powszechnie akceptowanej definicji twórczości wynika, że jest to działanie 
przynoszące rezultaty nowe, a zarazem cenne. Jest więc twórczość działaniem 
regulowanym w znacznej mierze poprzez procesy wartościowania (Gałdowa, 
Nelicki, 1993). Realizuje się nie tylko w sferze pomysłów, ale i w sferze warto
ści, w specyficznej relacji między podmiotem a przedmiotem działania, której 
podmiot przypisuje określone znaczenie. Wydaje się więc, że nie można badać 
twórczości według paradygmatu reagowania na czyjeś polecenia lub na bodź
cowe właściwości obiektów. Dokonuje się ona w zupełnie innej płaszczyźnie, 
a mianowicie w płaszczyźnie znaków, znaczeń i ich interpretacji, a nie w sferze 
bodźców i reakcji. Realizuje się w obszarze relacji między znakami a znacze
niami w obrębie różnych systemów symbolicznych (słów, obrazów, dźwięków, 
gestów, zachowań). O żadnym z wyżej wymienionych testów nie można więc 
powiedzieć, że bada on twórczość per se, a co najwyżej jakiś jej składnik lub 
przyczynek.

Wprawdzie twórczość bazuje na inteligencji, ale zdają się to być zjawiska 
zupełnie odmiennej natury, także z punktu widzenia psychometrii. Przemawia
łyby za tym m.in. następujące fakty:

1. Wyniki badań testami twórczości nie wykazują normalnych rozkładów 
(Szymański, 1987; Nęcka, 1994b).
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2. Inteligencja i twórczość, w badaniach testowych zwykle skorelowane 
z sobą, nie wykazują takich powiązań, gdy zdolności dywergencyjne - jako 
miarę twórczości - ocenia się w warunkach zabawowych (Nicholls, 1971).

3. Psychometryczne różnice inteligencji odnoszą się do różnic w szybkości 
i poprawności wykonania zadań testowych. Podobnych kryteriów nie da się 
zastosować do oceniania zachowań twórczych, w których z definicji zakłada się 
brak takich standardów wykonania.

4. Rzetelność i trafność współczesnych testów twórczości nie może być na
wet porównywana z rzetelnością i trafnością testów inteligencji, badających 
wiele aspektów intelektu człowieka. Jak dotąd nie potrafimy mierzyć zdolności 
twórczych z taką dokładnością, jak inteligencji.

5. Wyniki testowych badań twórczości są wyjątkowo silnie uzależnione od 
kontekstu sytuacyjnego (Shugar, Bokus, 1988: Nęcka, 1995; Kubicka, 1994), od 
treści instrukcji czy od warunków motywacyjnych (Amabile, 1983; Ruscio, 
Whitney, Amabile, 1998), od zaangażowania Ja (Trzebiński, 1978), a nawet od 
konkretnego zadania (Maruszewski, 1993; Camp, 1994; Diakidoy, Constanti- 
nou, 1996).

Powyższe dane przemawiają za tym, że w czynności twórcze zaangażowane 
są w znacznym stopniu specyficzne metaprocedury, za pośrednictwem których 
człowiek giętko steruje swymi twórczymi zasobami, a percepcja i rozpoznanie 
całej sytuacji decydują o doborze określonych strategii działania. Procedury 
testowe nie badają zatem efektu elementarnych zdolności, jak to sobie wyobra
żał Guilford, ale także wpływ strategicznych i złożonych umiejętności na wy
twarzanie dywergencyjne. Twórczość - badana nawet na poziomie zdolności 
twórczych - nie wydaje się instrumentalną właściwością człowieka, ale celo
wym działaniem, któremu podmiot nadaje określony sens. Choć zakłada się, że 
niektórzy ludzie mają skłonność do używania takich umysłowych operacji, jak 
myślenie dywergencyjne, ideacyjne, metaforyczne, abstrahowanie, skojarzenia- 
w sposób bardziej twórczy niż inni, to możliwe jest też, że raczej rozpoznanie 
konkretnych wymagań, jakie stają przed człowiekiem, skłania go do takich za
chowań.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania wydaje się, że nie można myśleć 
o twórczości w podobnych kategoriach, jak o inteligencji i nie można jej w po
dobny sposób badać. Być może, wprowadzanie ograniczeń czasowych do badań 
nad twórczością powoduje artefakty, ale aby uczynnić specyficzne dla twórczo
ści procesy poznawcze, potrzeba zaangażowania, a gdy go brak (jak w typo
wych badaniach testowych), nie „działają” w człowieku te właśnie siły, o które 
nam najbardziej chodzi i badamy całkiem co innego, niż zamierzaliśmy (por. 
„zimny umysł” u Nosala, 1992a). A może po prostu twórczości nie da się mie
rzyć z taką dokładnością, z jaką mierzy się inteligencję i trzeba zaniechać takich 
prób?

Szczególnie wiele krytyki skierowano pod adresem Testów Torrance’a. Po 
przeanalizowaniu wielu badań A. Tannenbaum stwierdził, że trafność predyk- 
tywnątych testów potwierdzają tylko badania prowadzone pod kierunkiem Tor- 
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rance’a i praktycznie nie da się przewidywać na ich podstawie twórczych osią
gnięć w dorosłości (Tannenbaum, 1983). Za ważny zarzut należy też uznać, że 
w innych badaniach nie potwierdzono proponowanej przez Torrance’a struktury 
czynnikowej jego testów (zob. Feldhusen, Goh, 1995, s. 238).

Obrońcą metod testowych jest M. Runco, którego zdaniem dane, pochodzące 
z testowych badań twórczości, są użyteczne dla konstruowania teorii, a nie do 
indywidualnej diagnostyki czy opisu konkretnego człowieka. Odnoszą się one 
bowiem do głębokich i podstawowych mechanizmów twórczości, a nie istnieją 
bezpośrednie i proste zależności między nimi a zewnętrznymi zachowaniami 
człowieka ani wytworami tych działań. Dlatego badania testowe często wydają 
się nam sztuczne, bezużyteczne i ekologicznie nietrafne, choć w istocie tak nie 
jest. Obecnie trwają poszukiwania wrodzonych kompetencji ludzkiego umysłu, 
które byłyby jednym z podstawowych instrumentów twórczości. Być może, rolę 
tę pełnią procesy ideacyjne, których naturę łączy się ze specyficznym funkcjo
nowaniem mózgu (Nęcka, 1992; Runco, 1993).

Trzeba przyznać, że wykryte w badaniach testowych właściwości umysłu 
mogą stwarzać warunki do przejawiania się twórczości i mogą one być bardzo 
ważne w przypadku ludzi wyjątkowo uzdolnionych (Torrance, 1969) lub tylko 
w pewnych dziedzinach twórczości (Wallach, Wing, 1969). Niewiele jednak 
osób osiąga wysokie wyniki w testach twórczości, a w twórczości „zwykłych” 
ludzi badane zdolności mogą nie być aż tak ważne, jak niezależna postawa, 
zaangażowanie (ang. task-commitment) czy spontaniczność. Cenna wydaje się 
w tym względzie uwaga J. Brunera, który wyraźnie zaznacza różnicę między 
twórczością a genialnością (Bruner, 1978, s. 376).

Testy twórczości dają więc pewien wgląd w podmiotowe warunki twórczo
ści, lecz krytycy metod psychometrycznych twierdzą, że proste techniki, odno
szące się do typowych sytuacji życiowych, pozwalają trafniej ocenić kreatyw
ność człowieka niż sztuczne testy. Giętkość, płynność i oryginalność myślenia 
można lepiej określić, polecając badanemu zrobić coś w nietypowych warun
kach, aby mógł pokazać, że potrafi użyć swego doświadczenia inaczej niż zwy
kle (na przykład: przymocuj świecę do tablicy tak, aby się mogła palić, a masz 
do dyspozycji tylko pudełko pinezek, kawałek metalu, linijkę, sznurek, śrubo
kręt, kompas, kleszcze). Ważniejsza jest też umiejętność dostrzegania prawdzi
wych, a nie trywialnych problemów typu „co by było, gdyby ludzie mieszkali na 
drzewach”, a lepszym wskaźnikiem kreatywności niż wyniki w testach twórczo
ści może być na przykład umiejętność rozplanowania wielu własnych czynności 
(Kitto, Lok, Rudowicz, 1994).

Posługując się testami twórczości, badamy tylko jedną kategorię podmioto
wych uwarunkowań twórczości, która wcale nie musi się przekładać na twór
czość rzeczywistą, efektywną. Na przykład, T. Lubart i J. Lautrey wykazali, że 
choć między 8. a 10. rokiem życia poziom testowej płynności, giętkości i orygi
nalności nie zmienia się, a nawet nieco się obniża, to znacząco rosną w tym 
przedziale wieku umiejętności twórczego komponowania opowiadań (Lubart, 
Lautrey, 1995). Testowe zdolności osób twórczych mogą sprzyjać działaniom 
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twórczym, ale nadmiar pomysłów może też sparaliżować działania człowieka, 
jeżeli nie potrafi on ich spożytkować w jakimś celu, co z kolei może rodzić po
czucie niepowodzenia i powodować szkody w psychicznym i społecznym roz
woju. Przesadne formy testowej twórczości mogą okazać się równie niekorzyst
ne dla jednostki, jak jej niedobór. Wiedza na temat zdolności twórczych ma 
również ograniczoną wartość praktyczną, nie potrafimy bowiem zupełnie wy
twarzać żadnych zdolności ani ich istotnie zmieniać (Obuchowski, 1985, s. 295). 
Podstawowa dyrektywa w działaniach rozwijających zdolności zdaje się wy
czerpywać w intensywnym uprawianiu danej formy działania pod kierunkiem 
dobrego fachowca w danej dziedzinie.

Testy twórczości, w obecnej postaci, dostarczają więc bardzo ograniczonych 
i jednostronnych danych, nawet jeśli chodzi tylko o poznawcze uwarunkowania 
twórczości i nawet z punktu widzenia współczesnej, niepełnej wiedzy na ten 
temat. Twórczość zawsze uważano za aktywność wyjątkową, a zarazem wielce 
złożoną. W ostatnich latach konsekwentnie się ją demitologizuje, co nie powin
no jednak prowadzić do redukcjonizmu i stwarzać iluzji, że za pomocą izolowa
nych wskaźników czy fragmentarycznych zdolności rzeczywiście ujmujemy to, 
co w twórczości istotne. Testowa diagnostyka twórczości powinna obejmować 
szeroki zakres zdolności teoretycznie powiązanych z twórczością (metaforyzo- 
wanie, skojarzenia, analogie, przekształcenia, syntetyzowanie) i utożsamianie 
którejkolwiek z tych pojedynczych zdolności - także zdolności dywergencyj- 
nych - z twórczością nie wydaje się uzasadnione. Dalsze konceptualizacje 
i badania empiryczne powinny pokazać, jakie pomiary są konieczne, aby uzy
skać lepiej odpowiadający rzeczywistości obraz zdolności kreatywnych czło
wieka.

1.1.3. Strategie twórczości

Termin „strategia”, obecnie powszechnie używany w psychologii, wywodzi 
się z dziedziny wojskowości i oznacza sztukę przygotowania oraz prowadzenia 
wojny jako całości lub też składających się na nią bitew i kampanii. Działanie 
strategiczne to działanie przemyślane, zaplanowane i kontrolowane od momentu 
jego rozpoczęcia do zakończenia, przy czym w jego realizacji stosuje się okre
ślone „sztuczki”, „chwyty”, wypróbowane sposoby i środki działania po to, aby 
zwiększyć szanse sukcesu w nowych i ryzykownych sytuacjach. W psycholo
gicznym znaczeniu terminu „strategia” zachowano tylko element decyzyjny 
i kontrolny, a sam termin odnosi się obecnie do różnych zasad organizacji za
chowania, niezależnie od stopnia ich intelektualizacji, udziału świadomości, 
wyrafinowania, precyzji czy poziomu ogólności.

Regulatory strategiczne są obecnie opisywane w literaturze zazwyczaj jako 
organizacja dwupoziomowa, która oprócz strategii natury poznawczej, zarzą
dzających operacjami wykonawczymi, obejmuje strategie metapoznawcze, 
zarządzające strategiami poznawczymi. Na przykład, w uczeniu się szkolnym 
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(czyli w uczeniu się w znaczeniu czynności, a nie procesu) do typowych strate
gii poznawczych zalicza się powtarzanie, strukturowanie, podsumowywanie, 
próbne odtwarzanie, selekcjonowanie treści, formułowanie pytań. Wśród strate
gii metapoznawczych (zwanych inaczej strategiami regulacji poznawczej lub 
samoregulacji) wymienia się orientowanie w treściach, stawianie celów, plano
wanie, monitorowanie, samosprawdzanie i poprawianie (McKeache i in., 1990). 
Strategie metapoznawcze obejmują więc swym zasięgiem nie tylko samo ucze
nie, ale i (1) przygotowanie do niego, (2) organizację przebiegu, (3) nadzorowa
nie, kontrolowanie i regulowanie przebiegu uczenia się, (4) ocenianie efektów, 
(5) utrzymywanie odpowiedniej koncentracji i motywacji. Każdy wybór, decy
zja, ocena czy zmiana w uczeniu się świadczą o ingerencji tego mechanizmu. 
Badania wykazują, że sprawny system samoregulacji przyczynia się do uzyski
wania wysokich osiągnięć szkolnych w większym nawet stopniu niż zdolności 
intelektualne (np. Tyszkowa, 1990).

W literaturze na temat twórczości można spotkać wiele badań prowadzonych 
z perspektywy strategii twórczości: są to wszystkie badania dotyczące heurystyk 
i innych zasad twórczego myślenia (zob. Strzałecki, 1989; Nęcka, 1995). Mó
wiąc o strategiach, autorzy mająjednak na myśli różne rzeczy, od bardzo ogól
nych tendencji po konkretne chwyty heurystyczne. E. Nęcka wymienia mało, ale 
bardzo pojemnych i równorzędnych strategii, które można podzielić na strategie 
typu domykania struktur poznawczych (czujności, wyniku idealnego, jasno 
określonego celu, rozpoznawania ukrytej struktury i zamykania) i strategie 
otwierania struktur poznawczych (twórczego oddalenia, zarodka, nadmiaru, 
ukierunkowującej emocji) (por. Nosal, 1990, s. 101). Równie ogólnej natury są 
zasady, tradycyjnie uznawane za sprzyjające twórczości przez małe i przez duże 
„t”, których naucza się na treningach twórczości: miej dużo różnych pomysłów, 
nie oceniaj ich od razu, oderwij się od przeszłości, przyszłości i różnych ograni
czeń, bądź tu i teraz, szukaj związków między pomysłami etc. W innej pracy 
Nęcka wprowadza dwie zasady o odmiennym charakterze, które zalecają łącze
nie przeciwstawnych strategii, a więc działająjakby z innego piętra regulacji: są 
to zasady racjonalnej irracjonalności i kompetentnej niekompetencji (Nęcka, 
1994b). Zalecenie, aby być jednocześnie racjonalnym i irracjonalnym nie jest 
bowiem taką samą prostą heurystyką jak sugestia, by na przykład myśleć „na 
boki” lub odłożyć ocenę pomysłów, i nawet znając te zasady, nie każdy czło
wiek potrafi je zastosować.

A. Strzałecki zebrał 144 szczegółowe reguły, pomocne w twórczym rozwią
zywaniu problemów praktycznych, i wykazał możliwość łączenia się tych reguł 
podczas powstawania programu działania w wiązki, które za Roycem (1983) 
nazywa stylami rozwiązywania problemów praktycznych. Termin „styl” ozna
cza „charakterystyczny dla danego człowieka wielowymiarowy, zorganizowany 
podsystem (powiązanych procesów intelektualnych, emocjonalnych i osobowo
ściowych, wtrącenie moje, D.K.), za pośrednictwem których ujawnia swoje 
poznawcze lub/i emocjonalne skłonności” (Strzałecki, 1989, s. 14). Inaczej mó
wiąc, styl rozwiązywania problemów to indywidualny sposób organizowania 
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czynności o wielowymiarowej strukturze (intelektualno-emocjonalno-osobo- 
wościowej), który przejawia się poprzez wybór określonych metareguł działania 
w sytuacji rozwiązywania problemów.

W tym kontekście można umiejscowić podejście do badania twórczości, za
proponowane przez K. Urbana i J. Jellena, którym udało się przełamać okowy 
guilfordowskiej i postguilfordowskiej tradycji, a opracowane przez nich Testy 
Twórczości TCT-DP oraz TCT-V zdobyły w ostatnich latach dużą popularność 
(Jellen, Urban, 1989; Urban, 1992). Autorzy ci potraktowali twórczość poten
cjalną w kategoriach bardziej realistycznych i kompleksowych, a mianowicie 
jako zespół zdolności intelektualnych oraz właściwości motywacyjno- 
-osobowościowych, które przejawiają się w tworzeniu własnych, bogatych 
i niekonwencjonalnych syntez elementów niedokończonego rysunku. W TCT- 
-DP zadaniem osoby badanej jest dokończenie w ciągu 12 minut rysunku, na 
którym w ramce znajduje się 5 elementów (kropka, linia falista, kąt, półkole, 
linia przerywana), a poza ramką jeszcze jeden element (niedokończony kwadra
cik); w TCT-V badani wykonują rysunki na kanwie trzech drukowanych liter 
(A-O-A lub E-O-E) umieszczonych w środku ramki. Autorzy proponują wnio
skować z wykonanego rysunku o strategiach, jakimi badany kierował się pod
czas pracy: chodzi o to, czy wzbogacał i rozbudowywał te elementy, czy wpro
wadzał nowe dane, czy starał się połączyć wszystkie elementy w jedną całość, 
czy wychodził poza granice zakreślone ramką czy wprowadzał humorystyczny 
punkt widzenia, abstrakcyjne uogólnienia lub niekonwencjonalne sposoby ry
sowania etc. Wynik, powstały z prostego zsumowania punktów uzyskanych 
w każdej strategii, ma być globalnym wskaźnikiem twórczości.

Naturalnie, trudniej rzetelnie oszacować nasilenie twórczych strategii po
przez analizę rysunku, niż policzyć ilość pomysłów wyprodukowanych 
w testach myślenia dywergencyjnego. Wprowadzenie elementów pomiaru jako
ściowego należy więc uznać zajedną z głównych zalet tego testu. Jednak posłu
giwanie się wynikiem globalnym, który powstaje poprzez łączenie skal zupełnie 
odmiennej natury (ilorazowych i porządkowych), nie wydaje się zupełnie 
uprawnione. Informacje na temat rzetelności i trafności tego testu są skąpe 
(Wolańska, Nęcka; 1990, Matczak, Jaworowska, Stańczak, 2000)3, a podobna, 
jak w tradycyjnych testach twórczości, procedura badania nasuwa wątpliwości, 
czy TCT-DP będzie przydatny do badania najmłodszych dzieci ze względu na 
rozwojowe zróżnicowanie kompetencji wykonawczych. Przeprowadzone dotąd 
badania skłaniają też do wniosku, że TCT-DP nie wychwytuje zmian związa
nych z rozwojem dziecka, choć, zdaniem autora, jest to właśnie test 
o charakterze rozwojowym (Urban, 1991, s. 190)4.

3 Stosowanie testu TCT-DP Urbana i Jellena prowadzi niekiedy do niejednoznacznych wnio
sków. Na przykład, zdaniem E. Nęcki (1994b) rozkład wyników badania twórczości nie jest nor
malny, lecz prawostronnie skośny (czyli najwięcej jest osób nietwórczych, a nie przeciętnych). 
G. Poraj i W. Świętochowski (1994) uzyskali w swych badaniach normalny rozkład wyników.

4 Dane na ten temat również są sprzeczne. Zdaniem Urbana, jego testy wychwytują regularne 
zmiany rozwojowe, ale badania W. Limont (1996) nie potwierdzają takich regularności rozwojo
wych.
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Na poziomie strategii już nie rozgranicza się tak ostro poznawczej i emocjo- 
nalno-motywacyjnej strony działania, ale w pewnych systemach heurystycznych 
(np. w synektyce) dominują strategie emocjonalne, a w innych (np. w analizie 
morfologicznej) strategie poznawcze. Można jednak postawić pytanie: Co spra
wia, że człowiek wybiera takie, a nie inne sposoby działania i co nadaje jego 
działaniu uporządkowany i spójny charakter? Jakie są zasady doboru strategii? 
Czy istnieje jeszcze jakiś inny system regulacji, który nie byłby tylko kolejną 
z rzędu płaszczyzną teoretycznych metaanaliz, ale dostarczyłby nowych możli
wości badawczych?

W badaniach nad twórczością nastała ostatnio era konstruowania rozmaitych 
szczegółowych modeli. Współczesne modele twórczości są o wiele bardziej 
rozbudowane niż modele tradycyjne, uwzględniają różne elementy, składające 
się na twórczość, różnią się stopniem złożoności. Niedostatek danych empirycz
nych, zwłaszcza spoza kręgu autorów tych koncepcji, utrudnia jednak porówna
nia i tworzenie syntez. Trudno wobec tego o rozstrzygnięcia, które komponenty 
twórczości są mniej lub bardziej ważne. „Mocno trzymają się” więc tradycyjne 
nurty badawcze nad zdolnościami dywergencyjnymi, ale pojawiają się też cał
kiem nowe podejścia, zwracające uwagę na rzeczy, których nikt dotąd nie wią
zał z twórczością: na myślenie krytyczne, podejmowanie decyzji, metapoznanie 
i samoregulację działania, intuicję działania, tożsamość osobową (Feldhusen, 
Goh, 1995; Armbruster, 1999). Zaczyna się patrzeć na twórczość w całej złożo
ności tego zjawiska, przezwyciężając redukcjonistyczne tendencje do poszuki
wania jakichś prostych, jednostronnych mechanizmów. Zaczyna się też dostrze
gać w twórczości przejaw funkcjonowania człowieka na najbardziej osobistym 
podmiotowym poziomie jego egzystencji, w powiązaniu z jego samoświadomo
ścią i tożsamością osobową (zob. Gruber, 1988; Albert, 1990). Nie ma jeszcze 
tradycji badania tych problemów w kontekście twórczości, ale daje się rozpo
znać ewolucja w kierunku badania podmiotowych mechanizmów aktywności 
twórczej, co ma swoje konsekwencje w propozycjach programów edukacyjnych 
(zob. rozdział 9). Choć wprawdzie ten nowy paradygmat już utorował sobie 
miejsce w teoretycznych dociekaniach na temat twórczości, w dalszej części 
pracy zastanowimy się m.in., czy można wykorzystać istniejącą aparaturę poję
ciową do tych nowych badań i co one mogą wnieść do wiedzy na temat twór
czości. Wcześniej jednak rozważymy jeszcze jedno mocno ugruntowane w lite
raturze ujęcie twórczości.
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1.1.4. Wytwór jako kryterium twórczości

Wytwór to specyficzny, wyróżniony wynik końcowy czynności, do którego 
człowiek zmierza, tworząc. Wytwór jest obiektywnym ucieleśnieniem subiek
tywnych procesów (Twardowski, 1965). Istniejąc niezależnie od podmiotów, 
wytwory posiadają znaczenia pozaindywidualne, czyli społeczne, i wywołują 
w odbiorcach podobne procesy poznawcze i emocjonalne, jak u twórcy podczas 
tworzenia. Uważa się, że twórcze wytwory są zawsze zmaterializowane 
w jakimś systemie symbolicznym, są czymś, co inni mogą słyszeć lub widzieć. 
Powstają one w wyniku konkretnych działań, a nie tylko z myślenia o tych 
działaniach. Podczas tworzenia „podpieramy” się często jakimiś materialnymi 
środkami, robiąc szkice, notatki, rysunki, modele, dyskutując z innymi osobami 
lub z samym sobą, a dokonując ekspresji myśli w jakimś materialnym języku, 
wzmacniamy je i utrwalamy. Tworzenie jest więc z natury procesem psychofi
zycznym, współwystępują w nim elementy i psychiczne, i fizyczne. Fakt, że 
niektórzy ludzie tworzą wyłącznie w myśli i bez takiego wsparcia, wydaje się 
raczej odstępstwem od normy niż regułą.

Jakość wytworu jest najpowszechniej akceptowanym kryterium twórczości, 
przy czym twierdzi się, że twórcze może być tylko to, co jest nowe (nienaśla- 
dowcze, rzadkie), cenne (trafne, konieczne) oraz posiada walory estetyczne. 
Jakkolwiek byśmy rozumieli te - wieloznaczne przecież - kryteria, są one jed
nak powszechnie stosowane dla odróżnienia w praktyce tego, co twórcze lub 
mniej twórcze.

Badanie wytworów jest poniekąd najczęściej stosowaną procedurą badania 
twórczości. Takie podejście charakteryzuje na przykład cały cykl psychologicz
nych badań nad twórczością, prowadzonych w latach 1984-1990 pod kierun
kiem M. Przetacznik-Gierowskiej. Przedmiotem analiz były rozmaite wytwory 
językowe dzieci: zagadki, metafory werbalne, opowiadania ustne i pisemne. 
Cechy kryterialne twórczości dziecięcej odnoszono zarówno do właściwości 
wytworu (oryginalność, ekspresyjność, unikatowość, bogactwo, wartość este
tyczna), jak i hipotetycznego procesu tworzenia (giętkość, płynność, dynamizm, 
syntetyzowanie, aktywność, fantazjowanie), a nawet do efektu, jaki wytwór 
wywierał na odbiorcy (impresywność, komunikatywność). Kryteria te tworzyły 
bardzo złożone zestawy zgodnie z założeniem, że twórczość - jako zjawisko 
o wyjątkowej złożoności, a nadto coś relatywnego, posiadającego wiele odcieni 
i poziomów - trzeba oceniać komplementarnie, w wielu sferach i pod różnymi 
względami (Kapustka, 1984; Sugier-Wujek, 1987; Pajdak-Madetko, 1990). Te
go rodzaju obszerne badania prowadzili D. MacKinnon (1978), T. Amabile 
(1983; 1988a), K. O’Quinn i S. Besemer (1989) oraz R. Sternberg i T. Lubart 
(Sternberg, Lubart, 1995).

Najważniejsze problemy w tych badaniach to wybór odpowiednich eksper
tów oceniających wytwory oraz wybór cech wytworu, które należałoby przy 
tym brać pod uwagę. Zdaniem T. Amabile, która szeroko rozwinęła ten kierunek 
badań, „wytwór lub reakcja jest twórcza, gdy odpowiedni sędziowie niezależnie 
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od siebie stwierdzą, że jest twórcza. Odpowiedni sędziowie to osoby, które do
brze znają daną dziedzinę działalności” (Amabile, 1990, s. 65).

Mimo pewnych zalet badanie wytworów (czyli tzw. twórczości efektywnej) 
nie rozwiązuje wielu problemów związanych z rzetelnością i trafnością pomiaru, 
a nawet stwarza nowe problemy. Uzyskane rezultaty mogą bowiem istotnie 
zależeć od doboru dziedziny aktywności czy samych zadań; zresztą badania te 
bywają prowadzone zwykle w sposób zbliżony do badań testowych i można 
mieć wobec nich podobne wątpliwości.

Jakkolwiek szeroko rozpowszechnione jest przekonanie, że „dopiero koniec 
wieńczy dzieło” i prawdziwego twórcę można rozpoznać tylko po jego wytwo
rach, trzeba podkreślić, że ocena wytworu to kryterium raczej pedagogiczne niż 
psychologiczne. Rolą psychologii powinno być raczej uprzedzanie i przewidy
wanie dokonań twórczych, a więc rozpoznawanie potencjału twórczego czło
wieka i jego gotowości do twórczych działań. Oznacza to inną psychologiczną 
jakość niż to, czego przejawem jest ostateczny wytwór, jakość już psychospo
łeczną. Tak więc, prowadzenie badań psychologicznych z uwzględnieniem tylko 
kategorii wytworu wydaje się zbyt jednostronne.

Kryterium wytworu uniemożliwia ponadto badanie tych dziedzin twórczości, 
w których ludzie nie pozostawiają materialnych śladów twórczej myśli w posta
ci konkretnego dzieła. Tymczasem wiadomo, że większość sytuacji życiowych 
wymaga twórczego podejścia, uruchamia twórcze zasoby człowieka i prowadzi 
do określonych rezultatów, choć zwykle nie pozostaje po nich żaden trwały ślad. 
W takich działaniach, jak na przykład prowadzenie dyplomacji, gospodarowanie 
środkami, rozwiązywanie trudności wychowawczych, kierowanie własnym 
rozwojem, gra na giełdzie, prowadzenie śledztwa w sprawie kryminalnej, ludzie 
zwykle kierują się ulotnymi hipotezami, planami, teoriami, które poprawiają 
(lub pogarszają) skuteczność ich działań. Jednak proces twórczy i w tych dzie
dzinach jakoś się materializuje, ponieważ wpływa na praktyczne efekty tych 
działań. Trzeba więc „znaleźć kryteria twórczości indywidualnej, które muszą 
być bardziej liberalne (niż kryteria wytworów, D.K.) (Kozielecki, 1992, s. 199).

Koncentracja uwagi na samych wytworach zwraca jednak uwagę na fakt, że 
coś, co określamy jako twórcze, nie musi być rezultatem wyłącznie twórczych 
procesów i czynności, że twórczość współistnieje i przeplata się z innymi for
mami aktywności człowieka. Wynik o twórczych parametrach nigdy nie jest 
przypadkowy, ale powstaje dzięki wyjątkowej organizacji struktur regulujących 
działanie człowieka, a nie tylko dzięki twórczemu myśleniu w znaczeniu proce
su psychicznego. Jeżeli między procesami myślenia a ich psychofizycznymi 
wytworami brak ogniwa działania, związek ten nie jest jasny5. Poza samym 
myśleniem o problemie (czym zajmuje się psychologia procesów i zdolności) 

5 Przypisywanie procesom twórczym statusu wyłącznie procesów wewnątrzpsychicznych, pod
czas gdy za podstawowe kryterium twórczości uznaje się materialny wynik działania, czyli jakość 
psychofizyczną, świadczy o wyraźnej niekonsekwencji w podejściu poznawczo-procesualnym. 
Kryterium twórczości jako niematerialnego procesu nie może być materialny wytwór tego proce
su.
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tworzący podejmuje przecież różne decyzje, gromadzi informacje, kontroluje 
swoją aktywność. Wytwór powstaje więc w rezultacie zorganizowanych kon
kretnych działań człowieka, a organizacja działań nie sprowadza się wyłącznie 
do aktywności sfery poznawczej w znaczeniu procesów twórczych. Ponadto, 
jeżeli skoncentrujemy uwagę na samych wytworach, może nas to doprowadzić 
do wniosku, że istnieje jakiś jeden podobny podstawowy mechanizm twórczych 
czynności, co przy obecnym stanie wiedzy nie jest wcale takie pewne (por. 
Trzebiński, 1981; Maruszewski, 1993). Tymczasem w badaniach zarówno 
orientacji psychometrycznej, jak i efektywnej wnioskuje się o przebiegu proce
sów twórczych przede wszystkim z wytworów działania.

Dla badań nad rozwojem twórczości kryterium wytworu jest mało przydatne 
z następujących powodów:

1. Analiza wytworu przynosi informację o aktualnych możliwościach czło
wieka w danym zakresie. W badaniach dzieci bardziej jednak interesuje nas to, 
czego można od nich oczekiwać w przyszłości niż to, co one aktualnie potrafią. 
Inaczej mówiąc, analiza wytworów nie daje wglądu w potencjał rozwojowy 
dziecka, który oznacza nie to, co dziecko już umie, ale to, czego jest w stanie się 
nauczyć.

2. Dziecko jest w trakcie intensywnego rozwoju i „stawania się”, dlatego 
przedmiotem badań tym bardziej powinny być dynamiczne procesy, a nie pro
dukty czynności.

3. Dzieci przywiązują większą wagę do czynności, w toku której coś prze
kształcają lub wytwarzają, niż do samego wytworu, dlatego podczas działania 
mogą przejawiać takie umiejętności, których nie da się rozpoznać w wytworze.

4. Analiza wytworów pozwala tylko na stwierdzenie, że coś jest bardziej lub 
mniej twórcze, ale nie przynosi odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak jest.

5. Wnioskowanie o procesie z produktu jest też ryzykowne z tego powodu, 
że do produktu można dochodzić różnymi drogami.

6. Twórczość realizuje się wyłącznie na bazie różnego rodzaju wiedzy 
i umiejętności. Natura zaś tej wiedzy i umiejętności jest bardzo zróżnicowana ze 
względu na wiek, różne doświadczenia i kompetencje wykonawcze różnych 
ludzi. Wyniki działań twórczych wydają się więc nieporównywalne w różnych 
dziedzinach, u różnych osób czy grup, natomiast porównywalne są procesy 
i czynności prowadzące do tych wyników.

7. Ocena wytworu włącza procesy społeczne. Oceny wytworów są wysoce 
relatywne, zakładają stosowanie specjalnych procedur dochodzenia do zgodno
ści ocen, a te z kolei także wymagają badań.

8. Badania skoncentrowane na czynnościach dają większe możliwości od
działywań edukacyjnych: w większym bowiem stopniu można wpływać na 
kształtowanie struktury czynności niż na sam końcowy wytwór czy na zdolności 
dziecka.
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1.2. Rola czynników podmiotowych w twórczości

Między ludźmi istnieją zasadnicze różnice w możliwościach poznawczych 
i wykonawczych, na które składają się różnice w poziomie inteligencji, w zdol
nościach, w stylach poznawczych i wykonawczych, w cechach temperamental- 
nych czy osobowościowych. Zdaniem teoretyków twórczości, wszystkie te róż
nice mają wpływ na organizację twórczego działania i na przejawianie się twór
czości w ludzkich działaniach. Najczęściej wymienia się „składowe” ważne 
z racji twórczego działania, tworząc tzw. modele komponentowe. Modele te 
zawierają „spis” tych wymiarów funkcjonowania, które różnicują osoby mniej 
i bardziej twórcze, z próbą wyjaśnienia mechanizmu powiązań tych „składo
wych” z twórczością.

Zdolności twórcze są stałym elementem wielu tzw. interakcyjnych modeli 
zdolności, w których przypisuje się im rolę równorzędną do zdolności intelektu
alnych, uzdolnień specjalnych, motywacji i wpływów środowiskowych, a także 
traktuje się jako względnie jednorodną klasę zdolności (Renzulli, 1978; Monks, 
van Boxtel, 1985; Popek, 1988; Strelau, 1992). Inni autorzy zajmują się bardziej 
drobiazgowo tym, co składa się na twórczy potencjał człowieka. Najbardziej 
rozbudowane, tzw. komponentowe modele twórczości, przedstawili R. Stern
berg i T. Lubart (1991; 1993), a także K. Urban (1992), bardziej ogólne modele 
zawierają prace T. Amabile (1983) oraz M. Runco i I. Chanda (1995).

Zdaniem Sternberga i Lubarta, twórczy człowiek postępuje tak, jak dobry fi
nansista, czyli „kupuje tanio”, a „sprzedaje drogo”. Oznacza to, że potrafi on 
korzystać ze swoich (i cudzych) zasobów różnej natury po to, aby zmienić jakiś 
tradycyjny punkt widzenia na sprawę, a potem czerpać z tego korzyści. Te pod
stawowe zasoby mieszczą się w zakresie procesów intelektualnych, wiedzy, 
preferencji, osobowości, motywacji, a także w środowisku. Zasoby mogą być 
inwestowane w różne działania i łącznie składają się na specyficzne zdolności 
i umiejętności do tworzenia, te zaś przejawiają się w pomysłowości i produko
waniu wytworów ocenianych jako twórcze. Zasoby przydatne w twórczości 
muszą się jednak odznaczać specyficznymi właściwościami, które, ze względu 
na poznawczą i praktyczną przydatność modelu, przedstawię bardziej szczegó
łowo.

Procesy intelektualne

Zdaniem autorów, niezbędne do twórczości są trzy strategiczne intelektualne 
umiejętności: (1) umiejętność definiowania i redefiniowania problemów, 
(2) umiejętność myślenia dywergencyjnego i (3) umiejętność myślenia intuicyj
nego. Dzięki tej pierwszej człowiek potrafi zobaczyć stare problemy w nowy 
sposób. Redefiniowanie wymaga jednak najpierw umiejętności definiowania 
problemów i stawiania właściwych pytań, do czego niezbędne jest ogarnięcie 
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jakiejś dziedziny z wielu punktów widzenia i rozpoznanie w niej ważnych bra
ków.

Druga strategiczna umiejętność to myślenie dywergencyjne, czyli produko
wanie dużej ilości różnych pomysłów, co w sytuacjach problemowych może 
zwiększać szanse znalezienia jakiegoś rozwiązania. Osoby twórcze nie tylko 
umieją produkować takie pomysły, ale także umieją to robić w sposób strate
giczny oraz umieją wykorzystywać te pomysły.

Trzecia złożona umiejętność to myślenie intuicyjne, które osoby twórcze sto
sują bardziej efektywnie i częściej niż osoby mniej twórcze6.

6 R. Sternberg rozwinął własną teorię wglądu w pracach: Sternberg R.J., Davidson J.E., The 
mind of the puzzler. „Psychology Today”, June 1982, s. 37-44 oraz Sternberg R.J., Davidson J.R. 
(1995) (red.), The nature of insight. Cambridge, MA, MIT Press.

Intuicja umożliwia wyłuskiwanie ze strumienia danych tego, czego nie widzi 
większość ludzi, a co jest potrzebne dla jakichś celów (np. wyszukiwanie da
nych potrzebnych do zrobienia jakiegoś projektu). Inny typ intuicji umożliwia 
łączenie i wpasowywanie elementów w całości, tworzenie z nich syntez i sen
sownych kombinacji, które innym ludziom nie przyszłyby nawet do głowy; 
ajeszcze inny - widzenie nieoczywistych związków i analogii starych informa
cji z problemem (można tu wskazać na przykład widzenie związków między 
tym, co się działo w historii, a organizacją życia w dzisiejszych czasach).

Procesy intuicji (czyli globalne myślenie, myślenie strukturami) rozwijają się 
podczas rozwiązywania problemów natury globalnej, takich jak na przykład 
projektowanie, które stwarza konieczność całościowego oglądu problemu, a nie 
w toku rozwiązywania analitycznych drobiazgowych zadań, typowych dla całej 
szkolnej edukacji. Te twórcze procesy intelektualne nie są uwzględniane 
w tradycyjnych testach inteligencji, dlatego wydają się niezwiązane z twórczo
ścią, ale większość autorów jest przekonana, że inteligencja stanowi jeden 
z głównych zasobów twórczości.

Wiedza

W jaki sposób wiedza z danej dziedziny przyczynia się do twórczości w tej 
dziedzinie? Po pierwsze, wiedza pomaga człowiekowi być świadomym starego 
i krytycznym wobec zastanego, co ułatwia wprowadzenie do dziedziny czegoś 
nowego. Badania wykazują, że zanim człowiek zrobi coś twórczego w danej 
dziedzinie, musi upłynąć co najmniej kilkanaście lat uprawiania tej dziedziny 
(Hayes, 1989). Po drugie, wiedza pozwala człowiekowi zauważyć i skorzystać 
z nadarzających się okazji do twórczości Po trzecie, wiedza umożliwia pracę 
wysokiej jakości, a każda naprawdę twórcza działalność zawsze odznacza się 
wyjątkowąjakością.

Aby jednak wiedza była użyteczna dla twórczości, musi być wiedzą funkcjo
nalną, tzn. nabywaną w kontekście jej używania. Istnieje bowiem wyraźna róż
nica między wiedzą a wiedzą funkcjonalną. Nie wystarczy na przykład znać 
różne techniki (wychowawcze, statystyczne, heurystyki), ale trzeba także wie
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dzieć, kiedy i jak je stosować. Ponadto wiedza powinna być nabywana z prze
konaniem, że do czegoś się przydaje. Jeżeli ktoś pragnie porozumiewać się 
w obcych językach, uczy się skuteczniej niż osoba bez takiej potrzeby. Badania 
wskazują, że im więcej człowiek wie na temat danej dziedziny, tym mniej staje 
się giętki w używaniu tej wiedzy, zaczyna myśleć automatycznie i stereotypowo 
(Sternberg, Frensch, 1989). Jeżeli zaś uprawia on daną dziedzinę przez wiele lat, 
to traci tak ważną dla twórczości świeżość spojrzenia, którą zachowują dzieci. 
Zbyt dużo wiedzy, zwłaszcza pamięciowej, może przeważyć szalę i staje się ona 
czynnikiem hamującym, a nie wspomagającym twórczość.

Styl intelektu

Jeszcze innym ważnym zasobem twórczości jest styl poznawczy, czyli prefe
rowany przez daną osobę sposób używania własnej inteligencji, zdolności 
i wiedzy. R. Sternberg opracował własną taksonomię stylów poznawczych. 
Uznając je, na wzór zarządzania państwem, za rodzaj umysłowego zarządzania 
sobą, wymienia on kilkanaście rodzajów takich preferencji, w tym trzy, które 
pełnią funkcje odpowiadające trzem rodzajom władzy państwowej: legislacyjne, 
wykonawcze i kontrolno-oceniające (Sternberg, 1988b). Osoba o legislacyjnym 
stylu poznawczym preferuje globalne spojrzenie na problemy, lubi je wynajdy
wać, lubi tworzyć nowe systemy reguł i nowe sposoby widzenia rzeczy, widzi 
„las”, a nie „poszczególne drzewa”, preferuje luźno ustrukturowaną aktywność 
i zajęcia wymagające konstruktywnego planowania, a to wszystko sprzyja twór
czości, w przeciwieństwie do obu pozostałych stylów. Styl wykonawczy prze
jawia się w zamiłowaniu do wykonywania zadań, wprowadzania reguł, do po
stępowania według nich, do sprawdzania, który ze sposobów jest najlepszy dla 
osiągnięcia danego celu. Ludzie o takich skłonnościach wolą zadania jasne 
i wyraźnie ustrukturowane. Styl kontrolno-oceniający oznacza tendencję do 
oceniania, analizowania i krytykowania. Osoba, u której dominuje ten styl umy
słu, lubi oceniać zasady, procedury, struktury, badać ludzkie zachowanie, prefe
ruje pisanie recenzji, analizowanie zdarzeń i sytuacji lub działanie w roli roz
jemcy czy mediatora.

Najbardziej, zdaniem autorów, sprzyja twórczości styl legislacyjny, bowiem 
każda twórczość wymaga całościowego ujmowania sprawy: abstrahowania, 
ekstrapolowania, generalizowania, inaczej gubi się całość w szczegółach. Wyni
ki badań empirycznych na ten temat nie są jednak całkiem jednoznaczne (zob. 
rozdział 1.3).

Osobowość

W twórczości, zwłaszcza długoterminowej, ważne są niektóre cechy osobo
wości. Autorzy wymieniają pięć takich cech: tolerancja na wieloznaczność, 
dążność do pokonywania trudności i wytrwałość, dążenie do rozwijania się, 
podejmowanie umiarkowanego ryzyka, odwaga przekonań i wiara w siebie.
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Tolerancja na wieloznaczność pomaga znosić okresy, gdy trzeba znaleźć 
pomysł czy rozwiązanie, które nie daje się łatwo odszukać. Zwykle powoduje to 
niepokój, emocjonalny dyskomfort (czy sobie poradzę, czy to będzie dobre, czy 
nie za późno etc.) oraz pokusę, aby poprzestać na tym, co się już zrobiło, choć 
wiadomo, że można coś zrobić lepiej. Nieumiejętność znoszenia wieloznacz
nych sytuacji może na dobre zablokować twórcze myślenie człowieka. Toleran
cji na sytuacje wieloznaczne, umiejętności czekania, zastanawiania się, ponow
nego przemyśliwania sprawy można się nauczyć tylko wtedy, gdy przeżywa się 
takie sytuacje, czyli podczas rozwiązywania rzeczywistych, trudnych proble
mów.

Każda osoba, która wymyśla coś nowego, zawsze musi przy tym pokonywać 
wiele przeszkód. Dlatego wytrwałość wobec przeszkód i umiejętność ich poko
nywania często decydują o sukcesie. Sternberg i Lubart proponują, aby myśleć 
o przeszkodach w kategorii gier, jako o elemencie każdego przedsięwzięcia 
i każdego działania. Rzecz w tym, że wszyscy napotykają przeszkody, ale tylko 
niektórzy (w tym kreatywni) umiejąje przezwyciężać.

Istotą twórczości są nowe pomysły. Twórczość wymaga nieustannej pogoni 
za pomysłami, ciągłego ich rozwijania i przekształcania, bo coś, co było wspa
niałą ideą, po jakimś czasie może już nią nie być. Niektóre osoby obawiają się, 
że ich kolejne pomysły będą gorsze niż wcześniejsze i często kończą twórczą 
karierę, zanim jeszcze ją rozpoczną. Takim ludziom brak wystarczającej moty
wacji do nieustannego rozwijania siebie, nie przez akumulację wiedzy, lecz 
poprzez jej wypróbowywanie.

Wszelka twórczość to także podejmowanie ryzyka, które jest tym większe, 
im większa ranga twórczości. Ryzyko wynika z sytuacji, w której nie ma goto
wego programu działania, w której nie wiadomo dokładnie, co i jak robić. Ba
dania wykazują, że z wiekiem zmniejsza się u dzieci tolerancja na niepowodze
nie i skłonność do podejmowania działań ryzykownych (Clifford, 1988), a i my 
dorośli nie jesteśmy skłonni do wychylania się i ryzykowania negatywnych 
opinii.

Każda twórcza jednostka przeżywa też w swoim życiu chwile, kiedy wątpi 
w to, co robi, zwłaszcza gdy rozpocznie się pasmo niepowodzeń. I znów trzeba 
myśleć o tym w kategoriach naturalnego porządku: ludzie raz bywają na wozie, 
raz pod wozem. Pomocna bywa wtedy wiara we własne siły. Nie chodzi tu 
o pewność, że to co robimy jest doskonałe, ale o podstawowe zaufanie do siebie, 
które czasami jest jedynym oparciem człowieka w trudnej drodze twórczości. 
Wiarę w siebie nabywa się dzięki sukcesom, a te mają w danej dziedzinie tylko 
osoby utalentowane w tej dziedzinie i wytrwale pracujące.

Motywacja

Wśród motywacyjnych zasobów twórczości wymienia się motywację zada
niową (task focusing), czyli to wszystko, co koncentruje uwagę człowieka na 
danym zadaniu, oraz motywację celu (goal-focusing), w której wykonywana 
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czynność czy zadanie jest środkiem do jakiegoś celu, np. do uzyskania oceny, 
pieniędzy, czyjegoś uznania. Zdaniem autorów, twórcze osoby kierują się mo
tywacją zadaniową i mocno angażują się w to, co robią, bo sukcesy nie spadają 
z nieba, ale ludzie na nie pracują. Jakie zatem są typowe motywy skłaniające do 
twórczości?

Liczne badania nad rolą motywacji w twórczości prowadziła T. Amabile 
potwierdzając, że ludzie zachowują się bardziej twórczo wobec problemów, gdy 
rozwiązują je przez wzgląd na siebie, z własnej ciekawości (Amabile, 1983) i że 
zewnętrzne nagrody lub kary niszczą tę wewnętrzną motywację (Lepper, Cree- 
ne, Nisbet 1973). Innym kluczowym motywem twórczości jest motywacja do 
doskonałości w robieniu czegoś, bo twórcza jednostka musi być w danej dzie
dzinie nie tylko dobra, ale wręcz wspaniała (White, 1959). Zewnętrzne nagrody 
mogą sprzyjać twórczości tylko wtedy, gdy nie odrywają uwagi człowieka od 
tego, co robi, gdy mogą wzmocnić już istniejącą motywację zadaniową lub 
w końcowej fazie twórczości, która zwykle wymaga wytężonej pracy (Amabile, 
1988b).

Środowisko

Korzystny dla twórczości kontekst środowiskowy to miejsca, ludzie, oko
liczności, które rozpalają twórcze pomysły, zachęcają do ich rozwijania i wyko
rzystywania, nagradzają pomysłowość i jej owoce. Twórcze pomysły rozpala 
dom, w którym uprawia się różnego rodzaju hobby, szkoła, gdzie dziecko może 
tworzyć wiedzę, a nie tylko ją konsumować, gdzie ma okazję i zachętę do eks
perymentowania, eksplorowania, uczenia się różnorodnych form pracy umysło
wej: dyskutowania, referowania, obserwowania, realizowania projektów. Dopie
ro ten szeroki repertuar umysłowych działań umożliwia twórcze uczenie się: 
wybieranie, selekcjonowanie, strukturowanie wiedzy, znajdowanie powiązań 
między faktami oraz zastosowań wiedzy, dostrzeganie problemów, formułowa
nie i obronę własnego stanowiska w różnych sprawach. Środowisko zachęcające 
do rozwijania pomysłów gwarantuje materialne środki, pomoc oraz czas na 
robienie tego, co się lubi pod kierunkiem dobrego fachowca w danej dziedzinie. 
Zachętą do twórczości może też być nagradzanie twórczych pomysłów.

Autorzy twierdzą, że aby możliwe było tworzenie, nie wystarczy zwyczajne 
współdziałanie wszystkich wymienionych zasobów. Każdy z nich musi ponadto 
mieć znaczny wkład do tego procesu i właśnie dlatego twórczość pojawia się tak 
rzadko.

Model Urbana

Podobny komponentowy model, syntetyzujący wyniki rozmaitych badań, 
koncepcji i teorii twórczości, proponuje K. Urban (1992), który do podstawo
wych zasobów twórczości włącza:
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- myślenie dywergencyjne (płynność, giętkość, oryginalność myślenia, ela- 
borację i wrażliwość na problemy);

- inteligencję, pamięć i ogólną wiedzę jednostki (myślenie analityczne, syn
tetyczne, pamięć, ocenianie, rozumowanie);

- specyficzną wiedzę i specyficzne dla danej dziedziny umiejętności;
- koncentrację i zaangażowanie w zadanie (selektywność aktywności, wy

trwałość i uporczywość);
- specyficzne motywy (potrzeba nowości, bawienia się, ciekawość, samo

realizacja, obowiązkowość);
- tolerowanie niejasności (otwarcie na doświadczenia, gotowość do podej

mowania ryzyka, humor).
Trzy pierwsze składniki reprezentują aspekt poznawczy, trzy następne - 

aspekt osobowościowy. Zdaniem Urbana, żaden z pojedynczych elementów nie 
jest wystarczający do uruchomienia procesu twórczego. Dopiero wszystkie ra
zem tworzą system funkcjonalny o zmiennej strukturze subkomponent, która 
zależy od rodzaju, stadium czy fazy twórczego działania, a także od warunków, 
w jakich ono przebiega. Brak jakiegokolwiek elementu tej układanki całkowicie 
blokuje twórczość człowieka.

Podsumowując, należy stwierdzić, że modele komponentowe syntetyzują 
wiedzę na temat roli rozmaitych czynników w twórczości, systematyzują, pre
cyzują i integrują rozmaite problemy badawcze. Nasuwają się jednak nieodparte 
pytania o to, kiedy i jak rozwijają się te poszczególne komponenty czy twórcze 
zasoby człowieka. Wiedzy na ten temat dostarczają badania prowadzone 
w psychologii rozwojowej, wydaje się więc, że dla pełniejszego zrozumienia 
mechanizmów twórczości konieczne jest usytuowanie badań w kontekście pro
cesów rozwoju człowieka i badanie twórczości w relacji do określonego pozio
mu rozwoju czy na jego tle. Modele komponentowe nie określają też szczegó
łowo związków między subkomponentami i nie tłumaczą, w jaki sposób wpły
wy z tych wszystkich źródeł zostają zintegrowane podczas twórczego działania.

1.3. Szczególna rola stylu poznawczego w twórczym działaniu 
człowieka

Wśród zasobów twórczości niektórzy badacze przypisują szczególną rolę 
stylowi poznawczemu, podkreślając istotne i bardzo interesujące, choć jeszcze 
niezbyt dobrze poznane relacje między rozmaitymi konstruktami stylu po
znawczego a twórczością (zob. Amabile, 1983; Sternberg, Lubart, 1991a i b; 
Kaufmann, 1995; Martinsen, 1995). Przekonanie o związkach stylu poznawcze
go z twórczością wiąże się z powszechnym, choć może trochę idealistycznym 
rozumieniem stylu poznawczego jako ogólnego, stałego i subtelnego mediatora 
między osobowością człowieka a jego aktywnością poznawczą (zob. Messick, 
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1984). Styl poznawczy oznacza stały, niezależny od treści ani od typu sytuacji, 
automatyczny i niepoddający się subiektywnej ocenie sposób odbioru, przecho
wywania i przetwarzania doświadczenia, na przykład sposób kierowania uwagą 
(zależność od pola), klasyfikowania danych (zróżnicowanie psychologiczne), 
odnoszenia tych danych do posiadanych doświadczeń (tolerancja na poznawczą 
niezgodność), czy też programowania i kontrolowania czynności poznawczych 
(refleksyjność-impulsywność) (Nosal, 1979). Jedni badacze wiążą to pojęcie 
raczej ze strukturami poznawczymi (np. Kogan, 1983), inni - ze strukturami 
osobowości (np. Gregorc, 1985). Należy jednak podkreślić, że funkcjonowanie 
poznawcze zawsze jest „uwikłane w struktury afektywne, temperamentalne 
i motywacyjne jako część osobowości człowieka” (Martinsen, 1997, s. 145). 
Historia badań nad stylem poznawczym wskazuje zresztą, że zawsze traktowano 
go jako rodzaj metaregulatora, czyli regulatora wyższego rzędu (por. pojęcie 
metastrategii Royce’a (1974), metakomponent Sternberga (1985), czynników 
drugiego rzędu Martinsena (1997)). Regulator ten wywiera wpływ na wszystkie 
wybory i decyzje człowieka. W związku z tym podejrzewano, że może się on 
przejawiać we wszystkim, co człowiek robi, także w twórczości, i że w dodatku 
może sprzyjać twórczym działaniom lub je blokować.

Badania nad stylem poznawczym zdecydowanie najczęściej koncentrują się 
wokół wymiaru wewnętrzne vs zewnętrzne standardy regulacji zachowania. 
Wskazują na to liczne badania nad następującymi wymiarami funkcjonowania: 
zależność vs niezależność od pola; introwersja ekstrawersja; kontrola we
wnętrzna kontrola zewnętrzna; percepcja vs intuicja; myślenie vs uczucia; 
uczenie się głębokie uczenie się powierzchowne (Entwistle, 1981); metafo- 
ryzm racjonalizm w empiryzm (Royce, 1974). I zdaje się, że twórczości 
sprzyja raczej dominacja regulatorów wewnętrznych niż zewnętrznych. Więk
szość badaczy wskazuje na przykład na pozytywny związek między niezależno
ścią od pola a rozmaitymi miarami twórczości (testowej). Pewien stopień auto
nomii funkcjonowania wobec nacisków danych zewnętrznych rzeczywiście 
wydaje się sprzyjać twórczości, ale niektóre badania wskazują, że może tu cho
dzić nie tyle o stały sposób funkcjonowania, ile o giętkość w zakresie poznaw
czej autonomii, stosowną do wymagań sytuacji (Noppe, 1996). Ponadto osoby 
uznane za twórcze często okazują się zależne od pola (Bloomberg, 1971). 
W badaniach nad dziećmi stwierdzono jednak, że dzieci niezależne od pola 
zupełnie inaczej się bawią niż dzieci zależne od pola: stosują one strategie bar
dziej odpowiednie do sytuacji, są bardziej giętkie w myśleniu, lepiej umieją 
komunikować własne pomysły i mają większe zdolności do przewodzenia, a to 
wszystko sprzyja rozwijaniu twórczości i zarazem jest przejawem twórczych 
umiejętności (Saracho, 1992).

Jeszcze bardziej niejasne są związki twórczości z tym wymiarem stylu po
znawczego, który odnosi się do szybkości decydowania w warunkach niepew
ności (refleksyjność impulsywność). Mimo wielu psychometrycznych zalet 
tego konstruktu (łatwy, rzetelny i stabilny pomiar) nie udało się sprecyzować 
jednoznacznych kierunków zależności między obydwoma zjawiskami. Biorąc 
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pod uwagę empirycznie stwierdzony fakt, że twórcze pomysły przychodzą do 
głowy dopiero po pewnym czasie zajmowania się daną aktywnością, można 
byłoby oczekiwać pozytywnych związków twórczości raczej z refleksyjnością 
niż impulsywnością. Badania, w których uwzględniano dwa niezależne wymiary 
refleksyjności-impulsywności, a mianowicie tempo i dokładność pracy, wska
zują, że w parze z testową twórczością idą wprawdzie szybkość i dokładność 
pracy, ale także relaksowa postawa, którą znamionują powolność i brak dokład
ności. Wyraźnie natomiast szkodzi twórczości zbytnie nastawienie na popraw
ność (wolne tempo i dokładność) oraz nieuwaga i brak moty wacji (szybkie tem
po i niedokładność) (Broberg, Moran III, 1988). Z badań wynika więc jedno
znacznie, że twórczość wymaga i szybkiego, i wolnego funkcjonowania, że 
sprzyja jej zarówno mobilność umysłowa, jak i umiejętność kontroli.

Q. Martinsen, który krytycznie odnosi się do wszystkich uproszczonych 
dwubiegunowych konceptualizacji różnych aspektów stylu poznawczego, a tym 
bardziej do szukania powiązań między nimi a twórczością, rozwija i precyzuje 
jedną z takich konceptualizacji, a mianowicie wywodzącą się z teorii Piageta 
koncepcję stylu asymilacyjnego-eksploracyjnego Kaufmanna (1979). Styl asy- 
milacyjny oznacza preferowanie czynności związanych regułami, widzenie 
nowego poprzez stare; styl eksploracyjny zakłada otwartość i preferencje dla 
nowego spojrzenia na znane obiekty. I choć znowu nasuwają się proste przy
puszczenia, które wiążą z twórczością raczej styl eksploracyjny, Martinsen wy
kazał, że zależy to także od zadania, motywacji i nastroju osoby badanej (Mar- 
tinsen, 1993).

Powiązania z twórczością zdają się mieć także zaproponowane przez 
M. Kirtona wymiary stylu poznawczego określane jako adaptacyjność-innowa- 
cyjność, choć i tu wyniki badań nie są jednoznaczne. Osoby o adaptacyjnym 
stylu funkcjonowania koncentrują się na rozwiązywaniu problemów, i to 
w sposób wypróbowany, są rzetelne, przewidywalne, skuteczne i uwzględniają 
krytykę. Innowatorzy preferują natomiast odkrywanie nowych problemów, cią
gle poszukują nowych sposobów ich rozwiązywania, są zmienni w swoim po
stępowaniu, często naruszają rozmaite zasady i nie uwzględniają krytyki (Kir- 
ton, 1976; Sołowiej, 1988). Sam autor zdecydowanie zaprzecza, jakoby to in
nowacyjność szczególnie predysponowała do twórczości i twierdzi, że adapta- 
cyjność-innowacyjność to stylistyczne cechy, które można odnieść do każdego 
działania (Kirton, 1994). Inne badania wskazują jednak, że to właśnie innowato
rzy osiągają wyższe wyniki w niektórych przynajmniej pomiarach twórczości 
(Isaksen, Puccio, 1988; Gelade, 1995), a jeszcze inni badacze wiążą innowacyj
ność nie tyle ze sposobem poznawania, ile z dążeniem do poszukiwania wrażeń 
(Zuckerman, 1979).

Sposobem obejścia trudności, związanych z tradycyjnym dychotomizowa- 
niem różnych aspektów stylu poznawczego, jest próba ich hierarchizacji i stwo
rzenia koncepcji stylów nadrzędnych czy podrzędnych. Na przykład, R. Riding 
i I. Cheema uznają za nadrzędne dwa wymiary: analityczność vs globalność oraz 
wyobrażeniowość vs werbalizację (1991). Zwłaszcza zróżnicowanie na wymia
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rze analityczność-globalność, którego neuroanatomicznych podstaw upatruje się 
w dominacji którejś z półkul mózgowych, jest wyjątkowo często przedmiotem 
rozmaitych badań, przy czym związki z twórczością wykazuje raczej zintegro
wany styl myślenia (Kershner, 1985), niż któryś z tych skrajnych sposobów 
funkcjonowania poznawczego. Brak natomiast badań na temat związku z twór
czością wymiaru wyobrażeniowość vs werbalizacja.

Wśród rozmaitych koncepcji stylu poznawczego wyjątkową konceptualiza- 
cję stworzył R. Sternberg, włączając styl poznawczy do swojej teorii inteligencji 
rozumianej - szeroko - jako rodzaj mentalnego zarządzania sobą (Sternberg, 
1985; 1988b). Uwzględniając sześć kryteriów, takich jak funkcja, forma, po
ziom oddziaływania, zakres wpływu, przydatność oraz sposób uczenia się, autor 
ten wyodrębnił aż 13 różnych stylów, z których trzy omówiono w poprzednim 
podrozdziale. Ponadto autor kategoryzuje wszystkie te style w dwie nadrzędne 
grupy: style typu I (np. legislacyjny, globalny, liberalny), które sprzyjają twór
czości, oraz style typu II (np. wykonawczy, analityczny, konserwatywny), które 
charakteryzują zwyczajne działania ludzi (Sternberg, 1997). Na podstawie ob
szernych badań dorosłych (n=6261), wykonujących twórcze zawody, stwierdzo
no pozytywny związek między twórczą produktywnością a stylem innowacyj
nym i syntetyzującym oraz ze stosowaniem szerokiego repertuaru stylów (Gua- 
stello, Shissler, Driscoll, Hyde, 1998).

Omawiając indywidualne właściwości funkcjonowania poznawczego sprzy
jające twórczości, w tym preferencje poznawcze, A. Matczak stwierdziła, że 
„proste badania korelacyjne nad wyznacznikami twórczości skazane są często 
na niepowodzenie; należałoby raczej próbować określać rolę różnych zdolności, 
preferencji i innych właściwości indywidualnych w różnych fazach procesu 
twórczego” (Matczak, 1982b, s. 31). Obecnie, w dwadzieścia lat później, 
w badaniach nie chodzi już o to, które style są bardziej czy mniej twórcze, lecz 
właśnie o zbadanie „roli stylu w wyjaśnianiu ogromnego zróżnicowania w za
kresie twórczych zachowań” (Puccio, Treffinger, Talbot, 1995, s. 159). Dane 
empiryczne sugerują zresztą, że związek stylu poznawczego z twórczością może 
być modyfikowany przez inne czynniki (np. płeć, inteligencję) i zależy także od 
konkretnego zadania (Kershner, 1985).

Wyniki badań przemawiają więc za tym, że twórczości mogą sprzyjać inne 
preferencje poznawcze niż działaniom rutynowym, ale wskazują też, że podczas 
tworzenia współwystępują różne style, których wpływ bywa w dodatku modyfi
kowany przez inne czynniki podmiotowe i sytuacyjne. Niemniej jednak oczeki
wanie zależności między twórczością człowieka a jego stylem poznawczym 
nadal wydaje się całkowicie uzasadnione, choć trudne do wykrycia przy zasto
sowaniu uproszczonych konstruktów stylu poznawczego, w dodatku w większo
ści badanych metodą samoopisu oraz przy użyciu „wypranych z osobowości”, 
trywialnych zadań mierzących poziom twórczości człowieka.
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1.4. Rola zadań w sterowaniu twórczą aktywnością

Pierwszym krokiem w poznawaniu zachowania ludzi 
jest zbadanie struktury zadań, jakie oni rozwiązują.

(Brunswik, cyt. Kozielecki, 1977, s. 51)

Na wstępie należałoby uściślić znaczenie terminów zadanie, problem, sytua
cja twórcza. Według Nęcki (1994b), zadania są gotowe, a problemy trzeba od
krywać. Zdaniem zaś Okonia, problem to zadanie, w którym występuje jakaś 
trudność praktyczna lub teoretyczna, wymagająca aktywności badawczej, która 
prowadzi lub nie do rozwiązania tej trudności (Okoń, 1987). Należy jednak 
podkreślić dwustronną zależność między tymi dwoma pojęciami. W toku reali
zacji gotowych zadań często napotyka się trudności, a wtedy zadania stają się 
problemami. Z kolei aby rozwiązać jakikolwiek problem, trzeba otrzymać lub 
postawić przed sobą takie zadanie. Zadanie to struktura natury motywacyjnej, 
problem - natury poznawczej. Problemy są nieodłączną częścią życia każdego 
człowieka, ale samo dostrzeżenie, a nawet zdefiniowanie problemu wcale nie 
wystarcza do podejmowania prób jego rozwiązania, dopóki człowiek nie posta
wi przed sobą takiego zadania.

Od dawna wiadomo jednak, że zadanie - bezpośredni czynnik uruchamiają
cy czynności - nie działa w próżni, ale na tle całej sytuacji (kontekstu). Czło
wiek nie reaguje na samo zadanie, ale działa stosownie do sytuacji, która może 
znacznie zmodyfikować znaczenie zadania. Różnice między tymi pojęciami 
zdaje się pokazywać następujące uszeregowanie znaczeń: środowisko (jest źró
dłem) sytuacji, sytuacje (sąźródłem) problemów, problemy (sąźródłem) zadań.

W licznych rozważaniach teoretycznych oraz badaniach stwierdza się, że 
istotną rolę we wzbudzaniu twórczych czynności pełnią zadania, i to zarówno 
stawiane przed podmiotem, jak i przezeń wybierane czy wytwarzane. Dla pod
kreślenia pewnej trudności tych zadań mówi się o problemach, a nawet o sytu
acjach (sytuacjach problemowych), przez które obecnie rozumie się nie tylko 
sam problem-zadanie, ale całokształt czynników zewnętrznych wpływających 
na osobę podczas rozwiązywania zadania (Stasiakiewicz, 1984). W badaniach 
nad twórczością docenienie i uwzględnienie owego sytuacyjnego wpływu jest 
szczególnie ważne z racji wielokrotnie udokumentowanych właśnie jej sytu
acyjnych uwarunkowań (zob. podrozdział 1.1.2).

W literaturze wymienia się wiele właściwości zadań, które wzmagają czy 
pobudzają aktywność twórczą, jednak każdy autor podkreśla inny ich aspekt. 
Najczęściej mówi się, że skutecznie spełniają tę rolę zadania problemowe, dy- 
wergencyjne, niepewne, dynamiczne i złożone, nowe, poznawczo dostępne, 
ciekawe, podmiotowo ważne, podmiotowo sterowane7. Wymienione właściwo
ści mają jednak względny charakter, chodzi raczej o percepcję całej sytuacji 

7 W sytuacjach eksperymentalnych można by te właściwości dowolnie kombinować.
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przez podmiot w tych właśnie kategoriach. Tradycyjnie wymienianą grupą 
zmiennych, od których zależy efekt działania, są także stałe i zmienne właści
wości osoby, w tym właściwości rozwojowe, tworzące razem z czynnikami 
sytuacyjnymi złożone układy zależności. Należy przy tym podkreślić, że układy 
te zmieniają się doraźnie w trakcie i pod wpływem działań, w wyniku po
dejmowanych działań zmienia się bowiem cala sytuacja. Układy zależności 
mogą też zmieniać się trwale, np. pod wpływem nowych doświadczeń podmiotu 
czy nowej organizacji jego funkcjonowania.

Dywergencyjność. Od czasów Guilforda pojęciem najbardziej związanym 
z twórczością jest pojęcie myślenia dywergencyjnego czy zdolności dywergen- 
cyjnych, które dla wielu autorów stanowi istotę twórczego myślenia. Choć licz
ne badania podważają zaufanie do takich interpretacji (zob. Maruszewski, 
1993), to jednak nigdy nie kwestionowano zasadności użycia terminu „dywer- 
gencyjny” w odniesieniu do specyficznych zadań i problemów. Wprawdzie 
zadanie problemowe nigdy nie jest samo przez się dywergencyjne czy konwer- 
gencyjne, staje się takie dopiero w percepcji i rozumieniu podmiotu, to jednak 
łatwo można wskazać na takie właściwości zadania, które czynią tę interpretację 
bardziej lub mniej prawdopodobną. Jedną z tych właściwości jest stopień nie
określoności sytuacji.

Nieokreśloność. Zadania źle określone cechuje przede wszystkim brak lub 
niedostatek informacji o wszystkich elementach pola zadaniowego, brak zaufa
nia do ich źródła, brak celu, brak jasnych kryteriów ocen, brak wiedzy o sposo
bach czy alternatywach działania (Kocowski, 1991). Z tych właśnie powodów 
sytuacja niedookreślona wręcz „domaga się” twórczości.

Niepewność. Chociaż niepewność jest uznawana za najważniejszą właści
wość sytuacji otwartych (Cohen, 1972), aspekt niepewności i w ogóle aspekty 
probabilistyczne nie były, jak dotąd, systematycznie rozważane i badane na 
gruncie psychologii twórczości, lecz tylko w psychologii decyzji. Na niepew
ność sytuacji składa się niepewność bezwarunkowa, obiektywnie zawarta w tej 
sytuacji, oraz niepewność warunkowa pochodzenia podmiotowego, zależna od 
stanu struktur analizujących dane o rzeczywistości oraz o własnych możliwo
ściach podmiotu (Lewicka, 1993, s. 26). Człowiek działający w sytuacji może 
więc spostrzegać ją i czynić mniej lub bardziej niepewną, w czym upatruje się 
znaczących dla twórczości różnic między ludźmi. Wiadomo też, że w trakcie 
rozwoju twórczego działania początkowo duża niepewność zostaje znacznie 
zredukowana. Zadanie obiektywnie probabilistyczne i ryzykowne staje się 
z biegiem czasu zadaniem deterministycznym, co podtrzymuje jego przebieg do 
zamierzonego końca, mimo trudności i niepowodzeń. Rola niepewności zmienia 
się więc dynamicznie w toku rozwoju działania twórczego. Osoby twórcze le
piej tolerują sytuacje niepewne albo łatwiej przekształcają sytuacje niepewne 
w pewne, albo też zachodzi jedna i druga możliwość. R. Hogarth (1975) uznaje 
niepewność za jeden z trzech podstawowych wymiarów środowiska, każdej 
sytuacji czy zadania. Chociaż istnieją inne ujęcia wymiarów środowiska, model 
Hogartha wydaje się dogodny do analizy działań twórczych z racji uwzględnię- 
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nia dwóch jeszcze konstytutywnych właściwości zadań-sytuacji, a mianowicie 
ich dynamizmu i złożoności.

Dynamizm i złożoność. Sytuacja jest dynamiczna, jeżeli ulega z biegiem cza
su modyfikacjom i przeobrażeniom pod wpływem działań jednostki czy innych 
osób. Sytuacja jest zaś złożona, gdy występuje w niej wiele elementów składo
wych. Wprawdzie nie ma dowodów na to, aby dynamizm lub złożoność sytuacji 
jakoś szczególnie wzmagały aktywność twórczą jednostki, ale wydaje się to 
całkiem możliwe. Dynamizm jest nieodłączną cechą większości sytuacji, 
w których uczestniczą ludzie (panta ref), a zmienność środowiska na niektórych 
wymusza, a innych pobudza do nieustannych zmian i rozwoju. Gdy człowiek 
ma do czynienia z bardziej złożonym układem danych, tym bardziej potrzebuje 
nowych sposobów ich organizacji. Zdecydowanie większej twórczości wymaga 
okiełznanie rozbrykanej klasy niż pojedynczego ucznia, a także trudniej rozwią
zać problemy ucznia głęboko zaburzonego niż doraźne kłopoty wychowawcze. 
Należy jednak podkreślić, że ludzie mogą modyfikować złożoność sytuacji 
(wzbogacać ją lub zubażać), zależnie od zróżnicowania ich układu poznawcze
go.

Poznawcza dostępność. Sytuacja jest dostępna poznawczo dla kogoś, kto 
dysponuje określoną wiedzą i umiejętnościami, bo percepcja sytuacji zależy od 
doświadczeń osoby, a zarazem jest sprawdzianem tej wiedzy i umiejętności. 
Aby cokolwiek stworzyć w dowolnej dziedzinie życia, trzeba posiadać w tej 
dziedzinie elementarną choćby wiedzę i umiejętności. Odpowiednia wiedza jest 
jednym z podstawowych zasobów twórczego człowieka, co podkreślają zwłasz
cza R. Sternberg i T. Lubart w inwestycyjnej koncepcji twórczości. Jeżeli czło
wiek sam podejmuje zdania, dobiera je według własnych możliwości. Jeżeli zaś 
stawiamy je przed nim, musimy uwzględniać ten ważny warunek.

Nowość. Nowość jest jedną z najczęściej wymienianych właściwości zadania 
problemowego wzmagających aktywność twórczą, co wydaje się stwierdzeniem 
całkiem banalnym. Jeżeli bowiem mamy do czynienia z nowością i nie mamy 
gotowych schematów zachowania, to musimy wytworzyć nowe. Nowość, po
dobnie jak inne twórczogenne właściwości zadania, ma charakter relacyjny 
i zależy od dotychczasowych doświadczeń w danej dziedzinie. Należy tu dodać, 
że chodzi o nowość umiarkowaną, w której osoba może odnaleźć jakieś powią
zania nowego ze starym. Z drugiej strony, ludzie różnią się znacznie stosunkiem 
do nowości, co przez niektórych uznawane jest za podstawowy wyznacznik 
twórczego funkcjonowania (np. Nęcka, 1994a). Osoba twórcza poszukuje no
wości i preferuje nowość, co wiąże się z poszukiwaniem i preferencją niepew
ności.

Wzbudzanie ciekawości. Zadania ciekawe wzbudzają motywację poznawczą, 
czyli procesy pobudzające, organizujące i ukierunkowujące aktywność poznaw
czą. Motywacja poznawcza steruje procesami poszukiwania informacji, czyli 
aktywnością eksploracyjną i badawczą, niezbędną w sytuacjach źle określonych, 
w których właśnie tych informacji brakuje i potrzebny jest znaczny wysiłek, aby 
je zdobyć lub wytworzyć. Zadanie może wzbudzać ciekawość i związaną z tym 



40

aktywność poznawczą z różnych powodów. Niekiedy człowiek potrzebuje in
formacji w jakimś celu i rozwija aktywność poznawczą w postaci eksploracji 
zewnętrznej i wewnętrznej po to, aby zredukować rozbieżność między tym ce
lem a stanem aktualnym. Zadanie może też być interesujące samo w sobie, 
a wtedy aktywność poznawcza wytwarza stymulatory podtrzymujące jej trwa
nie. U osób twórczych charakterystyczną cechą tej motywacji jest łatwość 
wzbudzania oraz specyficzna silna satysfakcja dająca niezależność od zewnętrz
nych wzmocnień, a jednocześnie zasilająca procesy wykonawcze. Z badań 
A. Tokarz (1985) wynika, że autonomiczna motywacja poznawcza, czyli czysta 
ciekawość, zwiększa prawdopodobieństwo pojawienia się twórczych pomysłów 
w toku rozwiązywania problemów otwartych.

Podmiotowa ważność. W dotychczasowych badaniach eksperymentalnych 
nad twórczością nie uwzględniano parametru ważności zadania dla podmiotu, 
zakładając, że każde zadanie jest jednakowo ważne dla wszystkich uczestników 
badania. Zwykle nie kontroluje się też tej zmiennej, choć akurat przy badaniu 
twórczości jej wpływ nie jest bez znaczenia, bowiem człowiek angażuje się 
w tworzenie rzeczy z jakichś powodów dla niego ważnych. Ważność to empi
ryczny wskaźnik preferowanych wartości, ale ludzie różnią się ze względu na to, 
co jest dla nich ważne, nawet jeśli posiadają podobne systemy wartości. Przypi
sywana obiektom ważność jest źródłem największych satysfakcji i dyssatysfak- 
cji człowieka i często motywuje go do działań wbrew racjonalnie pojmowanym 
interesom jednostki. Jeżeli bowiem uzna on zadanie za ważne, oddaje mu się 
bez reszty. Ważność jest funkcją czasu poświęconego na zadanie w warunkach 
całkowitej swobody wyboru działania oraz funkcją przejawianych emocji po
zytywnych lub negatywnych.

Podmiotowa kontrola. Zadania zawierające informację o możliwościach cał
kiem samodzielnego działania, na przykład dobrowolny udział, brak wskazówek 
co do sposobów działania, zwiększają konstruktywną projekcję (Sęk, 1984a), ale 
nie dowiedziono, czy wzmagają czynności twórcze. Zdaniem psychologów 
twórczości, najbardziej pobudzają do twórczości sytuacje, w których nie ma 
żadnych wskazówek dotyczących celu ani sposobu postępowania (zob. Dobro- 
łowicz, 1982), gdy człowiek dostrzega, że może swobodnie wybierać i decydo
wać. W takich warunkach rozwijają się procesy samoregulacji i działanie może 
przebiegać sprawnie i efektywnie, o ile podmiot dostrzega i przywiązuje wagę 
do tych wszystkich swobód. Zwłaszcza uogólnione przekonanie, że jest się auto
rem własnych działań, może sprawiać, że nawet zadania narzucone z zewnątrz 
zmieniają się w percepcji podmiotu w zadania osobiste.

Opisane wymiary sytuacji twórczej, takie jak: możliwość działania w wielu 
kierunkach, nowość, złożoność, czyli pewien stopień trudności, wzbudzanie 
ciekawości, ważność podmiotowa, podmiotowa kontrola, wydają się powiązane 
z sobą. Czy jednak wyzwolą one twórczą aktywność, czy też raczej wzbudzą 
zagrożenie i uniemożliwią skuteczne tworzenie, zależy od całego kompleksu 
czynników i podmiotowych, i sytuacyjnych (zob. rozdział 5.5).



Rozdział 2

ROZWOJOWE PODEJŚCIE DO BADANIA TWÓRCZOŚCI

2.1. Pojęcia „twórczości” i „rozwoju”

Badanie rozwojowych mechanizmów zjawiska określanego mianem „twór
czości” wydaje się podwójnie trudne ze względu na połączenie z sobą dwóch 
niejednoznacznych pojęć: „twórczości” i „rozwoju”, co do których istnieją 
w psychologii różne tradycje oraz różne modele badawcze. Dlatego w tym roz
dziale staram się doprecyzować pojęcie twórczości, sytuując je właśnie w kon
tekście procesów rozwoju psychicznego, co - mam nadzieję - pozwoli lepiej 
zrozumieć istniejące między nimi powiązania i różnice, a także zapobiec nad
używaniu terminu „twórczość” w odniesieniu do zjawisk rozwojowych. Wy
brałam jednak tylko takie ujęcia rozwoju, które pozwalają na poszukiwanie 
między nim a twórczością pewnych analogii lub podobieństw.

Bardzo przydatna okazuje się w tym kontekście definicja rozwoju, według 
której jest on „długotrwałym ciągiem zmian obiektu, ujmowanego jako we
wnętrznie zróżnicowana struktura, ciągiem jakościowych przeobrażeń poszcze
gólnych elementów, relacji między nimi lub całego ich składu, które przebiegają 
w jakimś jednym kierunku i są względnie nieodwracalne oraz spontaniczne, 
czyli wywoływane przez czynniki wewnętrzne” (Krajewski, 1977, s. 24). W tej 
definicji rozwoju mówi się o przeobrażaniu, o zmienianiu się całej struktury 
psychicznej, tak jakby to był pewien rodzaj tworzenia. Jednak pojęcia „twórczo
ści” i „rozwoju” nie są i nie mogą być utożsamiane. W przyjętym przeze mnie 
znaczeniu twórczość jest specyficzną formą aktywności człowieka, natomiast 
rozwój oznacza zmiany, jakim człowiek podlega w ciągu życia. Szukając ana
logii między tymi zjawiskami, często przypisuje się rozwojowi człowieka atry
but twórczego, zwłaszcza w odniesieniu do wczesnych okresów życia. Zdaje się 
jednak, że tylko na początku rozwój dokonuje się niejako u wszystkich dzieci 
jednakowo spontanicznie i twórczo. Ta tzw. twórczość rozwojowa czy twór
czość pierwotna stanowi punkt wyjścia i bazę dla dalszych osiągnięć w tej dzie
dzinie. Jednak w późniejszych okresach można mówić o twórczym rozwoju 
tylko wtedy, gdy człowiek sam zaczyna siebie tworzyć, kiedy podejmuje aktyw
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ność autokreacyjną i nie tylko podlega zmianom, ale także aktywnie je w sobie 
wprowadza8.

8 Niektórzy przypisują rozwój czynności twórczych w filogenezie działaniu mechanizmów 
ewolucji, które selekcjonowały osobniki zdolne do radzenia sobie - dzięki twórczym umiejętno
ściom - w sytuacjach nieoczekiwanych i nierutynowych (Csikszentmihalyi, 1988; Kocowski, 
1991).

Biorąc pod uwagę rodzaj relacji między zmianami natury ilościowej 
i jakościowej, A. Brzezińska dzieli liczne modele rozwoju na trzy podstawowe 
grupy (Brzezińska, 2000, s. 237): (1) modele liniowe, które rozpatrują rozwój 
jako jednostajne kumulowanie się doświadczeń (przyrost, różnicowanie 
i porządkowanie nowych doświadczeń), a zmiany rozwojowe mają charakter 
tylko ilościowy; (2) modele stadialne, w których oprócz fazy ilościowego przy
rostu, różnicowania i porządkowania występuje - o ile zmiany ilościowe osią
gną masę krytyczną - faza plateau, w której zachodzi integracja funkcji na wyż
szym poziomie, czyli zmiana jakości funkcjonowania. Gdy zmiany jakości 
funkcjonowania występują regularnie jedna po drugiej i w ściśle określonej 
kolejności, określa się je jako stadia rozwojowe.

Powyższe modele odnoszą się tylko do procesów opracowywania, czyli 
strukturacji lub konstruowania doświadczenia. Restrukturację doświadczenia 
zakładają natomiast modele cykliczno-fazowe (3), zawierające wszystkie do
tychczas wymienione fazy (przyrost, różnicowanie, porządkowanie, plateau), po 
których następują kolejno faza regresu oraz faza kryzysu w rozwoju danej funk
cji, co jest uznawane za niezbędne dla dalszego jej rozwoju. W tym ujęciu roz
wój jest ścieraniem się nowego ze starym poprzez regularną sekwencję zacho
dzących cyklicznie zmian.

Wobec licznych modeli rozwoju trudno wprowadzić jakąś powszechnie ak
ceptowaną ich kategoryzację. J. Trempała podjął wprawdzie próbę uporządko
wania tych modeli ze względu na dwa kryteria (ukierunkowania zmian rozwo
jowych i sekwencyjności tych zmian), ale najnowsze i najbardziej obiecujące 
koncepcje neokonstruktywistyczne (M. Tyszkowa), kontekstualno-dialektyczne 
(L. Wygotski) czy neofunkcjonalne (P. Baltes) nie znalazły miejsca w tej kate
goryzacji (Trempała, 2000, s. 258). Te nowe koncepcje podkreślają elastyczność 
rozwijającego się systemu, wielość możliwych „punktów dojścia” procesów 
rozwojowych oraz kontekstowe uzależnienie tych procesów. Propozycje Brze
zińskiej i Trempały ułatwiają jednak rekonstrukcję podstawowych sposobów 
myślenia o twórczości w badaniach rozwojowych, które przedstawiam w dalszej 
części rozdziału.
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2.2. Rozwój twórczości z perspektywy różnych modeli teoretycz
nych

2.2.1. Liniowe modele rozwoju twórczości

Zmiany rozwojowe w tym modelu to proces nabywania doświadczeń, który 
ma charakter stopniowego wzrostu w zakresie różnych umiejętności. Jeżeli po
równać taki model zmiany z definicją rozwoju, to nasuwają się wątpliwości, czy 
- skoro brak w nim zmian jakościowych - w ogóle można go potraktować jako 
model rozwojowy. A jednak najwięcej badań nad rozwojem twórczości prze
prowadzono według tego właśnie paradygmatu.

Zmiany, rozgrywające się w dziedzinie twórczych możliwości i osiągnięć 
człowieka na przestrzeni całego jego życia, interesowały już Lehmana (1953), 
ale badania te dotyczyły tylko ludzi wybitnych i w tamtym czasie widziano 
w nich trend liniowy ze szczytem w środkowej fazie życia, odmiennej dla róż
nych zawodów. Taki liniowy model, obrazujący systematyczne narastanie lub 
spadek jakiejś funkcji z wiekiem, przy obecnym stanie wiedzy na temat rozwoju 
nie może już nas całkiem satysfakcjonować. Jednak często nadal mówi się 
w podobnej konwencji o narastaniu, spadku lub zastoju w twórczości rysunko
wej, muzycznej czy literackiej.

O rozwoju twórczości w tym liniowym znaczeniu mówią także badania, 
w których twórczość jest utożsamiana ze zdolnościami dywergencyjnymi czy 
asocjacyjnymi. Zdaniem Guilforda, zdolności dywergencyjne narastają syste
matycznie do około 30. roku życia (Guilford, 1978). Podobny trend rozwojowy 
(od mniej do więcej) uzyskał w swych badaniach Torrance (1962). Zauważono 
jednak kilka załamań regularnej krzywej rozwojowej, określając te momenty 
mianem kryzysowych, co przeczyłoby temu modelowi na rzecz modelu cyklicz
nego (zob. rysunek 1).
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Rys. 1. Rozwój twórczości na podstawie cyklu badań Testami Twórczości Torrance’a 
Źródło: zmodyfikowane wg Lubart, Lautrey, 1995

Nowe eksperymenty z zastosowaniem metod pomysłu Torrance’a niezupeł
nie potwierdzają liniowy charakter zmian w rozwoju zdolności dywergencyj- 
nych. Badania podłużne, obejmujące dzieci od szóstego do siedemnastego roku 
życia wykazały, że przebieg rozwoju płynności, giętkości, oryginalności i opra
cowania zależy od typu zadania testowego (a więc że nie jest on uniwersalny), 
że wymienione właściwości myślenia rozwijają się w różny sposób i nie można 
ich łączyć w jeden globalny wskaźnik twórczości, że wyraźny wzrost zaobser
wowano z wiekiem tylko w dziedzinie opracowywania pomysłów, że wszystkie 
te cechy, z wyjątkiem oryginalności, są podatne na ćwiczenia oraz że w rozwoju 
tych funkcji nie występują żadne kryzysy (Camp, 1994). Do podobnych wnio
sków skłaniają wyniki cytowanych już badań W. Limont (1994), w których 
płynność i giętkość myślenia, mierzone niezależnie w trzech testach guilfordow- 
skich u dzieci w wieku od 7 do 14 lat, także nie wykazywały liniowej zależności 
od wieku (zob. rysunki 2 i 3).
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Rys. 2. Zmiany płynności myślenia z wiekiem w trzech Testach Guilforda 
Źródło: zmodyfikowane wg Limont, 1994, s. 96-97

Rys. 3. Zmiany giętkości myślenia z wiekiem w trzech Testach Guilforda 
Źródło: zmodyfikowane wg Limont, 1994, s. 96-97

Zdaniem Limont mikrozmiany, które zachodzą w płynności i giętkości my
ślenia pod wpływem treningu, powodują w osobowości dziecka zmiany o szer
szym zasięgu (Limont, 1994, s. 120-121). To bardzo ważne spostrzeżenie kie
ruje uwagę na zagadnienie ciągłości rozwoju procesów twórczych w trakcie 
życia i rodzi wątpliwość, czy są to rzeczywiście drobne zmiany systematycznie 
prowadzące do „coraz więcej” (ciągłość), czy też może do „coraz to inaczej” 
(brak ciągłości, wyraźna zmiana jakości w jakimś kierunku).
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2.2.2. Modele stadialne

Koncepcja wyobraźni twórczej L. Wygotskiego

Jakkolwiek teoria rozwoju psychicznego L. Wygotskiego zaliczana jest do 
grupy teorii kontekstowo-dialektycznych, to, co miał on do powiedzenia 
w sprawie twórczości, mieści się w ramach stadialnych modeli rozwoju. Ponie
waż z bogatej spuścizny tego autora w Polsce powszechnie znane są tylko wątki 
dotyczące rozwoju mowy i myślenia pojęciowego, omówię nieco obszerniej 
jego oryginalną koncepcję wyobraźni i twórczości9.

9 Obecnie jedna z prac L. Wygotskiego na temat twórczości jest dostępna w polskim tłumacze
niu (zob. bibliografia).

10 Pamiętajmy, że Wygotski tworzył w latach trzydziestych w okresie budowania komunizmu 
w ZSRR i takie konotacje odnoszące się do fantazji mogły być wtedy na porządku dziennym.

Zdaniem Wygotskiego, u dzieci od najwcześniejszych okresów życia zacho
dzą procesy twórcze, które wyrażają się w zabawie. Jazda na lasce, zabawa lal
ką, w żołnierza, w marynarza, to właśnie początkowe formy kreatywności. Pa
trząc na takie zachowania, można by sądzić, że dziecko wcale nie tworzy, 
a jedynie reprodukuje elementy swojego doświadczenia. Jednak zabawa dziecka 
nigdy nie jest zwykłym przypomnieniem zdarzeń, lecz ich przepracowywaniem 
zgodnie w wymogami danej sytuacji. Twórcza wyobraźnia rozwija się w zaba
wie symbolicznej poprzez interakcje dziecka z jego opiekunami.

Wygotski czyni wyraźne rozróżnienie między wyobraźnią kombinatorycz- 
ną, która charakteryzuje twórcze myślenie (zwaną potocznie fantazjowaniem), 
a wyobraźnią reprodukcyjną, czyli pamięcią treści obrazowych. „Tę twórczą 
aktywność, opartą na kombinatorycznych zdolnościach mózgu, psychologowie 
nazywają wyobraźnią lub fantazją. Ale te terminy w naukowym znaczeniu po
zbawione są lekceważących konotacji wskazujących na fantazję jako na coś 
niepraktycznego, mało istotnego i odnoszą się one do aktywności, dzięki której 
powstała ludzka kultura, produkt ludzkiej wyobraźni i twórczości opartej na tej 
wyobraźni” (Wygotski, 1967, s. 5)10. Twórczość jest więc powiązana z wy
obraźnią, która polega na przekształcaniu treści pamięci w nowe układy, 
w nowe zachowania i służy zarówno adaptacji do przyszłości, jak i zmienianiu 
teraźniejszości.

Korzenie wyobraźni kombinatorycznej (fantazji) tkwią w świecie zwierzę
cym, ale tylko u ludzi funkcjonuje ona jako wyższa funkcja psychiczna dzięki 
włączeniu się języka w procesy rozwojowe i dzięki powstaniu mowy wewnętrz
nej. Podobnie jak inne wyższe funkcje psychiczne zmienia się ona pod wpły
wem języka (Wygotski, 1960, s. 342-343). Ponadto wyobraźnia nie jest - jak to 
się często wydaje - przeciwieństwem rzeczywistości, ale jest konieczną funkcją 
psychiczną, powiązaną z rzeczywistością, bo z rzeczywistości czerpie materiał 
i dzięki niej jednostka może w ogóle przetrwać. Wszystko, co nas otacza, wy
nalazki i kultura, to wyobraźnia skrystalizowana w obiektach, która nie jest 
tylko wyobraźnią geniuszy. Wygotski porównuje twórczość do elektryczności, 
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która znajduje się w błyskawicach, ale i w lampie. Błyskawica to geniusz, ale 
o wiele więcej ludzi łączy, zmienia i tworzy coś nowego, nie pozostawiając po 
sobie nazwiska, przyczyniając się jednak do powstawania dzieł innych ludzi, 
a kolejne ulepszane produkty oznaczają postęp cywilizacji.

Wygotski kontrastuje wyobraźnię dziecka i dorosłego, przedstawiając prze
bieg rozwoju wyobraźni od dzieciństwa do dorosłości jako sekwencję jakościo
wych i ukierunkowanych zmian. U dzieci działalność wyobraźni kombinato- 
rycznej polega na rekonstruowaniu konkretów. Wbrew obiegowym opiniom, 
dzieci mają mniej efektywną wyobraźnię niż dorośli, i to z kilku powodów:
- mają one mniej doświadczeń życiowych i mniej zróżnicowane są ich relacje 

ze światem, a od ilości i jakości doświadczeń zależy zasób wyobrażeń;
- wykazują bardziej elementarne zainteresowania, a więc i motywy fantazjo

wania są często wyłącznie przyjemnościowe;
- wykazują mniejsze zdolności kombinatoryczne;
- fantazja i myślenie stanowią u dzieci odrębne funkcje psychiczne.

Wygotski zwraca uwagę na ubóstwo, powierzchowność i płytkość dziecię
cych fantazji, które wywierają wrażenie tylko na niedoświadczonym obserwato
rze. Dziecko słabiej kontroluje te procesy i dlatego zachowuje się bardzo wyra
ziście. Gdy jednak przyjrzeć się treści wyobrażeń, widać, jak są one ubogie, na 
przykład dziecko przez cały dzień bawi się w tę samą zabawę. Wygotski nazywa 
wyobraźnię dziecka wyobraźnią pasywną, z której pochodzi twórczość synkre- 
tyczna. Ten rodzaj twórczości występuje po trochu w każdej dziedzinie życia, 
jej rudymentarne formy widać zwłaszcza w dziecięcych zabawach. W związku 
z rozwojem poznawczym, wyobraźnia staje się coraz obszerniejsza (rośnie 
wszak zasób doświadczeń dziecka) oraz zmienia się jakościowo poprzez włą
czenie myślenia pojęciowego.

Poniższy rysunek przedstawia linie rozwoju myślenia i wyobraźni wg Ribo- 
ta".

11 Wygotski odwołuje się w swojej koncepcji wyobraźni do modelu opracowanego przez 
T. Ribota (1900/1926) i przedstawia ten model w artykule o wyobraźni dorastających.
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W dzieciństwie wyobraźnia (na rysunku 4 oznaczona linią I) rozwija się nie
zależnie od myślenia pojęciowego (linia oznaczona literą R) i szybciej niż my
ślenie pojęciowe. W adolescencji - i tylko w tym momencie - linie rozwoju 
poznawczego i rozwoju wyobraźni spotykają się (w punkcie x). Ale szansę po
zostania naprawdę twórczymi mają tylko osoby, u których fantazja i myślenie 
pojęciowe wspomagają się wzajemnie (linia rozwoju oznaczona literą N), pozo
stając jednak odrębnymi funkcjami (Wygotski używa terminu konwergencja 
myślenia pojęciowego i wyobraźni). Inni przestają używać fantazji (linia roz
woju oznaczona literą Nj), ale jest to tylko regres, nie zaś całkowita eliminacja 
i twórcza wyobraźnia nigdy całkowicie nie zanika (Wygotski, 1967, s. 29-30).

Tak więc, dopiero w okresie adolescencji fantazjowanie staje się wyższą 
funkcją psychiczną. W tym okresie wiele osób porzuca jednak twórczość 
z powodu zbytniego samokrytycyzmu. Fantazja zaś rozwija się dwóch kierun
kach:

1. Najpierw dominuje fantazjowanie subiektywne, czyli tworzenie we
wnętrznego świata, które wynika z wewnętrznych potrzeb dorastających, tak jak 
zabawa wyrasta z potrzeb dziecka. Wyrazem tego typu fantazjowania jest np. 
twórczość literacka, która kwitnie w okresie dorastania, zastępując twórczość 
rysunkową czy zabawową, a której warsztat dorastający opanowuje, czerpiąc 
z literatury.

2. Pojawia się jednak dość szybko krytyczny stosunek do pisania i zwrot 
w kierunku fantazjowania obiektywnego. Dotyczy ono elementów zewnętrznego 
świata, a polega na intelektualizacji i obiektywizacji fantazjowania. Funkcja ta 
nie rozwija się na użytek nastrojów, emocji, popędów, jak to utrzymuje potocz
na wiedza, ale jest to funkcja niezbędna do rozwoju pojęciowego modelu rze
czywistości. Wyobraźnia jest tak samo potrzebna w geometrii, jak w poezji. 
Wszystko, co wymaga twórczej rekonstrukcji rzeczywistości i co jest związane 
z konstruowaniem czegoś nowego, wymaga nieodzownej porcji fantazji. Dzięki 
intelektualizacji fantazja może oderwać się od konkretnych obiektów 
w kierunku penetrowania świata abstrakcji i dopiero wtedy możliwa jest twór
czość z powodu niezadowolenia ze świata.

Dzięki fantazji dorastający może przeżywać wiele nowych doświadczeń, któ
re się przed nim otwierają, może antycypować przyszłość, konstruować swoje 
życie i je świadomie realizować. W twórczej fantazji widać syntezę emocjonal
nych i intelektualnych aspektów zachowania, widać, jak funkcje psychiczne 
zostają zrekonstruowane i połączone w nowy system, jak powstaje nowa, wyż
sza synteza osobowości. W dorosłości wyobraźnia znowu staje się bardziej kon
kretna, lecz nie operuje już, jak u dziecka na danych zmysłowych, ale na no
wych konkretach stworzonych przez człowieka, które odnoszą się do rzeczy 
niemożliwych do zobaczenia inaczej, jak tylko drogą abstrakcji.

Wyobrażenie w fantazjowaniu jest według Wygotskiego tym, czym zabawka 
w zabawie (1984, s. 208-209). Wyobraźnia jest zatem zinternalizowaną formą 
zabawy. Dorastający przestają się bawić, przestają szukać wsparcia w obiektach 
rzeczywistych, ale zaczynają „budować zamki na lodzie” i marzyć. Materiałem 
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do takiego fantazjowania są coraz bardziej abstrakcyjne wyobrażenia, które 
przestają być tylko „podporą” dla pamięci i myślenia. Wyobraźnia u dorasta
jących staje się bardziej abstrakcyjna i obiektywna, ale nadal nie jest jeszcze 
w pełni dojrzała, czyli tak produktywna, jak u dorosłych. Myślenie pojęciowe 
sprzyja rozwojowi fantazji, bo uwalnia ją od wyłącznie konkretnego materiału 
wyobrażeniowego i dostarcza materiału abstrakcyjnego. Oryginalne zestawienie 
konkretnego i abstrakcyjnego materiału wyobrażeniowego tworzy specyficzne 
podstawy rozwoju fantazji w adolescencji.

Od pasywnej, imitującej wyobraźni dorastający przechodzi więc do aktyw
nego, celowego fantazjowania. Inaczej mówiąc, fantazja dopiero rodzi się 
w okresie dorastania i staje się całkiem świadomą wyższą funkcją psychiczną, 
którą można wykorzystywać na użytek twórczości. Dorastający sam tworzy 
konstrukcje, a nie dzieje się to w nim (podkreślenie moje, D.K.). Rozwój my
ślenia pojęciowego wyostrza wyobraźnię, ułatwia tworzenie powiązań między 
elementami doświadczenia, a fantazjowanie umożliwia rozwój myślenia abs
trakcyjnego i jest absolutnie niezbędną, integralną cechą myślenia reali
stycznego (podkreślenie moje, D.K.).

Fantazjowanie nie jest możliwe, kiedy jednostka nie potrafi abstrahować od 
konkretnej sytuacji ani uwolnić się z ograniczeń konkretnych faktów, a to 
wszystko pojawia się dopiero dzięki abstrakcji. Rozumienie symbolizmu i meta
for wymaga przecież myślenia pojęciowego, a konkretne, pozbawione pojęć 
myślenie jest pozbawione fantazji, bo obie te funkcje są powiązane. Rozwój 
mowy uwalnia człowieka od nacisku bezpośrednich skojarzeń, umożliwia wyj
ście poza te ograniczenia i tworzenie umysłowych konstrukcji.

Konstruktywna wyobraźnia jest zawsze regulowana przez cel, do którego 
jednostka zmierza, i wcale nie służy subiektywnym kaprysom emocji (Wygot- 
ski, 1960, s. 354). Nie jest też bardziej emocjonalną, niższą czy bardziej kon
kretną funkcją psychiczną, jak utrzymywał to Freud. Emocje są przecież równie 
mocno związane z myśleniem realistycznym, jak z fantazjowaniem, a w okresie 
dorastania te trzy kategorie procesów zaczynają tworzyć system (Wygotski, 
1960, s. 346-349). Istotny dla jej rozwoju jest kierunek świadomości od rze
czywistości do względnie autonomicznych i głębszych form aktywności. Wła
śnie rozwój świadomości rodzi możliwość coraz bardziej swobodnego działania 
także w sferze fantazjowania.

W okresie dorastania fantazjowanie ułatwia radzenie sobie z emocjami i z 
sobą samym oraz antycypowanie przyszłości. Gdy tylko powstaje potrzeba cze
goś nowego, pojawia się tam fantazjowanie jako podstawowa funkcja. Fanta
zjowanie jest więc przejawem ludzkiej kreatywności. Zatem związki między 
wyobraźnią i myśleniem są dwustronne, bo tak jak rozumienie rzeczywistości 
wymaga świadomego dystansu wyobraźni, tak twórczość wymaga realizmu.

Podsumowując, można stwierdzić, że - zdaniem Wygotskiego - twórcza 
wyobraźnia rozwija się z symbolicznej zabawy dziecka poprzez jego interakcje 
z opiekunami, że z wiekiem staje się świadomą wyższą funkcją psychiczną 
wskutek połączenia linii rozwoju wyobraźni, myślenia pojęciowego i emocji, że 
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ta synteza przejawia się w dojrzałej twórczości. Poglądy Wygotskiego pozostały 
jednak w sferze teorii i dopiero w ostatnich latach pojawiają się nieliczne bada
nia nad twórczością, prowadzone w tym kontekście (np. Daugherty, 1993).

Koncepcja Urbana

Rozwój twórczości, w znaczeniu jakościowych zmian funkcjonowania, badał 
empirycznie K. Urban. Stworzony przez tego autora Test Twórczości TCT-DP, 
oparty na komponentowym modelu twórczości, przedstawionym w rozdziale
1.2, umożliwia ocenę kilkunastu względnie niezależnych wymiarów twórczego 
rysunku oraz prześledzenie zmian rozwojowych w tym obszarze twórczości 
(Urban, 1991). Z badań autora wynika, że twórczość, w znaczeniu sumy po
szczególnych umiejętności, regularnie rośnie z wiekiem, a niewielki kryzys 
w wieku 6 lat powstaje pod wpływem ograniczeń szkolnych i jest przejściowy.

Rys. 5. Rozwój twórczości na podstawie badań testem TCT-DP Urbana
Źródło: zmodyfikowane wg Urbana, 1991, s. 182

Na rozwój twórczości, badany tą metodą, mają wpływ umiejętności języko
we, bo u dzieci głuchych począwszy od 12. roku życia zaznacza się wyraźny 
spadek wyników (Paszkowska-Rogacz, 1992).

K. Urban zwraca też uwagę na związek między rozwojem poznawczym 
a rozwojem twórczości. Wykorzystując teoretyczne inspiracje Piageta, opisuje 
sześć stadiów rozwoju zachowań twórczych dzieci podczas wykonywania tego 
testu:
Stadium 1. Zachowania irrelewantne: dziecko rysuje, w ogóle nie uwzględ

niając elementów testu.
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Stadium 2. Początki akomodacji: dziecko kopiuje elementy bez żadnych 
zmian.

Stadium 3. Pierwsze asymilacje: dziecko wnosi do rysunku elementarną no
wość, przekształcając niektóre elementy, ale nadal dominuje ko
piowanie.

Stadium 4. Własne schematy asymilacyjne i interpretacyjne: dziecko prze
kształca niektóre elementy, ale każdy oddzielnie.

Stadium 5. Wprowadzanie relacji między elementami: dziecko łączy niektóre 
elementy z sobą.

Stadium 6. Tworzenie całościowych kompozycji tematycznych: dziecko łączy 
wszystkie elementy w jedną całość.

Urban uznaje wyniki uzyskane w TCT-DP za jeden tylko ze wskaźników 
rozwoju twórczości. Podkreśla także, że dzieci w tym samym wieku mogą znaj
dować się na każdym z tych sześciu różnych poziomów twórczości, a więc to 
nie wiek odgrywa w rozwoju tej funkcji najważniejszą rolę.

Inne modele stadialne

Istnieje wiele stadialnych modeli rozwoju twórczości, stworzonych na po
trzeby badań nad wybitnymi dorosłymi i wyjątkowo uzdolnionymi dziećmi. Od 
dawna kwestionowano bowiem przydatność uniwersalnych modeli rozwoju do 
wyjaśnienia rozwoju osób wybitnych. Badania nad takimi wybitnymi jednost
kami zwróciły uwagę na możliwość istnienia różnych wzorców rozwoju, nawet 
„w obrębie” tej samej jednostki ludzkiej (np. Feldman, 1980; Gardner, 1983), 
a także na fakt, że rozwój zawsze dokonuje się w pewnym kontekście dzięki 
interakcji wielu, często zupełnie niezauważalnych czynników (Csikszentmiha- 
lyi, 1988). Daje się też zauważyć wpływ nowych koncepcji rozwoju po
znawczego, np. modeli sekwencyjnych utożsamiających rozwój z samoistną lub 
narzuconą strukturacją i restrukturacją doświadczenia oraz wpływ nowego po
dejścia do rozwoju w ogóle. Obecnie coraz bardziej docenia się w przebiegu 
rozwoju wielorakość dynamicznie powiązanych z sobą procesów zmiany. Na 
przykład, P. Baltes uważa, że rozwój jest procesem selektywnej optymalizacji 
z kompensacją jest zmiennym, wielowymiarowym oraz interakcyjnym syste
mem zysków i strat w zdolnościach adaptacyjnych człowieka. Ma się to odby
wać poprzez maksymalizację zysków, minimalizację strat, wybór celów, wybór 
optymalnych sposobów ich osiągania i reagowanie na ubytki w zasobach pod
czas realizacji wybranych celów (Baltes, 1990). Rozwój zachodzi zawsze 
w określonym kontekście i jest on nie tylko i nie tyle funkcją wieku, ile wszyst
kich normatywnych i pozanormatywnych wpływów na jednostkę (Bronfenbren- 
ner, Crouter, 1983).

Podobnie myśli o rozwoju D. Feldman, który postuluje wieloaspektowość 
rozwoju tzw. cudownych dzieci (Feldman, 1980). Przyjmując model rozwoju 
poznawczego Piageta jako model rozwoju uniwersalnego, twierdzi, że wszystkie 
inne aspekty rozwoju zależą od aktywności jednostki w danej dziedzinie i że 
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rozwój odbywa się w formie nieuniwersalnej wewnątrz danej dziedziny. W tym 
samym czasie w jednostce zachodzą uniwersalne zmiany rozwojowe i zmiany 
w poszczególnych „regionach” rozwoju:

1) w dziedzinie akulturacji (nabywanie wiedzy i sprawności ważnych 
w danej kulturze);

2) w wybranej dziedzinie aktywności (nabywanie wiedzy i umiejętności 
związanych z daną dziedziną);

3) w zakresie wąskiej specjalności (tylko utalentowane osoby osiągają 
szczyty rozwoju danej funkcji).

Rozwój, według Feldmana, to przesuwanie się przez kolejne regiony roz
wojowe konkretnej dyscypliny, co wyjaśnia zjawisko tzw. poziomego przesu
nięcia, czyli fakt występowania u tej samej osoby w tym samym czasie struktur 
charakterystycznych dla różnych etapów rozwoju.

Modele omówione w tym rozdziale podkreślają jakościowe zmiany, które 
dokonują się w procesie rozwoju twórczości: na każdym poziomie rozwoju są to 
coraz to inne struktury, ale przejścia między tymi stadiami nie zakładają chwi
lowej deterioracji tej umiejętności, lecz systematyczny progres. Wzorcem final
nym, do którego zmierza rozwój twórczości jest jednak zawsze twórczość osób 
dorosłych.

2.2.3. Modele cykliczne

W modelach cyklicznych rozwój jest cyklem zmian, które nie zmierzają do 
jakiegoś wzorca (więcej, lepiej), ale wynikają w sposób naturalny z zadań, ról 
podejmowanych przez człowieka w poszczególnych latach życia i są czymś 
koniecznym ze względu na typowe dla danego wieku zajęcia. Wszystkie te 
zmiany są jednakowo ważne z punktu widzenia biegu ludzkiego życia. Zwykle 
mówi się w tym kontekście o przełomach życiowych czy o kryzysach, które 
stanowią reakcję na zmianę pewnej orientacji życiowej i początek czegoś nowe
go w organizacji życia. Z tego punktu widzenia nie istnieje ciągłość procesów 
rozwoju twórczości, bo w każdej fazie rozwoju jest to zupełnie inna jakość, nie 
tylko w znaczeniu nowego stadium, ale w znaczeniu zapoczątkowania no
wego jakościowo procesu rozwoju.

Przykładem takiej koncepcji jest w odniesieniu do twórczości koncepcja
L. Cohen (1989). Autorka ta uważa, że wszelkie uniwersalne i ogólne definicje 
twórczości są nieprzydatne do prowadzenia badań nad jej rozwojem oraz że 
między twórczością dziecka i dorosłego nie ma żadnej kontynuacji. Dlatego 
proponuje patrzeć na twórczość jako na szerokie spektrum zachowań adaptacyj
nych o różnych mechanizmach, w którym można wyróżnić kilka etapów, kieru
jąc się następującymi kryteriami:

1. Cel: od opanowania danej dziedziny do przekształcania tej dziedziny.
2. Nowość: od nowości dla podmiotu do nowości dla świata.
3. Wartość: od wartości podmiotowej do wartości obiektywnej.
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4. Szybkość: od krótkotrwałych do długotrwałych działań.
5. Struktura: od tworzenia struktur do przekształcania struktur.
6. Rezultat: od przystosowania się do świata do przystosowywania świata do 

siebie.
Ciągłość oznacza tutaj tylko tyle, że we wszystkich okresach rozwojowych 

ludzie używają twórczości, ale jest to twórczość realizująca się dzięki całkiem 
odmiennym mechanizmom i z całkiem różnych powodów. Kontinuum obejmuje 
etapy, które nie są koniecznie powiązane z wiekiem, ale zależą głównie od do
świadczenia w danej dziedzinie.

I. Twórczość uniwersalna: uczenie się i odkrywanie nowych rzeczy

Człowiek podejmuje ten rodzaj twórczości, ucząc się nowych rzeczy w danej 
dziedzinie. Dziecko (i nowicjusz) odkrywa i konstruuje nowe pojęcia i relacje, 
ale te odkrycia pozostają tylko w sferze jego myśli, są nowe i wartościowe tylko 
z punktu widzenia jego rozwoju. Typowym przykładem takiej twórczości jest 
tworzenie neologizmów, metafor i systematyczne błędy językowe podczas opa
nowywania mowy. Wszystkie dzieci z upodobaniem nazywają znane rzeczy 
nowymi nazwami, wymyślają nowe, nieistniejące słowa i robią to z wielką 
przyjemnością, w ogóle nie zwracając uwagi, czy ktoś to docenia i zauważa, czy 
też nie. Rozwój człowieka realizuje się właśnie dzięki takim sekwencjom od
kryć, jak odkrywanie funkcji przedmiotów, potem znaczenia pojęć czy reguł 
życia społecznego. Mówi się o tej twórczości jako o wszechobecnej (mundane) 
lub twórczości przez małe „t” (creativity in the small), takie odkrycia bowiem są 
udziałem wszystkich dzieci. Przypomnijmy, że Wygotski zwracał uwagę, iż 
rozwój poznawczy dziecka nie może się odbywać bez udziału fantazji, nie spo
sób bowiem bez niej zrozumieć mechanizmu abstrakcji, która jest zmianą 
punktu widzenia obiektu czy grupy obiektów. Twórczość tego typu odbywa się 
szybko i polega na modyfikowaniu wewnętrznych struktur umysłowych dla 
pogodzenia sprzeczności poznawczych poprzez proste asymilacje i akomodacje. 
Rezultatem tych procesów jest coraz lepsze przystosowanie się do świata i coraz 
lepsze opanowanie danej dziedziny rzeczywistości.

II. Twórczość unikatowa12: pomysły i działania rzadkie w grupie odniesienia

12 Termin ten zaproponowała A. Matczak.

Na tym poziomie jednostka produkuje coś, co jest nowe nie tylko dla niej, 
ale jest unikatowe lub rzadkie na tle grupy odniesienia, a w każdym razie może 
być uznane za takie przez inne osoby. Na przykład, dziecko wypróbowuje wła
sną pomysłowość, nazywając kupę zeschłych liści płatkami kukurydzianymi 
albo używając krzesła jako konia. Czasami podejmuje wysiłek łączenia w my
ślach odległych dziedzin, jeśli zauważy, że te pomysły interesują osoby z naj
bliższego otoczenia. Wprawdzie pomysły nie muszą być obiektywnie nowe ani 
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wartościowe, ale mogą być unikatowe w danej grupie. Niezwykłe pomysły 
przychodzą dziecku tym łatwiej, że nie opanowało ono jeszcze pojęciowej kate
goryzacji rzeczywistości, ale też właśnie dlatego dzieci w tym okresie życia 
tworzą najwięcej absurdów (wygłupiają się). Twórczość unikatowa to przede 
wszystkim pomysłowość i oryginalność, świeże spojrzenie na rzeczywistość, 
giętkość myślowa oraz żywa, wyrazista wyobraźnia. Zwykle czynności te są 
szybkie i dziecko powtarza je przy różnych okazjach, a mechanizm ich powsta
wania polega na asymilowaniu odległych elementów do schematów czynności 
(Heller, 1979), na wypróbowywaniu nowych możliwości przed przekształce
niem schematu w celu dostosowania go do nowej rzeczywistości (początki ko
ordynacji schematów).

III. Twórczość oparta na uzdolnieniach: pierwsze przejawy talentu

Zdaniem L. Cohen, rozwój intencjonalnej twórczości bazuje na uzdolnie
niach w jednej lub kilku dziedzinach, a ponadto wymaga zaangażowania, okazji 
do działania w tej dziedzinie i wsparcia ze strony środowiska. Mówiąc 
o uzdolnieniach, ma ona na myśli różne konkretne, ale ponadprzeciętne umiejęt
ności, np. sportowe, szachowe, muzyczne, językowe, techniczne, kulinarne, 
komputerowe (bardziej szczegółowe niż typy inteligencji wyróżnione przez 
Gardnera, 1983). Dziecko uzdolnione w jakimś kierunku łatwiej opanowuje 
system symboliczny danej dziedziny, staje się jej biegłym znawcą, często bar
dziej kompetentnym niż dorośli, a to, co robi, często zyskuje znaczne uznanie 
i wartość, ponieważ jest nowe i wyjątkowe w porównaniu z tym, co robią inne 
dzieci w tym samym wieku. Przykładem tego typu twórczości może być piszący 
wiersze dziesięciolatek lub trzylatek, który potrafi układać konstrukcje Lego 
z materiału przeznaczonego dla starszych dzieci. Szczególną cechą działania 
tych dzieci jest uporczywe, wręcz kompulsywne podejmowanie wysiłków 
w danej dziedzinie i spędzanie długich godzin na robieniu tego, co dziecko lubi. 
Jest to w rozwoju twórczości okres krytyczny. Wychowawcy muszą bowiem 
dostrzec przejawy talentu w jakiejś dziedzinie, docenić je - choć często nie od
powiadają one tradycyjnym wyobrażeniom na temat talentu - dostarczyć okazji 
do działania i wspierać dziecko w jego wysiłkach. Talenty niezauważone lub 
niedocenione przez rodziców i nauczycieli marnieją lub dziczeją. Twórczość 
wymaga biegłego opanowania wiedzy i umiejętności specyficznych dla danej 
dziedziny nie dla uzyskania powodzenia w nauce szkolnej, ale z powodu zainte
resowania i sukcesów odnoszonych właśnie w tej dziedzinie.

Mechanizm tych zmian bywa opisywany jako pionowe rozwinięcie schematu 
na kolejne dziedziny zainteresowań (zob. Feldman, 1982) oraz czynne wnio
skowanie: dziecko interesuje się kolejno każdą nową dziedziną aktywności, 
dzięki czemu następuje jej asymilacja do wielu różnorodnych schematów (Hel
ler, 1979). Różne odrębne dotychczas systemy, jak np. system poznawczy 
i motywacyjny, integrują się i dopiero w tym momencie mogą się zapewne inte
grować rozmaite komponenty twórczości (Gruber, 1981). Na tym etapie rozwój 
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twórczości jest też narażony na różnego rodzaju kryzysy spowodowane czynni
kami zewnętrznymi (np. brakiem wsparcia, krytyką), jak i samymi zmianami 
w rozwijającej się jednostce (zmiany perspektyw poznawczych, sprzeczności 
i wewnętrzne napięcia). Dalszy rozwój zależy głównie od tego, czy jednostka 
potrafi pogodzić i zharmonizować własne intuicyjne podejście do dziedziny 
z rozwojem myślenia formalnego, bowiem ciągle jeszcze rezultatem rozwoju 
jest przystosowanie się do świata.

IV. Twórczość kierowana: rozwój heurystyk i umiejętności rozwiązywania 
problemów

Dalszy rozwój twórczości odbywa się poprzez rozwiązywanie problemów. 
Na tym etapie dzieci pod kierunkiem nauczyciela ćwiczą się w stosowaniu róż
nych strategii i operacji twórczych podczas rozwiązywania problemów różnego 
rodzaju. Nauczyciel między innymi ośmiela je do podejmowania ryzyka, przy
zwyczaja do systematycznego badania możliwości rozwiązań i do stosowania 
heurystyk typowych dla takich sytuacji. To, co w takich sytuacjach powstaje, 
może mieć ograniczoną wprawdzie, ale jednak jakąś wartość dla kogoś poza 
samym dzieckiem, na przykład gdy ma ono przygotować inscenizację dla młod
szych kolegów, zorganizować wycieczkę czy opracować jakiś projekt.

Czas takich działań najczęściej mierzy się w dniach lub tygodniach. 
W ekspresowym tempie umiejętności heurystycznych uczą człowieka treningi 
twórczości. Ale oprócz technik myślenia ważne jest wzbogacanie wrażliwości 
na rozmaite aspekty rzeczywistości, na piękno, harmonię, prawdę, dobro i od
powiedzialność, co sprawia, że jednostka zaczyna zauważać i rozwiązywać 
problemy, które sama napotyka lub formułuje (Renzulli, 1978).

Mechanizm tych przekształceń opisuje się jako tworzenie związków, stoso
wanie refleksyjnej abstrakcji w radzeniu sobie z nowością w myśleniu, jako 
koordynację schematów i subsystemów przynoszącą w efekcie wzajemne zrów
noważenie struktur (Piaget, 1981). Następuje stopniowe przesunięcie aktywno
ści od podporządkowania się rzeczywistości w kierunku jej zmieniania poprzez 
twórczość. Choć rozwiązywanie problemów jest czynnością bardziej bezosobo
wą niż tworzenie, trwa krócej, nie musi kończyć się wytworem materialnym 
i wymusza specyficzną, analityczną odpowiedź na problem - w przeciwieństwie 
do globalnej syntezy wielu szczegółowych odpowiedzi w postaci dzieła - Cohen 
uważa takie umiejętności, a zwłaszcza metapoznawczą świadomość własnego 
stylu myślenia i sprawowanie nad nim poznawczej kontroli, za wstępny waru
nek dojrzałej twórczości.

V. Twórczość produktywna: wytwarzanie informacji i generowanie pytań

Twórczość produktywna rozpoczyna się wraz z rozwiązywaniem rzeczywi
stych problemów danej jednostki, co prowadzi do nowych informacji w danej 
dziedzinie doświadczenia. Nowe doświadczenie i nowe spojrzenie na świat 
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powstaje wskutek osobistego zaangażowania się jednostki w rozwiązywanie 
nurtujących ją problemów. Na przykład, dziesięciolatek, oprócz konsumowania 
informacji z podręcznika, zaczyna produkować informacje, obserwując i opisu
jąc dokładnie, co dzieje się w pewnym okresie z kociętami, które właśnie się 
urodziły, poszukuje sprawców zanieczyszczenia ścieku, opracowuje przewodnik 
dla małych klientów supermarketu czy gromadzi ludzi i środki, aby pomóc bez
domnym psom. Takie produkty myśli dziecka mają już znaczną wartość spo
łeczną, ale podejmowane są z indywidualnych powodów. Działalność ta staje się 
rozciągnięta w czasie, dziecko może używać różnych heurystyk, ale coraz bar
dziej zarysowuje się jego własny styl tworzenia. Zaczyna ono nakładać własny 
punkt widzenia na rzeczywistość i zmierza w kierunku zmieniania świata zgod
nie z własnymi ideami i wysiłkiem. Mechanizm tych zmian polega na znajdo
waniu związków między zdarzeniami dzięki abstrakcyjnej refleksji oraz na ko
ordynowaniu schematów i podsystemów poznawczych oraz afektywnych.

VI. Twórczość wyjątkowa: poszerzanie danej dziedziny

Tworząc, jednostka uzupełnia daną dziedzinę o coś nowego, na przykład 
wymyśla nowy sposób operowania pacjenta czy nowy sposób oceniania dzieci 
w szkole. Produkt jest wartościowy (+ lub -), zwłaszcza z punktu widzenia osób 
poddawanych tym zabiegom. Na tym poziomie twórczości ludzie umieją znaj
dować problemy, dostrzegają luki w obrębie danej dziedziny, czują się zaanga
żowani, a nawet wręcz zobowiązani do twórczości we własnej pracy. Zwykle 
zabiera im to długie okresy życia, często łączy się z prowadzeniem twórczego 
życia, to znaczy z rozwiązywaniem w sposób twórczy rozmaitych problemów 
spoza dziedziny (Gruber, 1988). Twórczość wyjątkowa polega na rozwijaniu 
nowych systemów odniesienia w obrębie danych paradygmatów. Na tym etapie 
cały system psychiczny funkcjonuje już jako całość podporządkowana ukierun
kowanemu i celowemu tworzeniu.

VII. Twórczość genialna: rewolucjonizowanie danej dziedziny

Polega ona na zmienianiu paradygmatów lub na tworzeniu całkiem nowych 
dziedzin poprzez łączenie aspektów różnych przedsięwzięć tak, że zaczynają 
one funkcjonować jako coś całkiem nowego, coś, co ma wyjątkową wartość dla 
świata, jak na przykład teoria rozwoju poznawczego Piageta czy teoria ewolucji 
Darwina (Feldman, 1982). Ludzie genialni tworzą przede wszystkim zupełnie 
nowe wizje danych zjawisk, a potem zmierzają do ich urzeczywistnienia, cał
kowicie poświęcając się twórczości. Twórczość tego typu trwa przez całe nie
mal dorosłe życie człowieka. Jej mechanizm opisuje się jako budowanie syste
mów odniesień (czyli teorii) przedstawiających nowe punkty widzenia. Twórca 
widzi związki między dyscyplinami i przyczynia się do tego, że te powszechne 
relacje stają się powszechnie zauważane (universal becomes universality). Dzię
ki twórcom powstają sieci powiązań między odległymi dziedzinami, a w rezul
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tacie dochodzi do zmian paradygmatów i do zrewolucjonizowania danej dzie
dziny (Csikszentmihalyi, 1988).

Podsumowując koncepcję Cohen, należy podkreślić, że jej największy wkład 
do teorii twórczości polega na sprecyzowaniu rozmaitych znaczeń tego terminu. 
I tak, twórczość można by najpierw rozumieć jako uniwersalny potencjał roz
wojowy lub jako aspekt uczenia się nowych rzeczy. Uczenie się jest procesem 
twórczym w tym znaczeniu, że prowadzi do odkrycia przez dziecko różnych 
rzeczy, np. że 3 + 5 to tyle samo, co 2 + 6, że litera u i ó brzmią tak samo, że 
można zapisać to, co się robi, że pobity kolega oddaje z nawiązką, etc. W trakcie 
rozwoju dziecko dokonuje dziesiątków tysięcy takich odkryć i w tym sensie jest 
ona jakby mechanizmem rozwoju.

Twórczość może też oznaczać intencjonalne odróżnianie się od innych dzie
ci, celowe zachowywanie się w oryginalny sposób. W okresie wczesnego dzie
ciństwa wydaje się to zjawiskiem powszechnym i nie wymaga jakiejś specjalnej 
stymulacji ze strony otoczenia, oprócz zachęty i okazji do działań. Dalsze zmia
ny w rozwoju twórczości są uzależnione w tym modelu: (1) od uzdolnień 
w jakimś kierunku lub w kilku dziedzinach, (2) od zainteresowań 
i zaangażowania w działania realizowane w tych dziedzinach, (3) od okazji do 
działań, (4) od pomocy i wsparcia ze strony opiekunów. Interakcje między tymi 
czterema czynnikami zaznaczają się już pod koniec okresu przedszkolnego. 
Najbardziej krytycznym momentem w rozwoju twórczości jest moment rozpo
częcia nauki w szkole. „Szkolny” punkt widzenia na dziecięce uzdolnienia dys
kryminuje wszystkie inne dzieci poza tymi, które mają zdolności akademickie. 
W szkole docenia się talent czytelniczy, pisarski, matematyczny, rysunkowy, 
muzyczny i sportowy. Nikt nie interesuje się tam domorosłymi naukowcami, 
humorystami, organizatorami zabaw, majsterkowiczami ani przywódcami grup. 
W szkole kładzie się też nacisk na uczenie wszystkich dzieci tych samych rze
czy, choć mają one różne uzdolnienia. Dzieci wykonują w szkołach zbyt dużo 
obowiązkowych zajęć i nie udziela się im pomocy w rozwijaniu zainteresowań 
w innych nietypowych dziedzinach. Tymczasem aby dziecko rozwijało się 
twórczo, musi być w czymś dobre i lubić to robić, inaczej zmarnuje swój roz
wojowy potencjał kreatywności.

W dalszych okresach rozwój twórczości zależy od tego, czy uczy się dzieci 
rozwiązywać rozmaite problemy, czy uwrażliwia się je na rozmaite aspekty 
świata. Jeszcze później trzeba dać młodzieży możność produkowania informa
cji, czyli włączać do edukacji jej własne, aktualne problemy. Ale uwaga: zabiegi 
te powinny dotyczyć wszystkich uczących się, a nie tylko uczniów wyjątkowo 
uzdolnionych. I to wszystko, co możemy zrobić jako wychowawcy. Reszta zale
ży już od samego człowieka, od tego, jak głęboko i jak szeroko opanuje on daną 
dziedzinę, w jakim zakresie będzie starał się ją zmienić, a także od tego, jakich 
twórców potrzebuje współczesny świat.

Model L. Cohen znajduje poparcie w teoretycznych rozważaniach Feldmana 
o narastającym mistrzostwie w danej dziedzinie (Feldman, 1980) oraz Grubera 
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o interakcjach między dziedzinami aktywności, w których jednostka jest pro
duktywna (Gruber, 1981). Przemawiają za nim również wyniki badań empi
rycznych cytowanych przez E. Hurlock (1985). Kryzys w rozwoju twórczości 
w wieku 6 lat w amerykańskim systemie oświatowym odpowiadałby przejściu 
stadium II w III, kryzys między 8. a 10. rokiem życia - przechodzeniu stadium
III w IV, kryzys w wieku 13-15 lat może odpowiadać przekształceniu stadium
IV w V, a w wieku 17-19 lat dokonuje się przejście między stadium V a VI.

W badaniach prowadzonych metodami Torrance’a i Urbana kryzys w wieku 
6 lat jest wyjaśniany czynnikami społecznymi: zmianą życia w związku z podję
ciem nauki w szkole i wpływem systematycznej konformizacji. Kryzys w wieku 
10 lat można wyjaśnić zmianami w funkcjonowaniu poznawczym, czyli rozwo
jem myślenia logicznego i kontroli poznawczej, a kryzys w wieku 13 lat - zmia
ną szkoły. Jednak wszystkie te kryzysy przejawiają się lub nie w zależności od 
sposobu badania i nie wiadomo, czy twórczość - jako coś ogólnego i stałego 
w człowieku - rozwija się zgodnie z modelem cyklicznym.

2.2.4. Rozwój jako wielorako powiązane procesy zmian

Model Cohen otwiera teoretyczne perspektywy badania rozwoju aktywności 
twórczej w ujęciu life-span, wskazuje na zmienność i stałość procesów rozwo
jowych w ciągu życia, na różnice indywidualne w przebiegu rozwoju oraz in
dywidualną plastyczność lub indywidualną modyfikację rozwoju (Baltes, 1990, 
s. 347). Cykle mogą być wynikiem wielorako powiązanych procesów zmiany, 
np. jak w modelu SOC Baltesa (1990), procesów selekcji, optymalizacji, kom
pensacji, a w modelu Sternberga i Lubarta (1991a i b) - procesów maksymaliza
cji zysków i minimalizacji strat. W tym ostatnim modelu człowiek inwestuje 
swe podstawowe zasoby twórczości w rozmaite przedsięwzięcia, zmieniając 
tradycyjny punkt widzenia na sprawę i potem czerpiąc z tego korzyści. Wpraw
dzie jeszcze dokładnie nie wiadomo, jak te wszystkie procesy z sobą „współ
grają” i jak się zmieniają w trakcie życia, ale takie podejście wprowadza zupeł
nie inny punkt widzenia na twórczość: staje się ona konkretnym, zmiennym, 
okazjonalnym sposobem zachowania, a przebieg jej rozwoju (liniowy, stadial- 
ny, cykliczny) zależy od tego, jaki aspekt twórczości akurat bierze się pod 
uwagę. Na twórczość składa się tak wiele procesów, i to procesów 
o rozmaitych liniach własnego rozwoju, że nie można się chyba spodziewać 
z wiekiem jakichś regularnych tendencji rozwojowych. Jeśli modele wielorako 
powiązanych procesów zmiany, prowadzących rozwój w różnych kierunkach, 
pokazują rzeczywistą złożoność procesów rozwoju ludzkiej psychiki, to są one 
do analizowania rozwoju czynności twórczych w ontogenezie modelami szcze
gólnie odpowiednimi.
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2.3. Od twórczego dziecka do twórczego dorosłego - co się 
zmienia?

W powyższych rozważaniach starałam się wykazać, w jaki sposób konceptu- 
alizuje się twórczość w badaniach rozwojowych oraz czy i jak teorie twórczości 
korespondują z teoriami rozwoju twórczości. Można powiedzieć, że im bardziej 
wyrafinowane modele twórczości, tym bardziej wyrafinowane modele jej roz
woju. Twórczość jest jednak najczęściej badana jako wewnętrzny podmiotowy 
warunek czynności (zdolności dywergencyjne, zdolności ideacyjne) albo jako 
efekt czynności (wytwory). Najczęściej też bada się rozwój twórczości w kate
goriach zmian ilościowych, przy czym dominuje tradycyjny paradygmat roz
woju, w którym wzorcem albo punktem finalnym rozwoju jest twórczość wybit
nych dorosłych; bada się, w jakim stopniu dziecko odbiega od tego wzorca, choć 
wiadomo, że nawet wśród osób dorosłych niewiele dochodzi do tego poziomu.

Spojrzenie na rozwój twórczości z perspektywy całego ludzkiego życia po
zwala stwierdzić, że choć zewnętrzne „objawy” twórczości u dzieci i u doro
słych mogą się wydawać bardzo podobne, inne są wewnętrzne mechanizmy 
tych czynności. Wydaje się, że zasadnicze zmiany w wewnętrznych regulato
rach twórczych działań u dzieci i u dorosłych dotyczą nie tylko i nie tyle pod
stawowych struktur twórczego umysłu (które bada psychologia poznawcza 
i które mogą się zmieniać zgodnie z liniowym czy stadialnym wzorcem rozwo
ju), ale także umiejętności twórczego działania pod kontrolą regulatorów po
znawczych (czyli samoregulacji). Zmiany te można opisać, odwołując się do 
uniwersalnych modeli rozwoju poznawczego, na przykład do modelu
J. Ponomariowa (1984) lub A. Karmiloff-Smith (1992).

J.A. Ponomariow przedstawił 4-fazowy model rozwoju wewnętrznego planu 
aktywności, czyli planu konkretnego działania. Początkowo dziecko nie jest 
zdolne do działania w myśli, potrafi tylko manipulować przedmiotami pod kon
trolą tych przedmiotów i doraźnych emocji. W drugiej fazie działanie zewnętrz
ne współwystępuje z jego werbalizacją, nadal jednak w świadomości dziecka 
brak rozróżnienia między działaniem a jego wynikiem, a kontrola odbywa się 
poprzez przedmioty działania. W trzeciej fazie pojawia się umiejętność rozka
zywania sobie, czyli kierowania własnym działaniem, z uwzględnieniem celu 
i sposobu działania. Wypowiedzi dziecka świadczące o tym, że uruchomiło swój 
aparat wyobraźni, stają się pierwowzorem programu działania, ale nadal działa
nie wyłącznie dostosowuje się do przedmiotów. Dopiero w czwartej fazie roz
woju dziecko jest w stanie wyobrazić sobie całe działanie i je skutecznie zreali
zować pod kontrolą wyobrażeniowego planu, ale tylko wtedy, gdy wcześniej 
wykonywało podobne działania. Pełna samokontrola oznacza umiejętność skon
struowania wewnętrznego planu działania w całkowicie nowych sytuacjach, co, 
zdaniem Ponomariowa, jest szczytowym osiągnięciem w rozwoju myślenia 
logicznego.
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Można jednak zapytać, cóż to ma wspólnego z twórczością? Otóż we wcze
śniejszych fazach rozwoju, w sytuacjach wymagających twórczości dziecko 
posługuje się wyłącznie intuicją, która według Ponomariowa stanowi całkiem 
odrębny system operacji. W miarę opanowywania kolejnych etapów rozwoju 
wewnętrznego planu aktywności staje się ono zdolne do strategicznego wyko
rzystywania danych intuicyjnych do konkretnych celów, a nie tylko wtedy, gdy 
mu się one narzucają, a to już oznacza znaczny postęp na drodze rozwoju twór
czych umiejętności.

Zupełnie podobny model zmian wewnętrznych regulatorów działania w toku 
rozwoju czy w trakcie opanowywania danej czynności (zmian zwanych rede- 
skrypcją reprezentacji) oraz behawioralnych efektów tych zmian przedstawia 
A. Karmiloff-Smith (1992). Model ten obejmuje trzy fazy. Początkowo dziecko 
działa tylko pod wpływem i pod kontrolą zewnętrznych danych. Może ono „po 
mistrzowsku” wykonywać mnóstwo czynności, ale tylko takich czynności, które 
nie wymagają zmian, adaptacji, przekształceń, integracji, słowem, nie wymagają 
ingerencji wewnętrznych regulatorów, które w tej fazie rozwoju nie mogą być 
skuteczne, ponieważ nie tworzą jeszcze koherentnego systemu regulacji. 
W kolejnej fazie rozwoju pojawiają się zmiany w reprezentacjach, które pocią
gają za sobą chwilowe pogorszenie wykonania czynności, a chwilowy regres 
w zewnętrznych zachowaniach świadczy o rozwoju reprezentacji. W dalszej 
kolejności dochodzi do „pogodzenia” wewnętrznych reprezentacji działania 
z danymi zewnętrznymi, czego wynikiem jest coraz bardziej efektywne działa
nie w danej sytuacji.

A. Karmiloff-Smith wyróżnia zmiany w zachowaniu i zmiany w wewnętrz
nych reprezentacjach zachowania. Mimo iż zachowanie dziecka w fazie pierw
szej może wydawać się identyczne, jak w fazie trzeciej (dzieci często wydają 
nam się równie, a nawet bardziej twórcze niż dorośli), to dopiero w tej ostatniej 
rozwój reprezentacji i deklaratywizacja procedur umożliwia intencjonalne, stra
tegiczne, planowe, refleksyjne i systematyczne działanie, i takie też tworzenie.

Patrząc na rozwój działania z perspektywy obu tych modeli, można przy
puszczać, że najistotniejsza różnica w tworzeniu przez dzieci i przez dorosłych 
odnosi się do umiejętności strategicznego używania wiedzy i procedur (nie my
lić z całkowicie świadomym). I jest to różnica tak istotna, że stosowanie jakich
kolwiek „dorosłych” kryteriów przy badaniu twórczości dzieci wydaje się cał
kowicie niestosowne (zob. Rostan, Goertz, 1999, s. 109).

Jednak dorośli twórcy nie spadają z nieba, ale też byli kiedyś dziećmi, nie
którzy tzw. cudownymi, a inni całkiem zwyczajnymi. Szczególnym zaintereso
waniem badaczy cieszą się procesy przemiany cudownych lub co najmniej wy
jątkowo uzdolnionych dzieci w dorosłych twórców, czyli - mówiąc językiem 
Wygotskiego - uczeni ci szukają „elektryczności” przede wszystkim „w bły
skawicach” (np. Gardner, 1993; Runco, 1999). Choć procesy te z wielu powo
dów trudno metodycznie badać, prawie 25% rozwojowych badań nad twórczo
ścią zarejestrowanych w bazie danych PsycINFO do końca 2002 roku, dotyczy 
takich właśnie wybitnych jednostek. H. Gruber, zresztą uczeń Piageta, docenia 
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w procesie rozwoju geniuszy zwłaszcza rolę aktywności autokreacyjnej (self- 
-creating activities). Według Grubera, talent jest przekształcany w efektywną 
twórczą działalność przez tego, kto go posiada, a największą siłą w rozwoju 
twórczych osób jest ich własna aktywność i każda z tych osób rozwija się 
w sposób wyjątkowy i niepowtarzalny (Gruber, 1988; zob. też Feldman, 1980). 
Nie wiadomo jednak, do jakiego stopnia uogólnienia te są prawdziwe w odnie
sieniu do innych, mniej wybitnych osób.

W niniejszej pracy rozwijam odmienne podejście do badania rozwoju twór
czości, a mianowicie koncentruję się na badaniu, w jaki sposób - pozostając 
przy metaforach Wygotskiego - „światełko” twórczości przenika, wplata się, 
a zwłaszcza „rodzi się” na tle zwyczajnych działań zwyczajnych ludzi.





Rozdział 3

ORGANIZACJA TWÓRCZEGO DZIAŁANIA

3.1. Przydatność strukturalnych modeli czynności do analizy me
chanizmów twórczych działań

Poszukując takich paradygmatów twórczości, które umożliwiałyby jej bada
nie z punktu widzenia organizacji czynności człowieka i zmian tej organizacji 
w toku rozwoju, sięgnęłam przede wszystkim do funkcjonujących w psychologii 
strukturalnych modeli czynności. Rozważymy obecnie przydatność tych modeli 
do wyjaśniania organizacji twórczych działań.

3.1.1. Modele rozwiązywania problemów

Analizy teoretyczne i badania, prowadzone według paradygmatu rozwiązy
wania problemów, dotyczą utajonych czynności, które człowiek „wykonuje” 
w myśli przed podjęciem działania, rozstrząsając różne możliwości tego działa
nia. Badania te mają bardzo bogatą tradycję, począwszy od pionierskich prac 
J. Deweya (1910), poprzez K. Dunckera (1945), aż po A. Newella i H. Simona 
(1972), którym zawdzięczamy powszechnie znane fazowe modele myślenia 
w sytuacjach problemowych, oraz G. Wallasa (1926), autora czterofazowego 
modelu procesu twórczego. Typowa czynność rozwiązywania problemów roz
wija się kolejno, poczynając od dostrzeżenia jakiegoś problemu oraz przeanali
zowania celu i danych wyjściowych (faza orientacji), poprzez wytwarzanie po
mysłów rozwiązań danego problemu (faza generacji), aż po ocenę tych pomy
słów, wybór któregoś z nich lub ich dalsze opracowywanie (faza ewaluacji). 
Analogiczną strukturę następujących po sobie faz postuluje znany model Walla
sa (preparacja - inkubacja zakończona iluminacją - weryfikacja). Ponieważ 
w rzeczywistości myślenie nie zawsze ma linearny przebieg, przyjmuje się 
możliwość nakładania się faz i cykliczne powroty do faz wcześniejszych.

Modele te były i są szeroko wykorzystywane w badaniach nad twórczością, 
z wielu względów nie są to jednak modele najbardziej odpowiednie do tego 
celu. Po pierwsze, dostrzeganie i rozwiązywanie problemów to tylko jeden 
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z aspektów lub jedna z form twórczości. Ludzie tworzą nie tylko dlatego, że 
dostrzegająjakieś problemy, ale i dlatego, że czegoś nie rozumieją, że na coś się 
nie zgadzają, że pragną czegoś nowego etc. Po drugie, w tym modelu nie przy
wiązuje się specjalnej wagi do podmiotowych decyzji i punktów widzenia osoby 
rozwiązującej problem, gdy tymczasem można rozwiązywać problemy bez oso
bistego zaangażowania, ale tworzyć w ten sposób się nie da. Po trzecie, niepo
równywalne są rezultaty obu tych procesów: proces rozwiązywania problemu 
kończy pomysł, rezultatem zaś tworzenia jest dzieło. Pomysł to specyficzna 
analityczna „odpowiedź” na pytanie, a dzieło - globalna i zmaterializowana 
„odpowiedź”, a raczej synteza wielu szczegółowych „odpowiedzi” na wiele 
szczegółowych pytań. Po czwarte, rozwiązywanie problemów to proces znacz
nie krótszy niż tworzenie. Z perspektywy rozwiązywania problemów twórczość 
wygląda na znacznie prostsze zjawisko niż jest naprawdę (zob. Gruber, 1988). 
Trzeba tu także dodać, że rozwiązywanie problemów może się odbywać wy
łącznie w sferze myśli, zaś tworzenie zawsze realizuje się w myśli i w działaniu 
praktycznym i zawsze pozostają po nim jakieś trwałe ślady. Myślenie w twór
czości nie tylko przygotowuje działanie (jak w sytuacjach rozwiązywania pro
blemów), ale nieustannie towarzyszy działaniu, którego kolejne etapy zmieniają 
perspektywę orientacji i oceny wcześniejszych pomysłów. Ocena i ewaluacja 
pomysłu przed jego wypróbowaniem w praktyce jest czymś całkiem odmien
nym niż ocena i ewaluacja po sprawdzeniu tego pomysłu w działaniu. Myślenie 
i działanie to dwa nierozerwalne aspekty ludzkich czynności, zwłaszcza jeśli 
chodzi o czynności podejmowane w dłuższym wymiarze czasu. Badając proces 
twórczego myślenia tylko na etapie przygotowywania działania, wyrywamy je 
z naturalnego kontekstu, w jakim powstało i w jakim nieustannie funkcjonuje.

3.1.2. Modele podejmowania decyzji

Podejmowanie decyzji to umysłowa czynność polegająca na integrowaniu 
danych o sytuacji (czynności przeddecyzyjne) w celu przygotowania, wyboru 
i akceptacji danego działania (decyzja). Sam wybór jest finalnym efektem pro
cesu decyzyjnego. Mówiąc o wyborze czy decyzji, można mieć na myśli każdy 
wybór działania ze zbioru możliwych opcji lub wybór świadomy, poprzedzony 
refleksją.

Przeprowadzono dotąd ogromną liczbę badań dotyczących procesów decy
zyjnych u osób dorosłych, które obejmują trzy typy modeli: (1) modele drzewa 
decyzyjnego (przedstawianie różnych możliwości działania, przewidywanie 
konsekwencji, wartościowanie, ocena ryzyka, wybór), (2) modele typu cel - 
środki (formowanie celu i szukanie środków do jego realizacji), (3) modele 
odwołujące się do wzorców poznawczych (wg Tyszka, 1986). Wszystkie te 
modele dotyczą sytuacji o dużym ładunku informacyjnym, co ułatwia przewi
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dywanie następstw, wartościowanie wyników, ocenę ryzyka13. Jednak takie 
całkiem dookreślone sytuacje w życiu zdarzają się raczej wyjątkowo, większość 
z nich cechuje brak jakichś ważnych elementów informacji początkowych, celu, 
wiedzy o różnych możliwościach działania na rzecz celu, kryteriów ocen albo 
też nie można oszacować korzyści - a wszystko to powoduje narastanie niepew
ności i uniemożliwia racjonalne wybory. Zresztą zdaniem Simona (1963), doko
nywanie rozlicznych kalkulacji i całkiem racjonalne decydowanie uniemożli
wiają człowiekowi, i to nawet w sytuacjach zamkniętych, jego ograniczenia 
poznawcze i tendencja do unikania wysiłku, w rezultacie marnuje do 90% (!) 
informacji (wg Kozielecki, 1977). Simon twierdzi, że ludzie zawsze konstruują 
uproszczony model sytuacji decyzyjnej i działają racjonalnie tylko z punktu 
widzenia tego modelu (tzw. racjonalność subiektywna).

13 W takich tzw. zamkniętych sytuacjach osoba ma pełną informację o sytuacji: dane począt
kowe, warunki ograniczające, możliwe alternatywy działania i ich wyniki, parametry stanu końco
wego (celu), aspekty oceniania i skale ocen. Jej zadaniem jest zintegrowanie tych wszystkich da
nych i dokonanie wyboru. W badaniach prowadzonych w takich sytuacjach wykryto wiele ważnych 
reguł i strategii postępowania (np. SEU).

Konieczne jest tutaj odróżnienie dwóch odcieni znaczeniowych terminu problem-, w sytuacji 
problemowej problem to brak, nieścisłość, luka; w sytuacji decyzyjnej problem to możliwość, 
szansa.

Psychologiczne modele procesów decyzyjnych muszą uwzględniać fakt, że 
poszczególne elementy procesu decyzyjnego podlegają fluktuacjom, są i mogą 
być zmieniane w trakcie trwania procesu, a także pod wpływem samej decyzji 
i następującego po niej działania. Człowiek może brać pod uwagę coraz to inne 
aspekty sytuacji, zmieniają się i wartość, i ważność celu, zmieniają się kryteria 
ocen i preferencje, które i tak są mało klarowne, a często niezgodne z sobą na
wet w sytuacjach o małym stopniu niepewności, a cóż dopiero w sytuacjach 
otwartych (Montgomery, 1983; 1989; Lewicka, 1993). Według tych autorów, 
systemy celów, preferencji i wartości, tradycyjnie uważane za najbardziej sta
bilne struktury osobowości, mogą zależeć także od chwilowych stanów pod
miotu, bo człowiek w swych zachowaniach bywa jednocześnie i stały, i zmien
ny.

Jest rzeczą znamienną, że ci sami wybitni badacze procesów decyzyjnych, 
jak H.A. Simon, a w Polsce J. Kozielecki, równocześnie zajmowali się rozwią
zywaniem problemów otwartych. W przebiegu tych dwóch czynności można 
dostrzec wyraźne paralele. Fazy procesu rozwiązywania problemów są podobne 
do faz budowania drzewa decyzyjnego w sytuacji otwartej o dużym stopniu 
niepewności, złożoności, zmienności i ryzyka. Zadanie decyzyjne to jakby pro
blem do rozwiązania, podjąć decyzję to rozwiązać problem. Zwłaszcza podobne 
są opisy fazy przygotowania i struktura!izacji pola zadaniowego z obu tych per
spektyw, decyzyjnej i problemowej. Z perspektywy decyzyjnej jednak cały pro
ces na tym się kończy. Wybór oznacza rozwiązanie problemu, którego celem 
jest właśnie dokonanie wyboru, podczas gdy wybór w procesie rozwiązywania 
problemów jest tylko środkiem do celu, a nawet jednym z wielu środków i może 
być (jest) stosowany wielokrotnie14.
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Strukturacja pola problemowego czy decyzyjnego to rozbudowana sekwen
cja różnych czynności umysłowych, z których najważniejsze to:

1) eksploracje: poszukiwanie informacji określonego rodzaju poprzez anali
zowanie aktualnych danych i wybieranie z zasobu informacji zgromadzo
nych w pamięci trwałej oraz wytwarzanie informacji (np. poprzez porów
nywanie danych); eksploracje mogą przebiegać w sposób mniej lub bar
dziej ukierunkowany w zależności od fazy procesu oraz właściwości 
osobniczych;

2) antycypacje: konstruowanie celów, zarysów celów, idei kierunkowych lub 
alternatyw działania i przewidywanie wyników działań;

3) wartościowania: ocenianie pomysłów ze względu na aspekty wybrane 
przez podmiot i na wytworzonych przezeń skalach ocen.

Opisana wyżej aktywność to szereg procesów generowania i wyboru, a inte
gracja tych czynności i ich wyników poprzedza i podjęcie decyzji, i rozwiązanie 
problemu czy sformułowanie dojrzałego, konkretnego zadania do realizacji.

Mimo podobieństwa faz przygotowawczych w sytuacji problemowej 
i decyzyjnej - które bierze się stąd, że wszystkie sytuacje otwarte po prostu 
wymagają produkowania idei, pomysłów oraz dokonywania wyborów - sytua
cje decyzyjne mają charakter bardziej probabilistyczny niż sytuacje problemo
we. Decydent nie tylko toleruje niepewność, ale nawet czasem zabiega o infor
macje tego rodzaju i podejmuje decyzje ze świadomością ryzyka. Tymczasem 
osoba rozwiązująca problem przekształca sytuację probabilistyczną w determi
nistyczną (por. znany efekt żagla polegający na przecenianiu mało prawdopo
dobnego sukcesu, a niedocenianiu wysoce prawdopodobnego niepowodzenia). 
Badania wykazały jednak, że ten upraszczający mechanizm zamieniania sytuacji 
ryzykownych w sytuacje pewne, co pociąga za sobą stosowanie innych reguł 
wyboru, jest powszechnie stosowany także w procesach decyzyjnych (Tyszka, 
1986). Docenia się jego znaczenie w procesie twórczym, poczucie pewności 
bowiem wzmaga motywację afektywną oraz wysiłki na rzecz celu. Nie wiado
mo jednak, co powoduje, że człowiek jest z góry pewien swoich decyzji. Nie 
można też twierdzić, że wszystkie etapy procesu rozwiązywania problemów są 
procesami stricte decyzyjnymi. W niektórych momentach człowiek decyduje 
i wybiera, w innych głównie produkuje pomysły. Odmienna wydaje się także 
postawa rozwiązującego problem i podejmującego decyzję: problem raczej się 
atakuje, patrząc z nadzieją w przyszłość, decyzje się raczej roztrząsa, czemu 
towarzyszy więcej obaw. Perspektywy rozwiązywania problemów otwartych 
i podejmowania decyzji w sytuacjach otwartych nie są więc całkowicie zbieżne, 
choć mogą się uzupełniać w analizowaniu przebiegu i mechanizmów aktywno
ści rozwijającej się w takich potencjalnie twórczych sytuacjach. Badania nad 
podejmowaniem decyzji wskazują, że zbyt dużo informacji blokuje skuteczne 
działanie. Ludzie mają ograniczone możliwości przetwarzania, muszą więc 
wybierać, upraszczać sytuacje i czynią to, choć często nieskutecznie. Jak zatem 
pogodzić te ograniczenia z koniecznością wzbogacania sytuacji, jaka ma miejsce 
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w procesie twórczym? Wydaje się, że tworzący umie zarazem wzbogacać 
i upraszczać pole zadaniowe, może on więc integrować sprzeczne dążenia.

Psychologia twórczości nie wypracowała jak dotąd tradycji ani metod bada
nia twórczości jako sekwencji decyzji. J. Kozielecki przed laty wyrażał nadzieję 
na zbudowanie pomostu między tymi dziedzinami badań (Kozielecki, 1977), ale 
tylko on sam podążył tym tropem (Kozielecki, 1987; 1992). Koncentracja na 
operacjach i strategiach wytwarzania pomysłów przyniosła wprawdzie psycho
logii twórczości znaczne osiągnięcia, odkryto wiele heurystyk dotyczących do
strzegania i formułowania problemów, wytwarzania rozwiązań, ich oceny 
i weryfikacji, i te procedury heurystyczne wprowadza się podczas treningów 
twórczości. Nadal jednak pozostaje tajemnicą, jak ten proces się rozpoczyna, co 
dzieje się w umyśle, zanim człowiek zacznie wytwarzać pomysły , dlaczego 
wybiera niektóre, a odrzuca inne pomysły15 16, dlaczego kończy te czynności 
w pewnym momencie, dlaczego je ponawia etc. W dominującym obecnie po- 
znawczo-procesualnym paradygmacie twórczość traktuje się przeważnie - jak 
inne procesy poznawcze - jako samoczynny proces, który realizują ukryte w nas 
mechanizmy (Maruszewski, 1996). Dlatego też nie przywiązuje się większej 
wagi do badań nad dokonywaniem w tej dziedzinie wyborów i podejmowaniem 
decyzji.

15 Procesy tworzenia problemu badali na przykład Mumford, More i Murdoch (1994). Jednak 
Getzels i Csikszentmihalyi (1975) uważają rozwiązywanie problemu za akt konwergencyjny, a nie 
dywergencyjny (wg Feldhusen, Goh, 1995, s. 236).

Zdaniem Rozeta (1982), człowiek wybiera jedne, a odrzuca inne pomysły pod wpływem me
chanizmu subiektywnego wartościowania, zwanego hiperaksjomatyzacją.

Opisując procesy formowania się i organizowania wyborów poprzedzających 
działanie, model decyzyjny przybliża fazę działania, ale - podobnie jak model 
rozwiązywania problemów - nie obejmuje przejścia do działania. Decyzja jest 
wprawdzie czymś więcej niż oceną ale nie jest równoznaczna z działaniem. 
Można ją traktować jako wstępny i konieczny warunek skutecznego działania, 
które z obiektywnych i oczywistych względów w danym momencie czasowym 
może rozwijać się tylko w jednym kierunku. Opisy te kończą się na akcie wybo
ru i nie analizuje się już jego konsekwencji.

3-1.3. Modele działania pod kontrolą

Modele kontroli działania J. Kuhla oraz H. Heckhausena pozwalają spojrzeć 
na działanie kompleksowo, od najbardziej elementarnej fazy jego formowania 
się w płaszczyźnie umysłowej aż do zakończenia w sferze wykonawczej (Kuhl, 
1985; Heckhausen, 1991). J. Kuhl rozpoczyna analizę organizacji działania od 
momentu pojawienia się nieokreślonego życzenia (chciałbym coś robić). Na 
tym etapie nie ma jeszcze mowy o celu w znaczeniu wyobrażenia końcowego 
wyniku aktywności, ale w grę wchodzą cele rozumiane w kategoriach intencji 
(bawić się, zyskać uznanie, usunąć niepokój, zrobić coś wartościowego etc.). 
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Człowiek podejmuje ukierunkowaną tymi właśnie życzeniami aktywność umy
słową, podczas której nabywa ogólnego przeświadczenia o tym, czy i co mógłby 
robić. W rezultacie eksploracji, tworzenia oczekiwań, wartościowań i ocen (ce
lu, szans, konsekwencji działań) nieokreślone życzenie zamienia się 
w konkretne wyobrażenie celu (chciałbym robić to a to). Równocześnie rozwija 
się pragnienie, aby działać na rzecz tego właśnie celu, które stopniowo prze
kształca się w dojrzałą intencję, czyli pełną świadomość tego, co konkretnie 
zamierza się robić. Dojrzała intencja może powstać jedynie pod warunkiem, że 
(1) cel jest ważny, (2) nadarzy się okazja do jego realizacji, (3) dostępne są 
określone środki oraz (4) określone zostały ramy czasowe działania. Aby jednak 
doszło do działania, niezbędny jest jeszcze wysiłek woli, ale w całkiem innym 
znaczeniu niż „zmuszanie się do czegoś”. Wręcz przeciwnie, jest to konstatacja 
konieczności wynikającej z fazy rozwoju intencji, która przekształciła się 
w intencję działania na rzecz danego celu i nie podlega już jakiejkolwiek racjo
nalizacji.

W modelu H. Heckhausena działanie składa się z czterech faz: przeddecy- 
zyjnej, przeddziałaniowej, działaniowej i postdziałaniowej. W fazie przeddecy- 
zyjnej, oprócz formowania się celu lub jego zarysu, powstaje także intencja, 
czyli zamiar działania na rzecz tego celu. Aby człowiek podjął rzeczywiste 
działanie na rzecz celu, czyli - mówiąc językiem Heckhausena - przekroczył 
Rubikon17, zamiar ten musi przybrać określoną postać i osiągnąć określoną moc. 
W fazie przeddziałaniowej (inaczej w fazie planowania) następuje stopniowe 
uruchamianie tejże intencji, dzięki czemu człowiek poświęca siły i środki temu 
właśnie wybranemu działaniu, nie zaś jakiemuś innemu, a także ma ich dosta
tecznie dużo, aby zacząć działać nawet w obliczu trudności. W kolejnej fazie 
działanie się rozpoczyna, trwa i jest nieustannie monitorowane i regulowane na 
podstawie zwrotnej informacji o tym działaniu. W tej fazie, w miarę realizowa
nia działania, zamiar stopniowo wygasa, co w końcu umożliwia zaprzestanie 
działania i jego ocenę z dystansu. Ostatnią fazą opisywaną w modelu jest faza 
refleksji, oceny i formułowania wniosków dla przyszłych działań. Po osiągnię
ciu sukcesu człowiek przerywa działanie, w razie niepowodzeń powstają nowe 
zastępcze cele albo człowiek koncentruje się na negatywnych aspektach nie- 
osiągniętych celów.

17 Z tego powodu model ten jest w anglojęzycznej literaturze określany mianem Rubicon 
Model.

Bardzo istotne wydaje się wyraźne rozróżnienie w tym modelu terminów 
intencja i cel, które zazwyczaj mają zbliżone znaczenie. Wprawdzie opisują one 
podobną strukturę, ale jakby od innych stron. Cel, jako wyobrażony zarys stanu 
końcowego, którego osiągnięcie wymaga działań ze strony jednostki realizującej 
ten cel, to charakterystyka reprezentacji poznawczej o właściwościach moty
wujących tylko potencjalnie. Może ona być mniej lub bardziej określona, złożo
na, dojrzała, sprecyzowana, realna, odległa w czasie. Między celem a działa
niem nie zachodzi relacja determinizmu i posiadanie celów wcale nie jest rów
noznaczne z podejmowaniem działań realizujących te cele. Z kolei intencja 
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może być również w rozmaitym stopniu dookreślona, dojrzała, dopracowana ze 
względu na pewne kryteria (kto, kiedy, gdzie, co, jak), ale jest to struktura bliż
sza działaniu niż wyobrażenie celu (Marszał-Wiśniewska, 1996).

Opisywany przez tych autorów proces formowania intencji (wytwarzanie 
i ocena prawdopodobieństw, szans, wag, wartości) przypomina proces podej
mowania decyzji działać czy nie działać, z tym że w modelu decyzyjnym decy
zja to wyłącznie akt akceptacji i wybór celu, natomiast w modelu kontroli dzia
łania - obejmującym dalsze etapy rozwoju działania - decyzja oznacza podjęcie 
czynności planowania działań na rzecz celu. Z kolei proces formowania celu 
(wytwarzanie i ocena informacji, antycypacji, przewidywań, co robić) przypo
mina raczej proces definiowania problemu. Opisy te zdają się odnosić do dwóch 
stron tego samego procesu; jeden z nich to aspekt działaniowy afektywny, 
a drugi kontemplacyjny deskryptywny. Ani posiadanie celu, ani też sama inten
cja nie wystarczą do wywołania działania, konieczne są oba te procesy: formo
wanie się celu i powstawanie intencji działania na jego rzecz. Faza życzenia 
zdaje się zresztą współwystępować w czasie z fazą dostrzeżenia problemu, 
faza pragnienia z fazą definiowania problemu, a faza intencji z fazą posta
wienia celu. Są to jednak tylko spekulacje. Z modelu Kuhla wynika, że zamiar - 
podobnie jak i cel - może powstawać długo, że niekoniecznie są to procesy 
równolegle i równoczesne, ale równie ważne dla organizacji skutecznego dzia
łania.

Modele kontroli działania przedstawiają fazy rozwoju dojrzałych, celowych, 
racjonalnych działań. Ze względu na zawarty w nich dynamizm, czyli uwzględ
nianie naturalnej w warunkach niepewności i w sytuacjach źle ustrukturowa- 
nych zmienności parametrów ludzkich działań, mogą one stanowić dogodną 
„mapę” problemów związanych z przebiegiem i rozwojem działań twórczych. 
Jednocześnie modele te umożliwiają dostrzeżenie pewnej stałości w zmienności. 
Finalne etapy działania wymagają bowiem położenia kresu zmienności, sfor
mułowania jasno określonego celu oraz wyraźnych decyzji, dotyczących środ
ków i warunków działania. W przeciwnym razie działanie miałoby nikłe szanse 
osiągnięcia jakichkolwiek wartościowych efektów końcowych albo też nigdy by 
się nie mogło zakończyć.

Zadania nieokreślone szczególnie pobudzają procesy twórcze, będące zwy
czajną i naturalną reakcją człowieka na nieznane i nowe aspekty sytuacji, o ile 
dostrzeże on te aspekty. Dzieje się tak również wtedy, gdy człowiek sam wpro
wadza do znanej sytuacji elementy nowości, czyniąc ją paradoksalnie najpierw 
jeszcze bardziej nieznaną i złożoną po to, aby potem poznać ją lepiej i opanować 
w rezultacie aktywności twórczej (Nęcka, 1994a). Aktualizowanie informacji, 
ich poszukiwanie czy wytwarzanie nieustannie zmienia sytuację podmiotu, 
wprowadza nowość i niepewność. Ale twórczy ludzie szukają okazji do takich 
działań, wytrwale pracują i... realizują własne zamiary, pozostawiając widoczne 
ślady swego trudu: pod tym względem wyraźnie różnią się od ludzi przecięt
nych. Z punktu widzenia koncepcji kontroli działania Kuhla zachowanie twór
czych osób podlegałoby raczej kontroli związanej z orientacją na działanie, 
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która umożliwia zmianę danej sytuacji podmiotu; osoby twórcze są bowiem 
skłonne do takich zmian, a równocześnie są skuteczne w realizowaniu własnych 
twórczych zamiarów. Odpowiada to opisowi osób zorientowanych na działanie, 
które charakteryzują się wysoką skutecznością procesów wolicjonalnych 
i tendencją do formowania środowiska zgodnie ze swoimi zamiarami (Kuhl, 
1985, s. 5), co może ułatwiać także realizację zamiarów twórczych. Kontrola 
utrudniająca zmiany, czyli tzw. orientacja na stan, unieczynnia człowieka jako 
agenta i inicjatora zmian, wyłącza lub hamuje jego wpływ na własne działania. 
Przejawia się to (1) w trudnościach z podejmowaniem decyzji (osoby te zbyt 
długo i w sposób zbyt wyrafinowany decydują, używają złożonych technik de
cyzyjnych, odwlekają działanie), (2) w nadmiernej aktywności umysłowej 
w stosunku do aktywności zewnętrznej (ciągłe myślenie o czymś innym, głów
nie o swoich porażkach, a nie o tym, co się aktualnie robi), (3) w koncentrowa
niu się na przyszłych konsekwencjach, zamiast „być tu i teraz”. Wszystko to 
sprawia, że człowiek staje się bierny i zachowuje się jakby wbrew swym żywot
nym interesom, a nawet na swoją szkodę. Kuhl nazywa ten stan defektem samo- 
regulacji, który oznacza nadmierną kontrolę, wprawdzie przyjętą i zaakcepto
waną przez człowieka, ale pochodzącą „spoza” jego osobistych dążeń. U osób 
zorientowanych na działanie kontrola działania uwzględnia wyłącznie parametry 
tego działania i nic poza tym, stąd wzmożenie procesów samoregulacji.

M. Lewicka podsumowuje znaczną liczbę prac opisujących dwa odmienne 
mechanizmy psychicznej regulacji: mechanizm kontroli i mechanizm zaanga
żowania (1993). Typowe zachowanie człowieka zorientowanego na stan można, 
jej zdaniem, wyjaśnić działaniem mechanizmu kontroli, zachowanie zaś czło
wieka zorientowanego na działanie jest regulowane poprzez mechanizm zaanga
żowania. Termin kontrola ma u Lewickiej odmienne znaczenie niż u Kuhla 
i oznacza kontrolę własnego działania z pozycji obserwatora, która to pozycja 
kształtuje się w miarę rozwoju refleksji i świadomej regulacji zachowania. Zda
niem Lewickiej, świadomej regulacji nie można traktować jako najbardziej 
optymalnego i najskuteczniejszego systemu regulacji zachowania, bo przeczą 
temu fakty i zdrowy rozsądek. Model racjonalnego postępowania jest po prostu 
nieadekwatny w odniesieniu do bardzo wielu rzeczywistych sytuacji życiowych, 
w tym do sytuacji otwartych. Człowiek często nie roztrząsa sytuacji i nie delibe
ruje, ale podejmuje działanie, nie mając wcale z góry upatrzonego punktu doj
ścia. Świadczy to o odwróceniu roli i znaczenia czynników poznawczych 
i motywacyjnych w procesie decyzyjnym, jest typowe dla osób niedojrzałych, 
dla dzieci, ale zdarza się także w sytuacjach zbyt trudnych, by móc od razu po
znawczo je opanować. W razie trudności takie postępowanie wydaje się jedynie 
słuszne, bo podjęte działanie przynosi nowe informacje o sytuacji i może wokół 
niego rozwinąć się zaangażowanie. Zaangażowanie nie jest dokładnie tym sa
mym, co siła woli u Kuhla, ale pełni podobną funkcję: siła woli uruchamia 
działanie na rzecz jakiegoś celu, zaangażowanie samo jest siłą, którą można 
okiełznać dla danego celu. Zaangażowanie pozwala podmiotowi ustrukturować 
sytuację w sposób osobisty, indywidualny i nadać jej własny podmiotowy sens.
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Podejmowanie decyzji z zaangażowaniem oznacza też podjęcie ryzyka wyboru, 
który wcale nie musi być obiektywnie uzasadniony.

3.1.4. Połączenie trzech modeli strukturalnych czynności w jeden paradyg
mat twórczości

Gdyby połączyć trzy opisane wyżej typy modeli organizacji czynności, mo
glibyśmy uzyskać model twórczości osadzony w pełnym cyklu działania, które 
przebiega w sposób następujący:

Faza przeddecyzyjna'. formowanie celu lub kierunku działania. W tej fazie 
dzieje się to wszystko, co w tradycyjnej fazie orientacji, a więc człowiek eksplo
ruje sytuację pod pewnymi względami, wytwarza alternatywy, analizuje je 
i wybiera kierunek działania, konwencję czy cel. Musi się zdecydować na jakiś 
najbardziej dla niego wartościowy i możliwy do osiągnięcia cel, zarys celu lub 
kierunek działania, dlatego intensywnie poszukuje informacji i eksploruje całą 
sytuację.

Faza przeddziałaniowa'. planowanie i organizowanie działania (tego co zro
bię, a nie tego, co pomyślę). W tej fazie człowiek wytwarza rozmaite pomysły, 
które mają go posunąć do przodu na wybranej drodze do osiągnięcia celu. Nie
ustannie więc dokonuje ich oceny i wybiera, staje się czujny na okazje związane 
z celem. Musi coraz wyraźniej skonkretyzować swój plan, ogranicza więc po
szukiwanie nowych informacji. Narastają w nim emocje oczekiwania na sukces 
przedsięwzięcia.

Faza działania', wykonywanie działań (czyli wcielanie pomysłów w życie). 
W tradycyjnych modelach rozwiązywania problemów nie uwzględniano tej 
fazy, ponieważ badano rozwiązywanie problemów tylko w sferze myśli. W tej 
fazie człowiek prowadzi działanie tak, aby zrealizować plan, nadzoruje je 
i kontroluje, wykorzystuje informacje zwrotne o własnym działaniu dla wpro
wadzania poprawek i korekt. Jest skupiony na tym, co dotyczy samego działania 
i interpretuje każdą informację i każde zdarzenie z punktu widzenia jego zasto
sowania w działaniu. To, co już zostało zrobione, twardo ogranicza możliwości 
dalszych wyborów, utrudnia modyfikacje i wprowadzanie zmian.

Faza postdziałaniowa: ewaluacja i refleksja. W tej fazie człowiek stwierdza, 
czy osiągnął to, do czego dążył, czy też nie. Może się więc wycofać - nawet do 
pierwszej fazy - i ponownie zaczynać od początku, zmieniając całą koncepcję 
działania. Tej fazy również nie ma w tradycyjnych modelach czynności, bowiem 
jej funkcją jest przygotowanie do realizacji kolejnych działań, a nie tylko do 
wymyślania kolejnych planów. Może ona dostarczyć wniosków dla następ
nych działań i dla samego człowieka (co powinienem dalej robić, czego się na
uczyłem, do czego się nadaję). Odbywa się to poprzez dość nieobiektywne wa- 
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zenie plusów i minusów, które wystawiła nam rzeczywistość. Istotne znaczenie 
mają także konsekwencje działania rozpatrywane w kategoriach sukcesów lub 
porażek.

Nietrudno zauważyć, że w każdej z tych faz dominują inne struktury regula
cyjne, co zresztą wielokrotnie potwierdzano w badaniach: w fazie pierwszej 
dominują procesy orientacyjne, w fazie drugiej - procesy oceny, w fazie trzeciej 
- procesy kontroli, w fazie czwartej - procesy refleksji (zob. np. Bales, Strod- 
beck, 1960; Kocowski, 1989). Gdyby chcieć opisać strukturę każdego działania 
człowieka, można byłoby posłużyć się właśnie czterema głównymi kategoriami 
opisu: eksploracja, planowanie, nadzór-kontrola, ocena-reflekcja.

Jednak powyższy model uwypukla podobieństwo mechanizmów regulacji 
psychicznej człowieka do mechanizmów regulacji układu, który działa na zasa
dzie porównywania aktualnego stanu z zadanym standardem. Układ ten zaczyna 
funkcjonować dopiero po ustaleniu standardów i działa do momentu, kiedy to 
porównanie jest dodatnie, a wtedy jego aktywność się kończy. Czasami określa 
się taki rodzaj regulacji jako samoregulację dla zaznaczenia faktu, że układ sa
modzielnie kontroluje własny stan i uwzględnia w parametrach funkcjonowania 
rezultaty przeprowadzonych działań. Ale psychologiczne znaczenie terminu 
„samoregulacja” oznacza coś innego niż obserwowanie i kontrola funkcjonowa
nia w znaczeniu cybernetycznym (to powinno się nazywać regulacją). Moim 
zdaniem, termin „samoregulacja” powinien się odnosić do regulacji specyficznie 
ludzkiej, która różni się od cybernetycznej tym, że układ nie musi dysponować 
standardami wykonania w momencie rozpoczynania czynności, może sam two
rzyć takie standardy i może je zmieniać nawet podczas trwania danej czynności. 
To wszystko jest możliwe dzięki udziałowi w regulacji działania procesów 
związanych z Ja podmiotu jako osoby posiadającej określone osobiste doświad
czenia, wiedzę, potrzeby i kryteria ocen, czyli świadomość podmiotową.

Sytuacje, w których zwykle rozwija się działanie twórcze, to sytuacje, 
w których człowiek z różnych powodów nie może zastosować gotowych pro
gramów działania, a równocześnie musi lub chce je podjąć. Porównując to 
z rutynowymi sytuacjami życiowymi, można stwierdzić, że więcej zależy w nich 
od osobowości niż od zadania i sytuacji. W związku z tym działania twórcze 
mają prawdopodobnie bardziej podmiotowy charakter niż działania odtwórcze: 
występuje w nich więcej procesów odnoszących się do Ja: emocji, ocen, indy
widualnych pomysłów. Przedstawione wyżej kategorie nie są więc wystarczają
ce dla opisu czynności twórczych i wymagają wprowadzenia dodatkowych 
aspektów tego opisu, a mianowicie aspektu Ja. W fazie orientacji mogłaby to 
być na przykład wiedza i przekonania o sobie, w fazie planowania - własne 
indywidualne pomysły, w fazie działania - własne emocje i uczucia, w fazie 
refleksji - własne kryteria wartościowania. Wszystkie te kategorie odnoszą się 
do świadomości podmiotowej, co przedstawia tabela 1.
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Tabela 1. Model struktury działania: dominujące kategorie procesów w poszczegól
nych fazach działania

Faza działania Przeddecyzyjna
Przed- 

działaniowa Działaniowa
Post- 

działaniowa
Dominujące 
kategorie pro
cesów

Wybieranie 
kierunku/celu 
działania

Organizowanie 
działania

Realizacja 
działania

Refleksja nad 
działaniem

Świadomość 
przedmiotowa

Eksplorowanie 
sytuacji

Planowanie 
działania

Kontrolowanie 
działania

Wyprowadzanie 
wniosków

Świadomość 
podmiotowa

Eksplorowanie 
własnego Ja

Wyrażanie wła
snych pomysłów

Wyrażanie 
własnych ocen, 
emocji i uczuć

Własne kryteria 
efektywności

Ale czy po wprowadzeniu tych dodatkowych kategorii Ja proponowany mo
del bardziej adekwatnie przedstawia realia twórczej aktywności? Niestety, nadal 
nie uwzględnia on procesów konstruowania czy zmieniania celów i innych stan
dardów działania. Właśnie ze względu na ten drugi, podmiotowy system prze
twarzania stale mogą i stale dokonują się zmiany różnych parametrów czynno
ści. Działając, ludzie często wprowadzają zmiany do swoich planów, a nawet 
zmieniają cele. Zwłaszcza ważne jest to, że ludzie, w przeciwieństwie do urzą
dzeń cybernetycznych, zastanawiają się nad przebiegiem i skutkami swych 
działań i samo doprowadzenie czynności do oczekiwanego rezultatu nie zawsze 
stanowi powód do zakończenia działań w danym kierunku. J. Heckhausen 
i W. Fleeson twierdzą, że ludzie wprawdzie oceniają efekty działań w katego
riach sukcesów i porażek, lecz nie tylko sukces, ale właśnie niepowodzenie 
może przerwać działanie lub skłonić do modyfikacji celów (Heckhausen, Fle
eson, 1993, s. 15). Właśnie u ludzi parametry aktywności nie zawsze są ani 
nie muszą być niezależne od tej aktywności, nie muszą być precyzyjne, 
spójne, stabilne, absolutne ani ponadczasowe. Sam podmiot także zmienia 
się przecież podczas działania, zwłaszcza jeśli trwa ono przez dłuższy czas, 
a to co dotąd zrobił zmienia perspektywę patrzenia na to, co jeszcze zostało 
do zrobienia (zob. Lewicka, 1993, s. 46). Twierdzenia te wydają się prawdziwe, 
zwłaszcza w odniesieniu do aktywności twórczej. Spróbujmy zatem zastanowić 
się dalej, na czym polega swoistość tej właśnie aktywności.
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3.2. Swoistość organizacji czynności twórczych

JV rzeczywistości byłby lepiej, gdybyśmy przedstawiali 
twórcze myślenie w terminach bardziej holistycznych 
(niż koncepcje fazowe, wtrącenie moje, D.K.), jako 
całościowy wzór zachowania, w którym rozmaite pro
cesy zachodzą na siebie i przeplatają się nawzajem - 
od pojawienia się pierwotnego bodźca aż do wytwo
rzenia końcowego produktu.

(Vinacke, 1974, s. 359)

Psychologia akademicka dzieli rzeczywistość psychiczną na różne sfery, 
w tym głównie na sferę poznawczą i emocjonalno-motywacyjną. Wprawdzie 
podział taki ma swe uzasadnienie w budowie i fizjologii układu nerwowego, 
neurofizjologia dostarcza jednak również niezliczonych dowodów potwierdzają
cych integrację i koordynację funkcjonalnie odrębnych układów i procesów, co 
zapewnia aktywności człowieka spójność, harmonię, ukierunkowanie i sprawia, 
że ta aktywność ma postać czynności i działań. Pierwszą realnością psycholo
giczną są więc ludzkie czynności i działania, w których organizacji różne pro
cesy są w naturalny sposób z sobą splecione, powiązane i współzależne, a owe 
współzależności wywierają wpływ na sposób funkcjonowania tychże procesów. 
Spróbujmy więc poszukać takich właściwości organizacji ludzkich czynności 
twórczych, w których przejawia się ich swoistość.

Zdecydowana większość aktywności dziecka i dorosłego ma formę aktywno
ści zorganizowanej ze względu na końcowy wynik tej aktywności, który zara
zem stanowi dla człowieka określoną wartość i nadaje tej aktywności określony 
kierunek. Rozwój regulacyjnej funkcji tego standardu polega na przejściu od 
zauważania przypadkowych rezultatów własnej aktywności, poprzez zauważa
nie sposobów prowadzących do tych rezultatów, aż do wyobrażania sobie koń
cowego wyniku swej czynności, dostosowania do niego określonych sposobów 
działania i zdawania sobie sprawy z własnych działań.

Wyobrażenie końcowego wyniku własnych działań, i to wyniku bardzo po
żądanego przez podmiot, może jako standard regulacji posiadać dużą moc. Na 
tej zasadzie opiera się na przykład technika planowania zmian z przyszłości 
(ang. future-basing). Jednak podejmowanie aktywności przy pełnej świadomo
ści celu i własnych intencji już na jej wstępie wydaje się raczej typowe dla sytu
acji rutynowych niż twórczych. W tych pierwszych cel, jako reprezentacja stanu 
już znanego lub zadanego, (1) funkcjonuje od początku tej aktywności jako 
standard regulacji, (2) jest bardziej precyzyjny i jaśniej określony, (3) jest stały 
wtoku aktywności. Cel o takich parametrach działa jako standard regulacji od 
momentu rozpoczęcia aktywności aż do jej ukończenia, a w przypadku utrud
nień czy zakłóceń dostraja aktywność do możliwości i okoliczności tak, aby cel 
został zrealizowany. Nie ma znaczenia, czy jest on zadany z zewnątrz czy też 
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sformułowany osobiście przez podmiot. Podstawową orientacją jest tutaj nasta
wienie na zachowanie status quo, które jest wartością i można sobie wyobrazić 
dość złożone formy aktywności podejmowane dla zachowania tej stałości. Na
tomiast cel aktywności twórczej to coś, czego jeszcze nie ma, co dopiero będzie, 
ale jest na tyle ważne dla podmiotu, że skłania go do wytężonej aktywności. 
Wyobrażenie sobie czegoś, co dopiero ma powstać, jest bardziej mgliste i nie
określone, czasem w ogóle brak takiego wyobrażenia, a jednak człowiek podej
muje ukierunkowaną nim aktywność. Cele o takich właściwościach trudno 
uznać za skuteczne standardy regulacji, dlatego oprócz nich lub zamiast nich 
trzeba wprowadzić jakiś dodatkowy mechanizm, który może zapoczątkować 
aktywność, pokierować nią do momentu, gdy tę funkcję przejmie skuteczniejszy 
i bardziej precyzyjnie określony model oczekiwanych rezultatów. To „coś” 
może mieć naturę nieświadomego oczekiwania albo niejasnego subiektywnego 
pragnienia, aby zrobić coś wartościowego, ale każda z tych możliwości oznacza 
istotny udział i wpływ procesów innej natury niż procesy poznawcze.

Aktywność twórczą może inicjować rozbieżność między wyobrażonym (wy
różnionym) stanem a stanem rzeczywistym, a także sama intencja powołania do 
istnienia w danej dziedzinie czegoś nowego, co posiada wartość (utylitarną 
symboliczną materialną duchową etc.) lub samo jest wartością. Efektem twór
czości są zawsze nowe wartości, jest to więc aktywność głęboko uwikłana 
w system wartości człowieka i mocno zależna od tego, co dla danego człowieka 
ważne i wartościowe. Można by nawet powiedzieć, że poprzez twórczość czło
wiek realizuje własne wartości, nadaje im materialny sens i konkretną postać. 
Jeżeli w istocie tak jest, konieczne wydaje się uznanie równorzędnej, a nie dru
goplanowej roli procesów emocjonalno-motywacyjnych, chyba że potrzebujemy 
tego wyjaśnienia tylko po to, aby zrozumieć sam moment inicjacji procesu 
twórczego.

Aktywność twórcza zdaje się przebiegać w sposób swoisty także dlatego, że 
jej cele nie tylko powstają w trakcie tej aktywności, ale mogą ulegać zmianom, 
podobnie jak programy i kryteria ocen. W psychologii poznawczej tłumaczy się 
tę zmienność wewnętrznymi napięciami właściwymi samemu procesowi twór
czemu. Koncepcje poznawczo-procesualne podkreślają samosterowność procesu 
twórczego i jego autonomiczność ze względu na sam proces i jego logikę, a nie 
ze względu na coś zewnętrznego. Proces ten ma się jakoby dokonywać bez wy
siłku, sam dla siebie, bez żadnej dodatkowej stymulacji, ma być spontanicznie 
podejmowany i kontynuowany. Twórca staje się w miarę tworzenia coraz bar
dziej zmuszany do przestrzegania wewnętrznej logiki swego dzieła, które jakby 
zaczyna nad nim panować. Takie przekonanie wyraża się w częstej personifika
cji procesu twórczego, który „ma zdolność dostarczania samemu sobie silnej 
motywacji i potrzebnej dawki energii”, „poszukuje nowych idei”, czy „może 
wypracować nowy i wartościowy wynik” (Nęcka, 1995, s. 12 i 108). 
Z pewnością w przebiegu twórczości istnieją takie fazy czy momenty, które 
odpowiadają temu opisowi, ale nie sposób się zgodzić, że całe tworzenie prze
biega właśnie w ten pozbawiony podmiotowej ingerencji sposób. Jeżeli doko
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nują się jakieś zmiany natury strategicznej, to nie może się to dziać obok 
lub poza systemem wartości człowieka i nie może nie wymagać wysoce 
skomplikowanych, wielopoziomowych zabiegów regulacyjnych czy samore- 
gulacyjnych.

Tak więc, w działaniach twórczych to, do czego człowiek dąży, konkretyzuje 
się dopiero w trakcie działań w wyniku decyzji podmiotu oraz pod wpływem sił 
pochodzących z samego procesu twórczego (Nosal, 1990). Ponieważ ten strate
giczny regulator działania jest specyficzny, nieprecyzyjny, mgliście określony 
lub nawet jeszcze nie istnieje w momencie rozpoczęcia działania, a także zmie
nia się podczas działania, całe działanie przybiera specyficzną postać (Getzels, 
Csikszentmihalyi, 1975).

Choć cele czynności twórczych bywają-jako wizje przyszłych stanów rze
czy - bardzo nieokreślone oraz - jako osobiste wizje tych stanów - bardzo su
biektywne, a wskutek tego ryzykowne, ludzie podejmują takie działania z wielu 
powodów, na przykład doceniają wartość antycypowanych rezultatów, i to re
zultatów symbolicznych (Kozielecki, 1987), doceniają wartość samych przewi
dywanych działań, a nie tylko rezultatów tych działań (Dęci, 1975), czy wresz
cie przeceniają szanse sukcesu, a nie doceniają ryzyka (Nosal, 1984). Wiele 
badań zdaje się też wskazywać, że działania twórcze są częściej podejmowane 
i bardziej skutecznie realizowane pod wpływem motywów wzrostu, takich jak 
na przykład dążenie do kompetencji (White, 1959), do stanowienia o sobie 
(Deci, Ryan, 1980), do zaspokojenia ciekawości (Tokarz, 1985), nie zaś pod 
wpływem motywów nasycenia. Motywacja tego rodzaju sprzyja również roz
wojowi preferencji dla zadań nowych, złożonych i trudnych (Pittman, Emery, 
Boggiano, 1982).

Brak dostatecznych informacji - co jest zjawiskiem typowym w każdej 
otwartej sytuacji - zmusza do antycypacji, które w znacznie większym stopniu 
zależą od indywidualnego doświadczenia i od osobowości niż od aktualnych 
oddziaływań sytuacyjnych. Dlatego w aktywności twórczej czynniki osobowo
ściowe odgrywają większą rolę niż czynniki sytuacyjne (Kubicka, 1996). Wybór 
kierunku działania jest także mocno osadzony w kontekście osobowościowym. 
Człowiek wybiera bowiem ten kierunek, który stanowi wartość dla niego same
go, a nie dla kogoś innego, przy czym kryterium oceny wyboru stanowi wyłącz
nie osobista satysfakcja, a nie ogólnie pojmowana optymalność, jak w działa
niach przystosowawczych. Oznacza to również akceptację wielu subdecyzji 
dotyczących programu danej czynności, które są pochodną wyboru kierunku, 
w tym doboru strategii, operacji, heurystyk. Mimo że sukcesy działań twórczych 
są zwykle mniejsze, a niepowodzenia częstsze niż się spodziewano, niektórzy 
ludzie stale podejmują tę aktywność, bo jej specyficzne motywy nigdy nie wy
gasają. Poczucie zaś nieosiągnięcia tego wszystkiego, co można było osiągnąć, 
bądź też niezadowolenie z tego, co się osiągnęło, zwane przez Kozieleckiego 
(1987) „smutkiem spełnionych baśni”, na nowo uruchamiają motywację do 
twórczych działań.
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Struktura aktywności twórczej i odtwórczej także zdaje się różnić w istotny 
sposób. Zamiast prostej drogi do celu twórczość oznacza błądzenie, wypróbo- 
wywanie, powroty do punktu wyjścia, rezygnacje, ponawianie prób, zmiany. 
Jednak jeśli tworzenie ma zakończyć się sukcesem, wszystkie te czynności mu
szą być ukierunkowane i zorganizowane, co wymaga wysoce skomplikowa
nej, bogatej, wielopoziomowej organizacji. Można by ją określić metaforycznie 
jako „kaskadę” procesów różnej natury, paralelnych lub pozostających w roz
maitych stosunkach nadrzędności-podrzędności, o często przeciwstawnych 
regułach działania, w dodatku zmieniających wzajemne relacje w trakcie działa
nia, pod wpływem tego, co już osiągnięto. Organizacja ta zapewnia lub umożli
wia osiągnięcie twórczych efektów mimo tych wszystkich zmian, które doko
nują się nieustannie podczas tworzenia. Nie byłoby to możliwe w warunkach 
mechanicznego stosowania programów, bez uwzględniania informacji zwrot
nych o rezultatach kolejnych czynności i bez porównania ich z modelem ocze
kiwanych rezultatów. Procesy wykonawcze muszą więc być regulowane przez 
instancję kontrolno-korygującą, która odgrywa szczególną rolę przy wszelkich 
zmianach, a zwłaszcza przy zmianie celu, która pozwala na zachowanie spójno
ści działania, a w razie przeszkód i utrudnień włącza mechanizmy kompensa
cyjne.

Przytoczone wyżej argumenty uzasadniają przypuszczenie, że aktywność 
twórcza podlega odmiennym mechanizmom regulacyjnym niż aktywność typo
wa, powtarzalna ze względu na większe znaczenie procesów antycypacyjnych 
i standardów idealnych, specyfikę emocji i motywacji, odmienność strategii 
myślenia, większe znaczenie procesów kontrolnych, silniejsze współdziałanie 
sfery motywacyjnej i poznawczej, większą rolę czynników osobowościowych, 
o czym przekonuje zwłaszcza J. Kozielecki (1987).

Bibl. Jag-

3.3. Antynomiczna natura twórczości a mechanizmy regulacji 
ludzkich czynności

3.3.1. Dialektyka twórczości

W fenomenologicznych analizach twórczości od dawna zwracano uwagę na 
splatanie się w tym procesie przeciwstawnych aspektów czy sił (zob. Stróżew
ski, 1983). Eksperymentalnie zorientowana psychologia zdaje się nie doceniać 
tej perspektywy prawdopodobnie dlatego, że tak wielopłaszczyznowe zjawisko, 
jakim jawi się twórczość z pozycji fenomenologii, trudno eksperymentalnie 
badać. Tymczasem, zdaniem W. Stróżewskiego, proces twórczy jest w istocie 
procesem dialektycznym. W każdym z możliwych do wyodrębnienia jego 
aspektów występują przeciwstawne momenty lub siły, które dopiero w swych 
spięciach ukazują istotne cechy tego procesu. W toku jego trwania dochodzi 
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bowiem do różnorodnych napięć, wynikających z nieustannej konfrontacji opo
zycji. Charakterystyka jakiegoś aspektu nie jest możliwa bez odwołania się do 
jego przeciwieństwa, a stosunki między biegunami kontinuów nieustannie się 
zmieniają. Opozycje te są dialektyczne, ponieważ rozgrywają się w trakcie pro
cesu twórczego, którego szczególną cechą jest jedność i tożsamość, tzn. proces 
twórczy rozwija się wokół jakiejś jednej idei, co decyduje o jego tożsamości. 
Twórczość zakłada zharmonizowanie czy zrównoważenie tych pozycji.

W. Stróżewski wymienia i mniej lub bardziej obszernie omawia około trzy
dziestu opozycji, takich jak: nowe - stare, istnienie - nieistnienie, początek - 
koniec, determinizm - aksjologiczna konieczność, konsekwencja - nieprzewi- 
dywalność, poddanie - dominacja, spontaniczność - kontrola, bezpośredniość - 
pośredniość, swoboda - rygor, akceptacja - odrzucenie, oryginalność - wtór- 
ność, twórca - dzieło, twórca - odbiorca etc. Opozycje te wydają się przejawem 
„spięć” czy dialogu między przeciwstawnymi lub nawet sprzecznymi mechani
zmami regulacji czynności. Na przykład, jeżeli tworzący godzi zewnętrzne 
ograniczenia i opór materii (tworzywa, reguł i zasad tworzenia, konwencji), 
czyli coś, na czym musi się oprzeć, z własną osobistą wizją dzieła, to jest to 
przecież ścieranie się dwóch determinizmów: tego ograniczającego z jednej 
strony i aksjologicznej konieczności z drugiej. Osoby nietwórcze dostrzegają 
opór materii i albo mu się poddają, albo mu zaprzeczają; osoby twórcze potrafią 
z takich ograniczeń uczynić środek odkrywania nowych sensów i wartości, po
trafią wsłuchać się w ograniczenia (poddanie się), a równocześnie panować nad 
swym dziełem (dominacja). Podczas tworzenia człowiek musi liczyć się z tym, 
co dotychczas zrobił (konsekwencja, wynikanie jednej fazy z drugiej), ale także 
musi akceptować nieoczekiwane zwroty działania, przypadkowe „skoki” myśli. 
Dojrzała twórczość wymaga myślenia dyskursywnego, planowania, decydowa
nia, żmudnego opracowywania i przekształcania tematu, ale wymaga też „zwol
nienia hamulca”, braku takiej racjonalnej kontroli i spontaniczności.

Zbliżone dialektyczne rozumienie twórczości odkryła w pracach Piageta 
S. Ayman-Nolley (1999). Wbrew rozpowszechnionym przekonaniom, Piaget 
wielokrotnie odwoływał się do pojęcia twórczości, zaproponował nawet wyja
śnienie mechanizmu tego zjawiska w terminach asymilacji i akomodacji, zna
nych z jego teorii rozwoju inteligencji. W późniejszych publikacjach i w wystą
pieniach publicznych Piaget podkreślał, że asymilacja i akomodacja nie są wy
łączną cechą dzieciństwa i że poza logiką (gdzie jest możliwe zrównoważenie 
ich oddziaływań) niekoniecznie procesy te prowadzą do wzajemnego zrówno
ważenia, ale do tzw. równowagi majoryzującej (equilibration majorante, Piaget, 
1981, s. 36). Równoważenie majoryzujące jest dynamicznym procesem, który 
nieustannie prowadzi do powstawiania nowych schematów poprzez łączenie 
i dopełnianie poprzednich stanów równowagi i wprowadzanie nowych, wyż
szych stanów równowagi, tak że procesy równoważenia są stale kontynuowane.

Wyłaniający się z rozważań Piageta opis mechanizmów twórczości ilustruje 
rozwijającą się w czasie dialektyczną syntezę między twórczym myśleniem 
a twórczym działaniem, w których asymilacje i akomodacje przeplatają się 
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z sobą, pełniąc bliźniacze funkcje. Jeszcze w pracy z 1962 r., Piaget sugerował, 
że asymilacje, które pojawiają się w zabawie dziecka - zwłaszcza w zabawie 
symbolicznej - mogą stanowić źródło twórczej myśli (Piaget, 1962). Myśl ludz
ka nabiera kształtu właśnie dzięki „wchłanianiu rzeczywistości” (Aymann- 
-Nolley nazywa to asymilacją typu 1), poprzez którą stare schematy myślenia 
mogą się zmieniać i dopasowywać do rzeczywistości (akomodacja typu 1). Te 
czynności przypominają pełną przygód i przyjemności umysłową zabawę 
w poszukiwaniu nowych i oryginalnych ujęć myśli, rodzących się w umyśle 
człowieka. Ale dopóki pozostają one w głowie, nie mogą być twórcze. Koniecz
ny jest zatem przekład tych idei na konkretny materialny język (medium), 
z uwzględnieniem rozmaitych reguł typowych dla danego systemu znaków, 
konwencji, warunków, odbiorców etc. Te działania nie przypominają już zaba
wy, ale są ciężką pracą, podczas której myśl zmienia się w produkt możliwy do 
odczytania i do akceptacji przez otoczenie (akomodacja typu 2). Równocześnie 
jednak samo medium jest asymilowane do myśli, którą ma przedstawić (asymi
lacja typu 2). Na przykład poeta, który pragnie wyrazić swoje myśli, asymiluje 
tworzywo językowe do posiadanych schematów myślowych, przekształca te 
schematy, a następnie przekłada myśli na papier, dostosowując się do reguł 
obowiązujących w dziedzinie poezji i w danej kulturze, asymilując jednocześnie 
te wszystkie zmiany do własnych schematów. Trzeba tu podkreślić, że akomo
dacja nie odnosi się do samego działania, ale do wewnętrznych zmian myśli pod 
wpływem asymilowanych treści. W tym ujęciu proces twórczy jest dialektyczną 
syntezą, rozgrywającą się między myśleniem a działaniem, między aktywnością 
typu zabawowego a aktywnością odbywającą się pod ścisłą kontrolą.

Istnieją także empiryczne dowody potwierdzające zasadność ujmowania pro
cesu twórczego w kategoriach dialektycznych. Na przykład, zespół badaczy pod 
kierunkiem D.l. Treffmgera opracował, na bazie powszechnie znanego fazowe
go modelu rozwiązywania problemów, system procedur zwanych Kreatywnym 
Rozwiązywaniem Problemów, w skrócie KRP (Treffinger, Isaksen, 1992; Isak- 
sen, Dorval, Treffinger, 1994). Trzy główne fazy procesu rozwiązywania pro
blemów, określane przez autorów jako fazy Zrozumienia problemu, Groma
dzenia pomysłów i Planowania działania, podzielono na etapy, w których 
wykonywane są czynności, prowadzące do finalnych efektów każdej 
z głównych faz. I tak, do Zrozumienia problemu prowadzą trzy takie etapy: 
etap chaosu, w którym poszukujemy różnych możliwości rozwiązania proble
mu, ajednocześnie wyznaczamy ogólny cel rozwiązania problemu, etap analizy 
danych, w którym spoglądamy na problem z różnych punktów widzenia i wy
najdujemy szczegóły związane z tą sytuacją, ale też musimy ustalić, które z tych 
informacji są najważniejsze, oraz etap formułowania problemu, w którym zno
wu musimy rozpatrzyć wiele możliwości sformułowania problemu, ale także 
wybrać konkretne pytanie określające problem. Z kolei Gromadzenie pomy
słów wymaga aktywności polegającej na wytwarzaniu wielu różnorodnych po
mysłów, ale także należy zidentyfikować pomysły najbardziej obiecujące. 
W końcu Planowanie działania to etap selekcji rozwiązań, w którym trzeba 
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wymyślić kryteria analizy i sposoby ulepszenia obiecujących pomysłów, ale 
także wybrać któreś z nich i zastosować do selekcji rozwiązań, oraz etap ak
ceptacji rozwiązań, gdzie przewiduje się potencjalne przeszkody i źródła pomo
cy, znajduje sposoby na ich pokonanie czy wykorzystanie, a także ustala się 
szczegółowy plan działania.

Myśli człowieka, postępującego według tego skodyfikowanego systemu, są 
zorganizowane i przebiegają w pewnym porządku, a kolejne zadania zawsze 
aktywizują przeciwstawne funkcje psychiczne: myślenie dywergencyjne prze
plata się z konwergencyjnym, wytwarzanie pomysłów z ich ocenianiem, doko
nuje się zarówno kontrola bieżąca, jak i strategiczna, zachowanie ma chwilami 
strukturę liniową, a chwilami rozgałęzioną, pozytywne oceny przeplatają się 
z negatywnymi i nadzieje z obawami. Można więc przypuszczać, że procedura 
KRP aktywizuje różne mechanizmy czynności, co - jak wskazują badania - 
przyczynia się do sukcesów w twórczym rozwiązywaniu problemów.

3.3.2. Mechanizmy czynności celowych i mechanizmy dążeń

W psychologii od dawna postuluje się istnienie kategorii czynności czy pro
cesów tzw. heterostatycznych, które nie mają charakteru instrumentalnego, cza
sem wydają się nieracjonalne, nie kończą się po osiągnięciu sukcesu, jak czyn
ności homeostatyczne, a właśnie rozwijają się dalej, bo w międzyczasie wpro
wadzono do działania coś nowego, mogą się kończyć po porażce czy serii pora
żek, przekraczają istniejące standardy i dotychczasowe granice. M. Lewicka 
określa je jako „takie czynności, które posiadają swój kierunek, nie posiadają 
jednak celu”. Przypominają rysunek dziecka. Co rysujesz? - Kotka. Po chwili: 
To kotek ma taki ogon? - Bo to miał być piesek. Po chwili: A skąd ta długa szy
ja? - No, przecież to miała być żyrafa. (Lewicka, 1993, s. 17). Cel - nawet jeśli 
pojawia się w trakcie trwania czynności - jest raczej pretekstem do jej kontynu
owania niż ostatecznym punktem dojścia czy kryterium oceny. Mechanizm tych 
czynności Lewicka określa jako „zaangażowanie”, rozumiejąc je za Brickma- 
nem jako „to wszystko, co sprawia, że jednostka podejmuje, a następnie pod
trzymuje określony kierunek działania pomimo przeszkód oraz istnienia pozy
tywnych alternatyw, które skłaniają ją do porzucenia działania” (Brickman, 
1987, cyt. Lewicka, 1993, s. 22, podkreślenie moje, D.K.). Funkcją tego mecha
nizmu jest wytwarzanie nowych stanów rzeczywistości, w przeciwieństwie do 
funkcji regulatora homeostatycznego, który zabezpiecza istniejące struktury.

Różnice między tymi dwoma mechanizmami zaznaczają się niemal we 
wszystkich zachowaniach człowieka, które są inaczej motywowane, inaczej 
przygotowywane, kontrolowane i oceniane (por. Maslow, 1959; Kozielecki, 
1987; Kuhl, 1985; Apter, 1989). Nazwijmy pierwszy typ mechanizmu - mecha
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nizmem czynności celowych, a drugi - mechanizmem dążeń18. W tabeli 2 ze
brałam najistotniejsze charakterystyki działań realizowanych pod kontrolą tych 
dwóch mechanizmów o przeciwstawnych regułach funkcjonowania.

18 Zamiast terminu „mechanizm kontroli” Lewickiej używam określenia „mechanizm czynno
ści celowych”, które lepiej oddaje istotę działania tego mechanizmu jako realizowanie standardu 
lub standardów (planów). Terminu „kontrola” używam natomiast w znaczeniu jednej z kategorii 
procesów samoregulacji, a nie w znaczeniu mechanizmu regulacji działań. Zamiast terminu „me
chanizm zaangażowania” używam tutaj określenia „mechanizm dążeń” (za Kocowskim, 1991, 
s- 97), które lepiej oddaje kierunkowy charakter działań kierowanych zasadą algohedonizmu, co 
odpowiada czynnościom wykonywanym z zaangażowaniem.

Tabela 2. Mechanizmy czynności celowych a mechanizmy dążeniowe

Organizacja czynności celowych Organizacja dążeń
Działanie jest środkiem do osiągnięcia celu, 
jako czegoś odrębnego od samego zachowa
nia

Działanie jest celem samym w sobie, brak 
celu w znaczeniu standardu

Kierunek działania jest określany przez cel Kierunek działania wynika z tego, co zrobiono 
poprzednio

Działanie poprzedza bezstronne rozważanie 
danych i planowanie

Brak planowania, szybki wstępny wybór 
i trwanie przy nim lub zmienianie

Umiarkowane poszukiwanie informacji, selek
cja tylko tych informacji, które przydają się do 
planowania działania na rzecz daneqo celu

Maksymalne poszukiwanie informacji i nowo
ści, budowanie wokół jednej z nich „struktury 
dominującej"

Mało alternatyw działania: struktura liniowa
Dużo alternatyw działania: struktura rozgałę
ziona

Nastawienie na poszukiwanie niezgodności, 
luk

Nastawienie na poszukiwanie zgodności, 
łączenie w pomysłach

Dopasowywanie, równoważenie Zmienianie
Dominacja kontroli bieżącej, co przejawia się 
w modyfikacjach działania (korekty, drobne 
zmiany, usprawnienia)

Dominacja kontroli strategicznej, co przejawia 
się w zasadniczych zmianach kierunku dzia
łania

Koniec działania jest spełnieniem (ulgą) Koniec jednej czynności jest początkiem 
druqiej

Ocenianie według kryterium optymalności: 
czy dobrze wybieram

Ocenianie według kryterium osobistej satys
fakcji: czego dobrego mogę oczekiwać, gdy to 
wybiorę

Ostre kryteria ocen sprzyjające odrzucaniu 
informacji

Relaksowe kryteria ocen sprzyjające akcep
towaniu informacji

Ocenianie raczej w kateqoriach neqatywnych Ocenianie raczej w kategoriach pozytywnych
Ocenianie własnych czynności, ze wszystkimi 
tego negatywnymi konsekwencjami dla Ja 
(lęk, wstyd, poczucie winy)

Nieocenianie własnych czynności ze wszyst
kimi tego pozytywnymi konsekwencjami dla 
Ja (pewność siebie, nadzieja na sukces)

Dominacja obaw przed niepowodzeniem Dominacja nadziei na sukces
Emocje słabo wyrażone (zbyt silne zakłócają 
działanie)

Emocje silnie wyrażone i „podnoszące" (heu- 
rystyki emocjonalne, afektywne przesunięcie)

Mechanizm czynności celowych reguluje czynności podejmowane i realizo
wane pod kierunkiem jasno zarysowanego celu, które polegają na zmierzaniu 
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jak najprostszą drogą do tego celu. Podczas przygotowywania takich czynności 
podstawową zasadą jest konstruowanie szczegółowych standardów wykonania, 
a następnie dopasowywanie wszystkich parametrów działania do tych standar
dów. Przeważa sztywna kontrola i ostre kryteria oceniania wszystkich elemen
tów działania. Mechanizm ten dobrze wyjaśnia działania powtarzalne, przewi
dywalne, a metaforycznie przedstawia się go jako działanie racjonalne, pod 
wpływem głowy, rozumu.

Mechanizm dążeniowy reguluje czynności ukierunkowane, które nie mają 
jednak celu. Podstawową zasadą jest tutaj brak wyraźnych standardów wykona
nia, co w konsekwencji prowadzi do wzmożonego zapotrzebowania na informa
cje, do ponawiania prób i do zmieniania parametrów działania i uruchamia re
laksowe kryteria oceniania. Zachowanie regulowane przez ten mechanizm jest 
nieprzewidywalne, w każdej chwili może się zmienić jego kierunek. Najbardziej 
nasilone działanie tego mechanizmu obserwuje się w romantycznej miłości, 
w twórczości artystycznej, a metaforycznie kojarzy się go z sercem.

Opisane mechanizmy zdają się funkcjonować według zasad zupełnie 
sprzecznych i niemożliwych do pogodzenia, zresztą poszukuje się dla nich od
rębnych neuroanatomicznych lokalizacji w lewej lub w prawej półkuli mózgu 
(zob. Davidson, 1992). Trzeba jednak pamiętać, że są to opisy idealne, modelo
we. W ludzkich działaniach rzadko mamy do czynienia z zachowaniem kiero
wanym wyłącznie „głową” lub wyłącznie „sercem”, i choć zwykle któryś z nich 
dominuje, to w każdym działaniu można zaobserwować wpływy każdego z nich.

Przedstawiona w tym rozdziale dialektyczna charakterystyka procesu 
twórczego przemawia za poszukiwaniem takich mechanizmów regulacji działa
nia, które byłyby w stanie zintegrować i skoordynować tak odmienne funkcje 
psychiczne. Rozpatrzmy w tym kontekście pojęcie samoregulacji działania 
twórczego.



Rozdział 4

NOWY KONTEKST BADAŃ NAD TWÓRCZOŚCIĄ 
- SAMOREGULACJA TWÓRCZEGO DZIAŁANIA

4.1. Co to jest samoregulacja?

Pojęcie samoregulacji występuje w literaturze psychologicznej najczęściej 
w kontekście uczenia się oraz pamięci (ang. self-regulated learning, w skrócie 
SRL). W najszerszym znaczeniu oznacza ono te wszystkie procesy, poprzez 
które człowiek kieruje własnymi czynnościami czy postępowaniem tak, że ta 
aktywność przybliża go do jakiegoś celu. Inaczej mówiąc, samoregulacja to 
sprawowanie przez podmiot kontroli nad treścią, przebiegiem i skutkami wła
snych czynności. W tym znaczeniu pojęcie samoregulacji można odnieść do 
każdego ludzkiego działania, także do twórczości.

Działania człowieka posiadają określoną strukturę, na którą składają się 
czynności przygotowawcze (orientacja w sytuacji, samoorientacja, organizacja 
i planowanie przyszłego działania ze względu na cele, programy, strategie dzia
łania, kryteria oceniania), czynności wykonawcze i kontrolne (działanie pod 
kontrolą nadzorowanie i sprawdzanie, kontrola i ocena postępów, odkrywanie 
trudności i radzenie sobie z nimi, zmienianie i modyfikowanie działania, kiero
wanie emocjami) oraz czynności ewaluacyjne (ocena końcowa i refleksja, bę
dąca przygotowaniem nowego działania). Jeżeli człowiek przygotowuje, reali
zuje, kontroluje, ocenia, koncentruje się i motywuje do jakichś działań, to jego 
zachowanie podlega samoregulacji. Te właśnie czynności, nadrzędne w stosun
ku do bieżącego działania, wymienia się jako podstawowe klasy procesów sa
moregulacji (Czerniawska, 1996).

Wprawdzie dość łatwo zauważyć i wyodrębnić zachowanie samoregulowane 
od zachowania regulowanego z zewnątrz, to jednak jako konstrukt jest ono wy
jątkowo trudne do zdefiniowania i niejasne, zachodzi pojęciowo na wiele innych 
konstruktów, takich jak metapoznanie, kontrola, wola, planowanie, celowość, 
samoskuteczność, chęć do aktywności, zaangażowanie, kierowanie działaniem, 
świadomość, efektywne użycie strategii, metadecydowanie. Szczególne zaś 
relacje znaczeniowe i tradycje badawcze łączą samoregulację z metapoznaniem.
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W znaczeniu tradycyjnym metapoznanie odnosi się do wiedzy o własnej lub 
cudzej pamięci i myśleniu (ang. metacognitive knowledge) (Flavell, 1979). 
Obecnie termin ten funkcjonuje zarówno w znaczeniu szerokim, jako przekona
nia i modele umysłowe (Wong, 1991; Vermunt, 1992), oraz wąskim, jako zasób 
informacji o poznaniu (de Jong, 1994; Zimmermann, 1990; Cross, Paris, 1988). 
Jeszcze inni badacze używają go w znaczeniu spontanicznego kontrolowania 
własnych czynności (ang. regulation, metacognitive skills, executive control), 
(Brown, 1980; Brown, Armbruster, Baker, 1986).

Wszystkie wymienione znaczenia metapoznania są z pewnością ściśle z sobą 
powiązane, ale nie jest jasne, czy to metawiedza warunkuje kompetencje samo- 
regulacyjne (Simons, 1994), czy też może metawiedza rozwija się w rezultacie 
refleksji, będącej samą w sobie procesem kontroli (Lawson, 1984). Na pierwszą 
ewentualność wskazywałyby efekty treningów metapoznawczych, które - zda
niem Simonsa - zwiększają samoregulację w uczeniu się, przy czym osoby 
bardziej inteligentne w większym stopniu korzystają z nowo nabytej wiedzy. 
Dla sprecyzowania tych związków konieczne byłoby wyraźne rozdzielenie róż
nych aspektów metapoznania.

Pozostając przy tym ostatnim, sprawnościowo-kontrolującym i „aktywnym” 
znaczeniu metapoznania, grupa holenderskich badaczy wyróżniła siedem kate
gorii procesów samoregulacji w uczeniu się: orientowanie, planowanie, monito
rowanie, testowanie, poprawianie w trakcie działania, ocenianie, refleksja (wg 
Simons, 1994). Inni autorzy wyróżniają strategie regulacji poznawczej (inaczej 
strategie metapoznawcze), takie jak orientowanie, planowanie, monitorowanie, 
samosprawdzanie, poprawianie, decydowanie, oraz strategie regulacji motywa
cyjnej (inaczej strategie metamotywacyjne), takie jak wrażliwość na, skłonność 
do, wybór, zaangażowanie, stopień włożonego wysiłku, czas poświęcony na 
daną czynność (za Boekaerts, 1996). Nie jest więc całkiem jasne, co uznaje się 
za procesy, a co za strategie regulacji.

M. Boekaerts przedstawia nową i interesującą koncepcję samoregulacji 
w uczeniu się, która obejmuje trzypoziomowy system relacji między rozmaitymi 
komponentami, wpływającymi na przebieg tej czynności (Boekaerts, 1996). 
Zdaniem tej autorki, między trzema podstawowymi systemami: (1) wiedzy 
i procesów, (2) strategii oraz (3) metastrategii, czyli celów zachodzą rozmaitego 
typu zależności, zarówno w układzie wertykalnym, jak i w układzie horyzontal
nym, między sferą poznawczą a sferą motywacyjną. Zwraca więc uwagę rozsze
rzenie pola problematyki samoregulacji o struktury natury motywacyjnej, rozu
miane jednak nie jako niezależne procesy równoległe do poznawczych, ale 
przebiegające niejako „w poprzek” procesów poznawczych, jako „druga strona 
medalu”, drugi aspekt aktywności człowieka (podobnie rozumuje Kocowski, 
1991, s. 101).

Mówiąc o samoregulacji w znaczeniu kontrolującym nie sposób uniknąć 
pytania o to, co sprawuje w psychice tę nadrzędną władzę i jaki miałby być ten 
centralny ośrodek decyzyjny, zarządzający operacjami i strategiami, które czło
wiek ma w swoich umysłowych zasobach. Zdaniem wielu autorów, w psychice 
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nie istnieje stały i ściśle zdefiniowany system kierowania, a decyzje zapadają na 
różnych poziomach. W danym momencie decyduje zaś ten system, który narzuci 
całości określone cele (Kocowski, 1991; Lewicka, 1993; Sternberg, 1988b). To, 
co kieruje zachowaniem, zmienia się w zależności od wielu czynników 
w wymiarach hierarchicznym (paradygmatycznym) i równoległym (syntadyg- 
matycznym). Można więc mówić o samoregulacji w różnych znaczeniach, na 
wielu poziomach działania, o czym świadczą na przykład pojęcia kontroli pier
wotnej i wtórnej u J. Heckhausen i R. Shulza (1993) oraz kontroli bieżącej 
i strategicznej u Z. Piskorza (1992) i Cz. Nosala (1990). Kontrola bieżąca za
pewnia bezpośrednie kierowanie działaniem i zabezpiecza jego sprawny prze
bieg w stałych warunkach. Każda zmiana czy trudność włącza natomiast czyn
ności metakontrolne, uczynnia strategiczne decydowanie, zmiany celów czy 
godzenie sprzeczności. Ze względu na różny zakres wpływu i różny poziom 
uświadomienia, te dwa typy kontroli mają całkiem odmienny charakter. Kon
trola strategiczna (ang. executive control), którą uznaję tutaj za najlepszy odpo
wiednik czy aspekt samoregulacji, ujawnia się zwłaszcza w sytuacjach trudnych, 
wymagających wyboru i samodzielnego decydowania (Winne, 1995). Zależy od 
niej m.in. tempo pracy, stopień włożonego wysiłku, zaangażowanie w działanie, 
stopień krytycyzmu. Samoregulacja działania wymaga zawsze dodatkowego 
wysiłku zainwestowanego w to działanie (Eisenberger, 1992). Im czynności 
samoregulacji dotyczą wyższego poziomu organizacji działania, tym trudniej je 
kształtować i tym dłuższego wymaga to czasu. Zdaniem Presseya (1995), proce
sy te są wyjątkowo złożone i nabywane wyłącznie w toku długotrwałego i inten
sywnego uprawiania danej dziedziny aktywności przy pomocy innych osób, 
w kontekście społecznego budowania tzw. rusztowań (scaffolds).

4.2. Badanie procesów samoregulacji działań

Czynności regulacyjne są wkomponowane w działania, najczęściej przebie
gają w sposób nieuchwytny dla człowieka i - jak zwykle w psychologii - nie są 
dostępne bezpośredniej obserwacji ani samoobserwacji. W badaniach stosuje się 
więc rozmaite pośrednie metody, wydobywając je „z ukrycia” bądź to w trakcie 
działania (dane typu on-line), bądź też przed-po działaniu (dane typu off-line). 
Najczęściej stosuje się obserwacje, wspomagane komputerową rejestracją prze
biegu aktywności, wywiady, kwestionariusze i badania efektów działań. 
Wszystkie te metody budzą jednak poważne zastrzeżenia (Czerniawska, 1996). 
Nie jest pod tym względem wyjątkiem metoda obserwowania przebiegu zacho
wania, która wydaje się jedną z metod najprostszych, a zarazem najtrudniej
szych do właściwego stosowania z dwóch powodów: z powodu powszechnie 
znanych trudności w transponowaniu surowych danych obserwacyjnych na 
kategorie procesów wewnętrznych (co wymaga arbitralnych decyzji teoretycz
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nych) oraz z powodu trudności w odróżnianiu w zachowaniu procesów wyko
nawczych od procesów samoregulacyjnych (czyli na przykład tego, co jest 
samym procesem twórczym od tego, co należy do czynności kierowania proce
sem twórczym).

Mimo trudności metodologicznych, problem relacji między procesami bez
pośrednio kierującymi działaniem a procesami kontrolnymi wydaje się jednym 
z bardziej istotnych problemów psychologicznych. Wszystkie ludzkie działania 
(z wyjątkiem odruchowych, a i to budzi wątpliwości) odbywają się pod stałą 
kontrolą. W sensie dualistycznym, zakładając sztywną hierarchię procesów 
regulacji, byłaby to równoległa do procesów wykonawczych kontrolna „nitka” 
czy instancja, nadzorująca nieustannie przebieg i parametry działania. W ujęciu 
monistycznym, procesy regulacji i kontroli przeplatają się z procesami wyko
nawczymi w zależności od fazy działania i pojawiających się komplikacji czy 
trudności, a ich hierarchiczny opis obrazuje jedynie teoretycznie możliwe zależ
ności i świadczy raczej o wadze decyzji podejmowanych w poszczególnych 
podsystemach tej organizacji niż o ich rzeczywistej dominacji w hierarchii.

Pojawienie się koncepcji mechanizmów samoregulujących aktywność czło
wieka świadczy o rozwoju bardziej holistycznego nurtu badań psychologicz
nych, którym kieruje przekonanie, że „centralnym zagadnieniem współczesnej 
psychologii jest szeroko rozumiana aktywność człowieka i jej funkcja regula
cyjna” (Tomaszewski, 1992, s. 6), że „potrzebna jest wiedza całościowa o psy
chice ludzkiej, a nie tylko o pewnych funkcjach czy procesach psychicznych” 
(Obuchowski, 1985, s. 35) oraz że „...atomistyczne podejście do ludzkiego za
chowania nie niesie takich korzyści, jak podejście holistyczne” (Łukaszewski, 
1995, s. 5). Rzecz jasna, koncepcje te uwzględniają dotychczasową wiedzę 
o poszczególnych procesach czy funkcjach psychicznych, ale interpretują ją 
z pozycji jednostek funkcjonalnych wyższego rzędu, jakimi są czynności, dzia
łania i działalność człowieka. Wprawdzie aktywność ludzka nie składa się 
z samych działań, ale są one dogodną, choć bardzo złożoną jednostką analiz 
holistycznych. Jednak sposób funkcjonowania procesów samoregulacyjnych, ich 
geneza i ich wkład - poza wiedzą i umiejętnościami - do efektywnego działania, 
czeka dopiero na zbadanie. Obecnie pojęcie samoregulacji nie jest jeszcze defi
niowane jednoznacznie i niezbyt jasno rozumiane są jego podstawy. Rozwija 
się, ponieważ dzięki niemu łatwiej można zrozumieć przejście między funkcjo
nowaniem struktur poznawczych a konkretnym działaniem człowieka. Czy jed
nak koncepcja samoregulacji ma być nadrzędna wobec dotychczas rozwijanych 
teorii metapoznania, kontroli, stawiania celów, trzeba dopiero wykazać (zob. 
Zimmerman, 1995).
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4.3. Samoregulacja twórczych działań

Przypuszczenie, że twórczość jest działaniem czy działalnością regulowaną 
w sposób absolutnie wyjątkowy i specyficzny, wydaje się prawdopodobne 
z wielu powodów.

Po pierwsze, istnieje sporo danych wskazujących, że prawdziwi twórcy 
i twórcze osoby charakteryzują się wieloma cechami, które można uznać za 
sprzeczne lub przeciwstawne. Intuicja i rozsądek, fantazja i poczucie rzeczywi
stości, relaks i kontrola, poddanie się emocjom i panowanie nad nimi, neuro- 
tyzm i normalność, koncentracja na zadaniu i oddalenie od niego, władza nad 
dziełem i pokora wobec niego - to najczęściej przywoływane paradoksy. Po
nieważ twórczość wymaga tak wielu sprzecznych umiejętności i sprawności, dla 
jej wyjaśnienia niezbędne zdaje się użycie konstruktu, dotyczącego takiej in
stancji decyzyjnej, która wprowadzałaby porządek i nadawała kierunek gąsz
czowi z pozoru chaotycznych procesów i działań, która spajałaby aktywność 
w jedną całość, umożliwiała wybory, dawała wrażenie konsekwencji, wytrwało
ści i uporu w tworzeniu. Taką szansę stwarza właśnie spojrzenie na twórczość 
z perspektywy samoregulacji, która odnosi się właśnie do kierowania własną 
aktywnością, kontrolowania wysiłku, kierowania emocjami (Kocowski, Tokarz, 
1991).

Po drugie, twórczość jest działaniem wyjątkowo skomplikowanym, wielo
płaszczyznowym, wymaga udziału wielu ludzkich zasobów umysłowych 
i korzystnych wpływów środowiska, trwa długo i z przerwami, zmaga się 
z różnymi oporami. Muszą więc istnieć jakieś wyjątkowe mechanizmy integru
jące, zdolne zjednoczyć rozproszone umiejętności na użytek jakiegoś celu, wy
eksploatować zasoby, zapanować imperialnie nad nimi i podporządkować je 
temu - jednemu - celowi.

Po trzecie, przemawia za tym także wyjątkowo rozwinięta u twórczych osób, 
zarówno u dzieci, jak i u dorosłych orientacja typu Ja (Kubicka, materiały nie- 
opublikowane). Przyglądając się działalności tych osób, trudno oprzeć się prze
konaniu, że przede wszystkim to one same są źródłem własnych działań, a nie 
jakieś czynniki zewnętrzne. Uderzająca jest także pod tym względem zbieżność 
charakterystyk osób twórczych, sporządzonych na podstawie analiz biograficz
nych i badań eksperymentalnych, które wskazują na dużą wewnętrzną siłę ich 
osobowości i takie typowe cechy, jak stanowczość i dominatywność, niezależ
ność od autorytetów, ponadprzeciętna aktywność i pracowitość z własnej woli, 
wiara we własne siły i odporność na stany wewnętrznego niepokoju (Trzebiński, 
1980). Osoby twórcze chcą utrwalić się w czasie i w przestrzeni, chcą się roz
wijać, chcą wywierać wpływ na własne życie, i robią to. Charakteryzuje je więc 
duża psychiczna autonomia, co w kategoriach mechanizmów regulacji można by 
nazwać podmiotową organizacją zachowania. Podmiotowa organizacja zacho
wania przejawia się w wyraźnej indywidualności, czyli w wyodrębnieniu wła
snego Ja, w inicjowaniu i realizowaniu własnych celów i dążeń (Obuchowski, 
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1977; Tomaszewski, 1977) oraz w świadomej kontroli poznawczej i sprawczej 
własnych działań (Korzeniowski, Zieliński, Danecki, 1983). Podmiotowa orga
nizacja zachowania zakłada więc świadomość własnych granic i tego, co się 
w nich zawiera, posiadanie własnych systemów ocen i zadań, rozumienie tego, 
co się dzieje wokół jednostki. Ważnym atrybutem podmiotowej regulacji jest 
także zdolność do autorefleksji i świadomej kontroli przebiegu aktywności19. 
Ponieważ twórczość to „urabianie materiału według nakazu własnej indywidual
ności” (Szuman, 1927, s. 144), silne Ja oraz wewnętrzna kontrola zachowania 
zdają się odgrywać w niej istotną rolę (Schaefer, 1969; Yonge, 1975; Aggraval, 
Leme, 1977; Tucholska, 1980). Można nawet zaryzykować hipotezę, że regula
cja podmiotowa jest koniecznym warunkiem ukształtowania się twórczej ak
tywności. Zdolność do formułowania własnych celów i własnych standardów, 
zwłaszcza dotyczących zakresu osobistego wpływu na swoje działanie, zdają się 
w istotny sposób współdecydować o rozwoju i o przejawianiu się twórczości20.

19 Czy wobec tego działania dzieci można rozpatrywać w takich „dojrzałych” kategoriach re
gulacji? Wydaje się, że choć wprawdzie samowiedza dzieci nie jest dojrzała, trudno odmówić im 
elementarnego poczucia tożsamości i podmiotowości, być może w pierwotnym sensie tych termi
nów, np. jako tożsamość i podmiotowość bezrefleksyjna. Badania wskazują, że nawet małe dzieci 
mają własne stabilne cele i programy działań, do których starają się włączać osoby dorosłe (Shugar, 
1985), natomiast świadomość własnego sprawstwa zaczyna się kształtować na długo przedtem, 
zanim dziecko jest zdolne do autorefleksji na ten temat (zob. Szmigielska, 1994). Stanowi to nie
wątpliwie podwaliny rozwoju pełnej autonomii. Wydaje się, że obok autonomii Ja wcześnie 
kształtuje się, przynajmniej u niektórych dzieci, także autonomia osoby (Obuchowski, 1977), bez 
której nie jest możliwe ani modyfikowanie własnych zachowań, ani zmienianie świata.

20 Dzieci o wewnętrznym poczuciu kontroli wykazują wiele cech zachowania, charakterystycz
nych dla osób twórczych, np. wzmożoną aktywność eksploracyjną (Galejs, I legland, 1982) i po
znawczą (Mishel i in., 1974), są także bardziej wytrwale w działaniu (Bialer, 1961; Crandall i in., 
1965).

Powyższe rozważania wskazują, że osoby twórcze rzeczywiście mogą się 
wyróżniać jakimś specyficznym stylem samoregulacji. Poszukamy obecnie tej 
specyfiki w procesach i czynnościach, które programują i organizują działanie 
na najbardziej ogólnym poziomie, czyli w czynnościach przygotowawczych, 
wykonawczych i kontrolujących. W strukturalnych modelach czynności mówi 
się o nich jako o fazach działania, co konotuje pewną sztywność regulacji psy
chicznej i utrudnia analizę działania twórczego w tych kategoriach. Ujęcie tych 
samych procesów z perspektywy czynności samoregulacyjnych umożliwia wy
korzystanie starych modeli do zbadania organizacji twórczego działania.

4.3.1. Procesy eksploracji

Procesy eksploracji odnoszą się do tych czynności poznawczych, dzięki któ
rym człowiek - mówiąc językiem J. Brunera (1978) - wychodzi poza dostar
czone informacje. Szczególnie często termin ten pojawia się w psychologii roz
wojowej, gdzie służy do opisania aktywnej roli dziecka w procesie rozwoju 
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poznawczego. Zgromadzono bowiem wiele dowodów na to, że dziecko, podej
mując od urodzenia aktywność eksploracyjną, a potem eksploracyjno-badawczą, 
już od pierwszych dni życia aktywnie poznaje właściwości otoczenia. Eksplora
cję wywołują z zasady wszelkie nowe, niecodzienne bodźce-sytuacje. Właśnie 
nowość bodźca-sytuacji jest tą cechą, która najsilniej pobudza do eksploracji 
dzieci w różnym wieku, ale między 4. a 12. rokiem życia wrażliwość na nowość 
się zmniejsza i jest uzależniona od wielu zmiennych, np. od płci, poczucia bez
pieczeństwa (Vliestra, 1982; Vandreberg, 1984). Można więc oczekiwać, że 
między ludźmi istnieją znaczne różnice indywidualne w nasileniu eksploracji 
w obiektywnie takich samych warunkach.

Przyczyny eksploracji wyjaśnia się najczęściej bądź to w kategoriach me
chanizmów intencjonalnych (podmiotowych), bądź też aktywacyjnych (poza- 
podmiotowych). Powszechnie - za Berlynem (1963) - wymienia się dwie kate
gorie tych procesów: eksplorację zewnętrzną i wewnętrzną (Tokarz, 1985). Eks
ploracja zewnętrzna to sterowana danymi zewnętrznymi czynność poszukiwania 
i konsumowania informacji pochodzących z otoczenia, na przykład poprzez 
eksperymentowanie na rzeczach, obserwowanie, zadawanie pytań. Eksploracja 
wewnętrzna polega natomiast na wytwarzaniu informacji „w głowie” poprzez 
eksperymenty, obserwacje i pytania umysłowe. Składają się na nią te wszystkie 
operacje, które wzbogacają poznawczą reprezentację sytuacji w umyśle czło
wieka: antycypacje, uogólnienia, konfrontacje, aktualizacja doświadczenia, 
wizualizacje, konceptualizacje, analogie, wnioskowania. Rozważmy jednak, 
jakie związki istnieją między aktywnością eksploracyjną a twórczością.

Po pierwsze, związek ten wydaje się oczywisty i logiczny. Twórczość roz
wija się wtedy, kiedy człowiek, z konieczności lub z własnego wyboru, staje 
w obliczu sytuacji, w których nie dysponuje rutynowymi sposobami zachowa
nia. Jest rzeczą oczywistą, że zostaje wówczas uruchomiony przede wszystkim 
cały aparat poznawczy dla uzyskania orientacji w tej nowej sytuacji i dla wypra
cowania nowych rozwiązań. Dzieje się tak zarówno w przypadku osoby, która 
zamierza zdobyć nowych przyjaciół, uczonego, który pragnie sformułować no
wą teorię, jak i złodzieja, który zamierza obrabować dobrze strzeżony bank. Na 
początku żadna z tych osób nie wie, co dokładnie ma robić, aby zrealizować 
zamiary. Stojąc wobec informacyjnych luk i niepewności, podejmuje ukierun
kowane próby zrozumienia sytuacji, sformułowania jasnych celów i strategii ich 
osiągania. Tak więc nowość sytuacji wzmaga procesy eksploracyjne, co para
doksalnie pogłębia tę nowość, ale też pozwala ją opanować osobom, które po
siadają ku temu odpowiednie kompetencje. Wszystko to przemawia za tym, że 
procesy eksploracji w twórczości mogą przebiegać w sposób specyficzny i być 
może osoby twórcze wyróżniają się jakimś stylem eksploracji.

Po drugie, związki między procesami eksploracyjnymi a twórczością są 
również potwierdzone empirycznie. Zgromadzona dotąd wiedza na temat funk
cjonowania twórczych osób świadczy o tym, że nie tylko myślą one i zachowują 
się inaczej niż osoby nietwórcze, ale przede wszystkim inaczej spostrzegają 
struktury, konteksty, relacje oraz inaczej klasyfikują poznawczo otaczającą rze
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czywistość. Osoby twórcze potrafią budować inny, swoisty porządek poznaw
czy, co powoduje, że dobrze się czują w sytuacjach niepewnych, nieznanych, 
nieuporządkowanych, i takich sytuacji poszukują (Berelson, Steiner, 1964; 
MacKinnon, 1964; Barron, 1968). Ich struktury poznawcze nie tylko są maksy
malnie otwarte na zewnętrzne i wewnętrzne bodźce (tzn. że osoby te są wrażli
we na nowe informacje i ich nie zniekształcają), ale osoby takie aktywnie po
szukują informacji, bądź to w celach instrumentalnych, bądź też rozwijają ak
tywność eksploracyjną dla niej samej, bez wplatania jej w jakieś inne działania. 
W literaturze określa się to zjawisko jako preferowanie nowych doświadczeń, co 
oznacza, że jednostka aktywnie dąży do nowych i różnorodnych doświadczeń, 
problemów, sytuacji21. Typowe dla twórczego podejścia odbieganie myślą od 
głównego toku działania, nasilone eksploracje, pozornie bez związku 
z problemem, tak bardzo niektórym autorom wiążą się z twórczością, że uznają 
oni twórczość za zinternalizowaną postać eksploracji na obiektach rzeczywi
stych (np. Kocowski, Tokarz, 1991, s. 570). Istnieją ponadto empiryczne dowo
dy na istnienie związku między eksploratywnością (dzieci) a prototwórczością 
(zob. Tokarz, 1993).

21 Należy rozróżnić dwa aspekty eksploracji: eksploratywność to skłonność do poszukiwania 
nowych informacji, otwartość to sposób traktowania nowych informacji.

Oprócz specyfiki procesów eksploracyjnych o odmienności mechanizmów 
samoregulacji aktywności twórczej mogą decydować zwłaszcza procesy decy
zyjne i kontrolne.

4.3.2. Procesy decyzyjne. Kluczowa rola wyborów i decyzji w twórczym 
działaniu

Ostatnio coraz częściej podkreśla się, że w procesie twórczym ważniejszą 
rolę niż umiejętności wytwarzania mogą pełnić umiejętności wybierania (Gał
dowa, Nelicki, 1993; Runco, 1993). Właściwy wybór problemu, czy wybór 
właściwego problemu, może oznaczać połowę sukcesu. Zdają się to potwierdzać 
R. Sternberg i T. Lubart, w których teorii inwestowania naczelną heurystyką - 
strategią jest właśnie heurystyka-strategia dotycząca wyboru problemu: kupuj 
nisko (tanio) - sprzedawaj wysoko (drogo), co znaczy: wybieraj problemy wte
dy, gdy nikt się nimi nie interesuje, wówczas można łatwo coś znaczącego 
w nich odkryć. Gdy wszyscy „rzucają się” na problem, jesteś już ekspertem 
i wiesz, jak go rozwiązać. Także zdaniem K. Obuchowskiego, prawdziwa twór
czość zaczyna się z chwilą, gdy człowiek jest w stanie podjąć taki zamiar, a jej 
sukces zależy od sekwencji właściwych wyborów (Obuchowski, 1985).

Aktywność twórczą można opisać jako sekwencję aktów wytwarzania 
i wybierania, syntezę pomysłowości i krytycyzmu (zob. Treffinger, Isaksen, 
1992). Biorąc pod uwagę funkcjonalną organizację poszczególnych czynności 
podczas tworzenia, łatwo zauważyć naprzemienność i nieustanną obecność tych 
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dwóch form aktywności. W modelu rozwiązywania problemów odpowiadają im 
fazy generowania i ewaluacji pomysłów. Jednak podczas tworzenia nie chodzi 
tylko o ewaluację, ale o wyraźną akceptację i wybór jakiejś opcji, kierunku 
działania, czy nawet o akt woli (Kuhl, 1985). Jeżeli bowiem aktywność twórcza 
ma przynieść jakiś wynik końcowy (a zmaterializowany wytwór jest powszech
nie uznawanym kryterium twórczości), musi ona przybrać postać zorganizowa
nego działania na rzecz danego zadania-problemu, a nie może się zakoń
czyć na etapie rozważań na jego temat. Wybór ten pociąga za sobą liczne 
i brzemienne konsekwencje. W sytuacjach otwartych jest on często bardzo trud
ny, ale niezbędny.

Pierwszego ważnego wyboru dokonuje się zaraz na wstępie procesu 
twórczego, decydując się na działanie w określonym kierunku. W miarę postę
powania procesu organizacji i strukturacji działania, następuje rozwój pola pro
blemu: gromadzenie informacji, wytwarzanie informacji, antycypacje, warto
ściowania etc. Rozwój pola problemowego przebiega w wyraźnie określonym 
kierunku, ponieważ człowiek preferuje i wybiera pewne informacje, hipotezy, 
wartości (cele), a ignoruje inne. Gdy problem osiągnie postać dojrzałego zada
nia, z jasno zarysowanym celem (celami), trzeba także wybrać drogę jego reali
zacji, a w fazie działania, gdy wygenerowane zostaną różne możliwości i alter
natywne pomysły, zawsze musi nastąpić wybór któregoś z nich. Tylko w ekspe
rymentach laboratoryjnych jest to wybór-ocena dla samej oceny. W rzeczywi
stości, każdy taki wybór (a w rzeczywistych, nietrywialnych problemach są ich 
całe sekwencje) ma doniosłe konsekwencje dla dalszego przebiegu i organizacji 
działania, bo większość działań, w przeciwieństwie do czynności umysłowych, 
ma charakter nieodwracalny. Jeżeli więc w trakcie działania rozwój pola pro
blemu pod wpływem informacji zwrotnej skłania do wycofania się, wysoce 
twórcza będzie raczej zmiana kierunku lub zaprzestanie działania niż jego kon
tynuowanie. Im bardziej twórcze zadania, tym więcej wyborów. Im większą 
pracę wykonuje generator, tym więcej decyzji trzeba podejmować, aby ten pro
ces przebiegał sprawnie i skutecznie. Można więc przypuszczać, że twórcze 
osoby odznaczają się jakimś specyficznym stylem decydowania, na przykład ze 
względu na rodzaj informacji branych pod uwagę podczas podejmowania decy
zji, sposób ich integrowania czy szybkość decydowania etc., co przyczynia się 
do dobrego gospodarowania zasobami i wyczucia wagi spraw w okoliczno
ściach wymagających twórczego działania.

4.3.3. Procesy kontrolne

Wszystkie złożone formy aktywności odbywają się pod stałą kontrolą. Pole
ga ona na porównywaniu własnego działania z tym, czego miało ono dotyczyć 
oraz na dokonywaniu korekt i poprawek. Kontrola jest szczególnie niezbędna 
wtedy, gdy działanie jest trudne i napotyka liczne przeszkody i utrudnienia. Taki 
właśnie charakter mają przeważnie działania twórcze. Podejmując twórcze 
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działanie, człowiek musi nieustannie nim kierować, aby podtrzymywać wybrany 
kierunek aktywności albo też zmienić go na inny.

Procesy kontroli działań twórczych zdają się funkcjonować inaczej niż pro
cesy kontroli działań rutynowych. Po pierwsze, typowe dla działań twórczych 
wydaje się spłycenie kontroli, poddanie się emocjom, nastrojowi, jakiemuś na
rzucającemu się kierunkowi myślenia. W literaturze określa się ten stan jako 
fascynację, zaabsorbowanie, uniesienie, ekstazę, uskrzydlenie, owładnięcie, 
pogrążenie się w teraźniejszości, wielkie przeżycie (Maslow, 1983), bycie na 
fali (Csikszentmihalyi, 1975), zaangażowanie (Lewicka, 1993), uwagę eksten
sywną (Kolańczyk, 1991). Chodzi tu jednak prawdopodobnie nie tyle o rozluź
nienie kontroli, ale ojej wysoce tendencyjny, nieobiektywny charakter. Kontrola 
działania służy bowiem obronie i utrzymaniu dokonanego wyboru kierunku 
działania, celu, strategii, ocen etc. Wiąże się ona z selektywną uwagą, wybiór
czym przyjmowaniem informacji, brakiem reakcji na informacje zwrotne, mani
pulowaniem środowiskiem, motywacją i emocjami tak, aby zrealizować po
wzięte działanie.

Po drugie, w działaniach twórczych wydaje się konieczne wzmożenie kon
troli po to, aby doprowadzić trudne działanie do skutku. W zachowaniach osób 
twórczych podkreśla się powszechnie dużą wewnętrzną dyscyplinę, pracowitość 
i upór, co może być przejawem emocjonalnej inteligencji czy siły woli. Funkcją 
siły woli według Kuhla jest właśnie podjęcie decyzji, czyli wybór, a następnie 
podtrzymywanie i ochrona wybranego działania przed innymi pokusami, dopóki 
cel działania nie zostanie osiągnięty. Zresztą możliwości twórcze jednostki ro
sną, gdy ma ona kontrolę nad daną sytuacją i może wywierać na nią wpływ 
(Maruszewski, 1993). Choć odroczenie kontroli, zawieszenie ocen może być 
w zasadzie użyteczne, to jednak podczas tworzenia nieustannie monitoruje się 
postępy i podejmuje decyzje, co oznacza, że tworzenie jest czynnością i ma 
strukturę czynnościową, a nie procesualną.

Nietrudno zauważyć, że opisane przeciwstawne mechanizmy kontroli są 
obecne w działaniach twórczych, a więc sposób sprawowania tej kontroli ma 
niewątpliwie wpływ na osiągnięcia twórcze człowieka.

4.3.4. Procesy ewaluacji

Ocenianie to przypisywanie spostrzeganym lub przypominanym obiektom 
wartości dodatnich lub ujemnych. Czynność ta może się odbywać poprzez inte
growanie ocen cząstkowych, używanie gotowych schematów oceniania, albo 
wysuwanie i sprawdzanie tendencyjnych hipotez na temat danych obiektów. 
Pierwszy model odnosi się do sytuacji, w których możliwe jest bezstronne do
chodzenie do oceny, dwa pozostałe uwzględniają udział aktualnych emocji lub 
postaw wobec ocenianego obiektu.

O ile można sobie wyobrazić rozwiązywanie jakiegoś zadania drogą czys
tych kalkulacji, to w procesie twórczym, pełnym preferencji i wyborów, istot
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niejsza wydaje się ewaluacja oparta na aktualnych emocjach i trwałych posta
wach wobec obiektów. Cechą szczególną twórczych działań wydaje się właśnie 
ewaluatywne podejście do aktywności umysłowej, które przejawia się 
w nieustannym badaniu i ocenianiu implikacji płynących z nowo wytworzonych 
struktur, czyli pomysłów (zob. Rozet, 1982). W trakcie aktywności twórczej 
często dokonują się zmiany ocen, co prowadzi do podtrzymywania jednych, 
a pomijania innych pomysłów. Pomysł subiektywnie dobry (czy dobry według 
subiektywnie ustanowionych kryteriów) zawęża potem pole poszukiwań lub je 
stabilizuje, co ma swoje dobre i złe strony. Choć oceny mogą blokować pomy
słowość człowieka, są jednak niezbędnym elementem organizacji twórczego 
działania, bo na ich podstawie podmiot dokonuje przecież wyborów i podejmuje 
rozmaite decyzje, od których zależy przebieg tego działania.

Procesy ewaluacji zmieniają się zresztą w zależności od fazy czy etapu twór
czości. W „kontekście odkrycia” takie zjawiska, jak przecenianie sukcesu, dłu
gotrwałe odraczanie gratyfikacji, niedocenianie ryzyka czy podejmowanie do
wolnego ryzyka, uleganie iluzjom, świadczą o tym, że oceny są wysoce subiek
tywne, a nawet wręcz tendencyjne (zob. Kozielecki, 1987) i mogą całkowicie 
zamknąć człowieka w świecie stworzonym przez jego własny umysł. Jednak 
nieuzasadniona obiektywnymi faktami nadzieja lub duma często podtrzymują 
długotrwałe i wytężone działanie, konieczne przy deficycie informacji. Właśnie 
pozytywne emocje i pozytywne oceny, nawet przy bardzo dużym nasileniu, nie 
zakłócają, ale wspomagają twórcze działanie. Ponieważ w twórczości ocenia się 
obiekty antycypowane, rzadko który twórca jest w pełni zadowolony z tego, co 
osiągnął, a to skłania do nowych działań. W „kontekście uzasadniania” ocenia
nie przyjmuje natomiast inny charakter i bardziej przypomina oddolną integrację 
danych niż wykorzystanie tendencyjnych schematów oceniania. W twórczości 
zdają się więc współwystępować procedury oceniania pochodzące z mechani
zmu czynności celowych i z mechanizmu dążeniowego.

Podsumowując, należy stwierdzić, iż istnieje wiele teoretycznych przesłanek, 
aby spodziewać się swoistej organizacji twórczego działania w odniesieniu do 
procesów eksploracyjnych, decyzyjnych, kontrolnych i ewaluacyjnych, przy 
czym tej specyfiki należałoby poszukiwać albo w szczególnym funkcjonowaniu 
tych procesów, albo w jakimś znamiennym dla twórczości układzie czy struktu
rze procesów samoregulacyjnych. Procedury empirycznego sprawdzania tej 
drugiej możliwości przedstawiam w rozdziale 8.
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4.4. Czym jest twórczość i jak ją można badać?

Podstawowe założenia i strukturalny model organizacji twórczych działań

Dotychczasowe rozważania miały przekonać Czytelników o potrzebie roz
wijania czynnościowej koncepcji twórczości. Zjawisko to jest tutaj rozpatrywa
ne właśnie z punktu widzenia teorii czynności jako forma celowej działalności 
człowieka ukierunkowana na wynik nowy, a zarazem wartościowy. Pora więc 
na podsumowanie tych rozważań i jasne zdefiniowanie, co, moim zdaniem, 
kryje się pod tym wieloznacznym terminem i w jaki sposób można twórczość 
badać.

W moim przekonaniu twórczość to:
1) działanie (aktywność umysłowa i motoryczna),
2) podejmowane przez Podmiot (pisane z dużej litery dla podkreślenia jego 

sprawczej roli w tym procesie),
3) ze świadomością i z zamiarem przekształcenia znaczącego dlań tworzywa 

(materiału, przedmiotu, obiektu, układu, struktury),
4) dla wydobycia jakiejś nowej jakości (idei, sensu, wartości).
Jest to aktywność obejmująca myślenie i inne funkcje psychiczne, polegająca 

na ukierunkowanym, pod kątem jakiejś wizji czy celu, aktualizowaniu 
i wielostronnym przeszukiwaniu starych (doświadczenie) i nowych (sytuacja) 
danych oraz na łączeniu dawnych i nowych doświadczeń w nowe spoiste cało
ści, które mają wartość dla tworzącego podmiotu. Te całości mogą osiągnąć 
postać materialnych wytworów, cennych dla jakiejś grupy, ale mogą też mieć 
postać ulotną, jak np. metafora, dowcip, idea, wizja, przezwisko, a wartość wy
łącznie podmiotową.

W tym rozumieniu twórczości trzeba jeszcze zwrócić szczególną uwagę na 
następujące fakty:

1) Podmiot jest wyraźnie świadom własnego udziału w tworzeniu i własnego 
autorstwa tego, co powstaje,

2) w danym działaniu Podmiot wypełnia tylko jedną z możliwości, a pomija 
inne,

3) Podmiot nadaje tworzywu wewnętrznie zróżnicowaną strukturę,
4) Podmiot rozwija wybraną możliwość działania, co przejawia się w dbało

ści o końcowy efekt działania.
W prezentowanej koncepcji twórczość jest więc rozpatrywana jako forma 

działania człowieka w sytuacji, która generuje niepewność (mało danych), 
a jednocześnie poczucie autonomii (możliwość wyboru). Pojawia się tam, 
gdzie działający podmiot wytwarza te - istotne - parametry własnych czynności 
(cele, sposoby, środki, standardy wykonania, kryteria ocen), które nie są mu 
znane ani też zadane (Kozielecki, 1992; Kocowski, 1991). Takie podejście do 
twórczości mieści się w ramach współczesnych poznawczych modeli umysłu 
i modeli działania jako całościowej odpowiedzi na sytuację (Tomaszewski,
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1977; Obuchowski, 1980; Pervin, 1996; Magnusson, 1990; Magnuson, Torestad, 
1992; Materska, 2002). Ponadto pozostaje ono w zgodzie ze współczesnymi 
interakcyjnymi koncepcjami twórczości, ponieważ postulowane hipotetyczne 
interakcje między rozmaitymi czynnikami natury poznawczej, osobowościowej 
i społecznej przejawiają się właśnie w czynnościach człowieka.

W moim przekonaniu twórczość jest wyraźnie ustrukturowanym i ukie
runkowanym na wynik końcowy zespołem czynności przygotowawczych, 
wykonawczych i kontrolnych, zorganizowanych w system, którego opis postu
lują popularne w psychologii modele ludzkiej psychiki (Anderson, 1983; Py- 
lyshyn, 1985; Sternberg, 1985). Modele te zakładają zmienną hierarchiczną 
organizację psychiki, autorzy jednak nie są zgodni, ile miałoby być tych pozio
mów regulacji: dwa, trzy czy nawet więcej. Cz. Nosal wymienia cztery takie 
poziomy: (1) poziom formowania się intencji i celów poznawczych, (2) poziom 
programowania czynności i określania standardów kontroli poznawczej, 
(3) poziom warunkujący wykonanie czynności przy udziale informacji pocho
dzącej z doświadczenia, otoczenia i sprzężeń zwrotnych, (4) poziom „maszyny 
neuronalnej”, czyli fizjologicznych mechanizmów realizacji czynności, o któ
rych wiemy najmniej (Nosal, 1990, s. 356). Przyjęcie tylko dwóch poziomów 
regulacji zachowania twórczego, tzn. poziomu wykonawczego i poziomu strate
gicznego, które proponuje np. E. Nęcka (1995), nie pozwala na wyjaśnienie 
zasad doboru strategii. Wydaje się uzasadnione przyjęcie co najmniej jeszcze 
jednego poziomu regulacji, czyli poziomu metaregulacji (inaczej samoregula
cji), z którego odbywa się zarządzanie strategiami. Metaprogramy i metainfor- 
macja odgrywają szczególną rolę w sytuacjach, w których trzeba antycypować 
jakieś parametry działania. Struktury te inicjują poszukiwanie informacji, tworzą 
wewnętrzne modele sytuacji, umożliwiają ocenę i selekcję danych, określają 
parametry stanu końcowego, wprowadzają ograniczenia i korekty.

Zakładam więc, że strukturę działań twórczych można analizować pod trze
ma względami: wykonawczym (operacje), programowym (strategie) oraz decy- 
zyjno-kontrolnym (cele). Każdy z tych aspektów organizacji można zaś rozpa
trywać w co najmniej dwóch odniesieniach: do świata i do siebie (Boekaerts, 
1996; Albert, 1990; Maruszewski, 1993). Od strony poznawczej bazę twórczości 
stanowi bardzo obszerny i ciągle się rozwijający układ, na który składa się: 
(1) wiedza o świecie, która stanowi materiał do przetwarzania, w tym wiedza 
o samej twórczości, (2) różne umiejętności i zdolności twórcze, (3) zdolności 
specjalne oraz (4) inteligencja w znaczeniu sprawności systemu przetwarzania. 
Wszystkie te elementy konstytuują poznawczą - intuicyjną i/lub konceptualną- 
bazę twórczości, która jest w tym modelu zarówno systemem najobszerniej
szym, jak i najbardziej stabilnym, jako część osobowości człowieka. Po stronie 
motywacyjnej systemowi temu odpowiadałby system wiedzy i przekonań doty
czący własnej osoby w związku z różnymi zdarzeniami życiowymi, np. system 
motywów i przekonań na temat własnej samoskuteczności, źródeł kontroli wła
snego zachowania, własnej wartości, aspiracji i potrzeb (ang. self-reference 
cognition). Od tego systemu zależy, czy człowiek potrafi się dziwić i ciekawić, 
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czy potrafi stawiać sobie jakieś zadania, czy wierzy w ich powodzenie, czy jest 
zdolny do wysiłku etc. Wiedza o sobie wpływa na planowanie wszelkich działań 
i jest warunkiem skutecznego koordynowania programów działań. Na tym roz
ległym i podstawowym poziomie organizacji czynności (który pełni podobne 
funkcje, jak zasoby u Sternberga i Lubarta, 1995) powstają zarysy czy przesłan
ki wszystkich ludzkich działań (także działań twórczych), które pozostająjednak 
tylko w sferze możliwości.

Drugi system stanowią zasoby, które umożliwiają skonkretyzowanie i skon
struowanie programu działania twórczego, czyli zasady działania. Od strony 
poznawczej można tu zaliczyć strategie sprzyjające twórczości, dzięki którym 
zachowanie nabiera kierunku, dokonuje się selekcja informacji, a jednocześnie 
ich poszukiwanie (myślenie „na boki”, szukanie analogii, szukanie związków, 
wypróbowywanie, strukturowanie, stawianie pytań, dopełnianie i scalanie). 
W twórczych działaniach konieczne jest także stosowanie pewnych zasad mo
tywowania się czy, inaczej mówiąc, strategii motywacyjnych, opisywanych 
w literaturze jako przecenianie sukcesu, radzenie sobie z negatywnymi emocja
mi, szukanie wsparcia, tolerowanie wieloznaczności i paradoksu, podejmowanie 
ryzyka, pokonywanie przeszkód, chęć rozwijania pomysłów, cierpliwość, specy
ficzne kierowanie się emocjami, zamienianie środków na cele, odraczanie graty
fikacji, tolerowanie niespełnienia (zob. Kozielecki, 1987; Kocowski, Tokarz, 
1991). Na tym poziomie organizacji powstają programy działań.

Ponieważ tworząc, osoba rozwiązuje dziesiątki czy setki powiązanych z sobą 
problemów i znajduje w tym wszystkim pewien wiodący wątek, dla wyjaśnie
nia, w jaki sposób odpowiednie dla twórczości zasoby poznawcze i motywacyj
ne oraz odpowiednie strategie zostają zintegrowane tak, że człowiek w danej 
sytuacji działa sprawnie i zgodnie z zamierzeniami, musimy wprowadzić trzeci 
system, w którym działają metastrategie, dotyczące stawiania konkretnych ce
lów i kontroli przebiegu działania. Po stronie poznawczej chodzi tu o precyzo
wanie zamierzeń, klaryfikowanie celów, planowanie i kontrolowanie działania, 
aby przebiegało ono zgodnie z zamierzeniami; po stronie motywacyjnej - 
o procesy aktualizacji własnych intencji, inicjatywę, zaangażowanie, wytrwałość 
aż do osiągnięcia celu i zainteresowanie wynikiem. Na tym poziomie cele są 
aktualizowane i realizowane dzięki procesom strategicznej samoregulacji dzia
łania, czyli poznawczej i emocjonalnej kontroli danego działania.

Syntetyczne zestawienie powyższych rozważań zawiera tabela 3, którą nale
ży czytać „od dołu”.
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Tabela 3. Strukturalny model organizacji twórczego działania

Poziom strukturalny Procesy regulacji poznawczej Procesy regulacji motywacyjnej
Poziom samoregula- Samoregulacja poznawcza Samoregulacja motywacyjna
W

Stawianie celów, 
kontrola i ocena dzia
łania

Cele - twórcze
Plany działania
Kontrola poznawcza (monitoro
wanie przebiegu działania i jego 
postępów)

Intencje - twórcze
Wybór i zaangażowanie
Kontrola emocjonalna (podtrzymy
wanie kierunku działania, reagowa
nie na trudności)
Ocena rezultatów

Poziom strategii Strategie poznawcze Strategie motywacyjne

Konstruowanie pro
gramów działania 
i stosowanie strategii

Poszukiwanie różnorodności 
Eksplorowanie 
Antycypowanie 
Selekcjonowanie informacji 
Produkowanie różnorodności 
Wypróbowywanie 
Strukturowanie
Dopełnianie 
Łamanie granic 
Poprawianie 
Zmienianie
Łączenie nowego ze starym

Przecenianie sukcesu 
Poddanie się emocjom 
Radzenie sobie z emocjami ujem
nymi
Szukanie wsparcia 
Tolerowanie paradoksu 
i wieloznaczności 
Podejmowanie ryzyka 
Pokonywanie przeszkód 
Chęć rozwijania pomysłu 
Cierpliwość
Odroczenie nagrody 
Zamienianie środków w cele 
Chęć bycia najlepszym

Poziom treści i pro
cesów

Wiedza i zdolności 
(struktury operacyjne)

Wartości i preferencje 
(struktury wartościujące)

Korzystanie z wiedzy 
oraz z możliwości 
poznawczych 
Uleganie preferencjom

Sprawności i zdolności po
znawcze
Sprawności i zdolności twórcze 
Uzdolnienia

Procesy emocjonalno-motywacyjne
Style poznawcze
Przekonania na własny temat

Skuteczne i adekwatne do sytuacji działania twórcze powstąją w wyniku in
terakcji wszystkich wymienionych kategorii procesów. Organizacja twórczych 
działań ma charakter wielowymiarowy, zindywidualizowany i rozwija się dy
namicznie stosownie do percepcji i oceny sytuacji oraz siebie w tej sytuacji.

Proponowany model pozwala na wyjaśnienie różnych aspektów twórczego 
funkcjonowania i umiejscawia blokady. Jest on konkretyzacją przypuszczenia, 
że różne działania twórcze mogą wynikać z całkiem odmiennych motywacji, 
realizować się dzięki odmiennym mechanizmom psychologicznym i spełniać 
odmienne kryteria twórczości (por. Wygotski, 1960; Cohen, 1989). Twórczość 
organizowana głównie w pierwszym systemie zależy od umysłowego zaplecza 
w postaci giętkiego i produktywnego umysłu oraz funkcjonalnej wiedzy, 
a blokują ją głównie obawy i lęki związane z Ja. W systemie drugim twórczości 
sprzyja doświadczenie w stosowaniu strategicznych umiejętności twórczych 
(w formułowaniu problemów, stosowaniu heurystyk, byciu cierpliwym, nieule- 
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ganiu naciskom i tendencjom rywalizacyjnym), a ogranicza ją brak takich stra
tegicznych umiejętności. W trzecim systemie źródłem twórczości są twórcze 
cele, zamiar wprowadzenia do rzeczywistości zmian na lepsze i pomnożenia 
wartości, a ogranicza twórczość brak takich dążeń i takich celów.

Na podstawie dotychczasowej wiedzy na temat organizacji ludzkiej psychiki 
można sformułować następujące przypuszczenia, dotyczące relacji między 
trzema systemami regulacji twórczych działań:

1. Pierwszy system składa się z elementów niespecyficznych dla tworzenia, 
system trzeci tylko ze specyficznych, to znaczy że aktywność może być twórcza 
tylko wtedy, gdy jej cele są twórcze i gdy są realizowane z zaangażowaniem.

2. Między systemami występują pewne zależności, ale są one niezbyt silne 
i rozwój twórczości wymaga wiedzy oraz umiejętności charakterystycznych dla 
tych wszystkich systemów, a nie tylko jednego z nich.

3. Poszczególne systemy integrują się tylko wtedy, gdy człowiek podejmuje 
samodzielne działania i gdy te działania aktywizują całą tę strukturę, co wymaga 
czasu22.

4. Systemy regulacji twórczych działań rozwijają się z wiekiem, ale im dziec
ko młodsze, tym większą rolę odgrywają „niższe piętra” tej organizacji i odwrot
nie.

22 „Jeżeli w edukacji uzyskuje się szybkie efekty, to jest to często ze szkodą dla umiejętności 
samoregulacyjnych i prowadzi do zakłóceń w późniejszym okresie” (Simons, 1994, s. 22).

Widzimy więc, że proces „twórczy”, jako odrębna jakość psychicznej aktyw
ności, istnieje tyko na poziomie elementarnych analiz, a twórczy efekt powstaje 
w wyniku specyficznej organizacji różnych czynności i w różnych systemach 
regulacji. W głównej mierze decyduje o tym splot rozmaitych procesów i strategii, 
które trzeba badać w ich wzajemnym współoddziaływaniu i interakcjach, bowiem 
każda podstawowa operacja umysłowa lub strategia realizuje się w sposób mniej 
lub bardziej twórczy w zależności od tego, do jakiego celu zostanie użyta.

Zachowania twórcze zdają się podlegać najbardziej wyrafinowanej regulacji 
psychicznej z wielu względów: po pierwsze, są one wyrazem osobowości czło
wieka, która nie składa się z elementów, lecz jest zorganizowaną całością a po 
drugie, same zachowania także są zorganizowanymi całościami, a nie sekwen
cjami czy mozaiką ruchów i przebiegają w określonym kierunku. Tworząc, 
człowiek sam jest źródłem własnych zachowań, a ponadto ma świadomość celu 
tych działań. Podczas tworzenia może on realizować jednocześnie wiele pro
gramów i rozwiązywać wiele problemów naraz dzięki przetwarzaniu równole
głemu lub szybkiemu przełączaniu się z programu na program. Podkreślić więc 
należy, że twórczość to działanie całej osobowości, czyli wszystkich władz 
natury umysłowej i motywacyjnej, że specyfiki twórczości trzeba szukać na 
wielu płaszczyznach czy systemach organizacji (poza operacjami poznawczymi 
i metapoznawczymi), że tworzenie jest uwikłane lub nawet osadzone w kontek
ście wartościowań i subiektywnych ustosunkowań podmiotu i dokonuje się tyl
ko wtedy, kiedy podmiot może decydować o jakichś aspektach własnych czyn
ności. Przy opisie tak złożonych, a jednocześnie zintegrowanych czynności 
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psychicznych konieczne jest operowanie złożonymi konstruktami teoretyczny
mi, obejmującymi wiele aspektów funkcjonowania. Dlatego model samoregula- 
cji nadaje się do opisu i wyjaśniania czynności twórczych lepiej niż inne mode
le, choć wymaga wypracowania nowej metodologii.

Według tego modelu, człowiek stając przed zadaniami (system 3), koordynuje 
swoje zasoby poznawcze i motywacyjne (system 1) oraz używa narzędzi (system 
2) dla realizacji tychże zadań. Musimy więc badać hipotetyczne procesy 
o wysokim poziomie złożoności, co do których współczesna metodologia psy
chologiczna zdaje się być bezradna. Jeżeli jednak chcemy zbadać, czy osoby 
twórcze wyróżniają się stylem samoregulacji i czy jest to trwała właściwość pod
miotu, musimy podjąć wysiłek opracowania takiej - być może niedoskonałej - 
metodologii.

Podczas twórczej aktywności powstają nowe doświadczenia podmiotu 
i w tym sensie dzięki tej aktywności człowiek tworzy także samego siebie. 
W przeciwieństwie do twórczości działanie odtwórcze polega na aktualizowaniu 
poprzednich doświadczeń. Twórczość, moim zdaniem, nie jest żadną wyjątkową 
zdolnością, ale specyficzną formą czynności człowieka, która może współwy- 
stępować z funkcjonowaniem odruchowym czy odtwórczym, i zwykle tak wła
śnie się dzieje.

W powyższych sformułowaniach ważne są zwłaszcza pojęcia doświadcze
nia i operacji dokonywanych na tym doświadczeniu, takich jak np. decentracja 
zastanej wiedzy (Kozielecki, 1987), łączenie starego z nowym (Włodarski, 
1992), decentracja punktu widzenia w synektyce (Limont, 1994), aktualizacja 
doświadczenia (Kocowski, 1989), przesuwanie punktu ciężkości z tradycyjnego 
widzenia danej sprawy na nowy (Sternberg, Lubart, 1991 a i b), które wielu ba
daczy uznaje za mechanizmy tworzenia. Nowe koncepcje rozwoju poznawczego 
także kładą nacisk na rolę doświadczenia w rozwoju, stwierdzając, że rozwój 
jest raczej funkcją doświadczenia w danej dziedzinie niż wieku (Przetacznik- 
-Gierowska, Tyszkowa, 1996), zmiany rozwojowe występują niezależnie od 
siebie w poszczególnych dziedzinach doświadczenia i się sumują (Stemplewska, 
1992; Stemplewska-Żakowicz, 1996), a ich istotę można opisać jako przecho
dzenie od stadium nowicjatu do stadium eksperta w danej dziedzinie. Podobnie 
w nowych koncepcjach rozwoju zdolności kładzie się wyjątkowy nacisk na rolę 
dziedziny aktywności, w której rozwój się dokonuje i doświadczenie w zakresie 
tej dziedziny uznaje się za najistotniejszy czynnik rozwoju (Feldman, 1980; 
Csikszentmihalyi, 1988)

Przyjęte założenia i definicje implikują określony sposób badania twórczości, 
i to zarówno w odniesieniu do dorosłych, jak i do dzieci. Nakładają one koniecz
ność badania twórczości w przebiegu całokształtu działania człowieka - od mo
mentu jego rozpoczęcia do zakończenia - pod kątem organizacji i ukierunkowania 
procesów wytwarzania i wyboru informacji w sytuacjach potencjalnie twórczych, 
czyli generujących niepewność i możliwość wyboru. Różnorodność możliwych 
form ukierunkowania i organizacji czynności w tych sytuacjach, a także specy
ficzne ich układy, mogą świadczyć o potencjale twórczym człowieka. O tym, 
gdzie szukać takich czynności i jak je badać, traktują dalsze części tej pracy.





Rozdział 5

SCENOTEST JAKO METODA BADANIA CZYNNOŚCI 
TWORZENIA U DZIECI

5.1. Projekcja i twórczość

W najszerszym znaczeniu metodą projekcyjną jest taka metoda badania psy
chologicznego, w której osoba może nadawać materiałowi bodźcowemu indy
widualne znaczenia, co pozwala - na mocy teorii - na określenie właściwości tej 
osoby oraz sposobów jej psychicznego funkcjonowania. Stosowanie metod tego 
rodzaju odwołuje się do hipotetycznego zjawiska projekcji. Termin „projekcja” 
pochodzi, jak wiadomo, z koncepcji psychoanalitycznej i pierwotnie oznaczał 
„rzutowanie tego, co osłabia poczucie własnej wartości na otoczenie (...). Ob
ciążając otoczenie własnymi negatywnymi uczuciami, skrytymi marzeniami czy 
wadami, zmniejszamy ciężar własnych win (...) nie dopuszczamy do osłabienia 
ego ani do ataków superego na ego” (Kępiński, 1978, s. 82-83).

Obecnie używa się tego terminu także w znaczeniu szerszym, odnosząc go 
do procesów subiektywizacji orientacji w otoczeniu. Według Słownika psycho
logii A. Rebera „projekcja to spostrzeganie bodźców i zdarzeń z otoczenia 
(zwłaszcza tych niejednoznacznych) pod kątem własnych oczekiwań, potrzeb, 
dążeń itd. Znaczenie to jest całkowicie neutralne (...) i raczej uznawane za 
oczywiste” (Reber, 2000, s. 553, podkreślenia moje, D.K.). Projekcja w tym 
rozumieniu zachodzi niemal w każdej niekonwencjonalnej sytuacji, gdyż za
chowanie jest wówczas z konieczności przejawem osobowości człowieka. 
Współcześnie przywiązuje się też większą wagę do różnicowania mechanizmów 
zachowań określanych jako projekcyjne. H. Sęk (1984b) wymienia trzy takie 
mechanizmy:

1) nieświadome zniekształcanie percepcji wskutek rzutowania na innych lu
dzi własnych nieakceptowanych cech, emocji, motywów; w tym klasycznym 
rozumieniu projekcja działa jak mechanizm obronny, a u jej podstaw leżą do
znania przykre dla człowieka;
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2) zniekształcanie sytuacji pod wpływem chwilowego, przykrego lub przy
jemnego, stanu emocjonalnego23;

3) przetwarzanie sytuacji i zmienianie otoczenia zgodnie z własnym do
świadczeniem; w tych działaniach także przejawiają się indywidualne właści
wości człowieka, nie dotyczą one jednak tylko „ciemnej”, destruktywnej strony 
psychiki, ale również jej Jasnych”, konstruktywnych aspektów.

23 W badaniach projekcyjnych stwierdza się zwykle duży udział projekcji tego typu. Jednym ze 
sposobów niwelowania wpływu doraźnych emocji mogłoby być prowadzenie badania w dostatecz
nie długim czasie oraz w taki sposób, aby „wygasić” te emocje. Mimo to w badaniu poszczegól
nych osób stopień projekcji może być bardzo różny.

24 Techniki projekcyjne były zresztą wykorzystywane w słynnych badaniach nad osobowością 
twórczych osób prowadzonych przez IPAR (Trzebiński, 1980).

W tym trzecim znaczeniu projekcja to poznawcza rekonstrukcja i reorgani
zacja aktualnej sytuacji pod wpływem własnych emocji, postaw, poglądów, to 
wprowadzenie do tej sytuacji własnych doświadczeń, a także obiektów, zdarzeń, 
znaczeń nieistniejących lub mało prawdopodobnych w spostrzeganym materiale 
(Stasiakiewicz, 2000). Projekcja w tym znaczeniu ułatwia i umożliwia eksterna- 
lizację czy ekspresję emocji, temperamentu, inteligencji, preferencji. Skoro 
bowiem ekspresja jest zjawiskiem, „które uzewnętrznia i uobecnia innym za 
pomocą elementów formalnych kodu szczególnego typu to, co najbardziej in
tymne w osobowości (...), jest odsłanianiem siebie, stawaniem się przejrzystym 
dla innych” (Gloton, Clero, 1988, s. 69-70) - to projekcja, jako subiektywizacja 
spostrzegania pod wpływem osobistych doświadczeń, odsłania właśnie to, co 
w osobowości najintymniejsze i zapewne jest jednym z mechanizmów eksterna- 
lizacji tejże osobowości. Zdaniem L. Bellaka, jednostka może prezentować za
chowanie bardziej projekcyjne, kiedy, w różnym stopniu, przypisuje innym 
ludziom lub dostrzega w nich swoje życzenia i potrzeby lub też bardziej eks
presyjne, kiedy ujawnia sobie właściwy styl reagowania czy sposób podejścia 
do zadania (za Henry, 1970). Ekspresja odnosi się zatem do procesów ujawnia
nia Ja innym ludziom, zaś projekcja do procesów spostrzegania innych poprzez 
Ja. Aspekt ekspresyjny nie jest więc równoznaczny z aspektem projekcyjnym, 
choć mogą się one nawzajem uzupełniać.

Istnieje cała grupa technik projekcyjnych określanych jako ekspresyjne: są to 
rozmaite prowokowane zabawy z wykorzystaniem lalek oraz różne działania 
artystyczne (Brzezińska, 1984). Ich szczególną cechą jest stworzenie warunków 
swobodnego i spontanicznego ujawniania siebie poprzez pozostawienie bada
nemu całkowitej swobody co do sposobu zachowania. Inne techniki projekcyj
ne, takie jak Test Rorschacha, TAT, CAT, Test Bene-Anthony'ego, TZN, są bar
dziej ustrukturowane i odpowiednio dobrany materiał testowy ukierunkowuje 
czynności badanego na tematy, które interesują badacza. Typowa dla takich 
sytuacji nieokreśloność, niepewność, możliwość samodzielnego wybierania 
i decydowania o celach, sposobach czy standardach wykonania sprawiają że 
techniki projekcyjne nadają się do badania mechanizmów kreatywności 
w otwartej sytuacji zadaniowej lub zabawowo-zadaniowej24.
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5.2. Zabawa i twórczość

Liczne analizy wykazują, że dorosłe osoby twórcze zazwyczaj były 
w dzieciństwie niezwykłymi dziećmi lub wychowywały się w dość nietypowych 
warunkach (Szurek, 1989). Rzetelność informacji retrospektywnych wymaga 
wprawdzie potwierdzenia w badaniach longitudinalnych, jednak nasuwają one 
przypuszczenie, że osoby twórcze mogą rozwijać się według nietypowego 
wzorca rozwoju (Feldman, 1980; Żuk, 1988). Aby sprawdzić to przypuszczenie, 
należy wyszukać potencjalnych twórców tak wcześnie, jak to tylko możliwe, 
a następnie śledzić przebieg ich rozwoju w sferach związanych z twórczością.

Wszystko wskazuje na to, że podstawowym kontekstem twórczości w dzie
ciństwie jest zabawa i w wielu opracowaniach można spotkać przeświadczenie, 
że zabawa i twórczość mają z sobą wiele wspólnego. W tej sprawie można wy
różnić trzy stanowiska: twórczość uważa się za podstawowy mechanizm zaba
wy, bądź przeciwnie, to zabawę uznaje się za przesłankę i źródło twórczości, 
bądź też poszukuje się między nimi jakichś wspólnych czy podobnych mechani
zmów psychologicznych.

Zgodnie z pierwszym ujęciem twórczość, jako wrodzona zdolność tworzenia 
i interpretowania symboli, jest mechanizmem, dzięki któremu dziecko w ogóle 
może się bawić. Aby bowiem się bawić, trzeba umieć dokonywać transforma
cji: ludzi zamieniać w sprawców działań, przedmioty w narzędzia, działania 
w ich reprezentacje, miejsca zabaw przekształcać w scenerie, a czas w akcję 
(Schwarzman, 1978). W okresie dzieciństwa twórczość realizuje się właśnie 
w zabawie, w której dziecko wykorzystuje swoją moc tworzenia symboli.

Według innych autorów, sytuacja ma się dokładnie odwrotnie: to zabawa jest 
źródłem twórczości. Zdaniem Wygotskiego, zabawa symboliczna z wiekiem 
przekształca się w fantazję, a ta z kolei może być narzędziem twórczości. Ist
nieje wiele dowodów na to, że zabawa symboliczna stymuluje twórczość 
w znaczeniu zdolności dywergencyjnych (Dansky, 1980), że zabawy imagina- 
cyjne rozwijają kreatywność dzieci 3- i 4-letnich (Singer, 1973), a nawet wzma
gają produkcję twórczych wytworów u uczniów (Howard-Jones, 2002).

Wymienione stanowiska wydają się sprzeczne, ale trzeba zwrócić uwagę, że 
mówią one o twórczości w różnych znaczeniach: uniwersalna zdolność jest tutaj 
przeciwstawiona konkretnym twórczym umiejętnościom. Naturalnie, można 
dostrzec między nimi dialektyczny związek, bowiem dziecko bawiąc się, używa 
swych twórczych zasobów, a jednocześnie dzięki zabawie rozwija myślenie 
dywergencyjne (Smolucha, Smolucha, 1985; Godowikowa, 1995).

Jeszcze inni autorzy twierdzą, że zabawa i twórczość, choć jakościowo od
mienne, mogą mieć podobne lub nawet częściowo wspólne mechanizmy po
znawcze i/lub afektywne. Gdy chodzi o podobieństwo mechanizmów poznaw
czych, najczęściej mówi się o myśleniu dywergencyjnym, zwłaszcza o płynno
ści asocjacyjnej (Dansky, Silverman, 1973) i giętkości (Pellegrini, 1992; Sutton- 
-Smith, 1992) albo o wyobraźni (Singer, Singer, 1990). Różnice w sposobie ba
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wienia się są bowiem powiązane z różnicami w sposobie rozwiązywania pro
blemów konwergencyjnych i dywergencyjnych (Pepler, Ross, 1981), a nawet 
pozwalają przewidywać osiągnięcia w zakresie myślenia dywergencyjnego po 
kilku latach (Clark, Grifting, Johnson, 1989; Russ, Andrew, Beth, 1999).

Wśród mechanizmów afektywnych od wielu lat poszukuje się związków 
między twórczością a predyspozycją do zabawowego traktowania wykonywanej 
czynności (ang. playfulness). Predyspozycja ta, na którą składa się pięć czynni
ków (fizyczna, poznawcza i społeczna spontaniczność, poczucie humoru 
i przejawiana radość), jest uważana za dość stałą i jednowymiarową właściwość 
osobowości (Lieberman, 1965; Bamett, 1991), ale jej związki z twórczością nie 
są dotąd dostatecznie zbadane. W niektórych badaniach wykazano jej związek 
z wysokim poziomem płynności ideacyjnej (Moran, Sawyers, Fu, Milgram, 
1984), w innych uzyskano między tymi zmiennymi słabe korelacje, w dodatku 
modyfikowane przez płeć i inteligencję (Barnett, 1982). W dodatku Truhan 
(1983) wykrył, że playfulness, oceniana zwykle za pomocą skali opracowanej 
przez J.N. Lieberman (1977), obejmuje dwa wyraźnie odmienne, choć silnie 
skorelowane aspekty predyspozycji do bawienia się: poznawczy i afektywny, 
a więc nie można w niej upatrywać jedynie afektywnych mechanizmów twór
czości. W tych badaniach stwierdzono zresztą całkowity brak związku między 
playfulness a testową twórczością.

Mimo niejednoznacznych danych empirycznych wydaje się, że zabawa może 
uruchamiać, stymulować, a nawet zapowiadać te procesy, które są zaangażowa
ne w twórczych działaniach. Niekiedy zabawę wprost utożsamia się z twórczo
ścią, co nie wydaje się właściwe z powodu kluczowych różnic dotyczących ich 
podstawowych celów i organizacji. Motywem zabawy jest wyłącznie satysfak
cja dla niej samej, a nie wymagania społeczne ani żadne inne potrzeby, jak to 
ma miejsce w przypadku twórczości. Dalej, bawiący się jest bardziej skoncen
trowany na przyjemności, jakiej dostarcza mu ta czynność niż na osiągnięciu 
jakiegoś celu. Jeśli zaś w ogóle stawia sobie jakieś cele, to są one osobiście 
przez niego ustanowione (ang. self-imposed). Zabawa dostarcza dziecku przede 
wszystkim wiedzy i przyjemności, i choć może w jej rezultacie powstać twórcze 
dzieło, nie jest ono podstawowym celem tej aktywności. Twórczość natomiast to 
przeważnie żmudna - choć nie pozbawiona elementów zabawowych i przyjemno
ści - oraz długotrwała aktywność, skierowana na wytworzenie nowej wartości.

Jednak niektóre właściwości zabawy, zwłaszcza zabawy symbolicznej (ang. 
pretend play, make-believe play), wprost przywodzą na myśl działania twórcze. 
Emocjonalny kontekst obu tych form czynności, wytwarzanie i używanie sym
boli, głębokie zaangażowanie, wytrwałość i koncentracja, giętkość i ruchliwość 
umysłowa to te cechy zabaw, które upodabniają je do czynności twórczych. 
Obie te formy działalności są ponadto przejawami własnej aktywności podmio
tu: człowiek i bawi się, i tworzy tylko wtedy, gdy może sam decydować, co, 
kiedy, a przynajmniej jak robić. Wydaje się więc, że podobieństwa między tymi 
dziedzinami aktywności nie są powierzchowne, ale dotyczą jakichś głębszych 
powiązań, których trzeba szukać w sferze funkcjonowania ludzkiego umysłu.
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Zabawa symboliczna realizuje się w świecie znaków, znaczeń i ich interpre
tacji, w obszarze relacji między znakami a znaczeniami, które są podatne na 
interpretacje, rozciągliwe i właśnie dlatego stwarzają okazję do twórczości. 
Wykonując z upodobaniem różne czynności z przedmiotami zastępczymi i peł
niąc role zastępczych osób, dziecko nieustannie zmienia stosunki między 
przedmiotami, czynnościami i słowami odnoszącymi się do tych przedmiotów 
(Elkonin, 1984). Zmieniając te relacje, dzieci potrafią twórczo wykorzystywać 
przedmioty wielofunkcyjne (patyki, klocki, pudełka, piłki), przedmioty jedno
znaczne (lalki, psy, samochody), a także osoby dorosłych i rówieśników. Nawet 
w procesach tworzenia konwencjonalnych symboli (np. kiedy lalka jest dziec
kiem, patyk - koniem, a słowo „pies” zastępuje prawdziwego psa) pojawia się 
pewien margines niejednoznacznej interpretacji, bo lalka jest i nie jest dziec
kiem, patyk jest i nie jest koniem, a słowo „pies” jest i nie jest psem. I w tym 
właśnie obszarze istnieje możliwość wprowadzania zmian i tworzenia nowych 
znaczeń: lalka może stać się mamą czy panią w sklepie, patyk - kładką na rzece 
albo termometrem, a psem można nazwać złego człowieka. Kiedy natomiast nie 
da się dostępnymi materialnymi środkami zapełnić jakiegoś braku utrudniające
go realizację pomysłu zabawy, pojawiają się czynności i przedmioty wyimagi
nowane. Zmagając się z jakimś problemem, dziecko, podobnie jak twórca, prze
kracza w ten sposób ograniczenia rzeczywistości.

Zabawy symboliczne bywają określane bardzo różnymi mianami. Najczę
ściej mówi się o nich jako o zabawach tematycznych, dramatycznych, zabawach 
w role, zabawach iluzyjnych, zabawach naśladowczych, a nawet zabawach od
twórczych. Podstawowym sposobem działania dziecka jest w tej zabawie naśla
dowanie czynności dorosłych z różnymi przedmiotami, odtwarzanie złożonych 
sytuacji, a także stosunków międzyludzkich. Jednakże naśladowanie rzeczywi
stych działań i sytuacji nigdy nie jest ich wiernym kopiowaniem, a raczej twór
czym łączeniem, kreowaniem realnych, ale nowych zdarzeń. Dziecko zamierza 
wprawdzie działać dokładnie tak, jak dorosły, dokonywać takich samych prze
kształceń w rzeczywistości, jak to robią dorośli. Pozbawione jednak wielu nie
zbędnych kompetencji i możliwości, wypełnia treść zabawy własną inwencją. 
Braki, których doświadcza podczas zabawy, stają się źródłem jego pomysłów, 
a w samej zabawie przejawia się potencjał twórczy dziecka (Sutton-Smith, 
1992).
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5.3. Natura zabawek i ich rola we wzbudzaniu twórczej aktywno
ści dziecka

Istnieje pewien paradoks w traktowaniu zabawy i zabawek jako czynników 
rozwoju twórczej aktywności. O ile zabawę uznaje się za istotę tworzenia, za 
przesłankę twórczości lub poszukuje się jakichś głębszych powiązań między 
tymi czynnościami, to zabawkę najczęściej interpretuje się w sposób determini
styczny i funkcjonalny. Dominuje obecnie przekonanie, że właściwości zabawek 
determinują sposób bawienia się nimi i dlatego blokują inwencję dziecka. Na 
przykład zabawki wojenne mają nieuchronnie wyzwalać gwałtowność, agre
sywność i, poza bawieniem się w wojnę, dziecko niczego innego już z nimi nie 
robi. Wskutek takiego przekonania w badaniach nad twórczością używa się 
najczęściej przedmiotów niedookreślonych, wieloznacznych, np. kawałków 
tkanin, papieru, patyczków, muszli, a nie prawdziwych zabawek25.

25 Również w testach zdolności ideacyjnych dziecko ma transformować obiekty abstrakcyjne 
i wieloznaczne (kółka, przedmioty okrągłe etc.), a nie konkretne przedmioty, co świadczy o równie 
deterministycznym i funkcjonalnym podejściu psychologów poznawczych do twórczości.

Według innego nurtu interpretacyjnego, zabawka posiada znaczenie indywi
dualne, przypisywane jej przez bawiący się podmiot. To z kolei stanowisko jest 
podstawą rozwoju diagnozy i terapii przez zabawę, szeroko stosowanej przez 
klinicystów. Jednak oba te podejścia cechuje ten sam funkcjonalizm, czyli do
szukiwanie się jakiegoś adaptacyjnego znaczenia w każdej zabawce czy zaba
wie, podczas gdy mogą one być po prostu formą „bycia w świecie”, czystą eks
presją i twórczością, a tylko my - obserwatorzy - upatrujemy w tym jakichś 
racjonalnych uzasadnień i motywacji.

R. Sutton-Smith rozwija inne podejście (Sutton-Smith, 1984; 1986). Jego 
zdaniem, posługiwanie się zabawkami jest oznaką twórczego umysłu, bo dowo
dzi rozumienia przez dziecko paradoksu zawartego w zabawce. Paradoks ten 
pochodzi z relacji semantycznych między zabawką a obiektem, który ona sym
bolizuje. Wprawdzie zabawki zewnętrznie przypominają rzeczy, które oznacza
ją, ale nigdy nie są dokładnie takie, jak denotaty, a prawdę mówiąc, z trudem je 
przypominają: zabawki są przecież małe, schematyczne, nieżywe, nieruchome. 
Dziecko spostrzega różnicę między obiektem oznaczanym a zabawką-znakiem 
bardzo wcześnie, jeszcze na poziomie przedjęzykowym i wykorzystuje to, ba
wiąc się zabawką inaczej, niż gdyby przyszło mu działać z obiektem: ono tylko 
udaje rzeczywiste działania. Jednak zabawka staje się znakiem dopiero wtedy, 
gdy umysł dziecka odniesie ją do realnego obiektu. Między znakiem a znacze
niem oraz znaczeniem a rzeczywistością pozostają przestrzenie interpretacyjne 
i właśnie przemierzając owe przestrzenie, umysł może się bawić (Derrida, 
1970). Dlatego zabawki-znaki mogą wprawdzie, ale nie muszą, mieć dla dziec
ka znaczenia przypisywane im konwencjonalnie.

Każda zabawka jest systemem, który ewokuje różne alternatywne znaczenia, 
otwiera przestrzeń do interpretacji, do bawienia się znaczeniami i dlatego może 
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być stymulatorem twórczości (Sutton-Smith, 1984). Same zabawki są prze
kształcane przez dzieci, dostosowywane do tradycji bawienia się w danej grupie 
wieku i płci - nie działają one jak bodźce, ale są transformowane poprzez narra
cję i udawanie (Sutton-Smith, 1986). Każde więc użycie, i to każdej zabawki, 
może być twórcze, kiedy dziecko nie reaguje na jej właściwości bodźcowe, ale 
tworzy nowe znaczenia.

5.4. Scenotest i jego twórczogenne właściwości

Scenotest, zastosowany przeze mnie dla zilustrowania empirycznych impli
kacji czynnościowej koncepcji twórczości, był pierwotnie i jest nadal stosowany 
do badania „postaw wobec osób z najbliższego otoczenia, a zwłaszcza roli, jaką 
pełnią one w emocjonalnym życiu dziecka. Dostarcza on danych na temat 
struktury osobowości, zdolności i charakteru, a równocześnie odsłania we
wnętrzne trudności i problemy (społeczno-emocjonalne - D.K.), częściowo 
świadome, częściowo nieuświadamiane i niepoddające się świadomej refleksji” 
(von Staabs, 1991, s. 1). Genezy tego testu należy szukać w terapii przez zabawę 
(ang. play therapy) i całe badanie odbywa się w takiej zabawowej konwencji.

Oryginalny zestaw testowy składa się ze 115 zabawek przedstawiających 
miniaturowe rzeczywiste i wyimaginowane postacie, zwierzęta, rośliny, pojaz
dy, sprzęty, przedmioty nieokreślone i klocki26. Każda kategoria zabawek mieści 
się w innej przegródce dużego pudła. Zabawki są kolorowe, giętkie, a dzięki 
zastosowaniu magnesu można je ustawiać pionowo na prostokątnej scenie 
o wymiarach 40/54 cm. W zamierzeniu autorki Scenotestu, Gerdhildy von Sta
abs, zabawki te miały pobudzać projekcję obronną, związaną z życiem rodzin
nym, dlatego duża ich część to lalki przypominające ludzi i zabawki przedsta
wiające przedmioty domowego użytku. Stosując Scenotest do celów klinicz
nych, mówi się dziecku, żeby zbudowało z tych zabawek na scenie to, co ze- 
chce. Wobec tak inspirującego materiału dzieci nie wymagają zwykle żadnej 
dodatkowej zachęty, a badacz obserwuje zachowanie dziecka według specjalne
go arkusza obserwacyjnego i dokonuje potem psychoanalitycznej interpretacji 
jego zachowania27.

26 W tym 10 figurek ludzi o rozmiarach od 7 do 15 cm, 10 miniaturowych zwierząt, 5 drzew, 3 
trawniki, 6 pojazdów, 6 sprzętów, 13 przedmiotów nieokreślonych i 3 figurki symboliczne oraz 
około 50 klocków w 10 rozmaitych wzorach i kolorach.

Arkusz do obserwacji dziecka podczas układania Scenotestu do celów klinicznych znajduje 
się w aneksie.

Zastosowanie metody - w założeniu odwołującej się do projekcji rozumianej 
jako mechanizm obronny - do badania twórczości, w której nastawienie obron
ne jest jednym z ważniejszych inhibitorów, może budzić pewne zastrzeżenia. 
W badaniach wstępnych stwierdziłam jednak, że u dzieci o niezaburzonym roz
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woju i zachowaniu ten zestaw zabawek rzadko wywołuje projekcję obronną, 
przejawiającą się w takich negatywnych uczuciach i zachowaniach, jak za
zdrość, wrogość wobec pewnych osób, rozmaite lęki czy destruktywne pragnie
nia. Sceny układane przez dzieci były pogodne, pełne radości i innych pozytyw
nych uczuć, zaś agresja, wrogość, lęki czy obawy pojawiały się w nich zupełnie 
wyjątkowo. Przypuszczałam więc, że można będzie tak pokierować sytuacją 
aby pobudzić u dziecka pożądany rodzaj projekcji, czyli projekcję konstruktyw
ną a zniwelować projekcję obronną.

Cechy tworzywa

Do podejmowania aktywności inspirują dzieci przede wszystkim techniczne 
właściwości Scenotestu, a więc scena pozwalająca na pionowe ustawianie figu
rek, bogaty repertuar lalek, zwierząt i innych bliskich dziecku przedmiotów, 
wygląd i giętka konstrukcja figurek. W praktyce klinicznej, jak i w pilotażo
wych badaniach z dziećmi bez zaburzeń zachowania sprawdzono, że ten zestaw 
zabawek silnie pobudza dzieci do niekontrolowanego rzutowania na materiał 
testowy własnych uczuć, doświadczeń i przekonań28. Te istotne dla wzbudzania 
i przejawiania się twórczości cechy tworzywa są trudne do zastąpienia jakimś 
innym zestawem zabawek.

28 Badania pilotażowe wykazały jednak, że ten wyjątkowo inspirujący materiał nie wszystkie 
dzieci pozbawia kontroli i skłania do ujawniania własnych preferencji czy doświadczeń oraz że 
niektóre dzieci w ogóle nie ulegają temu oddziaływaniu.

29 Dokładna lista przedmiotów użytych w badaniach znajduje się w aneksie.
30 Mimo wyeliminowania wpływu takich czynników, jak zdolności rysunkowe, pisarskie, wer

balne, ruchowe, na wyniki Scenotestu wpływają bez wątpienia zdolności konstrukcyjne dziecka, 
a zwłaszcza umiejętność organizowania przestrzeni.

Tworzywo Scenotestu można określić jako słabo ustrukturowane. Większość 
zabawek, jak ludzie, pojazdy, zwierzęta, sprzęty, ma konkretne znaczenia, co 
podpowiada lub wręcz narzuca rodzaj ustrukturowań, osłabia niepewność doty
czącą tego, co i jak konstruować oraz niepewność związaną z oczekiwanym 
wynikiem. Zadanie stymuluje więc mniej ostrożne zachowania niż w sytuacji 
naprawdę nieustrukturowanej. Jest jednak mało prawdopodobne, aby dzieci 
posiadały gotowe programy działania w tej sytuacji, bo takich zestawów zaba
wek nie ma w sklepach.

Do celów badawczych oryginalny zestaw zabawek został zmieniony: wybra
no 80 zabawek reprezentujących 8 kategorii obiektów29. Z powodu dużej ilości 
elementów do użycia i do ustrukturowania sceny, zadanie było trudne do wyko
nania. Było to jednak zadanie bardzo ciekawe i już oglądanie testu przed bada
niem wzbudzało ciekawość i dostarczało dzieciom satysfakcji. Użycie zaś tego 
symboliczno-konstrukcyjnego tworzywa miało zniwelować wpływ zdolności 
specjalnych na przejawianie się umiejętności tworzenia, którego to wpływu nie 
da się uniknąć w testach rysunkowych, słownych lub ruchowych30.
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Zasady działania (instrukcja)

Sytuacja badania została zmieniona tak, aby pobudzała procesy konstruk
tywne i twórczą ekspresję, a nie tylko ekspresję emocji i uczuć. I tak, zamiast 
swobodnej zabawy lalkami, która prowokuje subiektywizację w znaczeniu nie
kontrolowanej ekspresji emocji, w instrukcji zachęcano dziecko do ułożenia na 
magnetycznej podstawie jakiejś scenki po to, aby można było ją potem sfotogra
fować, a zdjęcie pokazać matce31. Instrukcja wyraźnie sugerowała dywergencyj- 
ność zadania (układaj ile razy zechcesz), dynamiczność (w każdej chwili mo
żesz zmienić i poprawić to, co już ułożyłeś), ważność zadania dla podmiotu 
(układasz, żeby zrobić zdjęcie, a potem pokazać je mamie), kontrolę podmioto
wą i swobodę decydowania (możesz robić to, co chcesz i tak, jak chcesz, sam 
decyduj). Dzieci układały tyle scenek, na ile miały ochotę.

31 Instrukcja brzmiała następująco: W tym pudle (pokazać) są różne rzeczy. Ułóż z nich coś 
tutaj na tej scenie (pokazać). Ułóż to pięknie, tak jak jeszcze żadne dziecko nie układało. A ja 
zrobię zdjęcie (pokazać aparat fotograficzny) i potem pokażemy mamie, jak układałeś. Jak ci się to 
me będzie podobać, to możesz zburzyć i zrobić coś innego.

Ponieważ instrukcja zalecała, aby na scenie zbudować z zabawek określoną 
konstrukcję (dzieło), która miała być potem sfotografowana, dziecko musiało 
wymyślić jakąś koncepcję, podjąć zamierzone działanie, kontrolować to, co robi 
i doprowadzić działanie do końca. Sytuacja pobudzała zatem procesy podobne 
do tych, które A. Brzezińska określa jako twórczą ekspresję zamierzoną (Brze
zińska, 1984, s. 151).

W proponowanym modelu badawczym szczególne miejsce przypisuję sytua
cjom, które wywołują twórcze zachowania, czyli sytuacjom twórczym. Sytuacja 
twórcza jest dla danej osoby sytuacją szczególną pod względem poznawczym 
i motywacyjnym: generuje niepewność, zmusza do wprowadzania danych wy
kraczających poza tę sytuację i do działania w wielu kierunkach (Cohen, 1972; 
Hogarth, 1975; Kozielecki, 1992). W rozdziale 1.4 omówiłam wiele innych cech 
takiej sytuacji. Trzeba byłoby chyba dodać do tej listy sposobność do wytwarza
nia symboli i operowania nimi (zob. rozdziały 5.2 i 5.3), nieustanną zmienność 
parametrów działania (rozdział 3.2), duże znaczenie danego działania dla pod
miotu oraz możliwość kontrolowania przebiegu tego działania przez sam pod
miot (rozdział 4.3).

Jednak oprócz tych wszystkich właściwości układanie Scenotestu generuje 
jeszcze jedną, być może najważniejszą cechę twórczych sytuacji. Materiał te
stowy, którym są głównie konkretne zabawki, a nie jakieś nieokreślone przed
mioty, skłania do realizmu, konkretyzacji i uporządkowania, podczas gdy in
strukcja zaleca swobodę wyboru, kreatywność i indywidualność. Takie zadanie 
stawia dziecko wobec sprzecznych, a zarazem komplementarnych wyma
gań, typowych zresztą dla ekspresyjnych technik projekcyjnych (Schafer, 1976; 
Poznaniak, 1984). Z podobnym paradoksem człowiek spotyka się w większości 
zadań wymagających twórczości, kiedy musi pogodzić własne dążenie do inno
ści, niezwykłości, oryginalności z twardymi realiami okoliczności. Balansowa
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nie w granicach sprzecznych wymagań sytuacji (a można tu przytoczyć wiele 
takich sprzecznych wymogów) jest raczej normą niż wyjątkiem podczas twór
czych działań i pozostaje w związku z pełną sprzeczności, „antynomiczną” oso
bowością twórczych osób, które potrafią skutecznie godzić te sprzeczności. 
Z tego właśnie względu konfrontacja ograniczającego wyobraźnię, konkretnego 
zestawu zabawek Scenotestu z nieograniczonymi możliwościami jego wykorzy
stania rodziła twórcze napięcie oraz próby jego rozwiązania, stwarzała zatem 
szczególną okazję do zademonstrowania twórczych mocy umysłowych dziecka.

Przebieg badań

Badania wstępne wykazały, że Scenotest może inspirować twórcze zacho
wania u dzieci między 3. a 8. rokiem życia. Ponieważ dzieci w tym wieku 
w większym stopniu kierują się informacjami zawartymi w całej sytuacji ba
dania niż w słownej instrukcji, sytuacja badawcza była odpowiednio przygoto
wana przez cały kompleks wcześniejszych działań. Istotne było wzbudzenie 
motywacji sprzyjającej tworzeniu, czyli poczucia bezpieczeństwa, ciekawości 
oraz poczucia sprawstwa i osobistej przyczynowości. Badania prowadziły osoby 
znane dzieciom z uprzednich kontaktów z nimi. Ciekawość wzbudzano, demon
strując materiał testowy w grupie przed badaniem, a dzieci uczestniczyły 
w badaniach tylko za ich zgodą wyrażoną po uprzednim pobieżnym obejrzeniu 
pudła z zabawkami.

Badania miały charakter indywidualny. Przebieg czynności dziecka filmo
wano kamerą, umieszczoną w widocznym miejscu i uprzedzając dzieci o tym 
fakcie, prowadzono równocześnie rejestrację pisemną. Ułożone scenki były 
fotografowane aparatem, który podczas całego badania leżał w widocznym 
miejscu na stole. Korzystając z filmowego i pisemnego zapisu danych obserwa
cyjnych, sporządzono następnie pisemne protokoły tych obserwacji w dwóch 
wersjach: w wersji molarnej i w wersji molekularnej. Wersja molarna zawiera 
skrótowy opis kolejnych działań dziecka i efektów tych działań. Dane tego ro
dzaju są przedmiotem analiz w rozdziale 6. Wersja molekularna to szczegółowy 
zapis wszystkich czynności eksploracyjnych, ruchowych, werbalnych, ekspre
syjnych i innych, składających się na dane działanie. Analizę twórczego działa
nia, opartą na danych zebranych na poziomie molekularnym, zawiera rozdział 8.
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5.5. Obserwacyjne wskaźniki czynności twórczych

Układanie Scenotestu stanowi sytuację analogiczną do sytuacji „dojrzałego” 
tworzenia, w której osoba - dysponując określoną wiedzą na dany temat, do
stępnym poznawczo tworzywem oraz określonymi kompetencjami - samodziel
nie i z własnej woli podejmuje wysiłek stworzenia czegoś nowego, a zarazem 
dla niej ważnego i wartościowego. Dziecko miało użyć tworzywa Scenotestu do 
zrealizowania konkretnej działalności zabawowo-konstrukcyjnej, uwieńczonej 
materialnym efektem-scenką, samodzielnie wymyśloną i skonstruowaną kom
pozycją. Zachowanie zaś poszczególnych dzieci podczas układania Scenotestu 
świadczyło o tym, w jaki sposób rozumiały one tę sytuację (czyli materiał 
testowy i cel zabawy), jakiego typu aktywność były skłonne w niej rozwijać, 
co własnego i w jaki sposób wnosiły do tej sytuacji, czy i jak radziły sobie 
z ograniczeniami i ze sprzecznościami. Z tych właśnie powodów oczekiwałam 
w sposobach układania scenek przez dzieci takich różnic, które można byłoby 
zinterpretować w kategoriach różnic w ich twórczych zasobach. Zachowania 
ludzi w sytuacji twórczej można bowiem „z grubsza” uporządkować według 
kontinuum od zachowań reaktywnych, będących wierną czy mniej wierną od
powiedzią na właściwości tej sytuacji, po zachowania kreatywne, które wyma
gają przetworzenia tej sytuacji, wyjścia poza zawarte w niej explicite informacje 
oraz wytworzenia nowych znaczeń. Sytuacja badawcza dawała dzieciom szansę, 
aby zachować się twórczo, to znaczy wprowadzić własne pomysły, zmiany, 
zdynamizować scenkę, urozmaicić ją, napełnić emocjami. Wyniki badań miały 
pokazać, czy i w jaki sposób dzieci potrafią wykorzystać tę szansę.

W celu identyfikacji twórczych działań dziecka zdecydowałam się posłużyć 
wskaźnikami obserwacyjnymi. Rodzi się jednak wątpliwość, czy oto zastosowa
na metoda odpowiada naturze badanego zjawiska. Dlaczego akurat obserwacja 
zachowania miałaby być metodą odpowiednią do badania mechanizmów twór
czych działań, które przecież przedstawiono w tej pracy jako przedmiot nad
zwyczaj skomplikowany i trudny do uchwycenia32?

32 Tradycyjna metodologia zaleca: jeżeli masz jakiś problem naukowy, spróbuj go ściśle zdefi
niować i znaleźć podłoże teoretyczne, w którym mógłbyś go umiejscowić. Jeżeli teoria pozwala na 
lo, postaw hipotezy, przeprowadź obserwację wcześniej sprecyzowanych wskaźników zjawisk 
dotyczących twego problemu, opisz swoje dane i spróbuj je zinterpretować na bazie obranej teorii. 
Na szczęście nauka nie rozwija się wyłącznie według tego algorytmu i właśnie obserwacja często 
jest źródłem nowych problemów i hipotez, a także zmusza do postępowania wbrew istniejącej 
wiedzy (Feyerabend, 1996). Jeżeli bowiem takie postępowanie sensownie uargumentujemy, może 
nas to ochronić przed mnożeniem błędów badawczych i przyczynić się do odkrycia artefaktów, 
tkwiących głęboko w podstawach wiedzy (jak np. dzieło Kopernika).

W psychologii aparatura, którą się posługujemy, jest z konieczności zawsze 
mniej skomplikowana niż przedmiot, który badamy. Ale właśnie obserwacja 
najmniej upraszcza i zniekształca badane zjawiska, choć dzieje się to kosztem 
braku kontroli wszystkich zmiennych wpływających na te zjawiska, które - 
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zgodnie z założeniami współczesnej metodologii psychologicznej - trzeba ko
niecznie kontrolować33.

33 Wątpliwe jednak, czy ten postulat metodologiczny jest w badaniach zjawisk psychicznych 
możliwy do spełnienia, po pierwsze, ze względu na brak bezpośredniego dostępu do psychiki, a po 
drugie, ze względu na jej dynamiczny charakter, polegający na ciągłym jej dojrzewaniu, przysto
sowaniu i zmianie. Wszystkie elementy psychiki są w ciągłej dynamicznej interakcji nie tylko 
między sobą, ale i z biologicznym środowiskiem organizmu oraz ze środowiskiem zewnętrznym, 
a owe interakcje zachodzą bez przerwy. Specyfika przedmiotu badań psychologii wydaje się więc 
uniemożliwiać osiągnięcie ścisłości metodologicznej wzorowanej na naukach przyrodniczych. 
Zresztą nawet fizyka dopuszcza słabszą metodologię w swoich badaniach, np. eksperyment myślo
wy (Czerwonogóra, 1995), dopuszcza również obserwację, na której opiera się w dużym stopniu 
astrofizyka, jak również fizyka cząstek elementarnych.

34 Dotychczasowa historia rozwoju nauki, w tym psychologii, wskazuje na niezwykłe zalety 
obserwacji jako klasycznej i solidnej metody badawczej, rozumianej współcześnie (za T. Kuhnem 
i P. Feyerabendem) jako jeden ze sposobów zdobywania wiedzy. Może ona być metodą starannie 
zaplanowanego badania lub źródłem analiz ex post facto, a prowadzona w rzetelny sposób może 
przewyższać metodę eksperymentalną pod względem trafności ekologicznej i wcale nie musi jej 
ustępować ze względu na stopień obiektywizmu.

Obserwacja jest też jedną z nielicznych metod, która pozwala na ujęcie jed
nostki w specyficznych dla niej kategoriach, na uchwycenie bogactwa jej oso
bowości i takich niuansów zachowania, które umknęłyby prawdopodobnie po
miarowi testowemu lub kwestionariuszowemu. Proponowane podejście teore
tyczne do twórczości wymaga właśnie ujęcia zachowania w takie ogólne katego
rie oraz uwzględnienia wielu aspektów zachowania, co jest możliwe tylko przy 
zastosowaniu tej metody34.

Zresztą w badaniach nad twórczością metoda obserwacji ludzkich działań 
zdaje się obecnie przeżywać swoisty renesans (Khandwalla, 1993; Kitto, Lok, 
Rudowicz, 1994; Ruscio, Whitney, Amabile, 1998). Ciągle jednak pozostaje do 
rozwiązania problem, jak udoskonalić metodę obserwacyjną, aby i w tej dzie
dzinie badań spełniała kryteria naukowości. Proponuję tutaj wyodrębnienie dla 
tego celu różnych poziomów obserwacji i opisu czynności, od ogólnego opisu 
przebiegu działania (opis molarny) do szczegółowego opisu pojedynczych 
czynności i ruchów składających się na to działanie (opis molekularny). Innym 
problemem jest opracowanie takich reguł przekładu danych jakościowych na 
ilościowe, żeby podczas tej operacji nie stracić niczego z natury ani ze specyfiki 
twórczości.

W kontekście badania twórczości tą właśnie metodą pojawiają się jeszcze 
inne ważne pytania. Po pierwsze, czy twórczość w ogóle daje się swobodnie 
obserwować, czy ludzie - dorośli i dzieci - uzewnętrzniają te procesy i czynno
ści, czy też raczej ukrywają je i wolą być sam na sam z własnym tworzeniem? 
Po drugie, czy jest możliwe eksperymentalne wywołanie zachowania twórczego, 
czy też należałoby raczej poczekać, aż określone zachowanie pojawi się sponta
nicznie?

Procesy twórcze nie są dostępne bezpośredniemu badaniu, dzieją się często 
poza świadomością i kontrolą są „przemieszane” z innymi formami psychicz
nej, a także fizycznej aktywności, trwają długo, nieraz przez całe tygodnie, mie
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siące czy lata. Z tych powodów najczęściej docierano do nich ex post w auto
biograficznych relacjach twórców albo - w badaniach nad grupowym myśle
niem twórczym - poprzez głośne myślenie i dzielenie się pomysłami w grupie 
(Nęcka, 1985). Innym sposobem na „wydobycie” procesów twórczych na ze
wnątrz może być, moim zdaniem, właśnie systematyczne obserwowanie ludz
kich działań, zarówno na poziomie molarnym, jak i molekularnym, a następnie 
integrowanie obu tych aspektów opisu w jedną całość. To, co dzieje się w umy
śle człowieka, jest przecież programowaniem jego zachowań i manifestuje się 
poprzez te właśnie zachowania. Podczas działalności twórczej ludzie tworzą 
próbne materialne konstrukcje, „podpierają się” w myśleniu rysunkami, gestami, 
słowami czy innymi czynnościami, poszukują, zmieniają, poprawiają, doskona
lą komentują swą działalność, rozmawiają o niej. Aktywność tego rodzaju 
(czyli różne formy mowy dla siebie) zdaje się być typowa właśnie dla bardziej 
twórczych jednostek, dziennikarzy, naukowców (John-Steiner, 1987, cyt. Diaz, 
Berk, 1992). W trakcie czynności organizujących, ale równocześnie realizują
cych powzięte zamiary, materializuje się myśl człowieka i powstaje produkt 
będący kumulacją syntezą kwintesencją czy rezultatem tej myśli. U dzieci te 
czynności są w dużej mierze uzewnętrznione i wyraziste, odbywają się przy 
spontanicznym udziale głośnego mówienia.

W innym miejscu argumentowałam za podjęciem badań nad twórczością 
dzieci podczas zabaw symbolicznych, które to zabawy obfitują w sytuacje po
budzające i do tworzenia, i do uzewnętrzniania procesów twórczych (Kubicka, 
2000). Jeżeli zabawa i twórczość mają coś wspólnego, to może się to ujawniać 
w sposobie organizacji tych dwóch form aktywności, czyli na poziomie ich 
programowania i kontroli. 1 jeżeli zabawa symboliczna jest twórczą sytuacją to 
być może w innych twórczych sytuacjach dziecko w podobny sposób organizuje 
własne czynności.

Efektem spontanicznej zabawy symbolicznej rzadko bywa jakiś wytwór, 
a ponadto przebiega ona w sposób bardzo zawiły i zmienny. Dzieci całkowicie 
pogrążają się w zabawie i działają dla samego bawienia się, a nie - jak 
w twórczości - po to, żeby stworzyć jakąś nową materialną jakość. Dla wzbu
dzenia intencjonalnych działań twórczych trzeba więc zorganizować taką zaba
wę, której dziecko mogłoby być reżyserem, która pobudzałaby bardziej do za
chowań twórczych niż naśladowczych, która kończyłaby się jakimś materialnym 
rezultatem, a dla ułatwienia obserwacji i rejestracji zachowań - odbywała się na 
ograniczonej przestrzeni. Sytuacja tego rodzaju posiada pewne cechy zabawy, 
ale też jest zadaniem do wykonania; jest to zatem sytuacja zabawowo- 
-zadaniowa. Dzięki zastosowaniu Scenotestu udało się spełnić wszystkie te wa
runki.

Czy jednak każde dziecko można „z zewnątrz” pobudzić do myślenia 
i zachowania twórczego? Z pewnością nie zawsze jest to możliwe, jak zresztą 
nie jest możliwe eksperymentalne wywołanie wielu innych zjawisk psycholo
gicznych. Badanie psychologiczne ma bowiem zawsze charakter interakcji spo
łecznej i zachowanie badanego zależy w nim od wielu zmiennych. Obie strony - 
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badający i badany - wchodzą w tę interakcję ze swoimi osobniczymi właściwo
ściami i oczekiwaniami na temat partnera, samego badania i własnego w nim 
udziału. Zwykle wymienia się dwie kategorie tych czynników: podmiotowe 
i sytuacyjne (Stasiakiewicz, 1984). Strategia postępowania, jaką dziecko wy
biera podczas układania Scenotestu, jest więc wynikiem interakcji jego cech pod
miotowych, właściwości sytuacji badania, a także doraźnie przeżywanych emocji.

W modelach funkcjonowania twórczego zwraca się uwagę na takie właści
wości podmiotu, które zmieniają się w istotny sposób z wiekiem, a tym samym 
przyczyniają się do wzrostu z wiekiem twórczych umiejętności (zob. kompo
nentowe modele twórczości). Do tej kategorii czynników należy zaliczyć inteli
gencję, poziom rozwoju poznawczego determinuje bowiem umiejętność integra
cji szczegółowych elementów w spójną całość i stworzenie koncepcji (wizji 
tego, co ma być zrobione). Z wiekiem zwiększają się też zdolności myślenia 
rozbieżnego, zakres wiedzy o świecie, o sobie i o twórczości, pojawiają się 
i rozwijają uzdolnienia specjalne. Z wiekiem wiążą się także zmiany funkcjo
nowania intelektualnego, następuje wzrost analityczności i refleksyjności my
ślenia, rozwój samokontroli i umiejętności autoregulacji (zob. Matczak, 1974a).

Oprócz tych rozwojowych właściwości, na zachowanie dziecka podczas 
układania Scenotestu mają wpływ jego indywidualne preferencje i awersje. 
Zwłaszcza istotne wydają się cechy temperamentalne jednostki, które determi
nują zachowanie w każdej nowej i niepewnej sytuacji35. Zadanie mogą dziecku 
utrudniać lęki i obawy pochodzenia temperamentalnego lub wyuczone (przed 
nowością, przed oceną, przed dezaprobatą, przed ryzykiem), obronna postawa 
wobec świata i nadmierna potrzeba aprobaty społecznej. Zależności te kompli
kuje fakt, że z wiekiem postępuje indywidualne zróżnicowanie cech rozwojo
wych (Matczak, 1974a). Niektórzy autorzy sądzą, że umiejętności twórcze są 
uzależnione nawet od czynników demograficznych (płeć, SES, miejsce za
mieszkania, kolejność urodzenia) (Hurlock, 1985, s. 81).

35 Według współczesnej wiedzy emocje ujemne zakłócają procesy twórcze. Skoro emocjonal- 
ność, czyli u Bussa i Plomina (wg Oniszczenko, 1997) skłonność do emocji lęku i niezadowolenia 
(gniewu), uznaje się za właściwość temperamentalną (podobnie jak nieśmiałość wobec obcych), to 
znaczy, że cechy temperamentu współwyznaczają przebieg procesów twórczych u człowieka.

Wśród podstawowych cech sytuacji, od których zależy, czy dziecko twórczo 
potraktuje zadanie, należy wymienić: rozumienie istoty zadania testowego (tego, 
co trzeba robić), przyjęte kryteria sukcesu (co to znaczy ułóż, jak jeszcze nikt nie 
ułożyf), ocenę konsekwencji wykonania zadania (po co mam to robić), stan fi
zyczny i psychiczny dziecka w momencie badania, a zwłaszcza fakt, że jest się 
obserwowanym przez kogoś poniekąd ważnego. Ludzie zazwyczaj zmieniają 
swoje zachowanie, gdy widzą, że ktoś inny ich obserwuje i obecność tej drugiej 
osoby zawsze wpływa na zachowania, nawet gdy osobą obserwowaną jest 
3-latek. Trzeba więc tu uwzględnić, że, po pierwsze, dzieci mają różną wiedzę 
o tym, jakich zachowań oczekują od nich dorośli (np. w obecności obcych doro
słych dziecko twórcze może starać się zachowywać konwencjonalnie - to zależy 
także od wieku dziecka). Po drugie, dzieci obawiają się lub nie różnych rzeczy 
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ze strony dorosłych (obawy przed oceną, przed obcymi lub lęk przed nową sytu
acją), a wszystkie te obawy wywołują nastawienie obronne. Dziecko pracuje 
wtedy schematycznie, byle jak i szybko, aby tylko uwolnić się od krępującej 
sytuacji, a nie twórczo przetworzyć tę sytuację. Jeszcze inne dzieci traktują taką 
sytuację jako okazję do popisywania się („wygłupiania”).

Ponieważ wierna rejestracja przebiegu zachowania jest możliwa tylko przy 
użyciu kamery, w związku z tym pojawiają się nowe problemy. Obecność ka
mery podczas badania może powodować poczucie dyskomfortu, chęć „kreowa
nia siebie”, poczucie zagrożenia, ale u dzieci nie są to zjawiska znaczące. Dzieci 
pamiętają wprawdzie o kamerze i wypowiadają komentarze na jej temat, ale 
raczej bywają ciekawe działania tego mechanizmu, niż obawiają się czegoś, nie 
są zażenowane ani zawstydzone. Zresztą, zachowanie człowieka w dokładnie 
zaplanowanej i kontrolowanej sytuacji eksperymentalnej - wobec konieczności 
działania pod nadzorem naukowców, przeważnie w warunkach dyskomfortu 
psychicznego - może spowodować znacznie większą - i to niekontrolowaną - 
inwazję w badane zjawisko niż wprowadzenie do sytuacji urządzenia rejestrują
cego obserwację, do którego dziecko może się przyzwyczaić.

Powyższe rozważania wskazują, że standardowa w zamierzeniu sytuacja ba
dania może lepiej lub gorzej odpowiadać rozmaitym właściwościom dziecka 
i w różnym stopniu inspirować je do twórczości, ale to samo można powiedzieć 
o każdym badaniu psychologicznym. Psychologowie poznawczy coraz częściej 
zwracają uwagę na zależność między dotychczasowym doświadczeniem jed
nostki a programami regulacji wzbudzanymi w sytuacji eksperymentalnej. Na 
przykład badania nad zjawiskiem wyuczonej bezradności wskazują, że „ustabi
lizowanie się pewnego programu i związanych z nim standardów” (...) przenosi 
się później na inne sytuacje (Nosal, 1990, s. 373). Przypuszczam zatem, że im 
bardziej sytuacja odpowiada twórczym zasobom dziecka, tym większy wywo
łuje w nich rezonans.

Aby z obserwowanych zewnętrznych zachowań dziecka można było dowie
dzieć się czegokolwiek na temat wewnętrznych mechanizmów tych zachowań, 
trzeba na gruncie psychologicznej wiedzy o twórczości zdecydować, które to 
zachowania są znaczące dla twórczości i co one w tym kontekście znaczą. Natu
ralnie, zachowania ludzi, nawet małych dzieci, bywają zwykle zbyt złożone, aby 
przyporządkować je do określonych kategorii bez uproszczeń i fałszywych 
wniosków. Sprowadzając przyczyny zachowania do jednego czy wielu mecha
nizmów, zawsze narażamy się na niebezpieczeństwo redukcjonizmu 
i arbitralności. Istnieją jednak sposoby pozwalające na zminimalizowanie tego 
niebezpieczeństwa, na przykład poprzez konstruowanie systemów jasno sprecy
zowanych kategorii danych obserwacyjnych, które mają uchwycić działanie 
w całym jego spektrum i w ten sposób rozszerzyć możliwości interpretacyjne 
dotyczące rzeczywistych stanów psychicznych jednostki. Kategorie dotyczące 
tych wymiarów zachowania, które są przedmiotem obserwacji powinny być 
dobrze sprecyzowane, obszerne, ogólne, rozłączne i wyczerpujące.
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W trzech kolejnych rozdziałach próbuję opracować i zinterpretować takie 
właśnie kategorie, odnoszące się do twórczości dziecka podczas układania Sce
notestu, przechodząc stopniowo od systematycznego opisu rozmaitych sposo
bów działania dzieci w tej sytuacji (rozdział 6), poprzez próbę konceptualizacji 
i pomiaru strategii twórczego działania (rozdział 7), do wyjaśnienia mechani
zmów tego działania z punktu widzenia koncepcji samoregulacji (rozdział 8).

5.6. Ogólna charakterystyka uzyskanych danych

Przebadano Scenotestem 180 dzieci w wieku od 3 do 8 lat (6 grup wieku 
x30 osób). Analizy obejmują protokoły obserwacji zachowania 176 dzieci36 
(133 dziewczynki i 143 chłopców) z podziałem na kategorie „układanie pierw
szej scenki” (176 scenek) i „układanie drugiej scenki” (72 scenki). Ze względu 
na całkowicie odmienną sytuację, jaką było układanie scenki po raz drugi, i to 
tylko przez dzieci, które miały na to ochotę, powtórne działania zostały prze
analizowane oddzielnie, a wyniki te służąjedynie do celów porównawczych.

36 Czworo dzieci jedynie bawiło się zabawkami i nie zbudowało żadnej scenki - dzieła, którego 
powstanie uznano za kryterium odróżniające zabawę od twórczości w zabawie.

Strukturę uzyskanego materiału przedstawia rysunek 6.

Rys. 6. Częstość układania jednej, dwóch, trzech oraz czterech
i więcej scenek (n=176)

Scenki układane jako pierwsze lub jako drugie w kolejności stanowią 94,7% 
uzyskanych kompozycji. Trzecie, czwarte i piąte próby zostały w opracowaniu 
statystycznym pominięte, ale opisy tych działań służą jako przykłady ilustrujące 
różne zagadnienia.

Ilość podejmowanych prób nie zależy od wieku ani od płci dziecka.
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Czas układania jednej scenki wynosił średnio dla pierwszych scenek - 15 
minut (SD - 9 minut), dla drugich - 12 minut (SD - 7 minut). Czas układania 
drugich scenek zależy od płci: chłopcy układali je istotnie dłużej niż dziewczyn
ki (F(l,60)=3,53, p<0,05).

Dzieci używały w pierwszych scenkach średnio po 44 zabawki (SD=19), 
w scenkach drugich - po 39 zabawek (SD=18). Ilość zabawek użytych w obu 
sytuacjach także zależy od płci: chłopcy użyli więcej elementów niż dziewczyn
ki w pierwszych (F( 1,164)=4,23, p<0,05) i w drugich scenkach F(l,60)=4,27, 
p<0,05). Dane te sugerują, że konstrukcyjny charakter zadania mógł faworyzo
wać chłopców i pozytywnie wpłynąć na ich wyniki.





Rozdział 6

PODSTAWOWE SPOSOBY DZIAŁANIA DZIECI PODCZAS 
UKŁADANIA SCENOTESTU

6.1. Kryteria twórczego układania scenek

Mimo pozornej łatwości i zabawowego kontekstu, układanie scenki było dla 
dzieci zadaniem bardzo trudnym ze względu na obszerny materiał, jak i z powo
du narzucających się banalnych skojarzeń rodzinno-przyrodniczych. Poza tymi 
skojarzeniami zabawki przedstawiały zbiór przypadkowych elementów, który 
z trudnością dało się jakoś uporządkować. Trudność sprawiała też konieczność 
przestrzennego zorganizowania dość dużej płaszczyzny sceny. Wszystkie te 
utrudnienia zostały wprowadzone po to, aby zadanie było odpowiednikiem rze
czywiście twórczej sytuacji, a te z reguły wymagają zwiększonego wysiłku psy
chicznego. Ponieważ w potencjalnie twórczych sytuacjach nie wszystkie osoby 
zachowują się twórczo, należało ustalić kryteria pozwalające na wyodrębnienie 
twórczych sposobów układania scenek od mniej twórczych. Dotychczasowe 
rozważania na temat twórczości uzasadniają przyjęcie trzech takich kryteriów.

Po pierwsze, skoro tworzenie jest działaniem w sferze znaczeń, a nie bodź
ców, twórcze ułożenie scenki wymagało przede wszystkim odczytania symbo
licznego języka zabawek i przyjęcia określonej konwencji tematycznej, a nie 
(lub nie tylko) konstrukcyjnej. Dziecko nie miało układać czegokolwiek, ale 
scenkę przedstawiającą dla niego samego i dla odbiorcy określone znaczenie. 
Przede wszystkim musiało więc odczytać symboliczny sens figurek i uruchomić 
mechanizmy projekcji własnych doświadczeń na materiał testowy.

Po drugie, skoro każde twórcze działanie jest realizacją jakiejś wstępnej wi
zji, koncepcji czy zarysu koncepcji tego, co ma powstać, dziecko musiało uży
wać proponowany materiał w sposób selektywny, a jednocześnie organizować 
wybrane elementy w określoną i przestrzennie zróżnicowaną całość znaczenio
wą. Było to możliwe tylko dzięki stworzeniu jakiejś tematycznej koncepcji 
scenki.

Po trzecie, działanie twórcze jest zawsze rozwijaniem jakiejś wstępnej idei, 
która scala i jednoczy wszelkie podejmowane wysiłki, organizuje je w określo
nym porządku i nadaje im określony kierunek. Dziecko układało zatem scenkę 
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w sposób twórczy, jeżeli nie poprzestawało na samym jej zarysowaniu czy 
schemacie, ale w jakiś sposób rozwijało ten pomysł.

Przyjęłam zatem, że twórczość może się przejawiać w sposobie układania 
Scenotestu, o ile dziecko potrafi: (1) odczytać symboliczny charakter zadania 
(scena ma mieć charakter symboliczny), (2) zbudować jednolitą, spójną tema
tycznie konstrukcję (scena ma być jedną kompozycją, ma przedstawiać jeden 
temat), (3) stosować różnorodne środki dla rozwinięcia pomysłu tematycznego 
(scena ma rozwijać się jakościowo w trakcie układania).

Symbolika kompozycji. Sposób odczytania znaczenia zabawek decydował 
o przyjęciu przez dziecko określonej konwencji układania sceny. Jeżeli zwracało 
ono uwagę tylko na bodźcowe właściwości figurek, przyjmowało konwencję 
konstrukcyjną czyli posługiwało się nimi jak elementami układanki albo two
rzyło proste związki, nie łącząc ich w jakąś spójną całość. Gdy natomiast potra
fiło dostrzec symboliczny sens figurek, realizowało kompozycję w konwencji 
realistycznej, fantastycznej lub mieszanej.

Tematy, podejmowane przez dzieci przy układaniu scenek, były najczęściej 
inspirowane przez materiał testowy, stąd też najwięcej scenek dotyczyło spraw 
rodzinnych w połączeniu ze zdarzeniami dziejącymi się na wsi, w parku, 
w ogrodzie ze zwierzętami. Bardziej oryginalne tematy, jak na przykład tematy 
bajkowe, szkolne, architektoniczne, cyrk, wyścigi samochodowe, wesele, pia
skownica, fryzjer, szopka bożonarodzeniowa, planety, plaża - pojawiały się 
sporadycznie. Częstotliwość różnych pomysłów podczas pierwszego i drugiego 
układania scenek przedstawiają rysunki 7a i b.

Rys. 7b. Tematyka scenek drugich (n=72)
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Podejście symboliczne zwiększa się z 59 do 74% podczas powtórnego ukła
dania scenki.

Jedność kompozycji. Pomysły dzieci były w różnym stopniu spójne. Najniż
szy poziom tej spójności prezentowały kompozycje geometryczne (rzędy, kółka, 
szeregi) oraz kompozycje zawierające tylko proste związki skojarzeniowe, nie- 
układające się w całość z resztą scenki, podobne do kompleksów skojarzenio
wych u L. Wygotskiego (1971). Na przykład, dziecko układało krokodyla, mó
wiąc, że to jest ogród zoologiczny, potem dodawało teczkę i kubki mówiąc, że 
to sklep, następnie jeszcze pociąg i kobietę na fotelu, która odpoczywa sobie, 
w końcu ustawiało bałwana, mówiąc, że to zima.

Większą spójność można przypisać scenkom budowanym na zasadzie kolek
cji, ale termin ten ma tutaj inne znaczenie niż u Wygotskiego i oznacza budowa
nie mikroscenek oraz ukazywanie przestrzennych powiązań między nimi na 
zasadzie jedności miejsca. Takie postępowanie dzieci przypomina czynność 
komponowania obrazka podczas rysowania, można więc przyjąć, że wykony
wały one to zadanie z perspektywy „malarskiej”. Budowanie scenek z tej per
spektywy otwiera znaczne możliwości kompozycyjne. Łączone wątkami struk
turalnymi lub funkcjonalnymi elementy kompozycji można rozbudowywać 
w nieskończoność, jak na przykład przy przedstawianiu architektury miejskiej, 
różnych wnętrz, krajobrazów wiejskich czy scen rodzinnych. Ich granicą może 
być tylko ilość miejsca na scenie oraz ilość dostępnego i odpowiedniego mate
riału (figurek ludzi, klocków, zwierząt), nie zaś koncepcja scenki. Przy braku 
wyraźnej koncepcji prowadzi to do chaotycznego układania, które świadczy 
o przejściu od zasady jakości do zasady ilości i o poddaniu się naciskowi mate
riału konstrukcyjnego.

Największą spójnością odznaczają się scenki przedstawiające jakieś konkret
ne zdarzenia według zasady jedności miejsca i czasu, np. „Do klasy przyszedł 
nowy uczeń” (Katarzyna K. 8;4), „Wyścigi samochodowe” (Michał K. 6;8; 
Paweł Ch. 8;6), „Przedstawienie w cyrku” (Aleksandra G. 6;11). Scenki te 
przedstawiają konkretne zdarzenia, coś się w nich dzieje, podobnie jak podczas 
przedstawienia teatralnego, dlatego można powiedzieć, że powstają one z per
spektywy „teatralnej”. Takie scenki stawiają dziecku najwyższe wymagania pod 
względem umiejętności wyselekcjonowania i zespolenia w pożądaną całość 
wyłącznie tych wybranych elementów, dla których jest miejsce w koncepcji.

Scenki budowane na zasadzie jedności miejsca i czasu, z wyraźnie zaryso
waną koncepcją częściej powstawały podczas powtórnego układania, co ilu
strują rysunki 8a i b.
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Rys. 8b. Zasady spójności w scenkach drugich

Podczas drugiego układania powstało tych scenek dwa razy więcej niż pod
czas pierwszego, przy dwukrotnym zmniejszeniu się liczby scenek łączonych na 
zasadzie skojarzeń.

Koncepcja scenki może powstać na co najmniej trzy różne sposoby: po 
pierwsze, poprzez rozpoznanie struktury w materiale testowym, który nasu
wa wyraźne skojarzenia z wsią, parkiem, ogrodem zoologicznym oraz z rodziną. 
W ten sposób powstały na przykład scenki przedstawiające „Ulicę w parku” 
(Kinga Ch. 9;2) czy „Wakacje u dziadka” (Olga K. 4;11). Czasami pomysł 
scenki powstaje na bazie jakiegoś jednego lub kilku elementów, czyli jądra, 
które obrasta skojarzeniami, jak np. baletnica w scence „Królewna Śnieżka” 
(Olga K. 4;11), krokodyl w scence „Szkoła dla zwierząt w dżungli” (Patryk G. 
4;7), zamek królewski w scence „Król i złodziej” (Mateusz P. 5;8). Po trzecie, 
źródło pomysłu znajduje się całkowicie poza materiałem testowym, a dziecko 
buduje scenkę, pomysłowo radząc sobie z ograniczeniami, które narzucają mu 
zabawki, jak np. w scence „Planety” (Kamil G. 6;2), gdzie bocian, gęś i kura 
pełnią role kosmitów lub w scence „Plaża” (Tomasz K. 6;2), gdzie powstaje 
oryginalna sceneria plaży.

W zdecydowanej większości przypadków pomysł całości pojawiał się 
w trakcie układania, zwykle po dłuższym czasie układania chaotycznego, deli- 
beracji, wahań, eksperymentowania, zmian konstrukcji, odłożeń lub pod wpły
wem dostrzeżenia jakiejś nowej możliwości w dotychczasowym wątku. Rza
dziej dzieci rozpoczynały budowę z jakimś gotowym pomysłem, od razu przy
stępując zdecydowanie do pracy, wybierając konsekwentnie tylko potrzebne 
elementy i kończąc czynność w sposób równie zdecydowany.
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Rolę pomysłu podczas układania ilustrują rysunki 9a i b.

Rys. 9b. Powstawanie pomysłu podczas 
drugiego układania

Podczas powtórnego układania dzieci ponad 3 razy częściej przystępowały 
do pracy z gotowym pomysłem niż podczas pierwszego.

Jakościowe rozwijanie tematu kompozycji. Podczas pierwszego układania 
powstało 59%, a podczas drugiego 74% scenek symbolicznych. Niektóre sceny 
zawierały tylko elementarne wątki symboliczne, inne były systematycznie roz
wijane pod względem ilościowym i/lub jakościowym. Rozwój ilościowy polega 
na dodawaniu elementów do pierwotnego pomysłu, który mimo użycia dużej 
ilości zabawek ciągle pozostaje tym samym ogólnikowym pomysłem. Nowe 
elementy niczego w nim nie precyzują ani nie dookreślają, w całości brak wy
raźnie wyodrębnionych podstruktur i zaznaczonych relacji między nimi. Rozwój 
jakościowy ma miejsce wtedy, gdy nowe elementy zmieniają strukturę lub zna
czenia dotychczasowych układów, wskutek czego na scenie pojawiają się nowe 
jakości. Odbywa się to w sposób bardziej konserwatywny albo bardziej progre
sywny.

Rozwój konserwatywny oznacza, że przedmioty mają w większości swoje 
stałe miejsca i stałe znaczenia, a dziecko wypełnia możliwości, dzięki czemu 
scena się wzbogaca, strukturuje i konkretyzuje. Rozwój progresywny ma miej
sce wtedy, gdy przedmioty zmieniają swoje położenia lub znaczenia 
w koncepcji i dziecko wypróbowuje możliwości. Odbywa się to w rozmaity 
sposób: (a) poprzez zmienianie w myśli znaczenia układów elementów, np. ta 
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sama konstrukcja jest najpierw pomostem, potem domem, potem tunelem 
i wreszcie znowu domem (Paweł D. 7;9), (b) przez łączenie konwencji reali
stycznej z bajkową, np. krasnal karmi zwierzęta w lesie (Paweł Sz. 9;2), dziwny 
stwór oprowadza zwiedzających po ogrodzie zoologicznym (Jan F. 8;2), (c) 
poprzez łączenie oddzielnych pomysłów, np. królewicz występuje na scenie 
równocześnie w dwóch postaciach, jako młody i jako dorosły (Olga K. 4;11), 
(d) przez reorganizację sceny pod wpływem nowych pomysłów na całość, np. 
współczesna szkoła zmienia się w dawną szkołę dla dziewcząt (Anna M. 6;3) 
oraz (e) poprzez reorganizację sceny pod wpływem następstwa zdarzeń, np. 
scena zmienia się, przedstawiając kolejne czynności, jakie wczasowicze wyko
nują podczas dnia (Natalia K. 6;0).

6.2. Podstawowe sposoby układania Scenotestu

Kombinacja trzech wymienionych kryteriów pozwala w sposobach układania 
Scenotestu wyodrębnić trzy podstawowe jego rodzaje: konstrukcyjne, przedte- 
matyczne, tematyczne, a w tematycznym - podejście twórcze.

6.2.1. Podejście konstrukcyjne

Dzieci należące do tej grupy traktowały zabawki jako coś, co trzeba ustawić 
na scenie (Takie coś, O, takie samo)31. Nie patrzyły do pudła, w którym mieściły 
się zabawki i rozpoczynały układanie od elementów leżących najbliżej, nawet 
ich nie oglądając przed ułożeniem na scenie. Fascynowała je sama czynność 
układania figurek, które zachowywały na scenie pozycję pionową dzięki magne
som wmontowanym w podeszwy butów. Po kolei wyjmowały zabawki z pudła 
i ustawiały je, nie zwracając uwagi na przestrzenną organizację sceny, byle tyl
ko jak najwięcej się zmieściło (Muszę wszystko zmieścić, Tak dużo układam, Nie 
zmieści się, Bardzo dużo ułożyłam, Ja wszystko buduję, Już nie ma tu miejsca). 
Nie dbały o powiązania między elementami, nawet nie starały się połączyć wa
goników pociągu! Dzieci te traktowały więc zabawki jako coś do układania, 
a nie jako znaki. Na przykład, dziecko umieszczało krokodyla obok krowy, nie 
widząc w nich wcale symboli wrogich sobie zwierząt, podczas gdy inne dzieci 
odgradzały czymś krokodyla od krowy lub budowały mu klatkę.

Inne dzieci tej grupy nadawały swej konstrukcji charakter geometryczny. 
Układały zabawki w rzędy, szeregi, koła, półokręgi, a klocki w wieże, chcąc je 
po prostu zmieścić na scenie: (Tu musi być, bo tu jest dziura, Wszystko tu jest). 
Zabawki budziły w nich tylko jednostkowe skojarzenia (Ja mam takie, Ja nie

37 Wypowiedzi dzieci są zawsze pisane kursywą. 
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mam takich krokodylów). Jedynie co czwarte dziecko przyglądało się im, nazy
wało lub pytało o ich nazwę. Strategię tę, którą można określić jako „wyjmij - 
ustaw” (formalną) lub „wyjmij - obejrzyj - ustaw” (eksploracyjno-formalną), 
zastosowało przy pierwszym układaniu około 30%, przy drugim około 10% 
przede wszystkim 3- i 4-letnich dzieci.

Scenki, które powstały w ten sposób, nie posiadają elementów symbolicz
nych. O ile pojawia się spójność, to ma ona charakter formalny, a kompozycje 
rozwijają się tylko ilościowo.

6.2.2. Podejście przedtematyczne

Podejście przedtematyczne oznacza próbę tworzenia z materiału konstruk
cyjnego całości posiadających symboliczne znaczenie i początki tematycznej 
organizacji sceny, ale jeszcze bez selektywnego, wybiórczego posługiwania się 
zabawkami. Dziecko nie wybiera jeszcze tego, co mu jest potrzebne dla jakiegoś 
celu, ale elementy, które wyjmuje z pudła, próbuje wiązać i łączyć z sobą na 
zasadzie tematycznego dopełniania się. I - jak przy podejściu konstrukcyjnym - 
może się to odbywać w rozmaity sposób. Na przykład, dziecko zaczynało się 
bawić tymi zabawkami, np. myło zabawce-dziecku nogi w wagoniku-wannie 
(Dominika T. 4;3), szło figurkami do pudła, mówiąc: Idą do sklepu (Joanna Sz. 
3;10), wchodziło w rozmaite role (Karolina B. 4;4), wiązało elementy testu nar
racją np. Ten pan pilnuje, żeby krowa nie puda dzidziusia (Anna K, 3 ;7), a przy 
tym intensyfikowało eksploracje (Kamil K. 3;11). Wprawdzie dziecko tworzyło 
w ten sposób dynamiczne związki, ale były to związki przelotne i scena nadal 
pozostawała nieuporządkowana przestrzennie. Przykładem tej eksploracyjno- 
-zabawowej strategii może być zachowanie Sandry K. (4; 1).

Przykład 1
Sandra K. 4;1 (3)38

38 Zamieszczone w tej części pracy protokoły obserwacji podaję w wersji molamej, a nie w po
staci wiernego zapisu fotograficznego. Liczby w nawiasach oznaczają numery kolejnych scenek 
układanych przez dane dziecko.

Najpierw dziewczynka poi krowę z tacy, a następnie układa scenkę rodzinną: wybiera 
tylko figurki ludzi oraz sprzęty i urządzenia domowe. Nie ma jednak pomysłu, co ułożyć, 
dlatego zajmuje się wypróbowywaniem typowych czynności: sadowi dzieci na kolejnych 
sprzętach, z fotela i fotela-ubikacji robi łóżeczko dla niemowlęcia, ustawia dzieci w pary, 
kilkakrotnie zmieniając ten układ. Wprowadza też wzbogacone narracją dynamiczne epizody 
tematyczne: dzieci się biją, mama wpadia do rzeki, jedzą, idą spać, ale nie tworzą one jednak 
ciągłości zdarzeń. Układanie trwa 10 minut i w efekcie na scenie pozostaje 21 zabawek, które, 
Poza grupą pięciorga dzieci leżących na „kocyku”, nie tworzą żadnej kompozycji tematycz
nej.

Strategia eksploracyjno-zabawowa występuje tylko u najmłodszych dzieci.
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Innym i bardziej powszechnym sposobem na tworzenie całości znaczenio
wych było konstruowanie z zabawek prostych związków strukturalnych lub 
funkcjonalnych opartych na osobistych skojarzeniach. Choć - w przeciwień
stwie do podejścia konstrukcyjnego - dziecko się namyślało, to nadal nie miało 
pomysłu, co ułożyć, nadal nie wybierało zabawek, ale je wyjmowało i te, które 
mu się kojarzyły z sobą, ustawiało razem w różnych miejscach na scenie. Na 
przykład tablicę szkolną skojarzyło z mężczyzną postawionym obok niej, które
go nazwało panem szkolnym (Adrian B. 5;1). W tej strategii elementy nie były 
już używane jako „kawałki do ułożenia”, lecz jako części jakichś elementarnych 
całości. Dlatego w scenkach przedtematycznych ludzie coś noszą, zwierzęta 
jedzą, ktoś doi krowę, dziecko zbiera kwiatki etc., ale nic nie wskazuje na to, 
żeby te wszystkie elementarne związki tworzyły jakąś całość, a ponadto pojawia 
się wiele całkiem przypadkowych elementów. Zasadę działania według tej stra
tegii można streścić słowami „wyjmij i ustaw razem to, co ci się kojarzy z sobą” 
(strategia elementarnego kojarzenia).

Z elementarnych skojarzeń powstają cząstkowe pomysły i stopniowo wyła
nia się przestrzenna organizacja sceny w postaci tzw. małych całości (inaczej 
układów prototematycznych, mikroscenek). I znowu powstają one w różny spo
sób. W najprostszym przypadku dziecko organizowało przestrzennie tylko jakiś 
jeden fragment sceny, a reszta pozostawała nieuporządkowana. Często takim 
fragmentem była budowla z klocków („klockowe” centrum), np. jako wieża 
obserwacyjna (Kamil K. 7;8) lub zamek (Bartłomiej S. 5;9), niepowiązana 
zresztą kompozycji. Rzadziej dzieci budowały sceny składające się z kilku 
niezależnych mikroscenek (2-3 w jednym).

Przykład 2

Bartosz K. 7;0 (1)
Najpierw chłopiec ustawia tablicę szkolną, kobietę i dwóch mężczyzn obok niej oraz du

żego i małego chłopca, którzy przyszli z przedszkola zobaczyć, jak się uczą w szkole. W innej 
części sceny ustawia starszego mężczyznę, jest to dziadek, który wyciąga trzepaczkę z szafy, 
kobietę, która się ubiera „w lustrze” (stolik z klocków). Potem zmienia wygląd „klasy”: bu
duje z klocków dwie „ławki” i ustawia figurki po dwie w jednej „ławce”. W jeszcze innej 
części sceny ustawia chłopca z wiaderkiem, który bawi się w piaskownicy. Scena składa się 
więc z tych trzech niezależnych schematycznych „obrazków”.

Inne dziecko zbudowało na jednej scenie dom i pomnik (Jan W. 8;7), jeszcze 
inne - sklep zoologiczny w jednej części, a dom w drugiej (Jan M. 4;6). 
Wprawdzie ograniczenie przestrzeni i ograniczenie ilości zabawek ułatwiało 
dziecku tworzenie na scenie jakichś kompozycji, ale każda z nich jest zaledwie 
zarysowana i przedstawia treści niezwiązane z innymi.

Wszystkie sceny przedtematyczne posiadają symboliczne odniesienia, brak 
w nich jednak tematycznej spójności i jedności kompozycji. O ile zaś scena się 
rozwija, to tylko pod względem ilości użytych elementów, a nie jakości budo
wanych struktur.
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6.2.3. Podejście tematyczne

We wszystkich działaniach tego typu dziecko wybiera tylko niektóre za
bawki i organizuje całą scenę przestrzennie tak, że bez dodatkowych wyjaśnień 
można rozpoznać w niej pomysł całości. Oprócz selekcjonowania elementów 
używanych do budowania scenki oraz wyrazistej, czytelnej dla odbiorcy prze
strzennej jej organizacji podejście tematyczne można rozpoznać na podstawie 
ukierunkowanych zmian kompozycji w trakcie układania.

Częstość podejścia konstrukcyjnego, przedtematycznego, tematycznego oraz 
tematycznego twórczego podczas pierwszego i drugiego układania scenki przed
stawiają rysunki 10a i b.

Rys. 10b. Rodzaje podejść do układania 
scenek drugich

Przy układaniu scenek po raz drugi podejście tematyczne zwiększa się z 50 
do 65% (w tym tematyczne twórcze z 11 do 28%), ale około 1/4 scenek dzieci 
nadal układały chaotycznie i bez wiodącego pomysłu.

W sposobach realizowania scenek tematycznych także daje się zauważyć 
pewna różnorodność, którą można sprowadzić do czterech kategorii działań: 
uników, schematów, ogólników i działań twórczych.
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Uniki

Mimo deklarowanej chęci udziału w badaniu dzieci niekiedy zachowywały 
się tak, jakby chciały jak najszybciej uciec od tego zadania. Bez namysłu wybie
rały kilka elementów, szybko ustawiały je na scenie, nic nie zmieniały, nie po
prawiały i nigdy nie chciały układać po raz kolejny.

Przykład 3

Alicja T. 7;1 (2)

Szybko ustawia cztery drzewka w rogach sceny, potem trzy trawniki. Na środku umiesz
cza krokodyla i bociana. Mówi, że to jest ZOO. Układanie sceny trwa 2 minuty.

Przypadki uników są sporadyczne (4% przy pierwszym i 2% przy drugim 
układaniu), występują tylko u 6- i u 7-latków. Ich wyróżnienie jest ważne dla 
diagnostyki indywidualnej, a ponadto pozwala na umiejscowienie hipotez na 
temat przyczyn takich zachowań w szerszym kontekście, na przykład w propo
nowanym modelu samoregulacji twórczych działań w strukturach związanych 
z Ja39.

39 Ocena zadania jako zbyt trudnego w zestawieniu z przekonaniami co do własnych możliwo
ści w tej dziedzinie i rezygnacja z działania.

Schematy

Niektóre dzieci przystępowały do zadania z wyraźną koncepcją i budowały 
wyrazistą, skrótową kompozycję, stanowiącą samą kwintesencję pomysłu, bez 
żadnych szczegółów. Dzieci tej grupy systematycznie i zdecydowanie realizo
wały koncepcję: starannie dobierały przedmioty i organizowały scenę, dokony
wały sporadycznych zaledwie zmian w konstrukcji, nie odbiegały myślą od tego 
planu, realizując go konsekwentnie do końca. Jest to postępowanie jak najprost
szą drogą do celu, bez jakichkolwiek wątków ubocznych. Ponieważ strategie 
tego typu wprowadzają ograniczenia co do ilości użytych zabawek i ich zna
czeń, nie spełniają one kryterium rozwijania pomysłu jako kryterium twórczo
ści. Ich wartość może polegać na skrótowym ujęciu tematu.

Przykład 4

Magdalena M. 6;8 (1)
Od razu ustawia z klocków paluszków zagrodę i umieszcza w niej małego chłopca. Obok 

ustawia kobietę i psa, a z klocków walców buduje urządzenia do zabawy dla dzieci. Ustawia 
też aniołka, który pilnuje dziecka. Całość określa jako piaskownica.

Dziewczynka buduje scenkę, zdecydowanie wybierając tylko te elementy, 
których potrzebuje i łącząc je w czytelną i zwięzłą kompozycję.

Podejście to występuje równie często w pierwszym (11%) i w drugim (9%) 
układaniu scenki, najczęściej u dzieci 7-letnich.
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Ogólniki

W większości dzieci wybierały zabawki, które kojarzyły się im z przyrodą 
lub z rodziną (czyli zwierzęta, rośliny oraz ludzi) i ustawiały je na scenie, zgod
nie z zasadą „wybierz i pogrupuj co się da”. Dzieci odtwarzały w ten sposób 
malownicze krajobrazy i sceny domowe, jakby „malując” je na scenie za pomo
cą zabawek, ale nie wykazywały przy tym własnej inwencji. Charakterystyczne 
dla tej strategii jest schematyczne rozmieszczanie elementów. Znaczenie sceny 
nie zależy od jej organizacji, ale od samych elementów i nawet kiedy są one 
poustawiane chaotycznie, można zrozumieć, że scena przedstawia dom, wieś, 
las, wiejskie podwórko, park albo ogród zoologiczny.

Strategia ta polega na rozpoznawaniu w materiale pewnej struktury i na jej 
wyodrębnianiu z tego tworzywa. W trakcie układania takie ogólne lub ogólni
kowe pomysły często okazywały się zbyt pojemne i dziecko ulegało pokusie 
ustawiania na scenie jak największej liczby zabawek. Mglista koncepcja scenki 
wprawdzie pozwalała na to, ale w efekcie nadmiar zabawek „rozsadzał” ów 
pierwotny zamysł i dalsze działanie odbywało się jakby bez koncepcji: scena 
wzbogacała się ilościowo, ale nie rozwijała jakościowo. Pojawiały się też ele
menty spoza pierwotnego zamiaru i zachowania niekonsekwentne: na przykład 
dziecko niby kończyło układanie (mówiło gotowe), ale układało dalej i nie mo
gło skończyć. Takie czynności prowadziły do przeładowania sceny i utraty czy
telności kompozycji, choć dzieci wkładały bardzo wiele starań, aby wykonać 
zadanie jak najlepiej. Bardzo często w taki sam sposób układały one scenkę po 
raz drugi.

Przykład 5
Marcin Sz. 6;4 (1)

Ustawia mężczyznę, kobietę i psa. Potem kilka drzew. Obok dwoje dzieci. Przymierza ku
rę, krokodyla, ale je odkłada. Na drzewie wiesza małpę. Ustawia leżak, potem bałwanka. 
Dodaje jeszcze dwie figurki dorosłych. W końcu dostawia krowę. Scena przedstawia całą 
rodzinę, która wybrała się do ZOO. Układanie trwa 10 minut, chłopiec używa 22 elementów.

Na początku chłopiec nie potrafił wybrać elementów, które były mu napraw
dę potrzebne, bo nie wiedział, co tak naprawdę buduje. Temat scenki narzuciła 
mu figurka małpy, jest to jedyny element, po którym można rozpoznać znacze
nie scenki. Zachowanie dziecka było chwilami niekonsekwentne, na przykład 
krokodyl nie pasował mu do koncepcji, ale krowa i bałwan - tak. Scenę tę moż
na było rozbudowywać w nieskończoność figurkami kolejnych osób, drzew, 
trawników, zwierząt etc.

Niektóre dzieci przyjęły perspektywę „widziane z góry”: dzieliły scenę na 
dwie części i budowały w jednej z nich wnętrza domów (z ludźmi, sprzętami), 
a w drugiej pola, ogrody, otoczenia domu lub zagrody dla zwierząt (tzw. per
spektywa kosmiczna). Dzieci, które budowały takie scenki, przywiązywały dużą 
wagę do przedstawiania detali urządzeń domowych (budując np. stoliki 
z obrusem, nakryciami i jedzeniem, krzesła, łóżka i szafki z klocków) oraz detali 
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otoczenia domowego (trawniki, ptaszki, kwiatki). Bardzo dbały o to, aby dom 
swymi rozmiarami odpowiadał wysokości figurek ludzi, rozmiarom sprzętów, 
sztywno trzymały się konwencjonalnych znaczeń zabawek i działały w sposób 
całkowicie odtwórczy.

Przykład 6

Magdalena B. 6; 11 (1)

Najpierw buduje z klocków trzy „zagrody” po lewej stronie. Do każdej z nich wstawia in
ne zwierzęta domowe. Po prawej z klocków buduje wnętrze domu ze sprzętami i ludźmi 
umieszczonymi w kilku „pokojach”: w jednym dwoje dorosłych odpoczywa, w drugim doro
sły z dwojgiem dzieci jedzą, a w trzecim dwoje dorosłych rozmawia z sobą. Dziewczynka 
buduje scenę metodycznie, wybiera elementy bez wahania, niczego nie odkłada ani nic zmie
nia. Układa scenę przez 23 minuty i używa do tego 66 zabawek.

Ilość scenek tego rodzaju spada z 62% przy pierwszym do 46% przy drugim 
układaniu.

Scenki tematyczne przedstawiają spójne symboliczne kompozycje, ale roz
wijane bywają tylko ilościowo. Dołączane elementy nie skłaniają dziecka do 
zmieniania czegokolwiek we wstępnym pomyśle, który jest jedynie przedsta
wiany coraz bardziej szczegółowo. Dziecko nie tworzy też żadnych połączeń 
„zmuszających” zabawki do zmiany ich konwencjonalnych znaczeń.

6.2.4. Podejście twórcze

Zestaw zabawek użyty w badaniach wyraźnie ograniczał wyobraźnię dziec
ka. O ile więc zamierzało ono stworzyć jakąś bardziej oryginalną kompozycję, 
to musiało „przebijać” się przez konwencjonalne znaczenia tych zabawek, bo 
inaczej po prostu nie dało się ich z sobą połączyć w jakąś całość. Na tak posta
wione zadanie twórczo odpowiedziały tylko niektóre dzieci, rozwijając tematy
kę scenki w konwencji malarskiej lub teatralnej. Konstruowały one sceny reali
styczne, fantastyczne lub mieszane, przez cały czas działając według jakiegoś 
przewodniego wątku czy zarysu koncepcji całej scenki. Wskazuje na to staranne 
dobieranie elementów, odkładanie niepotrzebnych elementów, a zwłaszcza po
wroty do danego wątku po chwilowym zajęciu się czymś innym oraz starania 
o wygląd kompozycji. Charakterystyczna dla tego sposobu układania jest obec
ność pomysłu, który dotyczy całej scenki. Jest to jednocześnie pomysł na tyle 
ogólny, że pozwala na współwystępowanie wątków ubocznych, które czasem 
mogą doprowadzić do jej całkowitej reorganizacji.

Dzieci stosowały też różnorodne środki wzbogacające czynność tworzenia 
scenki. W konwencji malarskiej było to najczęściej kunsztowne układanie 
i harmonizowanie wszystkich obiektów, np. kunsztowna i bogata w detale scen
ka przedstawiająca sprzedawcę lodów z wózkiem na ulicy (Kinga Ch. 9;2). 
W konwencji teatralnej rozwój oznacza wypróbowywanie możliwości dzięki 
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zastosowaniu bogatego repertuaru środków, takich jak wprowadzanie akcji: 
płynie statek z klocków (Krzysztof K. 8;6), mama z tatą tańczą (Joanna B. 6;3), 
dramatyzacji: wprowadzanie ciągu wydarzeń i zmienianie sceny stosownie do 
nich, wchodzenie w role (Joanna B. 6;3, Natalia K. 6;0), narracji opisowej: 
dziewczynki ciepło ubrane (Natalia K. 6;0), to jest lampka (Bartosz K. 7;0), 
narracji interpretacyjnej: babcia jest zmęczona, bo sprawdzała ule (Dagmara 
J. 9; 11), bocian leci i tu stanął (Michał K. 6;8), przyszli z przedszkola zobaczyć, 
jak się uczą w szkole (Bartosz K. 7;0); wątki bajkowe: mieszkanko dla krasno
ludków z bajki o Kopciuszku i pałac (Paweł Sz. 9;2), Czerwony Kapturek (To
masz N. 7;0), wątki niezwykłe: dziwny stwór oprowadza po ZOO (Jan F. 8;2), 
wojna planet (Kamil G. 6;2), humor: pies się bawi kolejką gęś dziobie krowę 
w ogon (Tomasz K. 8;6), małpa oberwała, jak spadała, zawsze się chichocze, 
a teraz będzie płakać (Jan F. 8 ;2), pies wlazł pod stół i gryzie tam kogoś w nogę 
(Tomasz K. 6;2), nietypowe użycie elementów testu: statek z klocków, cięża
rówka z klocków (Krzysztof K. 8;6), pojazd z klocków (Rafał L. 8;7) bardzo 
wysoka kolumna, gdzie małpa się naprawdę nie dostanie (Jan F. 8;2), nietypo
we zachowania: układanie z pudeł, w których znajdują się zabawki (Tomasz K. 
6;2), układanie poza sceną (Patryk G. 4;7).

Różnicę między rozwojem scenki w konwencji malarskiej (konserwatyw
nym) a rozwojem w konwencji teatralnej (progresywnym) najlepiej uwidoczni 
porównanie sposobów realizacji przez dwoje dzieci tego samego tematu, inspi
rowanego bajką o królewnie Śnieżce.

Przykład 7
Olga K. 4; 11 (3)

Dziewczynka wpada na pomysł tej scenki, kojarząc wygląd baletnicy w wyglądem kró
lewny Śnieżki, i rozwija ten wątek. Ustawia starszego mężczyznę (król) i na fotelu (tron) 
umieszcza starszą kobietę (królowa macocha). Następnie po przeciwnej stronie sceny umiesz
cza figurki dorosłych, których nazywa gośćmi na zamku oraz samochód, którym goście 
przyjechali. Potem układa baletnicę na leżaku i przykrywa ją szmatką. Nad baletnicą ustawia 
dużego chłopca (królewicz). Kilkakrotnie zmienia postać królewicza, w roli dorosłego króle
wicza występuje mężczyzna w swetrze, ale w końcu pozostawia dużego chłopca. Wyjmuje 
krowę, umieszcza go na krowie i jeździ nią po scenie (bo nie mam konia). „Dorosłego” kró
lewicza odkłada. Następnie wprowadza motyw balu, na którym goście ustawieni w dużym 
kole tańczą, po czym zostają odłożeni do pudelka. Na scenie pojawiają się teraz dwaj bliźnia
cy i mały chłopiec w roli strażników Śpiącej Królewny. Potem na scenie pojawia się pies. 
Królewna wstaje i tańczy z królewiczem, którego gryzie pies. Królewicz z kolei zasiada na 
tronie - fotelu, z którego usunięto macochę. W końcu królewna zostaje ponownie położona, 
tym razem na samej szmatce pod futerkiem (bez leżaka, na którym posadzono teraz króla), 
a między nią a resztą sceny powstaje z klocków wysoka ściana pałacu z oknem. Ściana się 
rozsuwa, królewicz ponownie zostaje postawiony nad łóżkiem królewny, całuje ją, a ona 
wstaje i znowu razem tańczą. Na scenie pozostaje po prawej stronie „królewna” śpiąca za 
ścianą w towarzystwie dwóch „strażników”, a po lewej - „królowa” i „król” na fotelach, 
„królewicz” i samochód.
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Dziewczynka wzbogacała swój podstawowy pomysł, wprowadzając liczne 
dodatkowe wątki, które nie występują w baśni o Królewnie Śnieżce (goście na 
balu, królewicz na koniu, pies, goście przyjechali samochodem). Pierwotny 
pomysł był więc źródłem nowych, możliwych do zrealizowania w ramach po
siadanych przedmiotów. Dzięki temu struktura tej czynności jest bardzo rozga
łęziona, scena się zmienia, a cała konstrukcja dynamizuje, choć w istocie cały 
czas chodzi w niej o przedstawienie jednej kulminacyjnej sceny z bajki: gdy 
królewicz swym pocałunkiem budzi śpiącą królewnę z powrotem do życia.

Przykład 8

Paweł Sz. 9;2 (1)

Na początku chłopiec buduje piękny pałac z klocków z ogrodem, mówiąc, że to będzie 
scena z bajki o królewnie Śnieżce. W ogrodzie umieszcza ptaka, staw z klocków z ptakami 
wodnymi oraz psa i lisa. Do pałacu wstawia fotel ze starszą kobietą, a po prawej stronie bu
duje z klocków niewielkie mieszkanko dla krasnoludków i wstawia tam krasnala.

Budując tę scenę, chłopiec skoncentrował się na scenerii, a nie na zdarze
niach z bajki, jak Olga K. Budował z dużą precyzją i troską o odtworzenie 
szczegółów, w ogóle nie modyfikował tego pomysłu, a także nie umieścił na 
scenie królewny Śnieżki, a tylko dom krasnoludków. Budował scenę 
z elementów, w przeciwieństwie do Olgi K., która podczas układania sceny 
przez cały czas trzymała się wątku relacji między królewną a królewiczem 
i pokazywała - mimo odbiegania od tego wątku - centralne przesłanie bajki, 
świadczące o myśleniu strukturami, a nie budowaniu całości z elementów.

Dalsze przykłady rozwijania koncepcji scenki pokazują, jak różnorodne 
środki stosowały dzieci w tym celu.

Przykład 9

Tomasz K. 6;2 (2)
Na początku nie wie, co układać. Ogląda rzeczy w pudle i wyjmuje klocki, buduje tory, 

a na nich pociąg. Potem z klocków buduje także ulicę z samochodami. Z jednego z pudełek 
na zabawki wysypuje te zabawki i robi z niego blok mieszkalny (odpowiada mu wielkością 
do wyglądu ulicy). Przegródki w tym pudełku tworzą jakby mieszkania, które zapełnia róż
nymi osobami i przedmiotami. Z futerka robi śnieg i układa na nim bałwanka. Scena przed
stawia miasto w zimie.

Chłopiec konsekwentnie wzbogacał scenę o realistyczne znaczenia (per
spektywa architektoniczna), ale jego czynności zawierały wiele wątków ubocz
nych, bardzo wnikliwych eksploracji, metakomentarzy, ocen, emocji, wprowa
dzał on liczne informacje „spoza” (zdarzenia przeszłe i przyszłe) i nowe znacze
nia.
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Przykład 10
Tomasz K. 6;2 (3)

Futerko kojarzy mu się z piachem i postanawia układać plażę. Ten motyw jest obecny 
przez cały czas. Układa stolik, a nim kubki i dzbanek. Potem poszukuje ludzi w letnich ubra
niach. Na leżaku kładzie kobietę, dużemu chłopcu wkłada do ręki łopatkę, małemu wiaderko 
i kopią sobie. Przy stole ustawia jeszcze jedną kobietę, mężczyznę i dużą dziewczynkę, 
a także auto, którym brat, siostra, tata i mama przyjechali na plażą. Pod stołem umieszcza 
psa, który gryzie mu buty. Po prawej z niebieskich klocków robi morze, a z żółtych - plażę. 
W morzu umieszcza krokodyla, bo w zabawie może być w morzu krokodyl. Z klocków buduje 
dwa drzewa o wymyślnych koronach (zielone i czerwone), na zwykłym drzewie umieszcza 
małpę, a w morzu klejnot (kryształ).

Chłopiec systematycznie wzbogacał centralny pomysł, stosując narrację opi
sową i interpretacyjną, humor, łączenie konwencji realistycznej - którą znamio
nuje troska o letnie ubrania ludzi, niebieski wygląd wody, nakrycie stolika - 
z fantastyczną (w zabawie może być w morzu krokodyl, czerwone drzewo 
z klocków).

Przykład 11
Anna M, 6;3 (1)

Najpierw buduje scenkę wiejską z drzewami, zwierzętami, kobietą karmiącą te zwierzęta, 
dziadkiem i babcią, ale widok tablicy nasuwa jej pomysł ułożenia szkoły. Obok tablicy usta
wia kobietę i wszystkie dzieci i odgradza to klockami od reszty sceny. Potem jednak przenosi 
dzieci płci żeńskiej do prawego górnego rogu i dostawia tam kobiety, a dzieci płci męskiej 
i mężczyzn ustawia w prawym dolnym rogu; jest to taka szkoła, jak dawniej, chłopaki 
i dziewczyny oddzielnie. Przenosi drzewka na dół sceny i odkłada zwierzęta. Zmienia pomysł 
sceny na coś innego i układa figurki dzieci pokotem wzdłuż tylnej krawędzi sceny („młodsi”), 
a figurki dorosłych wzdłuż przedniej krawędzi („starsi”), odgradza ich rzędem drzewek. 
Potem buduje stół (musi być stół, bo na czym będą jeść), ustawia na nim nakrycia, nalewa 
picie. Przenosi wszystkich leżących na dół sceny i przykrywa ich futerkiem i serwetką. Od
kłada drzewa, bo w domu nie może być drzew.

Dziewczynka zmieniała więc pomysły z chwili na chwilę (wieś, szkoła, 
dawna szkoła, wnętrze domu), bawiła się zabawkami, co dostarczało jej coraz to 
nowych pomysłów, prowadzących do kilkakrotnej reorganizacji sceny.

Przykład 12
Natalia K. 6;0 (2)

Wygląd baletnicy nasuwa dziewczynce pomysł ułożenia scenki na temat wiosny (baletni- 
ca jako uosobienie wiosny). Jednak po chwili na widok licznych zwierząt w pudełku zmienia 
ten pomysł na układanie ogrodu zoologicznego. Ale i tego pomysłu nie rozwija, a widząc 
leżak powraca do pomysłu ułożenia scenki z porą roku, tym razem ma to być lato. W kolej
nych odsłonach - jakby „aktach” - pokazuje różne czynności, które ludzie robią podczas lata. 
W akcie I pokazuje, jak ludzie kąpią się w basenie z niebieskich klocków, opalają się, jeżdżą 
na piesku. W akcie II buduje dla nich dom, do którego wprowadza ich na noc i tam śpią.
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W akcie III - „rano” - pokazuje, jak wychodzą, idą nad wodę, pływają na materacu. W akcie 
IV dorośli zasiadają na ławce w parku, a dzieci jeżdżą na piesku.

Scena układana przez dziewczynkę zmieniała się więc nieustannie 
i pokazywała następstwo zdarzeń (strategia teatralno-filmowa).

Udział różnych sposobów postępowania podczas tematycznego układania 
scenek ilustrują rysunki 1 la i b.

Rys. 11 b. Sposoby tematycznego 
układania scenek drugich

Wynika z nich, że w drugiej próbie nastawienie na rozwijanie kompozycji 
wzrosło z 23 do 43% scenek tematycznych, mniej więcej tyle samo scenek 
układano w sposób schematyczny (11 i 9%) i stosując uniki (4 i 2%), natomiast 
tendencja do wiernego odtwarzania rzeczywistości spadła z 62 do 46% scenek 
tematycznych.

6.3. Rozwojowe i indywidualne różnice w podejściu do zadania

Zmiany w podejściu do zadania u dzieci między 3. a 8. rokiem życia przed
stawiono na rysunkach 12a i b.

Podczas pierwszego układania z wiekiem istotnie zmniejsza się częstość po
dejścia konstrukcyjnego na rzecz tematycznego (chi2=104,08, p= 0,001, C=0,61,



Rys. 12a. Zmiany z wiekiem w podejściu do zadania przy 
pierwszym układaniu (n=176)

Rys. 12b. Zmiany z wiekiem w podejściu do zadania przy 
drugim układaniu (n=72)



Rys. 17a. Typowe profile strategii w grupach wieku 
podczas pierwszego układania (n=176)

Rys. 17b. Typowe profile strategii w grupach wieku 
podczas drugiego układania (n=72) 
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V=0,44), które od 5. roku życia stanowi dominujący sposób wykonania zadania. 
Wzrost częstości tematycznego podejścia do zadania jest uzależniony nie tylko 
od narastających z wiekiem kompetencji symbolicznych (czyli od umiejętności 
bawienia się w zabawę symboliczną), ale zależy również od umiejętności po
znawczych, od tego, w jaki sposób dziecko rozumie cel zadania (co to znaczy 
„ułóż, jak nikt jeszcze nie ułożył”), a także od odczuwanej trudności zadania. 
Ponadto chłopcy istotnie częściej niż dziewczynki układali scenki tematyczne 
(chi2=9,01, p=0,028, C=0,22, V=0,23). Tendencję wzrostową zaobserwowano 
także w przypadku scenek twórczych, jednak zbyt małe liczebności nie pozwa
lają na przeprowadzenie operacji statystycznych. Podczas układania scenek 
drugich zaobserwowane tendencje rozwojowe stają się jeszcze bardziej wi
doczne.

6.4. Dyskusja

Badania wykazały ogromne zróżnicowanie sposobów postępowania dzieci 
w tej standardowej sytuacji. Ich uporządkowanie wymagałoby posłużenia się 
jakimś wielowymiarowym modelem, uwzględniającym równocześnie kilka 
niezależnych kryteriów analizy. Podejścia do zadania wyraźnie różnią się mię
dzy sobą pod czterema względami, które przypominają wymiary stylu po
znawczego czy wymiary indywidualnego stylu działania (zob. Matczak, 1992). 
Zróżnicowane preferencje dotyczą po pierwsze, sposobu organizowania sceny, 
od preferencji do tworzenia miniscenek (podejście analityczne) po dążenie do 
utworzenia jednej całościowej kompozycji (podejście holistyczne). Po drugie, 
zarysowały się też różnice co do zakresu rozwijania koncepcji, od układania 
schematycznego po tworzenie bogato urozmaiconych konstrukcji. Po trzecie, 
dzieci różniły się między sobą pod względem sposobu rozwijania koncepcji, od 
wypełniania możliwości (co przypomina styl adaptacyjny Kirtona lub asymila- 
cyjny Kaufmana) po ich wypróbowywanie (odpowiada to stylowi innowacyj
nemu Kirtona lub eksploracyjnemu Kaufmana). Po czwarte wreszcie, zróżnico
wanie dotyczyło także wyboru płaszczyzny działania, od działań w płaszczyźnie 
ruchowo-wyobrażeniowej, bez udziału głośnej mowy, po wykonywanie zadania 
przy bogatej werbalizacji. Indywidualne style pracy poszczególnych dzieci są 
odbiciem różnic w temperamencie, inteligencji, stylach poznawczych i w oso
bowości (Tyszkowa, 1990). Z punktu widzenia przyjętych w badaniach kryte
riów twórczego działania najbardziej korzystne i sprzyjające rozwojowi twór
czości byłoby podejście globalne, wzbogacone, poszukujące i werbalne.

Uzyskane informacje pozwalają opisać, jak z wiekiem zmienia się działanie 
dzieci w tej sytuacji: jakie cechy tworzywa biorą pod uwagę podczas konstru
owania scenek, jakie stosują przy tym reguły działania, jak integrują tendencje 
do rozwijania działania oraz własne ograniczenia poznawcze i wykonawcze. 
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Okazuje się, że z wiekiem zmienia się sposób sformułowania celu 
z konstrukcyjnego na symboliczny, co otwiera dziecku „furtkę” do twórczości. 
Z uzyskanych danych wynika, że dziecko, które rozumie instrukcję dosłownie 
{ułóż jako połóż na scenie), nie rozwija twórczego podejścia do zadania, nawet 
mając 5 czy 6 lat, czyli w wieku, w którym już większość dzieci opanowała 
funkcję symboliczną. Dopiero działanie, które jest własną i osobistą odpowie
dzią na całą sytuację, czyli realizuje cele, które dziecko przed sobą postawi 
i realizuje według własnego programu - może ewoluować w kierunku twórczo
ści.

Dane uzyskane podczas badania wskazują też, w jaki sposób odbywa się ta 
ewolucja. W badanej sytuacji tworzenie zaczyna się od nadawania zabawkom 
indywidualnych znaczeń poprzez bawienie się nimi i włączanie osobistych sko
jarzeń związanych z obiektami reprezentowanymi przez te zabawki. W miarę 
rozwoju dzieci starają się te elementy jakoś porządkować. Ponieważ scena jest 
duża, a zabawek wiele, wprowadzają pewne ograniczenia: budują na kawałku 
sceny, budują to, co już umieją (budowle z klocków), budują z ograniczonej 
liczby elementów. Ograniczenia te zabezpieczają przed chaotycznym ustawia
niem figurek na scenie. Zanim więc dziecko jest w stanie poznawczo kontrolo
wać działanie z większą liczbą elementów, kompensuje brak umiejętności po
trzebnych do ułożenia scenki, konstruując mniej złożony cel. Świadczy to 
o obecności procesów samoregulacji, dostosowujących działanie w tej trudnej 
sytuacji do poznawczych możliwości dziecka. I choć ono zupełnie nie zdaje 
sobie z tego sprawy, postępuje niezwykle racjonalnie, ekonomicznie, można by 
powiedzieć - strategicznie, choć akurat w tej sytuacji - jeszcze niezbyt skutecz
nie. W miarę rozwoju możliwości poznawczych i wykonawczych dzieci uży
wają w znaczeniu symbolicznym coraz więcej zabawek i układają je na coraz 
większej przestrzeni, ale nadal są ograniczone przez konwencjonalne znaczenia 
większości zabawek. Dopiero swobodne i wybiórcze operowanie znaczeniami 
w myśli oraz umiejętność ich integrowania przyczyniają się do stosowania wy
rafinowanych metod pracy i do twórczego układania.

Uzyskane dane wskazują też na rolę powtarzania i uczenia się w rozwoju 
twórczego podejścia do zadania40. Wyniki sugerują wyraźny wzrost twórczych 
możliwości w kolejnych próbach, przynajmniej u tych dzieci, które układały po 
raz drugi: podejście symboliczne zwiększyło się z 59 przy pierwszym do 74% 
przy drugim układaniu, częstość działań podejmowanych z gotowym pomysłem 
wzrosła z 11 do 37%, liczba scenek układanych na zasadzie jedności czasu 
i miejsca wzrosła z 7 do 15%, liczba scenek opartych na skojarzeniach spadła 
z 41 do 24%, a częstotliwość twórczych działań zwiększyła się z 11 do 28% 
scenek. Było to możliwe wtedy, gdy podczas pierwszego układania dziecko 
odkrywało nowe aspekty sytuacji i włączało je do kolejnych działań, o ile 
w kolejnych próbach potrafiło tak zmodyfikować strukturę swoich czynności, 

40 Zbyt małe liczebności grup porównawczych na poszczególnych poziomach wieku (zob. 
rozdz. 7.5.2) oraz specyficzny dobór grupy powtórnie układających dzieci uniemożliwiają prze
prowadzenie analiz statystycznych i sformułowanie pewnych prawidłowości w tym zakresie.
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aby zwiększyć ich skuteczność w tej sytuacji (ale nie zdezorganizować). Oka
zuje się, że te strategiczne czynności metaregulacyjne przynoszą efekty dopiero 
w grupie 7- i 8-latków (zob. rozdział 7.5.2).

6.5. Wnioski

Dotychczasowe analizy prowadzą do dwóch głównych wniosków. Po pierw
sze, kryteria symboliczności, jedności i jakościowego rozwoju scenki-dzieła 
spełnia zaledwie 11% kompozycji układanych jako pierwsze i 28% kompozycji 
układanych jako drugie, i właściwie tylko te działania można analizować 
w aspekcie intencjonalnej twórczości. Po drugie, wiele dzieci, których zachowa
nie nie odpowiadało tak ostrym kryteriom tworzenia, wykazywało podczas 
układania Scenotestu rozmaite elementarne przejawy twórczości. Moim zda
niem, dopiero analiza tych pierwotnych i elementarnych składników twórczego 
działania oraz analiza powiązań między nimi pozwoli na opis tego działania in 
statu nascendi i dostarczy nowej wiedzy na temat jego rozwoju.

Powstaje wobec tego pytanie, jakie to szczegółowe umiejętności składają się 
na twórcze wykonanie tego zadania przez dzieci i jak można je rozpoznać także 
w układach konstrukcyjnych i pretematycznych. Aby odpowiedzieć na to pyta
nie, należało zdekomponować pojęcie twórczości jako czynności tworzenia na 
elementy składowe, doprecyzować każdy komponent, aby można było wskazać 
na zachowania uprawniające do wnioskowania o twórczym wykonywaniu zada
nia, a następnie opisać powiązania między tymi elementami. W tym celu opra
cowałam model analizy twórczych aspektów zachowania dziecka, oparty na 
koncepcji Junga skonfrontowanej z wynikami współczesnych badań psychologii 
poznawczej (Jung, 1923; Nosal, 1992b). Ponieważ koncepcja Junga nie odnosi 
się wprost do problematyki twórczości, wprowadziłam do modelu teoretyczne 
sugestie L. Wygotskiego oraz D. MacKinnona (Wygotski, 1967; MacKinnon, 
1964). Moim zdaniem, model ten pozwala na systematyczny opis, a nawet na 
wstępny pomiar twórczych zachowań dziecka na podstawie powszechnie uzna
wanych w tej dziedzinie kryteriów.





Rozdział 7

STRATEGIE TWÓRCZEGO DZIAŁANIA DZIECKA 
W SYTUACJI ZABAWOWO-ZADANIOWEJ

7.1. Strategie świadczące o różnym ukierunkowaniu czynności 
dziecka

C.G. Jung opracował spójny model różnic między ludźmi, uporządkowanych 
według kryterium ukierunkowania umysłu, które przejawia się w postaci ogól
nych preferencji poznawczych w sytuacjach wyboru41. Jak wiadomo, preferencje 
stanowią ważny aspekt programowo-kontrolnego systemu organizacji czynności 
i decydują o wykorzystaniu rozmaitych zdolności. Model Junga, w znaczeniu 
typologii umysłów ludzkich, może stanowić podstawę badań poszukujących 
stałych dominacji jakiejś funkcji lub układu funkcji nad innymi. Wymaga to 
przyjęcia określonych założeń na temat powiązań między tymi funkcjami, które 
powinny być przeciwstawne i się dopełniać.

Koncepcja Junga stanowi także teoretyczną podstawę techniki Myers-Briggs Type Indicator 
(McCaulley, 1990), używanej do badania preferencji poznawczych, znanej z wysokiej trafności 
Prognostycznej co do osiągnięć zawodowych danej osoby. Dla dzieci opracowano podobną techni
kę zwaną Murphy-Meisgeier Type Indicator (Parker, Mills, 1998).

Jednak w badaniach małych dzieci założenie o wyraźnej dominacji jakichś 
funkcji i o stałych powiązaniach między nimi jest raczej wątpliwe ze względu na 
niedojrzałość mechanizmów regulacji zachowania. W tym kontekście badaw
czym model Junga niekoniecznie musi spełniać kryteria modelu typologicznego, 
czyli kryteria zupełności i niesprzeczności. Posłużyłam się nim natomiast 
z dwóch powodów. Po pierwsze, stanowi on ogólną „mapę” rozmaitych możli
wych form ukierunkowania aktywności dziecka podczas czynności konstruk- 
cyjno-symbolicznej w zakresie kodowania danych i kontroli poznawczej, a to 
odpowiada holistycznemu podejściu do problematyki twórczości, którego przy
kładem jest niniejsza praca. Po drugie, w ten model w oryginalny sposób został 
wkomponowany aspekt wartościowania danych, który uważam za niezwykle 
istotny dla organizacji twórczego działania. Po trzecie wreszcie, model ten, 
oparty na kontrastowaniu wymiarów funkcjonowania, umożliwia przedstawienie 
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gry przeciwstawnych procesów uczestniczących w organizacji twórczego dzia
łania.

Opisywane przez Junga cztery podstawowe ukierunkowania psychiki po- 
wstają, jak wiadomo, na skrzyżowaniu dwóch wymiarów funkcjonowania: wy
miaru „odbiór informacji” z wymiarem „wartościowanie informacji”. Modus 
odbioru informacji realizuje się dzięki różnym procesom, mieszczącym się na 
kontinuum od percepcji do intuicji, a modus wartościowania - dzięki procesom, 
przebiegającym według kontinuum od myślenia do uczuć.

W tabelach 4 i 5 zebrałam podstawowe różnice między przeciwstawnymi 
biegunami tych dwóch podstawowych wymiarów.

Tabela 4. Percepcja a intuicja

Kryterium porównania Percepcja Intuicja

kodowanie analityczne globalne
przetwarzanie sekwencyjne konfiguracyjne
ograniczenia tu i teraz poza czasem i przestrzenią
korzystanie z doświad
czenia

strukturowanie krok po 
kroku

nagłe wyłanianie się w umyśle 
gotowych struktur

uwaga koncentracja rozluźnienie
kontrola silna: wątpliwości, 

ostrożność
słaba: pewność

motywacja zadaniowa parateliczna
emocje mało ważne bardzo ważne

Tabela 5. Wartościowanie racjonalne i wartościowanie emocjonalne

Kryterium porównania Wartościowanie 
racjonalne (myślenie)

Wartościowanie 
emocjonalne (uczucia)

przedmiot wartościowania to, co realne to, co może się zdarzyć
kryteria wartościowania optymalność satysfakcja
ważność wynik działania proces działania
podejmowane ryzyko konieczne dowolne
ocena szans przecenianie ryzyka przecenianie sukcesu
dominujące emocje lęki, obawy nadzieja, duma
dominujące wartości utylitarne symboliczne

Skrzyżowanie dwóch wymiarów daje cztery podstawowe typy ukierunko
wali, którym Jung przypisywał bardzo dużą moc regulacyjną. Poniżej opisuję te 
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cztery typy ukierunkowania, znajdując dla nich odpowiedniki w sposobach za
chowania dziecka podczas układania Scenotestu.

Percepcja i myślenie

W tym stylu funkcjonowania, zarówno przy odbiorze informacji, jak i w pro
cesie oceniania tych informacji, ludzie polegają raczej na danych zewnętrznych, 
apersonalnych. Ich uwaga jest skoncentrowana na otoczeniu, dominują czynno
ści starannie uporządkowane logicznie (algorytmiczne), występują liczne opera
cje kontrolne oraz przerwy. W myśleniu przeważają czynności rozumowania, 
rezultaty poznawcze są wartościowane z racjonalnego punktu widzenia, całko
wicie niezależnie od subiektywnych ustosunkowań i emocji, a zachowanie ce
chuje pewna sztywność i ostrożność. Wygotski nazywa taki styl funkcjonowania 
obiektywizmem, a MacKinnon - adaptatywnością. W układaniu Scenotestu styl 
ten można rozpoznać na podstawie następujących zachowań:

1. Porządkowanie (PO), czyli układanie z elementów konstrukcyjnych 
obiektywnie powiązanych i spójnych całości. Empirycznym wskaźnikiem po
rządkowania jest ilość i rodzaj związków między elementami (mogą to być 
związki formalne, oparte na podobieństwie, funkcjonalne, strukturalne, znacze
niowe), a także sposób ich tworzenia i opisywania.

2. Wykorzystywanie zróżnicowanego tworzywa (ZR), czyli używanie wielu, 
i to różnorodnych rekwizytów i przedmiotów. Skoro bowiem są one dostępne, to 
logicznie rzecz ujmując, trzeba wykorzystać jak najwięcej z nich. Wskaźnikiem 
stopnia różnicowania tworzywa jest ilość i różnorodność użytych elementów.

Oba sposoby działania świadczą o tym, że dziecko pragnie po prostu upo
rządkować dostępny konkretny materiał w jakąś logiczną całość i szuka uzasad
nienia dla swych działań w tym właśnie materiale. Postępuje więc jak człowiek, 
u którego dominują zewnętrzne standardy regulacji: dane percepcyjne i racjo
nalny punkt widzenia na sprawę.

Percepcja i uczucia

Ludzie, charakteryzujący się tym stylem funkcjonowania, polegają raczej na 
danych zewnętrznych, ale oceniają je z punktu widzenia kryteriów o ściśle pod
miotowej genezie. Wprawdzie uwaga tych osób jest skoncentrowana na „tu 
i teraz”, lecz nieustannie oceniają użyteczność faktów pod względem wywoły
wania przez nie przeżyć, emocji lub doznań sensorycznych. Wygotski nazywa 
ten styl subiektywną konkretyzacją, która przejawia się w dziecięcych fanta
zjach, w eksperymentowaniu i sprawdzaniu możliwości, w aktywnym poszuki
waniu doznań. Przykładem tego typu funkcjonowania mogą być w zachowaniu 
dziecka następujące dwie tendencje:

3. Wprowadzanie ruchu i/lub zdarzeń (DY), czyli uzupełnianie czynności 
układania scenki fragmentami zabaw manipulacyjnych i/lub tematycznych. 
Oznacza to skłonność do dynamizowania tego działania, a wskaźnikiem owej 
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skłonności może być ilość i rodzaj czynności zabawowych podczas konstru
owania scenki.

4. Wprowadzanie zmian w konstrukcji (ZM), czyli poprawianie, korygowanie 
czy modyfikowanie układów. Zachowania te świadczą o zmienianiu punktów 
widzenia i koncepcji scenki w rezultacie nabywania doświadczeń w postępowa
niu z tworzywem oraz o staraniach o jak najlepsze przedstawienie swego pomy
słu. Tendencję do zmieniania rozpoznajemy po ilości oraz po jakości zmian 
i modyfikacji każdej scenki podczas jej układania.

Obie formy zachowania są świadectwem aktywnego poszukiwania przez 
dziecko subiektywnych doznań i przeżyć w postępowaniu z danymi zewnętrz
nymi (materiałem zabawowym), mieszczą się więc w tej kategorii czynności, 
którą Jung, w odniesieniu do psychiki dorosłego człowieka, sytuuje na skrzyżo
waniu percepcji i uczuć.

Intuicja i myślenie

Osoby należące do tej kategorii polegają w głównej mierze na danych we
wnętrznych, intuicyjnych, które wyłaniają się z doświadczenia w danej sytuacji 
problemowej spontanicznie (zdaniem Wygotskiego, dzięki aktywnemu fanta
zjowaniu) i mogą okazać się użyteczne jako elementy tej właśnie sytuacji. Na 
ogół są to silne intuicyjne jednowymiarowe abstrakcje oraz skojarzenia, podda
wane świadomej kontroli i wartościowane ze względu na ich przydatność 
w danej sytuacji. Aktywność tego rodzaju reprezentuje w zachowaniu dziecka:

5. Przemianowywanie obiektów (PRZ), czyli dostosowywanie nazw przed
miotów do nowych funkcji z tymi przedmiotami. Oznacza to skłonność do uży
wania obiektów w innych zastosowaniach niż typowe. Wskaźnikiem tej właści
wości może być liczba elementów użytych niezgodnie z ich typową funkcją.

6. Wprowadzanie elementów nierzeczywistych (NI), nieistniejących w real
nym świecie. Świadczy to o tendencji do porzucania realnego świata na rzecz 
świata nierzeczywistego, czego wskaźnikiem może być ilość i zakres wprowa
dzonych do scenki treści fantastycznych.

Obie wymienione tendencje wskazują, że dziecko wykorzystuje elementarne 
dane intuicyjne, znajdując dla nich uzasadnienie w odniesieniu do konkretnego 
tworzywa i w konkretnej sytuacji, czyli postępuje całkiem podobnie jak dorosły, 
który racjonalnie ocenia i wykorzystuje swoje intuicje.

Intuicja i uczucia

Ostatnia grupa osób, według Junga, koncentruje się raczej na danych intui
cyjnych i pochodzących z własnego doświadczenia oraz ustanawia dla nich 
subiektywne kryteria wartościowania. Osoby te tworzą wizje czy koncepcje 
poznawanych zjawisk, którym stale towarzyszą subiektywne konotacje: poczu
cie trafności i oczywistości, silne emocje, słabsza i bardziej rozproszona kon
trola czynności, głębsze zaangażowanie (wg Wygotskiego jest to fantazjowanie 
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subiektywne). Osoby te cechuje ponadto postępowanie heurystyczne, jak rów
nież egocentryzm komunikatów, skupiają się raczej na ekspresji własnych do
znań niż na nawiązaniu rzeczywistej komunikacji. Ten rodzaj funkcjonowania 
podczas układania Scenotestu reprezentuje na przykład:

7. Wprowadzanie własnych koncepcji (WŁ), czyli własnych wizji scenki oraz 
„naginanie” konkretnego materiału konstrukcyjnego do tych koncepcji. Oznacza 
to skłonność do nadawania układom elementów własnych znaczeń i do podpo
rządkowywania tworzywa własnym pomysłom. Wskaźnikami tej tendencji mo
gą być ilość i rodzaj wytworzonych znaczeń oraz stopień ich niezależności od 
cech materiału konstrukcyjnego.

8. Przywiązywanie wagi do wykonywanej czynności (WA) to poświęcanie in
nych wartości na rzecz danej czynności i wytrwałość w jej realizacji. Zachowa
nia te świadczą o przypisywaniu dużego znaczenia wykonywanej czynności, 
czego empirycznym wskaźnikiem może być stopień zaabsorbowania tą czynno
ścią i czas poświęcony jej realizacji.

Dziecko, które wymyśla własne koncepcje i jest nimi całkowicie pochłonię
te, postępuje poniekąd jak mistyk, u którego dominują wewnętrzne standardy 
regulacji psychicznej w zakresie odbioru i wartościowania danych.

Wymienione tendencje tworzą uporządkowany zbiór zachowań, przedsta
wiony na rysunku 13.

Powyższe kategorie opisu działania powstały ex post, poprzez konfrontację 
teorii z danymi empirycznymi i rozpoznanie w zachowaniach dzieci mechani
zmów analogicznych do tych, które postulował Jung u osób dorosłych. Katego
rie te odnoszą się do metaregulatorów działania, można je bowiem rozumieć 
jako skutek decyzji dotyczących tego, co i jak robić, aby przekształcić sytuację 
początkową w pożądany stan końcowy. Choć decyzje te są w dużej części pre- 
racjonalne, nieświadome, mało wyrafinowane i chaotyczne, zachowanie rozwija 
się pod ich kontrolą i w wyznaczonym przez nie kierunku. Wydaje się więc, że 
z tego względu badane zmienne można traktować jako strategie działania, które 
przejawiają się w zachowaniu dzieci z różnym nasileniem i mogą występować 
w różnych konfiguracjach.
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Rys. 13. Rodzaje ukierunkowań aktywności dziecka na tle koncepcji typów 
psychologicznych C.G. Junga
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7.2. Rodzaje ukierunkowań aktywności dziecka a strategie 
twórczości

Co uprawnia do wnioskowania o umiejętnościach twórczych dziecka na pod
stawie ukierunkowania jego aktywności w potencjalnie twórczej sytuacji zaba- 
wowo-zadaniowej? Dlaczego właśnie wymienione strategie mogą być wskaźni
kami twórczości w tej właśnie sytuacji?

W literaturze przedmiotu można znaleźć opisy wielu strategii czy systemów 
strategii znaczących dla twórczego funkcjonowania człowieka, które warunkują 
procesy twórcze oraz zwiększają szanse powstania twórczego rezultatu (zob. 
rozdział 4.4). Zbiór opisywanych wyżej strategii przypomina nieco zbiór propo
nowany przez Nęckę w odniesieniu do twórczości dorosłych (Nęcka, 1995). 
Zakładam, źe podczas układania Scenotestu przez dzieci strategie te przyczy
niają się do twórczego działania w podobny sposób, jak podczas tworzenia przez 
osoby dorosłe.

1 tak, strategia Porządkowanie (PO), która oznacza tendencję do tworzenia 
znaczących związków między elementami, prowadzi do układania konfiguracji 
o charakterze całości. Mogą one być bardzo różnorodne, w dużej mierze zależą 
od celu zadania i są rozbudowywane stosownie do tego, co już zostało zrobione. 
Gdyby jednak wyobrazić sobie rzeczywiste działanie twórcze jako wiązkę rów
noczesnych i przeplatających się czynności, to nadawanie porządku lub jego 
zwielokrotnianie należałoby uznać za jeden z nieustannie przewijających się 
wątków tworzenia. Dlatego gdy dziecko porządkuje zbiór przypadkowych ele
mentów tak, aby wszystkie razem coś nam mówiły, to nadaje tworzywu pewną 
strukturę, „zamyka” je w określoną całość, jak w strategii zamykania u Nęcki, 
a to świadczy o twórczym podejściu do zadania i sprzyja twórczym osiągnię
ciom podczas tego zadania.

Strategia Wykorzystywanie zróżnicowanego tworzywa (ZR) oznacza z kolei 
tendencję do urozmaicania kontaktu z tworzywem poprzez poszerzanie zakresu 
własnej aktywności. W tym przypadku polega ona na celowym używaniu wielu 
zabawek, i to zabawek należących do różnych kategorii. Zdaniem Nęcki, taki 
urozmaicony kontakt z obiektem może ułatwić dostrzeżenie ukrytych w nim 
struktur i dlatego sprzyja twórczości. Ponadto im więcej różnorodnych części 
osoba potrafi powiązać w spoistą całość, tym większa zdaje się jej potencjalna 
siła twórcza (Kocowski, 1989).

Wprowadzanie ruchu i/lub zdarzeń (DY) to uzupełnianie konstruowanej sce
ny fragmentami zabaw manipulacyjnych lub tematycznych, do których pobu
dzają dziecko skojarzenia z materiałem. Taki zabawowy stosunek do zadania 
dostarcza siły i energii do działania, sprzyja pomysłom oraz sprawia, że samo 
działanie staje się przyjemne. Jego związek z twórczością wydaje się korzystny 
także dzięki wprowadzeniu dynamicznej perspektywy i widzenia zjawisk jako 
rozgrywających się w pewnym czasie. Strategia ta przypomina czasowe oddale
nie czy tymczasowe porzucanie dotychczasowego kierunku aktywności przez 
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dorosłe osoby twórcze. Takie właśnie postępowanie otwiera dostęp do nowych 
danych, które mogą okazać się korzystne w ciągle zmieniającej się sytuacji, 
a także przynosi świeższe spojrzenie na zadanie. Wprowadzanie wątków zaba
wowych świadczy też o spontaniczności, która w twórczym podejściu do zada
nia jest równie niezbędnajak kontrola (Stróżewski, 1983).

Wprowadzanie zmian w konstrukcji (ZM) świadczy o tym, że w rezultacie 
kolejnych działań z tworzywem dziecko dostrzega nowe jego właściwości 
i możliwości, ale ich nie odrzuca, kurczowo trzymając się dotychczasowej linii 
działania, lecz pozwala na te autonomiczne zmiany. Zdolność wprowadzania 
zmian w myśleniu lub w działaniu uznaje się za ważną dyspozycję twórczą, bo 
twórcza aktywność jest skierowana na zmianę danego stanu rzeczy na inny stan 
rzeczy i jest zorganizowana tak, aby możliwe było dokonanie tej zmiany. Stra
tegia ta przypomina strategię nadmiaru u Nęcki i wymiar nieoczekiwanych 
zwrotów u Stróżewskiego. Sytuacje twórcze, często wymagają szybkiego przełą
czania się między różnymi poziomami czy sferami funkcjonowania, szybkiego 
integrowania i syntetyzowania danych (Bloomberg, 1971; Broberg, Moran III, 
1988). Konieczne jest też szybkie decydowanie i chwytanie „w locie” okazji 
ważnych z racji podjętego działania, które często wymusza nawet takie zmiany. 
Twórczości zdaje się więc sprzyjać raczej umysłowa ruchliwość niż bierność, 
a także raczej orientacja na działanie, na zmienianie aktualnego stanu rzeczy niż 
na trwanie w nim (Kuhl, 1985). Jednak nadmierna ilość zmian może utrudnić 
lub nawet uniemożliwić twórcze działanie wskutek rozproszenia zasobów umy
słowych, jeśli nie towarzyszy jej umiejętność precyzowania i realizowania za
mierzeń.

Przemianowywanie obiektów (PRZ) często występuje u dzieci w zabawie 
stosownie do czynności, które można wykonać z przemianowanym przedmio
tem i w tym znaczeniu można je uznać za operację wykonawczą. W prowadzo
nych badaniach dzieci często przemianowywały obiekty w sposób strategiczny, 
to znaczy z góry decydowały się na zmianę funkcji przedmiotu i dopasowywały 
kolejne działania do tych zmienionych obiektów. Strategię tę można za Wygot- 
skim określić jako fantazjowanie konkretne. Przemianowywanie przedmiotów 
świadczy o „widzeniu inaczej”, co w twórczości dorosłych określa się jako rede- 
fmiowanie obiektów. Przemianowywanie przedmiotów jest też dowodem na 
symbolizowanie i wydobywanie z tych przedmiotów znaczeń uniwersalnych 
(Stróżewski, 1983). Kiedy dokonujemy redefinicji, za każdym razem koncen
trujemy się na jakiejś cesze obiektu, a pomijamy resztę, tworząc w ten sposób 
nowe klasy, do których można zaliczyć dany obiekt. Przynosi to coraz to nowe 
informacje o nim i dlatego właśnie redefinicja obiektu ułatwia przełamanie na
stawień, zerwanie z utartymi torami myślenia, przełamanie bloków myślowych, 
co jest tak istotne dla twórczego myślenia.

Wprowadzanie elementów nierzeczywistych (NI), czyli abstrakcyjne fantazje, 
to jeden z ważniejszych i częściej wymienianych wymiarów zarówno zabawy 
dziecka (Saracho, 1992), jak i twórczości (Singer, 1973). Można wyodrębnić 
wiele rodzajów fantazjowania, np. udawanie, że jest się kimś innym niż 
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w rzeczywistości, stwarzanie nierzeczywistych sytuacji, przewidywanie nierze
czywistych konsekwencji etc. Pogrążanie się w świecie, w którym wszystko jest 
możliwe i w którym nie obowiązują twarde reguły rzeczywistości, uznaje się za 
ważny mechanizm twórczości naukowej i artystycznej (zob. Limont, 1996), ale 
nie jest znana rola fantazjowania w twórczości w innych dziedzinach życia. 
Ponieważ jednak każde działanie twórcze obfituje w wiele niewiadomych, wy
pełniając te luki, swobodna gra wyobraźni może się stać skutecznym narzę
dziem twórczości jako swoiste panaceum na niedostatek środków. Strategia ta 
przypomina zresztą tendencję do realizowania idealnych wizji w wersji celowe
go zmierzania do oryginalności u Nęcki.

Wprowadzanie własnych koncepcji (WŁ) to tendencja do kierowania się 
w działaniu własną wizją czy koncepcją. Materiał poddawany twórczej obróbce 
często bywa źródłem inspiracji, ale bywa i tak, że to tworzywo poddaje się kon
cepcji twórcy, kiedy przełamuje on ograniczenia, które narzuca mu ten materiał 
i komponuje coś nowego i całkowicie własnego (czy - mówiąc językiem Stró- 
żewskiego — dostrzega w tworzywie aksjologiczną konieczność). Właśnie tej 
klasy twórczość miał na myśli Picasso, ubolewając nad malarzami, którzy rezy
gnują z różnych pomysłów, bo im się nie komponują z całością. Jego zdaniem, 
to nie dzieło ma kierować swym twórcą ale artysta powinien nad nim panować 
(Zervas, cyt. Bruner, 1978). Co prawda, niewielu autorów zaakceptowałoby taki 
władczy stosunek twórcy do swego dzieła, mówi się raczej o dialogu między 
nimi, niemniej we wszystkich rodzajach twórczości wizje, marzenia czy pra
gnienia, przekraczające ograniczenia rzeczywistości, pełnią kluczową i wyraźnie 
inspirującą rolę. Strategii tej odpowiada u Nęcki strategia dążenia do idealnego 
wyniku, w wersji celowego pomnażania wartości, w której oryginalność jest 
tylko ubocznym produktem działania powołującego do życia nowe wartości. 
Rozwiązania uzyskane wbrew narzucającym się pomysłom mogą się istotnie 
przyczynić do twórczego sukcesu i powszechnie zresztą uchodzą za miarę twór
czości (Guilford, 1978).

Strategia Przywiązywanie wagi do wykonywanej czynności (WA) świadczy 
o tym, w jakim stopniu zadanie odpowiada wartościom uznawanym przez jed
nostkę. Behawioralnym wskaźnikiem ważności jest przede wszystkim częstość 
i intensywność kontaktów z obiektem. Strategia ta uruchamia mechanizmy dą- 
żeniowe i mechanizmy przetwarzania afektywnego, które uwrażliwiają człowie
ka na pewne informacje, stymulują pomysłowość, wzbogacają myślową „wirtu
ozerię” o subiektywne oceny, skłaniają do wybierania i do decydowania. Twór
czość jest działaniem pełnym namiętności, wiary i nadziei, w którym myśli ści
śle splatają się z emocjami. Z tego punktu widzenia częsty, intensywny 
i pozytywny kontakt z tworzywem to być może jeden z kluczowych czynników 
decydujących o tym, czy w danej sytuacji rozwinie się działanie twórcze, czy 
raczej odtwórcze42.

42 Fascynacja i zaangażowanie w działanie na wybranym polu aktywności daje się zauważyć 
nawet u małych wybitnych dzieci (Renzulli, 1978).
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7.3. Ujęcie twórczości w kategoriach strategii działania

Wszystkie dzieci miały wykonać to samo zadanie: zbudować z zabawek 
określoną scenkę. Niektóre z nich rozwijały w tej sytuacji podejście „czysto” 
wykonawcze, po prostu układając figurki na scenie, a inne - podejście „czysto” 
zabawowe, bawiąc się zabawkami i nie układając żadnej scenki (te działania nie 
były analizowane). Jednak większość dzieci łączyła w swoim działaniu tenden
cję do pobawienia się zabawkami z intencjonalnym układaniem scenki. W tej 
sytuacji działań dziecka nie można nazywać zabawą co najmniej z trzech powo
dów:

1) motywem zabawy jest wyłącznie satysfakcja z samej aktywności, nie 
wymagania społeczne ani żadne inne potrzeby - podczas gdy w tym zadaniu 
dziecko miało ułożyć scenkę, aby ją potem pokazać matce;

2) efektem zabawy nie musi być żaden wytwór - gdy tutaj dziecko musiało 
ułożyć jakąś scenkę;

3) jeśli bawiący się chce przez zabawę osiągnąć jakieś cele, to są to zawsze 
cele osobiście ustanowione - tymczasem w badaniu dziecko miało wykonać 
zadanie narzucone przez badacza, ale przekształcone w bardziej osobiste dzięki 
walorom zabawek i instrukcji.

Sytuacja badawcza umożliwiała dziecku, ale i skłaniała je do wprowadzania 
własnych znaczeń i symboli, do transformowania i integrowania informacji, do 
ustanawiania wewnętrznych reguł, do kontrolowania tej aktywności i do anga
żowania się w nią - tak samo, jak w „prawdziwej” twórczości. Dlatego strategie, 
którymi kierowało się dziecko podczas układania scenki, nie odnoszą się do 
strategii bawienia się, ale do strategii tworzenia w sytuacji zabawowo- 
-zadaniowej.

Przyjęłam, że twórcze podejście do układania Scenotestu przejawiać się bę
dzie w stosowaniu strategii zachowania, które uznano za znaczące dla twórczo
ści, a poziom kreatywności dziecka można oszacować na podstawie stopnia 
udziału tych strategii w organizacji jego działania. Twórcze układanie Scenote
stu można więc rozpoznać po tym, czy i w jakim stopniu:
- dziecko łączy wszystkie używane elementy w spójne całości (spójną ca

łość);
- używa różnorodnego materiału (czyli zabawek z różnych kategorii tema

tycznych);
- wprowadza podczas konstruowania ruch lub elementy zabawy tematycz

nej;
- zmienia lub modyfikuje scenkę podczas układania;
- używa zabawki w innych zastosowaniach niż typowe;
- wprowadza do konstrukcji obiekty nierzeczywiste i fantastyczne;
- nadaje własne znaczenia układom elementów i podporządkowuje tworzy

wo własnej koncepcji;
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- przywiązuje dużą wagę do wykonywanej czynności i jest w nią mocno zaan
gażowane.
Nie będziemy w tym miejscu rozstrzygać, czy w wyniku takiego twórczego 

podejścia do zadania zawsze powstaje produkt (scenka) oceniony potem przez 
kogoś (kogo) jako twórczy. Zagadnienie relacji między procesem a wytworem 
wymaga badań, które nie były celem niniejszej pracy (zob. Puccio, Treffinger, 
Talbot, 1995; Ruscio, Whitney, Amabile, 1998). Proponuję tutaj natomiast wy
raźne odróżnienie działań, które przebiegają w sposób twórczy od wyników 
tych działań, co umożliwi badanie zależności między nimi i dostarczy, moim 
zdaniem, nowych informacji na temat mechanizmów twórczości.

W związku z wybranymi wskaźnikami twórczego działania dziecka powstaje 
od razu wiele pytań: Dlaczego wybrano tylko osiem i właśnie osiem strategii? 
Czy wszystkie te strategie są jednakowo ważne i znaczące dla twórczości? Czy 
wyłonione strategie tworzą kompletny zbiór wskaźników? Czy stanowią zinte
growany zbiór wskaźników? Jaka jest struktura powiązań między tymi strate
giami?

Odpowiedź na większość z tych pytań znajdą Czytelnicy na dalszych stro
nach pracy. W tym miejscu rozważymy tylko problem możliwych powiązań 
między strategiami w modelu addytywnym i w modelu interakcyjnym.

Model addytywny

Wprawdzie na podstawie modelu Junga można byłoby przewidywać, że naj
bardziej twórczo zachowują się osoby stosujące strategie intuicyjno-uczuciowe, 
byłoby to jednak przewidywanie nietrafne. Tworzenie to zwykle długotrwałe 
działanie, wymagające różnych i bardzo złożonych funkcji psychicznych, które 
w dodatku muszą być z sobą dobrze skoordynowane. Wydaje się więc bardziej 
prawdopodobne, że sprzyjać mu będą nie tyle jakieś jednostronne, ale raczej 
wielostronne ukierunkowania i umiejętności, czyli umiejętności pochodzące 
„z różnych ćwiartek” modelu (co mocno podkreślają Stróżewski oraz autorzy 
komponentowych koncepcji twórczości). Wynika stąd, że dziecko byłoby tym 
bardziej twórcze, im częściej stosowałoby każdą z wymienionych strategii. 
Liczbową miarę poziomu umiejętności twórczych dziecka uzyskiwalibyśmy po 
prostu dodając do siebie wyniki odnoszące się do poszczególnych strategii, po
dobnie jak sumujemy wyniki podskal w wielu innych testach psychologicznych. 
W takim przypadku skale pomiarowe nie powinny się różnić pod względem 
wartości współczynników rzetelności i błędów standardowych pomiaru oraz nie 
powinny być zbyt silnie skorelowane.

Wynik uzyskany poprzez dodanie do siebie wyników w zakresie poszcze
gólnych strategii (czyli wynik globalny TW) można byłoby interpretować na 
trzy sposoby:

1) wszystkie strategie uznaje się za równoważne i o poziomie twórczości de
cyduje suma ich oddziaływań;
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2) każda ze strategii, niezależnie od innych, może się przyczynić do 
twórczego zachowania, ale dopiero przy znacznym stopniu nasilenia (tzw. mo
del progowy);

3) każda strategia odnosi się do innego aspektu twórczości, a ponieważ te 
różne umiejętności prawdopodobnie odgrywają podczas tworzenia różną rolę, 
można obliczyć wagi dla każdej skali i posługiwać się wynikami ważonymi.

Choć zastosowanie w niniejszych - eksploracyjnych - badaniach modelu ad- 
dytywnego wydaje się teoretycznie uzasadnione, to jednak model taki nie wyja
śnia, jak to możliwe, aby w człowieku koegzystowały sprzeczne, a zarazem tak 
ogólne i podstawowe struktury programujące działanie. Tzw. zdrowy rozsądek 
oraz liczne dane empiryczne z badań nad stylami poznawczymi przemawiają za 
tym, że podstawowe ukierunkowania psychiki są rozłączne, przeciwstawne 
i wzajemnie się wykluczają (Nosal, 1990; 1992b). Moim zdaniem, przekonanie 
to można jednak podać w wątpliwość w odniesieniu do dwóch szczególnych 
populacji: do dzieci i do osób twórczych. U dzieci struktura ukierunkowań do
piero się kształtuje, a zatem można się spodziewać znacznych odchyleń od ide
alnego modelu. Z kolei występowanie sprzeczności, a zarazem umiejętność ich 
koordynowania może stanowić o twórczej sile dorosłego człowieka. Funkcje te 
niekoniecznie muszą być bowiem przeciwstawiane, być może przewaga którejś 
z nich jest jedynie względna, a w sytuacjach potencjalnie twórczych twórcza 
osoba potrafi umiejętnie z nich wszystkich korzystać. Wyjaśnienie mechani
zmów „godzenia” tych sprzeczności wymagałoby jednak raczej podejścia inter
akcyjnego niż addytywnego. Wydaje się, że dotykamy tutaj jednego z podsta
wowych problemów dotyczących natury twórczości, którego rozwiązanie 
wymaga badania integrującej roli celów, intencji, podmiotowych wartości, 
a więc przejścia w tych badaniach na płaszczyznę metaanaliz.

Model interakcyjny

Model interakcyjny implikuje takie zależności między strategiami, które po
stuluje systemowy paradygmat badawczy (von Bertalanffy, 1984). Z tego 
punktu widzenia strategie tworzyłyby system, czyli uporządkowaną kompozycję 
elementów tworzącą spójną całość. Jak wiadomo, wszystkie systemy charakte
ryzują się pewnymi specyficznymi właściwościami, które przytaczam tutaj dla 
przypomnienia:

1. Elementy systemu i relacje między nimi tworzą strukturę systemu.
2. Struktura systemu wyznacza funkcje (działanie) systemu wraz z ograni

czeniami.
3. Elementy systemu pozostają z sobą w dynamicznej równowadze pomię

dzy tendencją do zachowania struktury (homeostaza) a tendencją do zmia
ny struktury (transformacja).

4. Przy zakłóceniu tej równowagi system ulega zniszczeniu lub przekształca 
się w nowy system.

5. Jakakolwiek zmiana w jednej części wpływa na pozostałe części systemu.
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6. System jest kontrolowany przez sieć sprzężeń zwrotnych, a rezultaty prze
szłych działań są włączane do systemu.

7. Systemy tworzą hierarchie, a każdy system jest składową jakiejś większej 
całości.

8. Systemy zawsze występują w określonym otoczeniu - kontekście. Granice 
systemu wyznaczają relacje w stosunku do tego kontekstu.

9. System jest pojęciem względnym, czyli jest wyodrębniany jako całość 
z pewnego punktu widzenia.

10. W systemie nie istnieją proste zależności między przyczyną a skutkiem.
Przyczyny wywodzące się z tego samego źródła mogą powodować różne 

skutki (ekwipotencjalność). Wychodząc zaś z różnych źródeł, można dojść do 
tych samych rezultatów (ekwifinalność).

Z systemowego punktu widzenia, strategie stanowią zespół dynamicznie 
z sobą powiązanych elementów (podsystemów), które łącznie wpływają na or
ganizację twórczego działania. System strategii byłby więc częścią systemu 
struktur organizujących działanie (zob. tabela 3). Każda strategia, zwłaszcza 
przy dużym nasileniu, może wywierać na działanie wpływ niezależnie od in
nych, ale też może być modyfikowana, wzmacniana czy osłabiana przez pozo
stałe. Strategie pozostają z sobą w dynamicznej równowadze i zmiana 
w zakresie każdej z nich pociąga za sobą zmiany systemu, do przekształcenia 
tego systemu włącznie, co przejawia się w zmianach w przebiegu działania 
w różnych sytuacjach lub zmianach zachodzących z wiekiem. Zgodnie z tym 
podejściem, twórcze efekty mogą powstać w wyniku działania różnych konfigu
racji strategii (ekwifinalność), a podobne konfiguracje strategii mogą nie prowa
dzić do twórczych rezultatów (ekwipotencjalność).

Ujmowanie mechanizmów twórczego działania w paradygmat systemowy 
otwiera przed tą dziedziną ogromne możliwości, jak dotąd słabo spenetrowane 
w badaniach empirycznych.

7.4. Konstrukcja pomiaru i procedura oceniania

Jakościowe charakterystyki strategii przełożyłam na zmienne ilościowe, kon
struując 4-stopniowe skale szacunkowe, tzw. skale próbek zachowań. Kryteria 
przyznawania określonej ilości punktów za dane zachowanie zostały ustalone na 
drodze empirycznej poprzez rozpoznanie w zachowaniu dziecka powtarzających 
się regularności. Na przykład w zakresie strategii Porządkowanie, przy ocenie 
której brano pod uwagę ilość i rodzaj związków między elementami oraz sposób 
>ch budowania i opisywania, rozkład punktów wygląda następująco.

1 punkt przyznawano za uporządkowania geometryczne (rzędy, koła, pary, 
szeregi, wieże) lub pojedyncze dwuelementowe związki strukturalne czy funk- 
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cjonalne (dziecko na psie, kobieta z dzbankiem, matka i ojciec) przy zdecydo
wanej przewadze pojedynczych elementów niepowiązanych z innymi;

2 punkty uzyskiwały pojedyncze wieloelementowe układy prototematyczne, 
czyli minicałości (las, pałac, pole) albo liczne 2-3-elementowe, przy dużej ilości 
elementów niepowiązanych z innymi ani z minicałościami i przy ogólnikowych 
opisach konstrukcji (dom, bal, miasto);

3 punkty przyznawano za dwa lub więcej układów prototematycznych, nie
powiązanych z sobą, przy pojedynczych elementach występujących w izolacji 
i początkach logicznej spójności w opisach scenek;

4 punkty otrzymywały pomysły wiążące układy prototematyczne w jedną 
spójną całość43.

43 Szczegółowy opis procedury pomiarowej znajduje się w aneksie.
44 Za pomoc w zebraniu i w opracowaniu materiału obserwacyjnego dziękuję Pani Dyrektor 

Samorządowego Przedszkola nr 6 w Krakowie, Annie Gabryszewskiej oraz Paniom Jolancie Bu
kowskiej, Grażynie Janawie i Aldonie Liburskiej.

Stopień nasilenia poszczególnych strategii w działaniach dzieci oceniano na 
podstawie obserwacji przebiegu tych działań, zarejestrowanych na taśmie fil
mowej. W procedurze uczestniczyło trzech sędziów kompetentnych. Osoby te 
brały wcześniej udział w kursie na temat obserwacyjnych metod badania czyn
ności twórczych u dzieci, a następnie ćwiczyły umiejętność stosowania jednoli
tych kryteriów oceny przebiegu działań dzieci aż do osiągnięcia zadowalającej 
zgodności ocen. W następnej kolejności każdy z tych sędziów opracowywał 
oddzielnie część nagrań filmowych. Po zakończeniu oceniania sprawdzono 
zgodność ocen dwóch losowo wybranych próbek nagrań44.

Zgodność ocen sędziów w odniesieniu do losowo wybranych 30 scenek wa
hała się od 0,82 (Wprowadzanie elementów nierzeczywistych) do 0,98 (Wykorzy
stywanie zróżnicowanego tworzywa) ze średnią 0,89. Zgodność ocen sędziów 
w odniesieniu do losowo wybranych 20 osób wahała się od 0,67 (Wprowadzanie 
ruchu i/lub zdarzeń) do 0,95 (Wykorzystywanie zróżnicowanego tworzywa) ze 
średnią 0,85.

7.5. Wyniki

7.5.1. Psychometryczne właściwości pomiaru

Rzetelność oszacowań. Zgodność wewnętrzna pierwszego pomiaru przed
stawia się następująco: alfa Cronbacha 0,75, alfa standaryzowana 0,79, rzetel
ność połówkowa 0,72. Zgodność wewnętrzna drugiego pomiaru: alfa Cronbacha 
0,77, alfa standaryzowana 0,78, rzetelność połówkowa 0,75.

Rezultaty uzyskane w wyniku proponowanego systemu oszacowań można 
traktować jako spektrum szczegółowych strategii twórczości i analizować je 
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w aspekcie profilowym, np. ustalić typowe profile dla poszczególnych grup 
wieku, płci lub dla danego dziecka (zob. rozdział 7.5.2.2). Zbliżone parametry 
rzetelności skal uprawniają także do posługiwania się wynikiem globalnym jako 
sumą wyników uzyskanych w poszczególnych skalach. Wskaźnik globalny, jako 
skondensowana miara twórczości, wskazuje na „nasycenie” danego działania 
twórczością.

Ponieważ każda z ośmiu strategii może w różnym stopniu przyczynić się do 
twórczego układania Scenotestu, poproszono 36 sędziów o porangowanie tych 
strategii pod względem ich roli w organizacji twórczego działania, przyznając 
ósmą rangę strategii (lub strategiom) najważniejszym z tego punktu widzenia, 
a rangę pierwszą strategii (strategiom) najmniej istotnym. Grupę sędziów two
rzyli uczestnicy kursu na temat obserwacyjnych metod badania twórczości 
u dzieci. Współczynnik zgodności uporządkowań „W” Kendalla wyniósł 0,51 
(chi =126,5, df=7, p>0,001) co wskazuje, że między sędziami istnieje, umiar
kowana wprawdzie, ale istotna zgodność co do roli poszczególnych strategii 
w twórczym działaniu dziecka.

Rangi przypisane poszczególnym modelom przedstawia tabela 6.

Tabela 6. Wagi, czyli średnie rangi przypisywane poszczególnym skalom45

Nazwa skali PO1 ZR1 DY1 ZM1 PRZ1 NI1 WŁ1 WA1

Waga 2,9 2,3 2,1 1,9 5,9 4,4 6,2 2,3

Zdecydowanie najważniejszą rolę w twórczym układaniu Scenotestu przypi
sano strategiom Własne koncepcje, Przemianowywanie i Nierzeczywistość, za 
całkiem marginalny uznano wpływ Zmian.

Ważenie wyników to mnożenie wyników surowych w podskalach przez 
liczbę wskazującą na rolę danej strategii w organizacji twórczego działania 
dziecka. Wynik globalny jest wtedy sumą wyników ważonych w podskalach. 
Ponieważ jednak zgodność sędziów co do roli poszczególnych strategii w twór
czym działaniu dziecka była jedynie umiarkowana, a ponadto wprowadzenie 
wyników ważonych - wbrew oczekiwaniom - nie zmieniało w istotny sposób 
obrazu całej badanej próby, wszystkie dalsze analizy będą dotyczyć wyników 
surowych.

Trafność oszacowań. Ustalenie, w jakim stopniu oceny przebiegu działania 
pod względem udziału w nim proponowanych strategii rzeczywiście odnoszą się 
do kreatywności dziecka, a nie do czegoś innego, wymaga przeprowadzenia 
wielu badań. W tym miejscu przytaczam tylko wstępne prace na ten temat.

45 Od tego momentu długie nazwy strategii zastępuję formami skróconymi. Jedynka obok 
skrótu odnosi się do pierwszego układania scenek, dwójka - do drugiego układania.
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I tak, jeśli chodzi o trafność kryterialną, jako kryterium testowe zastosowa
łam omawiany już Rysunkowy Test Twórczości TCT-DP Urbana. Dane dotyczą
ce losowo wybranej grupy 50 dzieci badanych obydwiema metodami wykazały 
pozytywną, ale nieistotną korelację między nimi (r=0,20) oraz nieistotne korela
cje między poszczególnymi skalami Scenotestu a wynikiem TCT-DP. Brak 
związku między wynikami badań uzyskanymi tymi dwiema metodami może być 
spowodowany faktem, że badają one twórczość w całkowicie różnych dziedzi
nach, gdy tymczasem wyraźnie przejawia się ona zwykle tylko w jakiejś jednej 
dziedzinie aktywności człowieka (Gardner, 1993). Niemniej jednak w wieku 
przedszkolnym, w wieku twórczości synkretycznej, jest jeszcze za wcześnie na 
taką specjalizację i brak związków między wynikami obu metod wynika zapew
ne z odmiennego podejścia do wykonywania tych zadań: podczas wykonywania 
rysunku w TCT-DP dzieci były przypuszczalnie bardziej skoncentrowane na 
wytworze działania niż podczas układania Scenotestu, gdzie interesująca była 
sama czynność układania.

Jako kryterium nietestowe zastosowałam Arkusz Obserwacyjny Dziecka 
Przedszkolnego (Przetacznikowa, 1977). Arkusz ten umożliwia ocenę na 
5-stopniowej skali trzydziestu właściwości zachowania, w tym właściwości, 
które na podstawie dotychczasowych badań nad osobowością twórczą można 
uznać za pozytywnie lub negatywnie powiązane z twórczością (zob. Trzebiński, 
1980; Popek, 1990). Pozytywnych związków z twórczością spodziewano się 
wobec takich zmiennych, jak szerokie zainteresowania, umiejętność skoncen
trowania się na wykonywanej czynności, dobra pamięć, bogata wyobraźnia, 
bogaty zasób słów i pojęć, swoboda wyrażania się, narzucanie swej woli innym, 
samodzielność, inicjatywa, pewność decyzji, wytrwałość wobec trudności, upór 
(tzw. silne ego), zaś negatywnych z takimi cechami zachowania, jak lękliwość 
i niepokój, podporządkowywanie się innym; co do niektórych cech zachowania, 
np. wyrażanie uczuć wobec innych, nawiązywanie kontaktów z innymi, posłu
szeństwo, nie można było jednak sformułować wyraźnych oczekiwań.

Zebrałam dane obserwacyjne dotyczące 40 losowo wybranych dzieci, które 
przebadano obydwiema metodami, przy czym arkusze obserwacyjne wypełniały 
wychowawczynie tych dzieci. Rzetelność Arkusza Obserwacyjnego okazała się 
bardzo wysoka: alfa Cronbacha 0,91, rzetelność połówkowa 0,97, rzetelność 
Guttmana 0,92. Związki między skalami, które osiągnęły wartości istotne staty
stycznie przedstawia tabela 7.
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Tabela 7. Związki między niektórymi skalami Scenotestu a niektórymi skalami
Arkusza Obserwacyjnego Dziecka (n=40). W tabeli przedstawiono tylko 
skale, między którymi uzyskano istotne korelacje

Skale Arkusza 
Obserwacyjnego

ZR1 DY1 PRZ1 NI1 WA1 TW1

Ruchliwość -0,42*
Lękliwość -0,40 * 0,40*
Pamięć 0,44* 0,53*
Zasób słów -0,51** 0,50**
Swoboda wyrażania 0,39* -0,44* 0,40*
Nawiązywanie kontaktów 0,48**
Narzucanie swej woli 0,40* - 0,37* 0,63** 0,40*
Podporządkowywanie się -0,55** 0,42*
Zwracanie uwagi na siebie 0,40*
Inicjatywa - 0,49**
Pewność decyzji 0,40* -0,56** 0,42*
Upór 0,47**

* p< 0,05 
“ p<0,01 
*** p< 0,001

Tylko trzy strategie twórczości (Zróżnicowanie tworzywa, Dynamika 
i Ważność) wykazały ścisłe związki z wybranymi właściwościami zachowania 
dzieci. Te trzy strategie są związane z wieloma cechami zachowania badanymi 
Arkuszem Obserwacyjnym, ponieważ odnoszą się do sprzyjającej tworzeniu 
motywacji i osobowości, a nie do umiejętności twórczych. I tak dzieci, które 
podczas układania Scenotestu przejawiały więcej dynamizmu, częściej oceniano 
jako lękliwe, o mniejszym zasobie słów i mniejszej swobodzie wyrażania się. 
Okazuje się więc, że te ruchliwe dzieci, które rozwijały działanie raczej na 
płaszczyźnie ruchowo-wyobrażeniowej, słabo werbalizują swoje czynności 
także w innych okolicznościach. Ponadto dzieci te oceniano jako mniej pewne 
swych decyzji, przejawiające mniej inicjatywy, nienarzucające swej woli innym, 
ale i niepodporządkowujące się innym, co świadczy raczej o cechach niesprzy
jających strategicznemu tworzeniu. Z kolei Zróżnicowanie tworzywa i Ważność 
wiążą się pozytywnie z pewnością decyzji i z narzucaniem swej woli innym 
(z silnym ego), które pozytywnie koreluje z TW1, a także z lepszą pamięcią 
i swobodą wyrażania się. Takie cechy, jak wyobraźnia, wyrażanie uczuć czy 
wytrwałość w działaniu, które także były przedmiotem oceny, nie wykazały 
powiązań ze skalami Scenotestu prawdopodobnie dlatego, że te właśnie cechy 
są. trudniejsze do zaobserwowania w grupie. Mimo to można stwierdzić, że uzy
skane wyniki zachęcają do dalszych analiz.
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Wewnętrzną strukturę skal przedstawiają tabele 8a i 8b.

Tabela 8a. Związki między skalami przy układaniu pierwszych scenek (n=176).
Korelacje między skalami pochodzącymi z tych samych „ćwiartek” modelu 
zaznaczono tłustym drukiem

Skala PO1 ZR1 DY1 ZM1 PRZ1 NI1 WŁ1

ZR1 0,13**

DY1 n.i. n.i.

ZM1 0,27** 0,13" 0,47***

PRZ1 0,20** 0,16" 0,31"* 0,32*"

NI1 0,46" 0,13* 0,22** 0,32*" 0,28***

WŁ1 0,58” 0,28*** 0,19”* 0,33*" 0,32"* 0,56"*

WA1 0,19** 0,48*” 0,24"* 0,36*** 0,27*" 0,23"* 0,27"*

Tabela 8b. Związki między skalami przy układaniu drugich scenek (n=72)

Skala PO2 ZR2 DY2 ZM2 PRZ2 NI2 WŁ2

ZR2 0,36***

DY2 n.i. n.i

ZM2 n.i n.i. 0,26"

PRZ2 0,21* n.i. 0,25* 0,49***

NI2 0,18* n.i n.i. 0,33" 0,36***

WŁ2 0,47*" 0,39"* 0,37*** 0,34*" 0,43*** 0,34"

WA2 n.i. 0,41*** n.i 0,39" 0,35" n.i. 0,33**

Wewnętrzna struktura skal wskazuje, że tworzą one zbiór, który wprawdzie 
składa się ze skal o wyraźnie odmiennej psychologicznej naturze i pochodzeniu 
(na co wskazywałyby dość niskie korelacje między nimi), tworzących jednak 
spójny i wewnętrznie stabilny system (na co wskazują uzyskane parametry rze
telności oraz istotność korelacji między wszystkimi strategiami). Struktura tego 
systemu niezupełnie odpowiada oczekiwaniom, sformułowanym w modelu 
opartym na typologii Junga i związki między strategiami pochodzącymi z tych 
samych „ćwiartek” modelu okazały się niskie, choć istotne.

W wyniku analizy czynnikowej wyników pierwszego pomiaru wyodrębniono 
nie cztery, ale trzy względnie niezależne czynniki, co ilustruje tabela 9a.
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Tabela 9a. Struktura skal i ładunki czynnikowe wyodrębnione z wyników pierwszego 
pomiaru (n=176). Ładunki czynnikowe poszczególnych skal uzyskano 
techniką oblimin

Skala r skala/TW1
Twórczość 

spontaniczna
Umiejętności 

twórcze
Motywacja do 

tworzenia
DY 0,31*** 0,86
ZM 0,50*" 0,83
PRZ 0,42*" 0,63
NI 0,53*** 0,44 -0,79
WŁ 0,66*" -0,87
PO 0,56*** -0,85
WA 0,47*" 0,50 0,83
ZR 0,57*** 0,92
% wariancji wyjaśnianej 41,0 15,5 14,0

Czynnik pierwszy składa się ze skal Dynamika, Zmiany i Przemianowywanie 
obiektów i można go zidentyfikować jako Twórczość spontaniczną. Czynnik 
ten jest najprawdopodobniej związany z temperamentem i obejmuje głównie 
procesy polegające na modyfikowaniu struktur umysłowych i na swobodnym 
wypróbowywaniu możliwości. Czynnik drugi składa się ze skal Porządkowanie, 
Własne koncepcje i Nierzeczywistość, co można określić jako Umiejętności 
twórcze. Ten z kolei czynnik wydaje się związany z rozwojem poznawczym, 
z rozwojem umiejętności sprzyjających strategicznemu tworzeniu. Czynnik 
trzeci to Zróżnicowanie tworzywa i Ważność, które wskazują na zakres aktyw
ności, a tym samym na siłę Motywacji sprzyjającej twórczości. Trzy wyod
rębnione czynniki wyjaśniają łącznie 70,5% zmienności wyników i są słabo 
skorelowane z sobą: ri/2= -0,33, ri/3=0,30, r2/3= -0,27. Umiejętność strategicz
nego, czyli zamierzonego tworzenia, może występować niezależnie od, a nawet 
wbrew spontanicznym umiejętnościom twórczym (rj/2= -0,33) i motywacji do 
tworzenia (r2/3= -0,27). Spontaniczne zaś umiejętności twórcze w niewielkim 
tylko stopniu wiążą się z motywacją sprzyjającą twórczości (ri/3=O,3O).

Wyniki analizy czynnikowej drugiego pomiaru przedstawia tabela 9b.
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Tabela 9b. Struktura skal i ładunki czynnikowe wyodrębnione z wyników drugiego 
pomiaru układania (n=72)

Skala r skala/TW2 Twórczość 
spontaniczna

Umiejętności 
twórcze

DY 0,31*** 0,60
ZM 0,54*** 0,82
PRZ 0,56*** 0,69 -0,44
WA 0,53*** 0,74 -0,51
NI 0,36*** 0,51 -0,70
WŁ 0,70*** -0,76
PO 0,47*** -0,86
ZR 0,51*** -0,66
% wariancji wyjaśnianej 40,0 16,0

Analiza wyników uzyskanych podczas drugiego układania scenek wskazuje 
na dwa czynniki: czynnik pierwszy to Spontaniczne twórcze umiejętności 
{Dynamika, Zmiany, Przemianowywanie obiektów, Ważność), czynnik drugi to 
Umiejętność strategicznego tworzenia {Porządkowanie, Własne koncepcje, 
Nierzeczywistość, Zróżnicowanie tworzywa). W grupie powtórnie układających 
dzieci, czyli w grupie o silnej i wyrównanej motywacji do wykonywania tej 
czynności, czynnik motywacji nie odgrywa już istotnej roli, ajego składowe 
rozdzielają się na dwa, bardziej podstawowe źródła twórczego działania: zasoby 
twórczości pierwotnej oraz nabyte umiejętności tworzenia. Ponieważ jednak 
skale Przemianowywanie, Nierzeczywistość oraz Ważność są wyraźnie niejedno
rodne, przedstawiona tutaj analiza jedynie w przybliżeniu oddaje rzeczywiste 
relacje między dwoma podstawowymi źródłami dziecięcej twórczości.

Dla oszacowania wpływu zmian sytuacyjnych na wyniki pomiaru porówna
łam oceny pierwszego i drugiego układania. Jeżeli, jak przypuszczam, dobro
wolne powtórne układanie scenki wzmaga zaangażowanie i procesy twórcze 
u dziecka, to wyniki drugiego badania nie powinny być takie same, jak wyniki 
badania pierwszego, lecz istotnie wyższe. Porównanie wyników pierwszego 
i drugiego pomiaru przedstawia tabela 10.

Tabela 10. Różnice między ocenami pierwszych i drugich prób (test Friedmana dla 
rang (n=72))

Scenka PO ZR DY ZM PRZ . NI \N>l WA TW
pierwsza 1,40 1,56 1.42 1.42 1.43 1,43 1,36 1,57 1,33_
druqa 1,60 1,44 1,58 1,58 1.57 1.57 1,64 1.43 1,67
istotność 
różnic

* * * * * ** **
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Dane pochodzące z badania dzieci, które układały dwie scenki, wskazują, że 
istotnie wychwycono zmiany, związane z powtórnym układaniem scenki, i to 
we wszystkich strategiach, z wyjątkiem strategii składających się na czynnik 
Motywacja do tworzenia {Zróżnicowanie tworzywa i Ważność), które w grupie 
o silnej i wyrównanej motywacji do układania Scenotestu nie ulegają zmianie 
w kolejnych próbach.

Za najlepszą metodę badania trafności teoretycznej pomiaru uchodzi analiza 
mechanizmów danego zachowania. Ponieważ przypuszczam, że istotnym wy
różnikiem zachowań twórczych jest umiejętność harmonizowania czynności 
regulowanych przez przeciwstawne mechanizmy psychiczne, dla weryfikacji tej 
hipotezy opracowałam metodę opisowej analizy czynności dziecka. Metoda ta 
pozwala na wyodrębnienie metaregulatorów, sterowanych przez odrębne me
chanizmy, na oszacowanie stopnia udziału tych metaregulatorów w progra
mowaniu i kontrolowaniu czynności uznanych za twórcze oraz na zbadanie 
powiązań między nimi. Szczegółowe rozważania na ten temat zawiera rozdział 8.

7.5.2. Scenotest w badaniu rozwojowych zmian w organizacji aktywności 
twórczej u dzieci

7.5.2.1. Rozwój strategii twórczego działania - model addytywny

Rozwój TW1 i TW2

Podstawowym celem tej pracy było zbadanie zmian rozwojowych 
w organizacji twórczych działań dziecka z perspektywy wielorako ukierunko
wanych procesów zmiany. Ponieważ w przyjętym przeze mnie podejściu trans
wersalnym badanie zmian rozwojowych wymaga porównywania osiągnięć dzie
ci w różnych grupach wieku, należało najpierw ustalić rzetelność oszacowań 
w grupach wieku, co przedstawiają tabele 11 i 12.

Tabela 11. Rzetelność TW1 w grupach wieku

Grupa wieku n alfa Cronbacha
rzetelność 
połówkowa

n test-retest

3;0—3;11 30 0,86 0,75 6 n.i.
4;0—4;11 28 0,85 0,82 12 0,68**
5;0—5;11 30 0,79 0,62 15 0,71***
6;0—6,11 28 0,84 0,63 12 0,49*
7;0-7;11 30 0,81 0,53 15 0,65***

8;0 i więcej 30 0,76 0,51 11 n.i.
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Tabela 12. Wiarygodność pomiaru w podskalach w grupach wieku

Grupa 
wieku

n PO1/2 ZR1/2 DY1/2 ZM1/2 PRZ1/2 NI 1/2 WŁ1/2 WA1/2

3;0—3;11 6 n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
4;0—4;11 12 0,74*** 0,65** n.i. 0,50* n.i. 0,59** 0,75*** 0,57**
5;0—5;11 15 n.i. 0,55** n.i. 0,63*** n.i. 0,40* 0,44* 0,76***
6;0-6,11 12 n.i. n.i. n.i. 0,47* n.i. 0,72*** n.i. 0,53*
7;0—7;11 15 n.i. 0,46* n.i. 0,45* 0,41* n.i. n.i. 0,74***
8;0
i więcej

11 n.i. n.i. 0,70** 0,65** n.i. n.i. 0,56* 0,72**

Wyniki zamieszczone w tabelach świadczą o wystarczającej rzetelności 
oszacowań w znaczeniu konsystencji w grupie dzieci przedszkolnych, natomiast 
u 7- i 8-latków oszacowania są mniej spójne. Wskaźniki wiarygodności należy 
traktować jedynie jako orientacyjne ze względu na małe liczebności porówny
wanych grup, zwłaszcza grupy 3-latków.

Wyniki globalne uzyskiwane przez dzieci podczas pierwszego układania 
(TW1) wahały się od 8,00 do 28,00 ze średnią 14,68, medianą 14,00 
i odchyleniem standardowym 3,92. Wyniki globalne podczas drugiego układa
nia (TW2) wahały się od 8,00 do 26,00 ze średnią 16,30, medianą 16,00 
i odchyleniem standardowym 3,94.

Rozkład wyniku globalnego pierwszego pomiaru w całej badanej próbie 
(TW1) jest nieco prawostronny. Może to wynikać albo z zastosowania skali 
ocen pozbawionej oceny przeciętnej, albo, zgodnie ze zdrowym rozsądkiem 
oraz sugestiami niektórych autorów (zob. Nęcka, 1994b), rozkład twórczości 
w losowo dobranej próbie nie powinien być normalny, bo w przeciętnej popula
cji najwięcej jest osób mało, a nie „średnio” twórczych. Globalny wynik drugie
go pomiaru (TW2), który rozkłada się zgodnie z krzywą normalną, przemawia 
raczej za tą drugą interpretacją. Globalny wynik drugiego pomiaru to średni 
wynik bardziej homogenicznej grupy o wyższym niż przeciętne zaangażowaniu 
w wykonywaną czynność, skłaniającym dziecko właśnie do układania po raz 
drugi. Testy normalności rozkładów wykazały, że zależy ona od wieku (wyniki 
TW1 dzieci 6-, 7- i 8-letnich normalizują się) oraz od płci (wyniki TW1 chłop
ców wykazują rozkład normalny, dziewczynek - prawostronnie skośny).

Z metodologii badań nad rozwojem psychicznym wiadomo, że badanie do
starcza informacji o rozwoju danej funkcji, gdy wariancja wyników wewnątrz 
grup wieku jest mniejsza (bliższa zerowej) niż wariancja wyników między gru
pami wieku. Zbadałam więc wpływ wieku w kontekście wpływu płci na poziom 
twórczości mierzony podczas pierwszego (TW1) i drugiego układania scenki 
(TW2) oraz na wyniki uzyskane we wszystkich podskalach46. Porównania prze

46 Zgodnie ze współczesnym stanem wiedzy psychologicznej w badaniach nad rozwojem wiek 
nie może być uznawany za jedyną czy najważniejszą zmienną, ponieważ przebieg rozwoju zależy 
w znacznym zakresie od kontekstu (Bronfenbrenner, Crouter, 1983).
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prowadzono między sześcioma grupami wieku (dzieci 3-, 4-, 5, 6-, 7- i 8-letnie) 
i dwiema grupami płci. Z uwagi na pewną skośność rozkładu zmiennej TW1 
istotności różnic między grupami wieku przebadano dwoma testami: parame
trycznym (analiza wariancji) i - gdzie to było możliwe - nieparametrycznym 
(analiza wariancji rang Kruskala-Wallisa). Wnioski statystyczne formułowano 
tylko w tych przypadkach, gdy oba testy przynosiły takie same wyniki.

Dla TW1 uzyskano efekt istotny dla wieku (F (5,170)=3,88, p<0,001; 
H(5,N=176)=54,85, p<0,001), dla płci (F (1,174)=6,53, p<0,05; H (1,N=176) 
=7,35, p<0,01) i dla interakcji między tymi czynnikami (F (11,164)=7,32, 
p<0,01). Wskaźnik TW2 okazał się niezależny od wieku, ale od płci badanych 
i chłopcy układali scenki w sposób bardziej twórczy niż dziewczynki (F (1,69) 
=5,85, p<0,05; H (1 ,N=71)=3,73, p<0,05).

Zmiany TW1 i TW2 z wiekiem ilustruje rysunek 14.

Rys. 14. Zmiany TW1 i TW2 z wiekiem

Testy post-hoc sugerują, że istotne zmiany w TW1 zachodzą między 4. i 5. 
oraz 5. i 6. rokiem życia, a niewielki spadek wyników w grupie 7-latków nie ma 
statystycznego znaczenia. Wyniki analiz wskazują ponadto na zróżnicowany 
wpływ wieku u dziewcząt i chłopców, co przedstawia rysunek 15.

Przeprowadzone badania nie dotyczą jednak rozwoju per se, a jedynie różnic między dziećmi 
w różnym wieku, tradycyjnie określanych jako różnice rozwojowe (wg Piageta - genetyczne).
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Rys. 15. Rozwój TW1 w grupach płci

3- i 4-letni chłopcy działają nieco bardziej twórczo od dziewcząt w tym sa
mym wieku, potem różnice się zacierają, by w pierwszej klasie znowu się poja
wić. Dla dziewcząt pierwszy rok w szkole oznacza niemal dramatyczny spadek 
twórczości, ale już w drugim zaczynają one nieco przewyższać chłopców. Zróż
nicowanie związane z wiekiem pochodzi więc w TW1 głównie od dziewczynek, 
u których zmiany z wiekiem są większe niż u chłopców, a u 7-letnich dziewcząt 
wręcz następuje pewien kryzys.

Zmiany w strategiach układania scenek z wiekiem

W poszczególnych strategiach tworzenia scenek przez dzieci można zaob
serwować z wiekiem określone zmiany jakościowe i ilościowe, przedstawione 
na rysunkach 16a-d.

Spróbujemy obecnie zbadać jakościowe zmiany, jakie zachodzą z wiekiem 
oddzielnie w każdej ze strategii, a następnie przyjrzymy się, co dzieje się z ca
łym układem strategii między 3. a 8. rokiem życia.

Porządkowanie. Z wiekiem zmieniały się zasady porządkowania figurek na 
scenie. Młodsze dzieci tworzyły uporządkowania formalne: rzędy, koła, półkola, 
pary. Inny typ uporządkowania przedstawiają układy strukturalno-przestrzenne 
składające się z coraz większej liczby elementów (np. dziecko koło mamy, las) 
oraz uporządkowania według podobieństwa {duży do dużych, takie same bulki 
mają, dzieci do dzieci). Większe możliwości syntetyzowania dają jednak dopie
ro uporządkowania funkcjonalne {One śpiewają piosenkę przed nią;, Kura roz
mawia z bocianem-, Mama gotuje obiad), zwłaszcza gdy stanowią części skła
dowe jakiejś koncepcji. Porządkowanie wiąże się z tworzeniem koncepcji scen
ki, a chaos lub układy formalne świadczą o braku takiej koncepcji. Zarysy kon
cepcji wyłaniają się stopniowo w toku wykonywania czynności, ale początkowo 
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obejmuje ona tylko fragment scenki. Dopiero w następnej fazie rozwoju można 
mówić o szczegółowej koncepcji całości, która może być sformułowana zaraz 
na początku działania, ale częściej powstaje dopiero w trakcie układania scenki.

Zmiany w zakresie tej strategii są przedstawione na rysunku 16a.

W zakresie tej strategii z wiekiem zachodzą regularne przeobrażenia związa
ne z rozwojem intelektualnym i narastaniem kompetencji poznawczych (dla 
POI F(5,170)=45,16, p<0,001; H (5,N=176)=97,03, p<0,001; dla PO2 
F(5,65)=17,10; p<0,001; H (5,N=71)=38,49, p<0,0001). Istotne zmiany doko
nują się zwłaszcza między 4. a 5. oraz między 5. a 6. rokiem życia. Dzieci 6-, 7- 
i 8-letnie nie różnią się już umiejętnościami porządkowania materiału ekspery
mentalnego. Jest to zresztą podstawowa strategia tworzenia scenek w trzech 
starszych grupach wieku. Wskaźniki tej strategii dobrze różnicują grupy wieku, 
ale dla dzieci 3- i 4-letnich zadanie tematycznego uporządkowania sceny oka
zało się zbyt trudne. Zmiany w zakresie porządkowania świadczą o rozwoju 
struktury działania kierowanego przez cel i o narastającej z wiekiem kontroli 
poznawczej nad własnymi czynnościami. Strategia ta w ogóle nie różnicuje 
dzieci pod względem płci.

Wprowadzanie elementów nierzeczywistych. Podczas układania scenek dzieci 
w zdecydowanej większości przedstawiały realistyczne sytuacje i zdarzenia. 
Wynika to z projekcyjnego charakteru zabawek, które pobudzały u nich skoja
rzenia rodzinne lub przyrodnicze. Mimo to strategia ta przy pierwszym układa
niu dobrze różnicuje dzieci młodsze i starsze (F (5,170)=9,78, p<0,001; H 
(5,N=176)=42,74, p<0,001), a także chłopców i dziewczynki (F (1,174)^7,74, 
P<0,01; H (1,N=176)=7,35, p<0,01). Pod tym względem odmiennie zachowują 
się dzieci 3-letnie i 4-letnie dziewczynki, u których zabawki często w ogóle nie 
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pobudzały projekcji, a bez niej niemożliwe było fantazjowanie. Chłopcy z tych 
grup wiekowych częściej byli skłonni wykraczać poza realistyczny zestaw zna
czeń. Od 6. roku życia w zakresie tej strategii obserwuje się pewien zastój, 
a przy drugim układaniu brak zmian, co ilustruje rysunek 16b.

grupy wieku

Rys.16b. Zmiany rozwojowe w zakresie 
strategii Wprowadzanie 
elementów nierzeczywistych

Wprowadzanie własnych koncepcji. Wprowadzanie własnych koncepcji 
oznacza całkowitą restrukturyzację materiału testowego i, zdaniem sędziów, 
wnosi największy wkład do tworzenia scenek przez dzieci (ranga 6,2 na 8). 
W zakresie tej strategii można było się spodziewać narastających z wiekiem 
kompetencji, bowiem jest ona jednym z przejawów zmiany relacji między Ja 
a światem od początkowego uzależnienia od zewnętrznych bodźców do nakła
dania na rzeczywistość własnych standardów. W związku z postępującą 
z wiekiem indywidualizacją działań podejmowanych z własnej inicjatywy, 
można było także oczekiwać wpływu czynnika płci.

W przeprowadzonych badaniach większość dzieci szukała inspiracji do sce
nek w wyglądzie i cechach zabawek, dlatego najwięcej scenek odnosiło się do 
życia rodzinnego lub świata natury (np. sklep zoologiczny, idą do kościoła, 
dom, w parku). Tym bardziej twórcze wydają się wobec tego scenki odbiegające 
od takich stereotypowych skojarzeń, np. Bożonarodzeniowa szopka, na plaży, 
planety i kosmici, królewna Śnieżka, statek etc.
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Rys. 16c. Zmiany rozwojowe w zakresie 
strategii Wprowadzanie 
własnych koncepcji

Dzieci starsze przejawiały podczas konstruowania scenek więcej własnej ini
cjatywy i pomysłowości niż dzieci młodsze (dla Włl F (5,170)= 11,45, p<0,001, 
H (5,N=176)=52,21, p<0,001; dla Wł2 F (5,65)=3,60, p<0,001, H (5,N=71) 
=15,54, p<0,001), chłopcy więcej niż dziewczynki (F (1,174)=5,77, p<0,01; 
H (l,N=176)=7,05, p<0,01), ale do powstania tych różnic przyczynia się inter
akcja czynników płci i wieku (F (11,164)=6,91, p<0,001).

Wykorzystywanie zróżnicowanego tworzywa. Z punktu widzenia teorii roz
woju poznawczego dziecka można oczekiwać, że z wiekiem udział tej strategii 
w organizacji twórczych czynności dziecka będzie się nasilał, bo z wiekiem 
zwiększa się zakres danych, nad którymi dziecko może poznawczo zapanować. 
Zmiany w tej strategii ilustruje rysunek lód.
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grupy wieku

Rys. 16d. Zmiany rozwojowe w zakresie 
strategii Wykorzystywanie 
zróżnicowanego tworzywa

Strategia Zróżnicowanie tworzywa różnicuje grupy wieku tylko przy pierw
szym układaniu (F (5,170)=4,71, p<0,001; H (5,N=176)=20,66, p<0,001), ale 
różnicuje także grupy płci (F (1,174)=1 2,91, p<0,001; H (1 ,N= 176)= 12,86, 
p<0,001). Pod względem ZR1 tylko dzieci 3- i 4-letnie różnią się od 8-letnich. 
Odchylenie od regularnego trendu w grupie 4-latków jest spowodowane zała
maniem się tej strategii u chłopców, a w grupie 7-latków - u dziewcząt. Gene
ralnie chłopcy stosują tę strategię częściej niż dziewczęta, jednak całkiem od
mienny i pozbawiony regularności przebieg rozwoju tej strategii u dziewcząt 
i chłopców jest trudny do wyjaśnienia: czy przyczyniają się do tego właściwości 
materiału, metoda badania czy właściwości związane z płcią. Wskaźniki Zróżni
cowania były ustalane m.in. na podstawie ilości użytych przez dziecko elemen
tów testu. Ponieważ dziewczynki używały istotnie mniej elementów niż chłopcy 
(t= -2,785, df=l,174, p<0,01), i podobną różnicę zaobserwowano w grupie 
7-latków (t= -2,807, df=l ,28, p<0,01), mogło to wpłynąć na istotnie (?) niższe 
wskaźniki strategii Zróżnicowanie u 7-letnich dziewcząt oraz przyczynić się do 
ogólnie niższych wskaźników TW1 u dziewcząt.

Strategia używania wielu różnorodnych elementów jest najbardziej po
wszechną strategią tworzenia scenki w całej badanej grupie, ale wydaje się 
w niewielkim stopniu powiązana z twórczością, sędziowie przypisali jej rangę 
2,3 na 8. Jej powszechność wynika raczej z faktu, że dzieci rzeczywiście chciały 
jak najlepiej wywiązać się z zadania, ale zamiast tworzenia nowych, twórczych 
jakości wiele z nich rozwijało działanie pod względem ilościowym. W ponad 
1/3 scenek nasilone Zróżnicowanie współwystępowało z nasilonym Porządko
waniem, ale przecież Porządkowanie także nie odnosi się do konstruowania 
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twórczych całości, a jedynie całości i w rankingu strategii przyczyniających się 
do twórczego układania scenki przypisano mu niską rangę 2,9 na 8.

Pozostałe cztery strategie nie wykazują z wiekiem przeobrażeń tak istotnych, 
aby wychwyciły je testy statystyczne, niemniej jednak i one w pewnym zakresie 
się zmieniają.

Wprowadzanie ruchu. Młodsze dzieci wprowadzały do statycznej scenki 
często irrelewantne elementy zabawy manipulacyjnej, np. jeżdżenie pojazdami 
i zwierzętami, skoki etc. Z wiekiem coraz więcej było elementów zabaw tema
tycznych coraz lepiej wkomponowanych w konstrukcję, aż do włączania 
w czynność układania scenki całych przedstawień teatralnych (ruch) lub scena
riuszy filmowych (następstwo zdarzeń).

Wprowadzanie elementów zabawowych okazało się rzadką strategią twór
czości, co świadczy o tym, że dzieci raczej skrupulatnie realizowały zamierzone 
cele, mimo że mogły się przy tym pobawić. Wprawdzie zmienna ta nie zależy 
liniowo ani od wieku, ani od płci badanych, jest częstą strategią tworzenia 
u młodszych dzieci i z wiekiem obserwuje się niewielkiego stopnia spadek dy- 
namiczności.

Wprowadzanie zmian. Elementarnym wskaźnikiem zmian były zmiany poło
żenia elementów w trakcie układania scenki lub ich odkładanie jako niepotrzeb
nych. Zachowania te pojawiały się w wyniku bieżącej kontroli działania 
i świadczyły o niewielkich umysłowych transformacjach koncepcji. Zmiany 
natury strategicznej prowadziły do porzucania pierwotnej linii działania i do 
budowania całkiem nowych scenek, czasami nawet kilkakrotnie zmieniano kon
cepcję działania.

Dzieci wprowadzały generalnie mało zmian (najwięcej 6-latki), a z wiekiem 
zaobserwowano niewielką tendencję spadkową w tym zakresie.

Przemianowywanie obiektów. Elementy Scenotestu w większości przedsta
wiają rzeczywiste osoby, zwierzęta i konkretne przedmioty. Dzieci używały ich 
jednak także w innych znaczeniach: kawałek papieru był na przykład pościelą, 
mapą, dokumentami lub jedzeniem. Kawałek futerka pełnił funkcję pierzynki, 
śniegu, piasku, dywanu, materaca, siana, trawnika, kościoła, garażu, polanki 
w lesie. Tablica ogłoszeniowa była kominem, koszem na śmieci, pudełkiem, 
studnią, kalendarzem, pieprzniczką, tablicą do robienia notatek, lekarstwem. 
Trzepaczki używano jako smyczy, laski oraz grabi. Fotel był stajnią dla świnki 
albo parkingiem dla auta, fotel-ubikacja - kuferkiem, tronem, budką dla ptasz
ków, koszem na śmieci albo klatką dla ptaka. Klejnot był używany jako skarb, 
garnuszek, guzik do windy, czapka, lampa, lusterko, jabłko, ciasto, miska dla 
psa, grzybek, natomiast taca jako talerz, dywan, basenik lub rondo uliczne. 
Z klocków przeważnie powstawały różne budowle, ale używano ich także jako 
piasku, rzeczki, drzew, pojazdów i ludzi. Ponadto dzieci używały zabawek 
w nietypowych połączeniach, np. małpa jeździła na świni, krowa sikała do ubi
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kacji, mężczyzna jeździł na oklep na krowie, niemowlę biło się z krokodylem, 
lis siedział w aucie, auto parkowało pod fotelem, co także świadczy o przemia- 
nowywaniu obiektów. Zdaniem sędziów strategia ta jest drugą z trzech strategii 
w największym stopniu przyczyniających się do twórczego układania scenki 
( Własne koncepcje, Przemianowywanie i Nierzeczywistość) i przyznano jej ran
gę 5,9 na 8.

Ponieważ operacje przemianowywania rozwijają się w zabawach dzieci, na
leżałoby oczekiwać zwiększania się z wiekiem ich liczby. Wyniki badań wska
zują jednak, że skłonność do przemianowywania jest związana nie tyle 
z wiekiem, ile z płcią, i - tylko - w drugim układaniu chłopcy częściej przemia- 
nowywali obiekty testowe niż dziewczynki. Generalnie, dzieci stosowały opera
cje przemianowywania rzadko i raczej powielały standardowe sposoby bawienia 
się zabawkami. Przemianowywanie z wiekiem nie ulega większym zmianom.

Przywiązywanie wagi do wykonywanej czynności. Strategia ta wskazuje na 
siłę motywacji i wytrwałość w realizowaniu czynności. Z punktu widzenia 
przyjętych w niniejszej pracy założeń ważność całego działania lub poszczegól
nych jego aspektów dla podmiotu jest jednym z kluczowych czynników decy
dujących o tym, czy w danej sytuacji rozwinie się działanie twórcze, czy raczej 
odtwórcze, choć wśród strategii twórczości przyznano jej 5 rangę na 7. Ważność 
zadania nie zależy ani od wieku, ani od płci dziecka. Przy pierwszym układaniu 
zwiększa się nieco u dzieci szkolnych, które - mimo starań, aby procedura ba
dania nie przypominała szkolnych zadań - prawdopodobnie uznały je za jeszcze 
jeden szkolny obowiązek, który starały się skrupulatnie wypełnić. Podczas dru
giego układania strategia ta z wiekiem nieco traci na znaczeniu.

Związki między strategiami w grupach wieku

Na podstawie modelu, opartego na typologii Junga, należałoby się spodzie
wać związków między strategiami pochodzącymi z tych samych „ćwiartek” 
modelu. Wyniki analiz przedstawione już w tabelach 8a i 8b nie potwierdziły 
tych oczekiwań i nie potwierdzają ich również dane z tabeli 13.

Tabela 13. Związki między skalami pochodzącymi z tych samych „ćwiartek" modelu 
w grupach wieku (n=176)

Skale 3;0-3;11 4;0—4;11 5;0-5;11 6;0-6;11 7;0-7;11 8;0 i więcej
PO i ZR n.i. n.i. n.i. -0,34* n.i. n.i.
DYiZM 0,87*** 0,79*** 0,48*** 0,33* 0,37** n.i.
PRZ i NI 0,32* 0,42** 0,36** n.i. 0,58*** n.i.
WŁi WA 0,49*** 0,36** n.i. 0,35** n.i. n.i.

Strategie Porządkowanie i Zróżnicowanie tworzywa w żadnej grupie wieku 
nie są z sobą powiązane, a u 6-latków wykazują nawet korelację istotnie ujemną. 
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Strategie te są prawdopodobnie regulowane przez przeciwstawne mechanizmy: 
porządkowanie oznacza tendencję do kontrolowania własnego działania, do 
postępowania według określonych reguł (zamykanie struktur), natomiast uży
wanie zróżnicowanego tworzywa oznacza raczej dążenie do urozmaicenia 
i wzbogacenia własnego działania (otwieranie struktur) i stąd brak między nimi 
oczekiwanej zależności.

Zmiany i Dynamika okazały się, zgodnie z oczekiwaniami, najsilniej skore
lowanymi strategiami, szczególnie w grupie 3-, 4- i 5-latków. Te z kolei strate
gie zdają się funkcjonować w sposób podobny, w każdej z nich obecna jest 
pewna spontaniczność postępowania. Dynamika to relaksowe, zabawowe 
i niezbyt skrupulatne podejście do zadania, podobnie jak Zmiany, które dziecko 
dostrzega w przekształcanym przez siebie materiale i spontanicznie wprowadza 
do swego działania. U młodszych dzieci brak oddzielenia tych dwóch funkcji 
i każda zmiana jest rodzajem zabawy, u starszych stają się one dwiema odręb
nymi strategiami działania. Dlatego w starszych grupach wieku związek między 
Dynamiką a Zmianami stopniowo zanika, co wiąże się z formowaniem mecha
nizmów kontroli własnych działań.

Umiarkowane zależności wystąpiły natomiast między strategiami Przemia
nowywanie i Nierzeczywistość oraz Własne koncepcje i Ważność, ale i te pary 
strategii stają się z wiekiem coraz bardziej od siebie niezależne. Natomiast 
u najstarszych dzieci wszystkie badane strategie odnoszą się już do całkiem 
odrębnych funkcji psychicznych. Tendencja do uniezależniania się dotyczy 
zresztą wszystkich strategii: liczba istotnych zależności między strategiami 
zmniejsza się z 22 u 3-latków do 5 u 8-latków47. Dane te stanowią empiryczną 
egzemplifikację tezy o różnicowaniu się struktur psychicznych w toku rozwoju 
dziecka.

47 Kompletny zestaw wyników znajduje się w aneksie.

7.5.2.2. Rozwojowe zmiany układu strategii - model interakcyjny

Wyniki analiz wskazują że jeżeli Scenotest miałby być używany do badania 
różnic rozwojowych, najbardziej rzetelnym wskaźnikiem tych zmian byłby wy
nik globalny dla pierwszej próby (TW1), a także oceny uzyskane w skalach 
Porządkowanie, Zróżnicowanie tworzywa, Nierzeczywistość i Własne koncepcje. 
Oceny w zakresie czterech pozostałych skal, jak również wynik globalny drugiej 
próby (TW2), stanowią raczej wskaźniki różnic indywidualnych.

Powyższe interpretacje są właściwe przy założeniu, że zmiany rozwojowe 
w zakresie poszczególnych strategii i w zakresie wyniku globalnego mają cha
rakter liniowy, czyli oznaczają stopniowe narastanie danej funkcji z wiekiem. 
1 rzeczywiście, z wiekiem liniowo rośnie umiejętność porządkowania, stopień 
urozmaicenia konstrukcji, umiejętność fantazjowania, zakres własnej inicjaty
wy. Lecz połowa ze strategii sprzyjających twórczości nie wykazuje z wiekiem 
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takich zmian. Wobec tego przydatna może się okazać analiza zmian w organi
zacji całego spektrum strategii na różnych poziomach wieku.

Analiza statystyczna wykazała, że wiek istotnie wpływa na układ strategii 
zarówno przy pierwszym (H (5,N=176)=97,03, p<0,001), jak i przy drugim 
układaniu (H (5,N=71)=38,49, p<0,001). Rozwojowe zmiany w całym systemie 
strategii sugerują, że z wiekiem zmienia się organizacja aktywności twórczej, 
podobnie jak organizacja aktywności intelektualnej (Bergman, 1993) i że rozwój 
składników tej organizacji może przebiegać w różnych kierunkach. Dodatko
wych informacji na ten temat mogą dostarczyć analizy profilów strategii.

Profile strategii dla grup wieku

Uzyskane wyniki wskazują, że dzieci w różnym wieku inaczej myślą o tym 
zadaniu i inaczej programują własne działanie, o czym przekonują zmiany 
udziału poszczególnych strategii w organizacji twórczego działania. Strategie 
ważne dla twórczego działania w wieku 3-4 lat w starszych grupach wieku tracą 
znaczenie, i na odwrót. Układy strategii „uwikłanych” w twórcze działania oraz 
zależności między nimi zmieniają się z wiekiem, co ilustrują rysunki 17a i b'18 
(patrz wkładka barwna).

Z rysunków wynika po pierwsze, że od 3. do 6. roku życia profile „podnoszą 
się”, czyli działania stają się coraz bardziej „nasycone” twórczością. Po drugie, 
zaznaczają się wyraźne podobieństwa profilów 3- i 4-latków w porównaniu 
z profilami starszych dzieci. 3- i 4-latki stosowały najczęściej strategie Dynami
ka, Przemianowywanie i Ważność, co oznacza, że intencją tych dzieci było dłu
ga i dynamiczna zabawa zabawkami, bez oglądania się na efekty. Dzieci te re
alizowały działanie pod kierunkiem intencji, ale nie celu. W grupie 
5-latków najczęściej pojawiały się strategie Nierzeczywistość, Własne koncepcje 
i Zróżnicowanie tworzywa, dopiero więc w tej grupie można mówić o realizo
waniu jakiegoś planu. Dzieci 6- i 7-letnie stosowały głównie strategie Porząd
kowanie, Własne koncepcje i Nierzeczywistość, a 8-latki - Porządkowanie, Wła
sne koncepcje i Zróżnicowanie tworzywa. Działania 3- i 4-latków były przepeł
nione głównie dynamizmem, 5-, 6- i 7-latków - fantazją i pomysłowością, a od 
6. roku życia także racjonalizmem i pomysłowością.

W tabelach 14a i 14b zebrałam liczbowe wskaźniki podobieństwa uporząd
kowań strategii między grupami wieku (W. Kendalla).

Rozkłady wyników sporządzono na podstawie średnich rang, ale wyniki te nie odbiegają od 
rozkładów opartych na średnich arytmetycznych.
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Tabela 14a. Podobieństwo typowych profilów strategii między grupami wieku 
podczas pierwszego układania (n=176)

Porównywane 
grupy wieku 3-latki 4-latki 5-latki 6-latki 7-latki

4-latki 0,86“
5-latki -0,22 -0,10
6-latki -0,86" -0,57 0,26
7-latki -0,81* -0,83* 0,07 0,50
8-latki -0,83* -0,95*** -0,05 0,55 0,76*

Tabela 14b. Podobieństwo typowych profilów strategii między grupami wieku 
podczas drugiego układania (n=72)

Porównywane 
grupy wieku 3-latki 4-latki

✓
5-latki 6-latki 7-latki

4-latki 0,24
5-latki -0,57 -0,17
6-latki 0,23 0,26 0,54
7-latki 0,10 -0,71* -0,04 0,06
8-latki 0,40 -0,88“ 0,18 0,27 0,40

Dane liczbowe potwierdzają, że podczas pierwszego układania pod wzglę
dem podobieństwa profilów strategii między grupami wystąpiły wyraźne prawi
dłowości. Profile dzieci 3-4-letnich okazały się bardzo podobne, natomiast 
w porównaniu z innymi grupami przybrały postać korelacji ujemnej. Profile 
(i role czynników 1 i 2 w organizacji twórczego działania) ulegają więc z wie
kiem całkowitemu odwróceniu: słabnie udział spontanicznej twórczości, nato
miast dziecko coraz lepiej i coraz bardziej skutecznie tworzy w sposób zamie
rzony. Drugie układanie scenek (z pominięciem bardzo nielicznej grupy 
3-latków) przedstawia mniej wyraźne, ale wskazujące na ten sam kierunek pra
widłowości rozwojowe.

Wykazałam wcześniej, że liniowy przyrost wskaźników TW1 i TW2 nie 
oznacza wcale, że wszystkie strategie składające się na wynik globalny harmo
nijnie nasilają się z wiekiem. Biorąc pod uwagę maksymalne rozpiętości wy
ników w poszczególnych skalach w danej grupie wieku, można stwierdzić, 
w jakim stopniu jest to przyrost równomierny czy też nierównomierny. Analiza 
profilowa wykazała, że najbardziej harmonijny i zrównoważony układ strategii 
występuje w grupie 5- i 6-latków (maksymalne rozpiętości między średnimi 
rangami od 20 do 30 punktów). Dzieci w tym właśnie wieku zdawały się stoso
wać wszystkie strategie twórczości w sposób najbardziej zintegrowany, ale rów
nocześnie między 5. a 6. rokiem życia dokonywał się też regularny przyrost 
wyniku globalnego TW1. Dane te implikują istnienie fazy plateau w tym okre
sie życia. U 7- i 8-latków maksymalna rozpiętość wyników między skalami 
powiększyła się do 40-50 punktów i równocześnie nie wystąpił już dalszy przy
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rost TW1. Wydaje się, że właśnie dekonstrukcja mechanizmów działania 
w postaci rozharmonizowania układu strategii odbiła się na jego wynikach, co 
może oznaczać, że dzieci 7- i 8-letnie znajdują się w fazie kryzysu. Źródłem 
tego kryzysu było m.in. samo zadanie eksperymentalne, które na tle typowych 
szkolnych zajęć wydawało się „podejrzane” i mogło zdezorientować niektórych 
uczniów.

Profile chłopców i dziewcząt

W tabelach 15a i 15b przedstawiam dane na temat przeciętnych profilów 
dziewcząt i chłopców, z zaznaczeniem istotnych różnic między strategiami.

Tabela 15a. Typowe profile strategii w grupach płci podczas pierwszego układania 
(n/dz=93, n/ch=83)

Porównywane 
grupy płci WŁ1 PO1 NI1 ZR1 WA1 PRZ1 ZM1 DY1

dziewczynki 80,12 83,38 80,48 75,96 83,42 87,34 89,33 91,59
chłopcy 97,89 94,24 97,48 102,54 94,19 89,78 87,57 85,04
istotność 

różnic
** * ***

Tabela 15b. Typowe profile strategii w grupach płci podczas drugiego układania 
(n/dz=40, n/ch=32)

Porównywane 
grupy płci WŁ2 PO2 NI2 ZR2 WA2 PRZ2 ZM2 DY2

dziewczynki 31,70 32,63 31,30 32,98 33,88 31,65 36,60 35,48
chłopcy 41,55 41,31 42,03 39,87 38,74 41,58 32,03 36,65
istotność 

różnic
** ★ ** *

Jak widać, chłopcy wykazali się nieco większą swobodą, fantazją i pomy
słowością niż dziewczęta, zwłaszcza podczas powtórnego układania scenki, co 
może być wynikiem konstrukcyjnego charakteru zadania: chłopcy wolą zabawy 
konstrukcyjne i są w nich lepsi od dziewcząt.

Profile dzieci wyjątkowo i mało twórczych

Jakie strategie składają się na wyjątkowo wysoki lub wyjątkowo niski wynik 
TW1? Porównano pod tym względem układy strategii dla skrajnych wyników 
TW1: powyżej 75% i poniżej 25%. Z tabeli 16 wynika, że nie wszystkie strate
gie w jednakowym stopniu różnicowały dzieci najbardziej i najmniej twórcze.
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Tabela 16. Typowe profile strategii w grupach bardziej i mniej twórczych podczas 
pierwszego układania

Porównywa
ne grupy WŁ1 PO1 NI1 ZR1 WA1 PRZ1 ZM1 DY1

do 25% 62,40 71,82 70,65 51,00 43,38 68,93 66,21 77,73
pow. 75% 122,05 112,89 118,08 116,38 138,86 122,63 136,98 123,88
istotność 

różnic
*** *ł* *** ***

Szczególne zróżnicowanie na osoby mniej i bardziej twórcze w całej badanej 
próbie przynoszą strategie Zmiany, Zróżnicowanie, Ważność oraz Własne kon
cepcje, które oznaczają tendencję do urozmaiconego i intensywnego kontaktu 
z tworzywem, do realizowania własnych pomysłów oraz do wprowadzania au
tonomicznych zmian, jakie dokonują się w tworzywie pod wpływem własnych 
działań.

Więcej danych na ten temat przynosi porównanie profilów bardziej i mniej 
twórczych dzieci w grupach wieku49. Twórcze 3-, 4- i 5-latki różnią się od mniej 
twórczych rówieśników głównie częstszym stosowaniem strategii charaktery
stycznych dla starszych dzieci: twórcze 3-latki częściej wprowadzają Własne 
koncepcje i Nierzeczywistość, twórcze 4-latki - Własne koncepcje, Nierzeczywi- 
stość i Porządkowanie, twórcze 5-latki częściej niż ich mniej twórczy rówieśni
cy stosowały strategie Porządkowanie i Zróżnicowanie tworzywa. Natomiast 
u twórczych dzieci 6-, 7- i 8-letnich różnice odnosiły się głównie do strategii 
Zmiany i Zróżnicowanie tworzywa, czyli częściej pojawiała się w ich działa
niach autonomia i urozmaicenie. W każdym wieku bardziej i mniej twórcze 
dzieci różnią się skłonnością do intensywnego kontaktowania się z obiektem 
działania (strategia Ważnośćy. dla dzieci bardziej twórczych zadanie zawsze jest 
bardziej ważne niż dla ich mniej twórczych kolegów. W wieku 3 i 4 lat najlep
szym wskaźnikiem różnic w twórczym układaniu Scenotestu są strategie Własne 
koncepcje i Nierzeczywistość, w wieku 4 i 5 lat - strategia Porządkowanie, od 5 do 
8 lat - strategia Zróżnicowanie tworzywa, a od 6 do 8 lat - strategia Zmiany.

49 Kompletny zestaw wyników znajduje się w aneksie.

7.6. Dyskusja

Proponowany sposób opisu i oceny kreatywności u dzieci pozwala objąć 
jedną miarą trzy niezależne aspekty tejże kreatywności. Twórczość sponta
niczną, umożliwiającą dostrzeganie związków między odległymi dziedzinami 
doświadczenia i skłaniającą, do wprowadzania zmian - uniwersalne narzędzie, 
w które prawdopodobnie wyposażona jest każda jednostka ludzka - reprezentują 
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strategie Dynamika, Zmiany i Przemianowywanie obiektów. Strategie te odnoszą 
się do zasobów określanych w literaturze „twórczością pierwotną” (Maslow, 
1959) albo „twórczością płynną” (Nęcka, 2001, s. 216). Dynamika i Zmiany 
obejmują ten aspekt twórczości, który określa się w literaturze mianem playful
ness, czyli zabawowym podejściem do aktywności, natomiast Przemianowywa
nie odnosi się w głównej mierze do umiejętności transformowania znaczeń.

Drugi aspekt twórczości to strategiczne twórcze umiejętności, takie jak 
umiejętność syntetyzowania danych w spójne całości, umiejętność posługiwania 
się do tego celu fantazją oraz zamierzone wykraczanie poza dane informacje, 
reprezentowane przez skale Porządkowanie, Nierzeczywistość i Własne koncep
cje. W literaturze mówi się o tych zasobach jako o „twórczości wtórnej” lub 
„twórczości skrystalizowanej”. Pomiar uwzględnia także ważny z punktu wi
dzenia przyjętych w tym opracowaniu założeń aspekt motywacji do tworzenia, 
uwzględniony w strategiach Zróżnicowanie tworzywa i Ważność. Motywacja ta 
w części pochodzi z zasobów poznawczych, częściowo zaś z afekty wnych. 
Trzeba podkreślić, że trzy wymienione aspekty twórczości łącznie tłumaczą aż 
70,5% zmienności uzyskanych wyników. Omówione zależności między twór
czymi zasobami a twórczym działaniem ilustruje rysunek 18.

Rys. 18. Relacje między twórczymi zasobami a twórczym działaniem

Podstawowe zasoby twórczości tkwią zarówno w systemie poznawczym, jak 
i w systemie afektywnym, przy czym im młodsze dziecko, tym większe znacze
nie w organizacji twórczego działania odgrywa system afektywny. Stan ten 
przejawia się w aktach tzw. twórczości pierwotnej, synkretycznej i wszechobec
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nej w zachowaniach dziecka przedszkolnego. W miarę rozwoju kontrolę nad 
działaniem przejmuje system poznawczy, co z kolei przejawia się w aktach 
strategicznego tworzenia, podejmowanych z rozmysłem, realizowanych z zaan
gażowaniem i wieńczonych konkretnymi wytworami, a do takiej aktywności 
w wieku przedszkolnym są zdolne tylko niektóre dzieci. Z wiekiem rola systemu 
poznawczego i afektywnego w organizacji twórczego działania ulega całkowi
temu odwróceniu, u różnych osób funkcjonują one zresztą w różnych relacjach, 
ale organizacja każdego działania „twórczego” wymaga aktywności obu tych 
systemów i ich wzajemnej koordynacji.

Nawiązując do rozmaitych rozwojowych modeli twórczości, przedstawio
nych w rozdziale 2, trzeba podkreślić, że większość stosowanych obecnie metod 
jej badania bazuje na liniowych modelach rozwoju, które zakładają z wiekiem 
systematyczny wzrost możliwości twórczych. Na podstawie założenia, że zmia
ny rozwojowe mają charakter liniowy, jednokierunkowy i sekwencyjny, kon
struuje się zresztą wszystkie testy rozwojowe (Hornowska, Paluchowski, 1993). 
W odniesieniu do pojedynczych strategii założenie to wydaje się uzasadnione 
teoretycznie na gruncie wiedzy o głównych kierunkach w poznawczym, emo
cjonalnym i osobowościowym rozwoju dziecka, przynajmniej w odniesieniu do 
takich strategii, jak:

• Porządkowanie, które może być przejawem scalania i integrowania do
świadczeń w coraz bardziej skoordynowane formy;

• Wykorzystywanie zróżnicowanego tworzywa, które wiąże się ze wzrastającą 
z wiekiem dążnością do różnicowania świata i do poszerzania zakresu danych, 
nad którymi dziecko może poznawczo zapanować;

• Wprowadzanie elementów nierzeczywistości, które - według Wygotskiego 
- z wiekiem nabiera rozmachu, jako uzewnętrznianie własnego doświadczenia;

• Wprowadzanie własnych koncepcji, które oznacza zasadniczą zmianę rela
cji między podmiotem a otaczającym światem od początkowego całkowitego 
uzależnienia od świata (działania przedmiotowe) do opanowania umiejętności 
wpływania na ten świat (działania podmiotowe);

• Przywiązywanie wagi do wykonywanej czynności, które zwiększa się z wie
kiem w związku z coraz większym wpływem na zachowanie dziecka regulato
rów społecznych.

Pozostałe strategie (Wprowadzanie ruchu, Wprowadzanie zmian, Przemia
nowywanie obiektów) zdają się bardziej zależeć od indywidualnych zasobów 
twórczości niż od tych powiązanych z wiekiem. Mimo to globalny układ strate
gii powinien zyskiwać z wiekiem na funkcjonalności i, teoretycznie rzecz bio
rąc, można się spodziewać systematycznego narastania z wiekiem kompetencji 
w zakresie strategii twórczego działania.

Badania wykazały, że TW1 rzeczywiście z wiekiem zmienia się od „mniej” 
do „więcej”. Jeśli przyjmiemy liniowy model zmiany rozwojowej, to równo
mierny wzrost w TW1 możemy wyjaśnić stopniowym ilościowym przyrostem 
w poszczególnych skalach, składających się na wynik globalny, co prowadzi do 
coraz wyższego i zrównoważonego profilu wyników (model addytywny). Jeżeli 
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natomiast przyjmiemy, że procesy rozwoju poszczególnych składników twór
czości (tutaj strategii) mogą być różnokierunkowe - tzn. że różne strategie 
z wiekiem nasilają się, słabną lub się nie zmieniają - to zmiany wyniku global
nego można wyjaśnić działaniem mechanizmu interakcji między składnikami 
o różnych liniach „własnego” rozwoju (model interakcyjny). Skutki działania 
tego mechanizmu mogą być dwojakiego rodzaju: albo dochodzi między nimi do 
integracji, co objawia się wzrostem wyniku globalnego przy zrównoważonym 
profilu, albo też - przeciwnie - do dezintegracji, co objawia się zastojem lub 
obniżeniem wyniku globalnego przy niezrównoważonym profilu. Moim zda
niem, zmiany wyniku globalnego pochodzą najprawdopodobniej z obu tych 
źródeł. Trzeba jednak podkreślić, że za zmianami w poszczególnych strategiach 
mogą kryć się podobne różnokierunkowe procesy. „Mechanizm psychiczny 
warunkujący twórczość jest złożoną strukturą gdzie poszczególne składniki 
różnią się pod względem obciążenia dziedzicznego” (Trzebiński, 1980, s. 115), 
a zatem mogą być mniej lub bardziej podatne na zmiany w trakcie rozwoju. 
Niektóre z nich mają charakter bardziej stały, jak np. cechy temperamentu, inte
ligencja, styl poznawczy, inne podlegają w trakcie rozwoju większym przemia
nom, np. osobowość. Rozwój twórczości polega na zmianach wewnątrzpsy- 
chicznej organizacji różnych czynności w kierunku coraz lepszego pełnienia 
przez nie funkcji regulacyjnych, co w naszym przypadku przejawia się w aktu
alizacji i wykorzystaniu przez dziecko własnych twórczych umiejętności w sy
tuacji wymagającej twórczego działania.

Badania wykazały, że na wzrost wskaźnika TW1 między 3. a 7. rokiem życia 
składają się różne rodzaje zmian: zmiany liniowe o charakterze regularnego 
wzrostu {Porządkowanie), zmiany o charakterze nieregularnego przyrostu 
(Zróżnicowanie, Nierzeczywistość, Własne koncepcje) oraz brak zmian (Dyna
mika, Przemianowywanie, Zmiany, Ważność). Można przypuszczać, że podobne 
wielokierunkowe procesy kryją się za zmianami w zakresie poszczególnych 
strategii. Rozwój twórczości, jaki rysuje się na podstawie przeprowadzonych 
badań, odbywa się zgodnie z modelem cyklicznym obejmującym fazy wzrostu, 
plateau i kryzysu, a w każdej z nich powstaje nowa jakość twórczego funkcjo
nowania. W badanej próbie od 3. do 6. roku życia następuje wyraźny przyrost 
kreatywności (faza wzrostu), w 6. roku życia zaznacza się szczyt tych umiejęt
ności (plateau), po czym niewielki spadek (w 7. i 8. r.ż.). Jako grupa dzieci 
8-letnie pozostają na poziomie 6-latków, ale poszczególne jednostki przejawiają 
wyższy poziom kreatywności niż niejeden 6-latek. Dane te są zgodne z przewi
dywaniami modelu rozwoju twórczości L. Cohen (1989). Moment podjęcia 
nauki w szkole jest, zdaniem Cohen, początkiem nowego cyklu rozwoju twór
czości, rozwoju twórczości intencjonalnej w danej - wybranej - dziedzinie ak
tywności, opartej na uzdolnieniach w tej dziedzinie. Od tego momentu nie da 
się już badać rozwoju twórczości per se (nie zdolności dywergencyjnych) 
w dziedzinie dowolnie wybranej przez badacza, trzeba jej natomiast poszuki
wać w wielu rozmaitych dziedzinach aktywności dziecka, i to takich, w których 
przejawia ono pewne uzdolnienia i którą lubi się zajmować. W tej specyficznej 
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sytuacji badawczej twórczo zachowywały się prawdopodobnie tylko 7- i 8-latki 
uzdolnione, a zarazem chętne do układania scenek, co potwierdza fakt, że tylko 
14% dzieci 8-letnich przystąpiło do powtórnego układania! Analizy statystycz
ne potwierdzają zresztą mniejszą rzetelność i trafność oszacowań dla tej grupy 
wieku (oraz dla drugiej skrajnej grupy - 3-latków).

Badania nie potwierdziły oczekiwań na temat związku między strategiami 
wywodzącymi się z tych samych ukierunkowań umysłu, ale też wszystkie stra
tegie - dla całej badanej próby - w większości okazały się od siebie niezależne. 
W próbie, składającej się z dzieci w różnym wieku, właściwości typologiczne 
zostały „zamazane” przez zmienne związane z wiekiem. Z wiekiem bowiem 
związki między wszystkimi strategiami - a nie tylko strategiami wywodzącymi 
się z tych samych „ćwiartek” modelu - stają się coraz słabsze, choć równocze
śnie następuje przyrost w zakresie wyniku globalnego TW1. Zjawisko to jest 
egzemplifikacją znanej prawidłowości rozwojowej mówiącej o dyferencjacji 
różnych funkcji psychicznych z wiekiem, przy jednoczesnej coraz lepszej ich 
integracji i koordynacji.

Oczekiwanie silnych związków między strategiami pochodzącymi z tych 
samych ukierunkowań umysłu nie zostały, być może, potwierdzone także 
z innych możliwych powodów, takich jak:

1) niewłaściwa operacjonalizacja poszczególnych ukierunkowań psychiki;
2) nieadekwatność przyjętego modelu, który uwzględnia zbyt mało wymia

rów funkcjonowania psychicznego, aby móc oprzeć na nim operacjonalizację 
wskaźników kreatywności. Za tą ewentualnością przemawiałyby dwupłaszczy- 
znowość wskaźników Porządkowania i Zróżnicowania oraz Dynamiki i Zmian, 
pochodzących jakby z tego samego i nie z tego samego źródła.

Jedną z wad samej metody badania, która przypomina zabawę konstrukcyj
ną, jest prawdopodobne faworyzowanie chłopców, którzy wolą takie zajęcia od 
zabaw lalkami. W ten sposób sama metoda może się przyczyniać do uzyskiwa
nia przez chłopców wyższych wyników TW1 (zwłaszcza w zakresie strategii 
Zróżnicowanie, Nierzeczywistość i Własne koncepcje) oraz w TW2 (prawie 
wszystkie strategie z wyjątkiem Dynamiki i Zmian). Wprawdzie dotychczasowe 
badania potwierdzają zależność twórczych umiejętności od płci, ale też ze 
względu na zmianę paradygmatu ich wyniki nie są porównywalne do rezultatów 
prezentowanych w tej książce. Podejrzenie takie wydaje się jednak mało uza
sadnione, bowiem to właśnie chłopcy częściej od dziewcząt rozwijali symbo
liczne i tematyczne, a nie - jakby się można spodziewać - konstrukcyjne podej
ście do zadania i właśnie oni zachowywali się bardziej twórczo.

Za inną wadę metody można uznać ubóstwo wymiarów funkcjonowania 
dziecka, które bierze się pod uwagę przy ocenianiu przebiegu jego zachowania 
z punktu widzenia kreatywności. Bateria ośmiu czteropunktowych skal może 
bowiem niezbyt precyzyjnie różnicować te aspekty zachowania, o które nam 
chodziło. Jednak zasadą konstruowania podobnych skal jest wybieranie niewie
lu, ale za to maksymalnie diagnostycznych wymiarów funkcjonowania. Zacho
wanie twórcze można wprawdzie oceniać pod wieloma innymi względami (poza 
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ośmioma proponowanymi w metodzie) i można opracować bardzo szczegółowe 
systemy takich strategii. Moim zamiarem było zademonstrowanie eksplanacyj- 
nych możliwości takiego podejścia do badań rozwojowych: ukazanie, jakim 
kombinacjom mogą podlegać linie rozwoju strategii twórczości w sytuacji za- 
bawowo-zadaniowej w okresie od 3. do 8. roku życia i jak bardzo zmienia się 
organizacja tego działania w ciągu zaledwie kilku początkowych lat życia. Wy
niki analiz wskazują na narastanie z wiekiem dominacji mechanizmów czynno
ści celowych i utratę zabawowego podejścia do zadań, co jest zgodne z podsta
wowymi kierunkami rozwoju dziecka i przemawia za poprawnością uzyskanych 
wyników.

7.7. Wnioski

Uzyskane rezultaty, w przeciwieństwie do badań prowadzonych innymi me
todami, wskazują na regularne tendencje rozwojowe w zakresie twórczości. 
Równocześnie ujęcie to daje szansę na uchwycenie zmian rozwojowych w orga
nizacji zachowania dziecka pod względem udziału w nim wymienionych strate
gii twórczego działania oraz na zilustrowanie tego, jak z potencjału, zadatków, 
twórczości uniwersalnej wyłania się z wiekiem zamierzone działanie twórcze.

Badania przedstawione w tym rozdziale prowadzą do dwóch głównych 
wniosków:

1. Układy strategii twórczych działań są specyficzne dla różnych grup wieku, 
co oznacza, że pod terminem „twórczość” na różnych poziomach rozwoju mogą 
się kryć procesy odmiennej natury.

2. Zmiany rozwojowe „przełamują się” w indywidualnych różnicach między 
dziećmi. Teoretycznie szanse na to, aby twórczo radzić sobie z zadaniami, rosną 
z wiekiem, co reprezentuje ogólny kierunek zmian rozwojowych (tzw. rozwój 
uniwersalny). Na tle uniwersalnych zmian pojawiają się u niektórych dzieci 
nowe właściwości, które wpływają na standardowy przebieg rozwoju i go od
kształcają zarówno pod względem kierunku zmian rozwojowych, jak i zakresu 
tych zmian, tworząc indywidualne wzorce rozwoju. Jednak bardzo duża liczba 
zmiennych uwikłanych w organizację twórczego działania sprawia, że tylko 
niewiele dzieci rozwija własne uniwersalne możliwości twórcze, przekształcając 
je w indywidualne wzorce twórczego funkcjonowania.



Rozdział 8

MECHANIZMY TWÓRCZEGO DZIAŁANIA DZIECKA 
PODCZAS UKŁADANIA SCENOTESTU

8.1. Podstawowe metaregulatory twórczych działań

8.1.1. Metaregulatory „pierwszego rzędu”

W rozdziale 3 przeanalizowałam trzy rodzaje strukturalnych modeli czynno
ści, a w rozdziale 4 opisałam różne czynności samoregulacyjne, starając się 
wykazać, które z nich można zaliczyć do podstawowych. Ze względu na trudno
ści z odróżnianiem - na poziomie konkretnych zachowań - czynności decyzyj
nych od kontrolnych oraz czynności ewaluacyjnych od ekspresyjnych, w dal
szych analizach uwzględniłam trzy kategorie metaregulatorów: czynności eks
ploracyjne, decyzyjno-kontrolne oraz oceniająco-ekspresyjne (zob. Tomaszew
ski, 1969, s. 122). Za uznaniem tych właśnie trzech kategorii samoregulacji za 
nadrzędne przemawiają również fenomenologiczne opisy zachowania, w któ
rych świadomość podmiotu przyjmuje trzy fundamentalne nastawienia: pozna
nie, działanie i ocena (Husserl, 1974, cyt. Stróżewski, 1983, s. 242, 259). Te trzy 
kategorie czynności można też uznać za podstawowe centra zarządzania psychi
ką, a w zależności od dominacji którejś z nich można mówić o stylach funkcjo
nowania danego człowieka: legislacyjnym, wykonawczym lub oceniającym 
(zob. Kocowski, 1991; Sternberg, 1997).

W rozdziale 3 opisałam dwa mechanizmy czynności ludzkich: mechanizm 
czynności celowych i mechanizm dążeniowy. Nawiązując do tego opisu, poszu
kiwałam przejawów funkcjonowania obu tych mechanizmów w czynnościach 
dziecka podczas układania Scenotestu, odnosząc je oddzielnie do trzech katego
rii procesów samoregulacji: procesów orientacji, procesów kontroli i procesów 
ewaluacji. W tym celu posłużyłam się ekologiczną metodą R.G. Barkera (Bar
ker, 1963). Metoda ta polega na analizowaniu strumienia aktywności i wykry
waniu jednostek tej aktywności. Jako jednostki aktywności Barker wymienia 
ośrodki czynności, czyli stałe układy powiązań zachowania z sytuacją, a w ich 
obrębie jednostki podrzędne, czyli epizody zachowania. Epizod to fragment 
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strumienia zachowania, wyodrębniony ze względu na przyjęte kryteria, takie jak 
na przykład zmiana kierunku aktywności czy zmiana natężenia tej aktywności.

Zmian kierunków zachowania możemy poszukiwać na różnych poziomach 
jego organizacji, na przykład na poziomie elementarnych składników działa
nia (podmiot, przedmiot, odbiorca, środki, sposoby, miejsce, czas, wynik, wy
twór) lub ze względu na fazy działania (przygotowawczą, wykonawczą, oce
niającą). Problem polega na tym, że zachowanie człowieka „składa się” z bardzo 
licznych czynności, które nawarstwiają się, zawierają w sobie i integrują tak 
dalece, że trudno znaleźć jednoznaczne i niebudzące wątpliwości kryteria ich 
wyodrębniania. G. Shugar opracowała szczegółowe reguły epizodowania czyn
ności małego dziecka, w których ułatwieniem może być propozycja oddzielnego 
analizowania epizodów behawioralnych, epizodów z udziałem wypowiedzi 
i epizodów werbalnych (Shugar, 1971). W kontekście twórczości dziecięcej 
analizowano dotąd tylko epizody werbalne (Ligęza, 1992; Daugherty, 1993; 
Halliday-Scher, Urberg, Kaplan-Estrin, 1995). Analizy tego rodzaju nie są wy
starczające do zbadania organizacji twórczych działań dziecka, ponieważ wy
powiedzi stanowią tylko jeden z aspektów tej organizacji. Jedyną wyczerpującą 
kategoryzację, obejmującą zarówno epizody werbalne, jak i niewerbalne, pro
ponują w odniesieniu do osób dorosłych J. Ruscio, D. Whitney i T. Amabile 
(1998), ale ten system kategorii nie nadaje się do analizy zachowań dziecka 
podczas układania Scenotestu.

Wypracowanie typologii podstawowych jednostek badania czynności samo- 
regulacyjnych i znalezienie jednoznacznych kryteriów ich klasyfikacji jest zada
niem niezwykle trudnym. Przypomina trudności, jakie napotkali J. Austin 
i J. Searle, próbując dokonać typologii aktów mowy, co udało się osiągnąć do
piero po około 20 latach prac badawczych! (Skowronek, 1999). Badania tego 
typu wymagają analizy zachowania na poziomie molekularnym, a więc szcze
gółowych analiz filmowego zapisu zachowania, a nie tylko pisemnych proto
kołów obserwacji, w których następuje utrata części informacji o zachowaniu, 
ważnych dla dokonania właściwych klasyfikacji czynności samoregulacyj- 
nych50. Jednak stworzenie całkowicie jednoznacznej klasyfikacji podstawowych 
jednostek aktywności samoregulacyjnej nie wydaje się możliwe przy zastoso
waniu metodologii obserwacyjnej, ponieważ mechanizmy zachowania nie są 
w pełni dostępne w oglądzie obserwacyjnym i trzeba je badać także innymi 
metodami.

50 W typowych protokołach obserwacji nie rejestruje się np. mimicznych wyrazów przeżywa
nych stanów emocjonalnych, tonu głosu, spojrzeń, westchnień etc.

Epizodowanie strumienia zachowania jest w niniejszej pracy jedynie próbą 
zarysowania nowych możliwości badania aktywności twórczej i inspiracją do 
poszukiwania metod odpowiednich do tego celu. Polega ono, w pierwszym 
etapie, na wyodrębnieniu różnych kategorii czynności samoregulacyjnych po
przez ustalenie kierunków oraz zmian kierunków tej aktywności. Kierunek 
czynności jest ustalany ex post, na podstawie przebiegu tej czynności, przy zało
żeniu, że jej struktura jest dostosowana do wyniku końcowego (z końcowego 
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wyniku czynności wnioskuje się ojej kierunku). I tak, czynności ukierunkowane 
na zdobywanie informacji i na zorientowanie się w możliwościach działania, 
takie jak poszukiwanie informacji z zewnątrz, z własnego doświadczenia, anali
zowanie sytuacji - to czynności eksploracyjne (w skrócie E). Czynności ukie
runkowane na organizowanie działania, takie jak planowanie działania, podej
mowanie decyzji, monitorowanie i regulowanie przebiegu działania - to czynno
ści decyzyjno-kontrolne (K). Czynności, których celem jest ocena różnych 
aspektów działania, celu, sposobów, siebie, standardów - to czynności ewalu
acyjne (O). Czynności skierowane na komunikowanie stanów emocjonalnych, 
związanych z działaniem - to czynności ekspresyjne (U). Czynności ewaluacyj
ne i ekspresyjne tworzą tutaj jedną kategorię metaregulatorów, oznaczaną skró
tem O. Czynności niezwiązane bezpośrednio z bieżącym działaniem (w skrócie 
Ir) traktuję jako chwilowe zawieszenie metaregulacji związanej z układaniem 
Scenotestu, jako przerwę w samoregulacji tego właśnie działania.

Wymienione klasy metaregulatorów, zwane metaregulatorami „pierwszego 
rzędu”, funkcjonują w każdym ludzkim działaniu naprzemienie lub w tym sa
mym czasie. W strumieniu zachowania można by więc wyodrębnić „czyste” 
epizody eksploracyjne, decyzyjno-kontrolne, ewaluacyjno-ekspresyjne oraz 
różne epizody „mieszane” z udziałem emocji i ocen, które zwykle towarzyszą 
i eksploracji, i działaniu. Z powodu trudności z wnioskowaniem z zachowania 
o jego mechanizmach nie w każdym przypadku możliwe jest całkiem jedno
znaczne przyporządkowanie czynności do jednej z trzech podstawowych kate
gorii samoregulacji, ale akurat pod tym względem wątpliwości interpretacyjne 
nie są zbyt liczne. Ważniejszy wydaje się inny problem metodologiczny: Czy 
mianowicie za pomocą linearnego języka możemy uchwycić i zarejestrować 
hipotetyczną wielopoziomowość i wieloaspektowość przetwarzania informacji 
w przebiegu twórczości, która zakłada przecież współwystępowanie różnych 
procesów w tym samym czasie?

O ile współwystępowanie czynności ewaluacyjno-ekspresyjnych z innymi 
metaregulatorami jest całkiem oczywiste, należy rozstrzygnąć, czy możliwe jest 
równoczesne wykonywanie czynności eksploracyjnych i decyzyjno-kontrol- 
nych. Z przeprowadzonych analiz wynika, że koegzystencja tych dwóch róż
nych czynności samoregulacyjnych zdarza się wyjątkowo rzadko i od razu 
zwraca uwagę, bo wydaje się czymś dziwnym, kiedy dziecko robi jedno, a mówi 
o czymś innym, jak w poniższym przykładzie 13.

Przykład 13
Mateusz P. 5;8 (2)

Po ułożeniu z klocków „skarbca” dziecko kładzie na nim klejnot, patrzy na to i mówi: Jak 
ktoś będzie chciał podsadzić bombę, to się zaświeci alarm (czynności decyzyjno-kontrolne). 
Następnie zaczyna szperać w pudle z elementami testu (czynność eksploracyjna), mówiąc 
równocześnie: Świeci się, jak się złodziej wkrada (czynność decyzyjno-kontrolna). Czynność 
eksploracyjna przez chwilę wspólwystępuje z czynnością decyzyjno-kontrolną, ale potem 
dziecko szuka dalej w pudle (czynność eksploracyjna).
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Akurat podczas tego konkretnego zadania czynności eksploracyjne zmieniają 
się w czynności decyzyjno-kontrolne, i odwrotnie, przeważnie w sposób nagły, 
jak w przykładzie 14.

Przykład 14

Patryk G. 4;7
Dziecko grzebie w pudle z zabawkami (czynność eksploracyjna). Wyjmuje dwa klocki 

(czynność decyzyjno-kontrolna). Potem patrząc do pudła, mówi: Ale to będzie za mało tych 
klocków! (czynność ewaluacyjno-ekspresyjna). Nadal patrząc w stronę pudla, mówi: Czaro
dziejskie pudło, skrzynia to Jest czarodziejska (nadal czynność ewaluacyjno- 
-ekspresyjna). Kładzie te dwa klocki na dach budowli. Patrzy na to (czynności decyzyjno- 
-kontrolne).

Wprawdzie w naturalnych sytuacjach życiowych dziecko realizuje równo
cześnie wiele rozmaitych czynności (zob. analizy Shugar, 1971), ale w warun
kach eksperymentalnych wykonywało tylko tę jedną jedyną czynność: układało 
zabawki na scenie. Naturalna złożoność zachowania została tutaj znacznie ogra
niczona, co pozwoliło na dość precyzyjne oddzielenie zachowania ukierunko
wanego na poszukiwanie informacji od samego działania konstrukcyjnego.

Istnieją również teoretyczne przesłanki do przyjęcia założenia o naprze
miennym włączaniu się metaregulatorów typu E i K. Sekwencyjność tę mogą 
wręcz wymuszać ograniczenia możliwości umysłu człowieka - a zwłaszcza 
dziecka - w operowaniu informacją, na przykład ograniczenia pola uwagi, po
jemności pamięci czy tempa pracy. Z tych powodów człowiek w jednym mo
mencie działania koncentruje się na przykład na celu, a w innym - na poszuki
waniu informacji, w jeszcze innym - na warunkach czy na porównywaniu dzia
łania ze standardami. Zwłaszcza na poziomie strategicznej regulacji działania 
(czyli metaregulacji) podczas wykonywania trudnych zadań oraz u osób 
o rozwijających się dopiero mechanizmach regulacji, każda z tych czynności 
wymaga znacznego wysiłku i koncentracji, dlatego zapewne odbywają się one 
na przemian, a nie równocześnie.

8.1.2. Metaregulatory „drugiego rzędu”

Drugi aspekt analizy to identyfikowanie pochodzenia podstawowych meta
regulatorów w kategoriach dwóch mechanizmów: mechanizmu zachowań celo
wych lub mechanizmu dążeń. Zachowania będące przejawem funkcjonowania 
mechanizmu czynności celowych (dla uproszczenia nazwijmy je zachowania
mi typu C) to czynności, które wskazują, że dziecko dąży do ustalenia lub przy
jęcia dla własnego działania jakichś standardów: standardów celu, sposobów 
działania czy kryteriów ocen. Zachowanie jest zależne od tych z góry przyjętych 
- zewnętrznych lub osobistych - standardów wykonania oraz jest przez nie nie
ustannie regulowane. Charakterystyczne dla działań tego typu są silne procesy 
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kontroli wykonania i ocenianie przebiegu działania, najczęściej w negatywnych 
kategoriach poprawności. Mechanizm ten generuje porządkowanie czynności, 
planowanie i tworzy oczekiwania, że działanie potoczy się zgodnie z tymi ocze
kiwaniami. Podstawowym celem działania pod kontrolą tego mechanizmu jest 
równoważenie, dopasowywanie struktur i eliminowanie rozbieżności między 
działaniem a związanymi z nim oczekiwaniami (por. zamykanie struktur u No
sala, 1990).

Czynności eksploracyjne typu C przybierają podczas układania Scenotestu 
szczególne formy. Ponieważ dziecko poszukuje standardów, często kieruje 
uwagę na zewnątrz, na materiał testowy. Na przykład, długo patrzy do pudła 
z zabawkami, pochyla się nad nim i szuka wzrokiem, szpera w pudle ręką, oglą
da figurki, trzymając je w ręku, (np. ogląda figurkę od spodu), manipuluje za
bawkami (np. otwiera i zamyka klapę fotela-ubikacji). Dziecko usiłuje też pozy
skiwać informacje od badającego (pytając na przykład Co to jest?; Dlaczego on 
(niemowlę) nie stoi?; A w niepolskich morzach są krokodyle?). Interpretuje 
obiekty i zdarzenia w kategoriach typowych i znanych powiązań, nazywa je 
typowymi określeniami, (np. To jest tatuś, a to mama; To jest łaciata krowa). 
Łączy je w typowe powtarzalne związki, na przykład gdy zauważy kolejkę, to 
szuka szyn, gdy zobaczy wiadro - to oczekuje, że będzie i studnia, gdy jest ma
ma - to spodziewa się i dziecka, jak zauważy krokodyla - to oczekuje, że będzie 
i dżungla. Z góry wie, co można, a czego nie można zrobić z tych zabawek (np. 
To można zaczepić do tego wagonika', Można z tego zrobić las; Ludek może mi 
się przydać. Da się z tego zrobić stół, na przykład takie klocki ustawić cztery 
i położyć na nich inne klocki)51.

51 Więcej przykładów metaregulatorów różnego typu znajduje się w aneksie.

Ponieważ dziecko z góry zakłada, że działanie powinno się wkrótce zakoń
czyć, nie dąży do maksymalnego wykorzystania różnych danych, a tym bardziej 
do ich wzbogacania, nie wprowadza, a tym bardziej nie eksploruje własnych 
doświadczeń jako dodatkowego źródła informacji. Zbyt duża ilość informacji, 
a zwłaszcza jakieś sprzeczności między nimi, mogłyby utrudnić realizowanie 
działania zgodnie z jakimiś parametrami wykonania, które dokładnie mówią, co 
i jak ma być zrobione i kiedy należy pracę zakończyć.

Czynności decyzyjno-kontrolne typu C oznaczają dopasowywanie działania 
do założonych standardów i jego nieustanne monitorowanie. Dziecko jest skon
centrowane na samej czynności układania (na formie) i stara się dostosowywać 
działania do przedmiotów. Często przygląda się temu, co ułożyło, wprowadza 
korekty, poprawki, modyfikacje (np. często zmienia położenie elementów), 
eliminuje przedmioty, które nie pasują do oczekiwań (odkłada je ze sceny). 
Podczas działania wprowadza zasady (np. Niepotrzebne mi błoto) i uzasadnia 
swoje działania (np. oddziela duże i małe dzieci, mówiąc: Dzieci rozdzieliłam, 
żeby się później nie pomieszały). Nakłada również pewne ograniczenia (np. 
zastępuje starego mężczyznę młodym w parze z młodą kobietą mówiąc: Stary 
dziadek do takiej pani nie; budując rzekę mówi: Nie mogą być na przykład rzeką 
kwiatki. Rzeką może być tylko taki klocek (niebieski). Równocześnie kontroluje 
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werbalnie przebieg działania, zapowiadając, co zrobi (np. Tu będzie musiało być 
takie; Tu będzie na środku; Wymyślę, co tu będzie. Chyba takie). Przy tym typie 
kontroli dziecko wiernie realizuje jakiś plan lub wiernie przestrzega reguł in
strukcji i nie ulega pokusie pobawienia się tymi zabawkami po swojemu.

W czynnościach ewaluacyjno-ekspresyjnych typu C przeważają elementy 
oceniania, które dokonują się niejako z boku, z zewnątrz, z punktu widzenia 
pewnych oczekiwań. Głównym kryterium oceny jest kryterium zgodności dzia
łania z jakimś standardem lub kryterium adekwatności własnych możliwości do 
danej sytuacji. Dziecko wypowiada refleksje na tematy związane z zadaniem 
(np. skarży się na - nieuzasadnione - trudności z dostępem do klocków: Trzeba 
się grzebać, żeby mieć choć jeden klocek!', trzymając w ręku klocki, patrzy na 
scenę, mówiąc: Ciężko będzie dach zrobić tutaj z tych klocków). Wypowiada 
komentarze o materiale testowym (np. Ale ciężkie (o wagonikach); wyjmując 
kolejną figurkę mężczyzny, mówi: Same mężczyzny!). Ocenia także to, co robi 
(np. Zrobię inaczej, bo nic nie pasuje', patrząc na scenę, mówi: Czegoś tu bra
kuje).

Pojawiają się też refleksje świadczące o dostrzeganiu swoich braków i ogra
niczeń w stosunku do jakiegoś standardu (np. Tak się musiałem namęczyć, żeby 
zrobić jedne małe tory; odkłada coś do pudła, mówiąc: Pomyliłem się', patrzy na 
scenę mówiąc: Aha, zapomniałem jeszcze dywaniku).

Włączenie standardów oceny własnego działania uruchamia związane z tym 
emocje zagrożenia: lęki, obawy, wahania, negatywne oceny. Dziecko pyta 
o aprobatę (np. Mogę to jeszcze raz zrobić, prawda?; Niech pani zobaczy!), 
szuka aprobaty wzrokiem, patrzy na kamerę, pyta o nią. Domaga się aprobaty 
(np. Ładne?). Porównuje się z innymi dziećmi (np. A inne dzieci układały ta
kie?', A Patrycja też dookoła układała; Co inne dzieci układały?). Pyta o po
zwolenie (np. Mogę to tu położyć?), prosi o pomoc (np. Gdzie to dać?), wyraża 
wątpliwości i waha się (np. trzyma figurkę w ręku, mówiąc: Nie wiem, na co to 
położyć; Nie wiem, jak zrobić z tych kłocków bramę). Czynności ekspresyjne 
mają najczęściej charakter słownych ocen, są wyciszone i zracjonalizowane.

Zachowania będące przejawem mechanizmu dążeń (dla uproszczenia na- 
zwijmy je zachowaniami typu D) to czynności, które realizują się ze względu na 
samo podjęte działanie. Każda kolejna czynność ma na celu wyłącznie podtrzy
manie tego działania, a nie spełnienie jakichkolwiek oczekiwań. Czynności te 
sprawiają na postronnym obserwatorze wrażenie, że odbywają się jakby na 
oślep, bez celu, a ich sens jest ukryty w samym działaniu i wynika z tego, co 
dotąd zrobiono. Charakterystyczna dla tego mechanizmu jest rozluźniona kon
trola bieżąca i wyłączenie standardów oceny. Działanie jest rozwijane w jakimś 
kierunku, ale równocześnie dokonują się procesy szerokiej eksploracji sytuacji, 
ocena danych z punktu widzenia dotychczasowego przebiegu działania oraz 
zmiany kierunku działania (poprzednio możliwe były tylko modyfikacje). Ten 
mechanizm generuje zmiany kierunków czynności, czyli zakłóca dotychczasową 
równowagę, wprowadza rozbieżności i nieustanną nowość (por. otwieranie 
struktur u Nosala, 1990).
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Specyfika czynności eksploracyjnych typu D polega na maksymalnym po
szukiwaniu i produkowaniu informacji dla podtrzymania tego mechanizmu, 
który wymaga „nieustannego karmienia” (Lewicka, 1993, s. 37). Stąd eksplora
cja często przybiera formę samodzielnego dostarczania sobie informacji. Na 
przykład, dziecko pyta i samo sobie odpowiada (Dlaczego to jest czerwone 
drzewo, bo zwiędło? Nie, bo to jest krasnoludek). Stawia hipotezy (np. Jakbym 
zabrał kitka klocków (z budowli), to by (kolejka) mogła przejeżdżać pod tym 
(pod budowlą)). Wyprowadza wnioski (np. Jakieś dziewczyny wepchały do tego 
(teczki) jakiś papier, To (taca) był stół, tylko ktoś wyrwał te patyczki). Dziecko 
wprowadza do sytuacji nowe dane, własne doświadczenia i rozmaite osobiste 
skojarzenia z materiałem testowym (np. Ale widzieliśmy latający talerz i chyba 
kosmitę, ufoludka widzieliśmy na wsi w altance). Wprost mówi o swoich prze
konaniach (np. A kosmici zabijają ludzi; Krasnoludki są, kuzyn widział w lesie, 
opowiadał) oraz o tym, co wie w związku z układaną scenką (np. A kiedyś 
wszystkie zwierzęta byty dzikie, nawet krowy. Wszystkie. I konie dzikie; Bo na 
Marsie jest brzydko i pali ogniem; Jestem pewny, że na obcych plażach są jakieś 
małpy). Te procedury poszerzają zakres informacji, a dodatkowo przyczynia się 
do tego aktywne eksperymentowanie z przedmiotami (np. przystawia mężczy
znę do drzewa, mówiąc: On jest wielki jak drzewo!; sprawdza, czy dwa samo
chody wyminą się na Jezdni” (eksploracja typu D), potem mówi: Nie ominą się, 
trzeba wydłużyć jezdnię (kontrola typu C)). Dziecko preferuje własne widzenie 
sytuacji i często wprowadza znaczenia, których nie ma w materiale, wyprowa
dza osobiste wnioski, nadaje własny sens czemuś bez sensu.

Czynności decyzyjno-kontrolne typu D koncentrują uwagę dziecka na treści 
scenki i dostosowują przedmioty do wykonywanych działań, kontrola samych 
działań jest natomiast bardziej rozproszona i niestabilna. Przejawia się to 
w braku dbałości o racje użycia poszczególnych elementów, w ignorowaniu 
instrukcji, w otwartym przejawianiu emocji. Dziecko daje się porwać zabawie, 
wprawia przedmioty w ruch (np. jeździ pociągiem, samochodami), ożywia ludzi 
i zwierzęta (np. chodzi figurkami po scenie). Zapomina o rzeczywistości, łączy 
przedmioty w nieoczekiwane zestawy (np. wkłada łopatkę do fotela-ubikacji, 
mówiąc: To (fotel-ubikacja) będzie wodochód; wpycha fotel-ubikację w fotel 
mówiąc: To jest superfotel, który potrafi człowieka przenieść w czasie). Używa 
przedmiotów w nietypowy sposób (np. stara się zaczepić za pętelkę trzepaczki - 
jako smycz - nos psa, potem jego ogon, energicznie zakłada trzepaczkę na nos 
psa, odkształca ją nawet). Redefiniuje przedmioty (np. ustawia słup ogłoszenio
wy, mówiąc: A to będzie zbiornik z paliwem; wyjmuje z teczki papier i wkłada 
do miski, mówiąc: Mamusi jedzonko). Wchodzi w role (np. zwraca się do „ro
dziców”: Cześć tatuś, mamunial; otwiera teczkę, wyjmuje papier, mówiąc: Mu
szę zobaczyć na mapę, czy dobrze jadę). Wymyśla sytuacje (np. demontuje ścia
ny domu z klocków, mówiąc o mieszkańcach: Oni mają niewidzialną ochronę; 
mówi: Ten (chłopiec) był bardzo niegrzeczny, że mama ze złości była niewi
dzialna i... bije chłopca trzepaczką).
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Taka giętka kontrola umożliwia przekształcanie pomysłów, a nawet zasadni
cze zmiany kierunku działania, byle tylko je kontynuować. Mechanizmy kon
troli są nakierowane na łączenie elementów dzięki tworzeniu układów nieist
niejących w materiale testowym lub mało prawdopodobnych ze względu na jego 
właściwości.

Czynności ewaluacyjno-ekspresyjne typu D mają głównie charakter ekspre
syjny. Dziecko ujawnia preferencje swym zachowaniem, rzadko snuje refleksje 
czy wypowiada jakiekolwiek oceny, dotyczące siebie lub sytuacji. Jeśli już to 
robi, to są to pozytywne komentarze, formułowane na podstawie kryterium 
użyteczności, jak na przykład refleksje na tematy związane z zadaniem (Ale da 
się zrobić zimę!), komentarze o materiale testowym (Jakie fajne krzesło!', Ale 
super klocki. Takich jeszcze nie było!). Dziecko samo dostarcza sobie pozytyw
nych ocen, mówiąc o własnych atutach i mocnych stronach (np. Udało mi się!; 
Zawsze się lubiłem bawić klockami!; pomagam mu pozbierać klocki 
z rozwalonego domu, a dziecko mówi: Co mi pani pomaga, jak sam sobie pora
dzę!). Chwali się (np. mówi z dumą Niech pani patrzy, co zrobiłem!; Popatrz, 
jaką małpę znalazłem!) i mobilizuje (np. ustawia przewróconą figurkę mówiąc: 
O, dobrze mi to idzie!; patrzy do pudła mówiąc: Już wiem co (ułożyć)!; Ja się 
będę długo bawił!; Będę budował do upadłego!). Jest przekonane o tym, że 
dobrze układa i nie porównuje z niczym tego, co robi. Czynności ekspresyjne 
przejawiają się poprzez liczne i silnie wyrażane emocje wyzwania, na przykład 
głośny śmiech, złość (np. To mi działa na nerwy; otwiera teczkę, mówiąc ze 
złością: Co ta torba taka okropna, nie daje się otworzyć!), ironię (np. ustawia 
bałwana w letniej scenerii, mówiąc To mi bardzo pasuje na letnie dni', ogląda 
psa mówiąc: O, głową mu nie wolno ruszać, niczym, sztywny pies). Dziecko 
wyraża zachwyt (np. cmoka z zachwytu, zaciera ręce, mówiąc: Nareszcie!), 
gwiżdże i sobie podśpiewuje.

Splatanie się czynności ewaluacyjno-ekspresyjnych typu C i D ilustruje na
stępujący przykład:

Przykład 15
Adam M. 7;4

Wkłada klejnot do miski, mówiąc: O, ciasto! Takie srebrne! (czynność kontrolno- 
-decyzyjna typu D). Ale fajne! Udało mi się! (czynność ewaluacyjno-eksprcsyjna typu D). 
A zrobił ktoś jeszcze coś takiego? (czynność ewaluacyjno-ekspresyjna typu C).

Zachowania typu C oznaczają realizację zadania zgodnie z jakimś planem, 
a zachowania typu D to przejawy zaangażowania w interesującą czynność. 
W przebiegu każdego działania psycholog może poszukiwać elementów pocho
dzących z tych dwóch opisywanych w literaturze mechanizmów zachowania 
i badać ich wzajemne konfiguracje, podobnie jak genetyk rozszyfrowuje 
w genotypie dziecka niezliczone układy genów pochodzących od matki i od 
ojca. Przypuszczam, że działanie twórcze, zarówno u dorosłych, jak i u dzieci, 
wymaga specyficznej integracji i koordynacji tych dwóch mechanizmów, która 
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zależy od rodzaju działania, fazy działania czy preferencji podmiotu. Te specy
ficzne mechanizmy integrujące rozwijają się zapewne tylko u niektórych osób 
i tylko w przypadku niektórych zachowań, które przybierają wówczas postać 
zaangażowanego działania pod kontrolą standardów.

8.2. Zasady wnioskowania o czynnościach samoregulacyjnych

O czynnościach samoregulacyjnych wnioskujemy na podstawie zachowań 
i wypowiedzi dziecka. Wnioskowanie o procesach samoregulacji z samych za
chowań jest narażone na błędy interpretacyjne, bo zewnętrzne przejawy tych 
czynności mogą być indywidualnie bardzo zróżnicowane. W prezentowanych 
badaniach chodzi jednak o wykazanie, jaki sens regulacyjny posiada dane za
chowanie w danej konkretnej sytuacji (Trzebiński, 1993). Jeśli w kontrolowa
nych warunkach, będąc myślą „tu i teraz”, dziecko długo patrzy do pudła 
z zabawkami i wzdycha, to przypuszczam, że przeżywa ono niepewność, która 
jest procesem typu C. Jeśli dziecko w opisanym wyżej przykładzie mówi Nie 
wiem, jak zrobić z tych klocków bramę, to jego wypowiedź uwiarygodnia po
przednią interpretację.

Wypowiedzi towarzyszące działaniu, czyli tzw. głośne myślenie czy inaczej 
mowa dla siebie (ang. private speech), poszerzają obszar możliwych interpreta
cji. Badania wskazują, że u dzieci mowa dla siebie nasila się wtedy, kiedy na
potykają one pewne - umiarkowane - trudności w wykonywaniu danej czynno
ści (Berk, 1985). Na podstawie tych danych spodziewałam się, że podczas ukła
dania Scenotestu dzieci będą się spontanicznie wypowiadać na temat tego zada
nia i że w ten sposób uzyskam materiał językowy niezbędny do analiz dotyczą
cych samoregulacji działania. W praktyce 1/5 dzieci wykonywała to zadanie, nie 
wypowiadając spontanicznie ani jednego słowa (11,6%) lub zaledwie po kilka 
słów (9,3%). Problem różnic w dostępie do czynności samoregulacyjnych 
w warunkach obserwacji zachowania omawiam w dalszej części tego rozdziału.

Analizując przebieg czynności dziecka podczas układania Scenotestu, kiero
wałam się trzema głównymi zasadami:

1. Niezależnie od czasu trwania działania analizowałam jego przebieg od po
czątku do końca, ponieważ charakter czynności samoregulacyjnych zmienia się 
w różnych fazach działania.

2. Przy interpretacji brałam pod uwagę wszystko, co dziecko spontanicznie 
powiedziało podczas działania (dane typu on-line) oraz co powiedziało po uło
żeniu scenki, odpowiadając na standardowe pytania (dane typu off-line). Mowa 
sprowokowana nie jest uwzględniana w analizach przebiegu działania, ale 
wskazuje, jaki sens regulacyjny miały niektóre zachowania dziecka.
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Przykład 16

Joanna U. 8;2

Układając scenę z ogrodu zoologicznego, dziewczynka umieszcza lam wagonik, a na nim 
aniołka. Na innym wagoniku układa różne przedmioty: teczkę, kubki, łopatkę, świnkę, trze- 
paczkę, bałwanka, klejnot, a obok ustawia dwóch chłopców - nic przy tym nie mówiąc. Do
piero w końcowym opisie tej sceny w odpowiedzi na pytanie, co to jest mówi, że Dziecko 
przebrane za aniołka rozdaje dzieciom cukierki, a Chłopcy mają sklepik w ZOO i sprzedają te 
rzeczy. Wypowiedzi pozwalają zinterpretować te działania w kategoriach czynności decyzyj- 
no-kontrolnych typu D.

3. Przy interpretacji odnosiłam każdą czynność do tego, co dziecko ułożyło 
uprzednio i co zrobiło później. Analizy tego rodzaju wymagają wielokrotnego 
oglądania zapisu filmowego i wielokrotnego czytania protokołów obserwacji.

8.3. Zasady epizodowania i zasady wyłaniania sekwencji epizodów

W protokołach obserwacji przedmiotowe i werbalne zachowania dziecka za
rejestrowano w postaci zdań. Każde zdanie pojedyncze odnosi się do jednej 
czynności, którą identyfikowałam najpierw jako czynność eksploracyjną (E), 
decyzyjno-kontrolną (K), ewaluacyjno-ekspresyjną (O) lub jako zawieszenie 
samoregulacji związanej z układaniem Scenotestu (Ir). W ten sposób rozpozna
wałam metaregulatory „pierwszego rzędu”, w razie wątpliwości sięgając do 
zapisu filmowego. Jeżeli dane zachowanie odbywało się równocześnie w płasz
czyźnie działaniowej i językowej, i gdy w wypowiedzi i w działaniu rozpozna
łam wpływ metaregulatora tego samego typu, kodowałam je jako jedną jednost
kę analizy. We wszystkich innych przypadkach zachowania i wypowiedzi ko
dowałam jako oddzielne jednostki analizy. W następnej kolejności ustalałam 
pochodzenie metaregulatorów, kodując każdą czynność regulacyjną w katego
riach metaregulatora typu C lub D. W ten sposób identyfikowałam metaregula
tory „drugiego rzędu”, pomijając przypadki wątpliwe. W końcu ustalałam grani
ce epizodów w miejscach zmiany metaregulatorów „drugiego rzędu”.

Czynności oceniająco-ekspresyjne zwykle towarzyszą czynnościom eksplo
racyjnym i decyzyjno-kontrolnym i z nimi współwystępują. Z punktu widzenia 
przyjętych w tej pracy założeń na temat czynności są one jednak odrębnymi 
czynnościami regulacyjnymi, dlatego należało je traktować jako oddzielną 
klasę procesów. Czynności irrelewantne oznaczają natomiast chwilowe zawie
szenie samoregulacji związanej z układaniem scenki. Jeżeli zatem epizod eks
ploracyjny lub decyzyjno-kontrolny był „rozerwany” przez epizod oceniająco- 
ekspresywny lub irrelewantny, zakładałam, że myśl dziecka w tym właśnie 
momencie przez chwilę biegnie w innym kierunku, a więc to, co działo się 
przed i po takim „wtrąceniu” należy traktować jako odrębne epizody. Ponieważ 
jednak założenie to może wydawać się kontrowersyjne, zastosowałam także
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alternatywną metodę epizodowania. Metoda ta polega na wyodrębnianiu se
kwencji (grup) epizodów przez ustalenie granic między nimi wyłącznie 
w miejscach zmiany ukierunkowania z eksploracyjnego na decyzyjno-kontrolne 
oraz z decyzyjno-kontrolnego na eksploracyjne. Te dwie kategorie procesów 
samoregulacji zdają się rzeczywiście rozłączne, a dzięki takim ustaleniom czyn
ności ewaluacyjno-ekspresyjne zostają włączone do epizodów, zamiast je „roz
rywać” - co jest zgodne z potoczną wiedzą na ten temat. Wpływ obu sposobów 
epizodowania na uzyskane wyniki analizuję w dalszej części tego rozdziału.

Poniżej przedstawiam fragment analizy protokołu obserwacji zachowania 
Patryka G. (4;7)52.

52 Zamieszczony w tym miejscu fragment protokołu obserwacji zachowania wybrano ze 
względu na zagęszczenie w nim metaregulatorów różnego rodzaju. Analiza przebiegu całego dzia
łania tego chłopca znajduje się w aneksie.

Po krótkiej chwili grzebania w pudle z zabawkami chłopiec ustawił po prawej stronie 
sceny leżak, z tyłu umieścił krokodyla (pytając: A co to jest, dżungla?) i dwa trawniki, po
środku na lewo od leżaka - cztery postacie ludzkie.

Nr 
epizodu Treść epizodu

Komentarz 
interpretacyjny

Rodzaj 
metaregulatora

15.
Wyjmuje dwa drzewa, ogląda je. Poszukuje informacji 

z zewnątrz.
Czynność eksplora
cyjna typu C

16.
Ustawia jedno drzewo w lewym 
dolnym rogu, drugie w prawym 
górnym rogu.

Dopasowuje konstruk
cję do koncepcji dżun
gli-

Czynność decyzyj- 
no-kontrolna typu C

17.
Patrząc do pudła bierze łopatkę 
i grzebie w nim tą łopatką.

Poszukuje informacji 
z zewnątrz.

Czynność eksplora
cyjna typu C

18.

- Nasiona, nasiona mango to są 
tajemnicze. Ze sześciu nasion 
wyrosła dżungla.

Wprowadza własne 
doświadczenie zwią
zane z budowaniem 
scenki o dżungli.

Czynność eksplora
cyjna typu D

19.

Ogląda łopatkę. Przymierza ją 
w jednym miejscu na scenie, potem 
w innym, potem znowu ją ogląda. 
-A co to jest, a co to jest?
Nie czekając na odpowiedź, grzebie 
w pudle.

Poszukuje informacji 
z zewnątrz.

Czynność eksplora
cyjna typu C

20.
- 1 jeszcze nasiona muminkożerne, 
co zjadają Muminki.

Wprowadza własne 
doświadczenie.

Czynność eksplora
cyjna typu D

21.

Przekłada łopatkę do lewej ręki. 
Patrzy do pudła.
Wyjmuje i ogląda lokomotywę. 
-A to jest ciuchcia.
Natychmiast patrzy do pudła.
- A gdzie są szyny?
Wyjmuje tablicę szkolną, ogląda ją.

Poszukuje informacji 
z zewnątrz.

Czynność eksplora
cyjna typu C
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22.
- Nie ma szynów chyba. Ocenia z punktu wi

dzenia oczekiwań.
Czynność ewalua- 
cyjno-ekspresyjna 
typu C

23.
Odkłada lokomotywę i łopatkę do 
pudła.

Eliminuje przedmioty, 
które nie pasują do 
jego oczekiwań.

Czynność decyzyj- 
no-kontrolna typu C

24. Ustawia tablicę szkolną w prawym 
dolnym rogu.

Czynność decyzyj- 
no-kontrolna typu ?

25.
Patrzy do pudła. Poszukuje informacji 

z zewnątrz.
Czynność eksplora
cyjna typu C

26.
- Ale nie ma tu domu. Ocenia z punktu wi

dzenia oczekiwań.
Czynność ewalua- 
cyjno-ekspresyjna 
typu C

27.

Nachyla się nad pudełkiem i wyj
muje cztery duże klocki.
- A ja zrobię teraz tutaj takie coś. 
Na środku, powyżej rzędu czterech 
osób dorosłych, układa budowlę 
z tych klocków.

Wybiera elementy 
potrzebne do ułożenia 
budowli i układa ją.

Czynność decyzyj- 
no-kontrolna typu C

28

- Tak długo tu dzieci są! Mówi o kolegach długo 
czekających na swoją 
kolej do układania.

Chwilowe zawiesze
nie metaregulacji 
związanej z układa
ną scenką Ir

ES

Pytam, co układa. - Domek. Co 
chowa zwierzęta się. 1 piszą zwie
rzęta. Bo to są zwierzęta nauczone 
już. 1 to jest szkoła właśnie.
Pytam, szkoła czy domek. - Na
uczonych zwierzątek i szkoła.

Epizod sprowokowany. Nie uwzględniam 
w analizie.

29.

Obok ściany z czterech dużych 
klocków, położonych płasko jeden 
na drugim, buduje „ażurową" ścianę 
z klocków-paluszków.

Dopasowuje kolejne 
elementy do budowli.

Czynność decyzyj- 
no-kontrolna typu C

30.

- Ja nie lubię jak panie robią, dają 
cukierki i wiążą. Tylko ja lubię, jak 
są niezawiązane.

Mówi o zwyczaju 
w przedszkolu.

Chwilowe zawiesze
nie metaregulacji 
związanej z układa
ną scenką Ir

31.

Jednego z mężczyzn kładzie na 
leżaku.
- To się opieka pan. Opieka się 
pan. Na słońcu.

Dopasowuje do siebie 
dwa elementy: leżak 
i człowieka.

Czynność decyzyj- 
no-kontrolna typu C

32.
Śmieje się. Wyraża radość. Czynność ewalua- 

cyjno-ekspresyjna 
typu D

33.
Wyjmuje trzy duże klocki i pokrywa 
ściany „dachem" z tych klocków.
- Jeszcze raz układam klocki.

Komentuje własną 
czynność.

Czynność decyzyj- 
no-kontrolna typu C
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34.
- Bo to są deski. Nadaje klockom zna

czenie desek.
Czynność decyzyj- 
no-kontrolna typu D

35.
Ogląda to. Kontroluje wykonanie. Czynność decyzyj- 

no-kontrolna typu C

36.
- 1 tu tędy okienkami wychodzą 
zwierzęta.

Wymyśla sytuację. Czynność decyzyj- 
no-kontrolna typu D

37.
Poprawia ustawienie klocków. Kontroluje wykonanie. Czynność decyzyj- 

no-kontrolna typu C

8.4. Obserwacyjne wskaźniki czynności samoregulacyjnych i ich 
znaczenie diagnostyczne

Analizując protokoły obserwacji według wymienionych zasad, uzyskujemy 
szereg wskaźników ilościowych, które pozwalają scharakteryzować samoregu- 
lację twórczych działań dziecka w różnych aspektach oraz porównać czynności 
samoregulacji w bardziej i mniej twórczych działaniach. W niniejszej pracy 
analizowałam czynności samoregulacji ze względu na ich dynamikę, stopień 
werbalizacji oraz strukturę epizodów

I. Wskaźniki dynamiki czynności samoregulacyjnych

1. Liczba elementów-zabawek użytych w jednostce czasu (ELET) - pozwala 
ocenić tempo pracy dziecka, a - pośrednio - podejście do zadania w kategoriach 
impulsywności vs refleksyjności. Im mniej przedmiotów używa dziecko 
w jednostce czasu, tym większa skłonność do rozważania, opracowywania po
szczególnych elementów, do odkrywania ich własności i wypróbowywania 
w różnych układach. I odwrotnie, im więcej przedmiotów użyto w jednostce 
czasu, tym działanie bardziej powierzchowne i pobieżne.

2. Średni czas trwania epizodu elementarnego w sekundach (EPIsek) - wska
zuje na tempo zmian ukierunkowania czynności samoregulacyjnych. Im krótsze 
poszczególne epizody, tym szybsze zmiany czynności samoregulacyjnych.

3. Liczba elementarnych epizodów łącznie w jednostce czasu (EPIT) - po
zwala dodatkowo ocenić, jak szybko zmienia się ukierunkowanie czynności 
samoregulacyjnych, a zatem jak giętka jest organizacja działania na poziomie 
metaregulacji.
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II. Wskaźniki werbalizacji czynności samoregulacyjnych

4. Liczba słów w jednostce czasu (SŁOT)53 - pozwala ocenić skłonność do 
werbalizowania działania, a pośrednio podejście do zadania w kategoriach ru- 
chowo-wyobrażeniowych vs werbalnych. Większy udział języka w procesie 
konstruowania sceny może przemawiać za bardziej rozbudowaną i rozgałęzioną 
strukturą czynności samoregulacyjnych.

5. Średnia liczba słów w epizodzie elementarnym (EPIsl) - dostarcza dodat
kowych danych na temat procesów werbalizacji działania. Im jest ona wyższa, 
tym większa skłonność do werbalizacji czynności ruchowych.

53 Przy liczeniu liczby stów nie uwzględniałam słów śpiewanych piosenek, odgłosów pojazdów 
i zwierząt, wykrzykników ani bardzo długich wypowiedzi irrelewantnych.

III. Wskaźniki struktury czynności samoregulacyjnych - epizody elemen
tarne

6. Liczba epizodów eksploracyjnych w jednostce czasu (EKST).
7. Liczba epizodów decyzyjno-kontrolnych w jednostce czasu (KONT).
8. Liczba epizodów ewaluacyjno-ekspresyjnych w jednostce czasu (EWAr)-
Wskaźniki te pozwalają oszacować udział trzech kategorii czynności samo

regulacyjnych w organizacji działania w danej sytuacji, co wskazuje na typowy 
dla danego dziecka styl działania (eksploracyjny, wykonawczy czy oceniający) 
i może mieć związek z twórczym podejściem do zadań (zob. Sternberg, 1988b).

9. Stosunek liczby epizodów eksploracyjnych do liczby epizodów decyzyj
no-kontrolnych (EK.S/KON).

10. Stosunek liczby epizodów ewaluacyjno-ekspresyjnych do liczby epizo
dów decyzyjno-kontrolnych (EWA/KON).

Oba te wskaźniki dodatkowo wskazują na proporcje czynności przygoto
wawczych, wykonawczych i oceniających w organizacji działania dziecka w tej 
sytuacji.

11. Liczba epizodów typu C w jednostce czasu (CT).
12. Liczba epizodów typu D w jednostce czasu (DT).
Wskaźniki te pozwalają oszacować udział w danym działaniu przeciwstaw

nych mechanizmów, mechanizmów czynności celowych i mechanizmu dążeń.
13. Stosunek liczby epizodów typu C do liczby epizodów typu D (C/D) po

zwala dodatkowo ocenić udział mechanizmów czynności celowych i mechani
zmów dążeniowych w organizacji działania, niezależnie od tempa pracy dziec
ka.

IV. Wskaźniki struktury czynności samoregulacyjnych - sekwencje

Sekwencje to ciągi epizodów eksploracyjnych (łańcuchy czynności poznaw
czych) lub decyzyjno-kontrolnych (łańcuchy czynności wykonawczych), 
w których metaregulatory typu C i D przeplatają się z sobą, tworząc dłuższe 
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sekwencje poznawcze lub działaniowe, przerywane wyłącznie epizodami ewa- 
luacyjno-ekspresyjnymi. W przykładzie cytowanym na str. 189 epizody od 17 
do 22 to sekwencja sześciu elementarnych epizodów eksploracyjnych (Ec, ED, 
Ec, Ed, Ec, Oc), a epizody od 31 do 37 to sekwencja siedmiu elementarnych 
epizodów decyzyjno-kontrolnych (Kc, OD, Kc, KD, Kc, KD, Kc).

Ilościowych danych na temat udziału sekwencji w strukturze czynności sa- 
moregulacyjnych dostarczają dwa kolejne wskaźniki:

14. Liczba sekwencji w jednostce czasu (SEKT).
15. Stosunek liczby epizodów elementarnych do liczby sekwencji epizodów 

(EPI/SEKW).
Większy udział sekwencji w stosunku do epizodów elementarnych może 

oznaczać, że struktura działania bardziej odbiega od behawiorystycznego wzor
ca Eksploracja-Działanie-Ewaluacja: w trakcie dłuższych epizodów samoregu- 
lacyjnych tego samego rodzaju zarówno eksploracje, jak i działania wykonaw
cze stają się coraz bogatsze i bardziej urozmaicone, a metaregulatory typu C i D 
- ściślej z sobą splecione.

8.5. Hipotezy na temat samoregulacji twórczych działań

Rozważania na temat twórczości przedstawione w rozdziałach 3, 4 i 5 po
zwalają na sformułowanie wstępnych oczekiwań co do różnic w samoregulacji 
działania bardziej i mniej twórczego pod względem wybranych wskaźników:

HI. Im bardziej twórcze działanie, tym głębiej opracowywane są poszcze
gólne pomysły i tym głębiej roztrząsane różne możliwości, co powoduje, że są 
one opracowywane dłużej niż w działaniach mniej twórczych (uzasadnienie 
w rozdziale 3.2). Wynikałoby stąd, że w działaniach twórczych dziecko będzie 
używać mniej przedmiotów w jednostce czasu niż w działaniach mniej twór
czych, o czym mówi wskaźnik ELET.

H2. Tempo zmian czynności samoregulacyjnych w działaniach twórczych 
jest przypuszczalnie wolniejsze niż w działaniach mniej twórczych (uzasadnie
nie w rozdziale 3.2). W związku z tym w jednostce czasu powinno pojawić się 
mniej epizodów elementarnych poszczególnych rodzajów (wskaźnik EPIsek) 
oraz w ogóle mniej wszystkich epizodów elementarnych (wskaźnik EPIT).

H3. Ponieważ język otwiera więcej możliwości eksploracji, ewaluacji i pro
dukowania pomysłów, działania twórcze są bardziej zwerbalizowane niż mało 
twórcze (uzasadnienie w rozdziale 5.2 i 5.3). Wynikałoby stąd, że w działaniach 
twórczych liczba słów w jednostce czasu (wskaźnik SŁOy) oraz liczba słów 
w epizodzie elementarnym (wskaźnik EPISL) powinna być większa niż w dzia
łaniach mniej twórczych.
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H4. W twórczym działaniu udział czynności decyzyjno-kontrolnych w sto
sunku do czynności eksploracyjnych (wskaźnik EKS/KON) jest większy niż 
w działaniach mało twórczych (uzasadnienie w rozdziale 4.3).

H5. W twórczym działaniu udział czynności decyzyjno-kontrolnych w sto
sunku do czynności ewaluacyjno-ekspresyjnych (wskaźnik EWA/KON) jest 
większy niż w działaniach mało twórczych (uzasadnienie w rozdziale 4.3).

H6. W działaniach twórczych względny udział metaregulatorów pochodzą
cych z mechanizmu dążeń (wskaźnik C/D) jest większy niż w działaniach mało 
twórczych (uzasadnienie w rozdziale 3.3).

H7. Im bardziej twórcze działanie, tym bardziej jego struktura odbiega od 
wzorca, na który składają się czynności typu Ec przeplatane czynnościami typu
K.c (co przypomina sekwencję typu Bodziec-Reakcja) i tym więcej w tym dzia
łaniu długich, zróżnicowanych, „mieszanych” sekwencji czynności regulacyj
nych (uzasadnienie w rozdziale 4.4).

W kolejnym rozdziale przedstawię informacje o mechanizmach organizacji 
twórczych działań, których mogą dostarczyć tego typu analizy oraz zbadam, czy 
na podstawie mikroanalizy zachowania poszczególnych dzieci można wykryć 
pewne prawidłowości w tym zakresie.

8.6. Wyniki

8.6.1. Metaregulacja działań twórczych i mało twórczych

Stosując opisane wyżej kategorie metaregulatorów, przeanalizowałam fil
mowy i pisemny zapis obserwacji przebiegu tych działań, które oceniono jako 
wysoce twórcze w odniesieniu do danych grup wieku (wyniki powyżej 
75%)5\ Dla ustalenia mocy diagnostycznej wyodrębnionych wskaźników, czyli 
dla wykazania odmienności procesów samoregulacji w bardziej i mniej twór
czych działaniach, przeanalizowałam protokoły obserwacji działań grupy dzieci 
o podobnej strukturze pod względem wieku i płci, której wyniki mieściły się 
między 25 a 50%* 55. Tabela 17 przedstawia strukturę porównywanych grup.

5,1 W skład tej grupy wchodziło jedno dziecko 3-letnie, dwoje 4-letnich, dwoje 5-letnich, czwo
ro 6-letnich, czworo 7-letnich i dwoje 8-letnich (po osiem dziewczynek i chłopców).

55 Dla celów porównawczych zwykle dobiera się kontrastowe grupy badanych, w moim przy
padku taką grupę porównawczą powinny tworzyć dzieci, które uzyskały wyniki w granicach dol
nych 25%. Ponieważ jednak scenki ułożone przez te dzieci w większości nie spełniały kryterium 
tematycznego, do celów porównawczych dobrałam równoważną grupę o wynikach mieszczących 
się między 25 a 50%.
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Tabela. 17. Struktura porównywanych grup

Grupa 1. Scenki układane jako pierwsze i ocenione jako 
wysoce twórcze (powyżej 75%)

n=16 9,1% 
scenek pierwszych

Grupa 2. Scenki układane jako pierwsze i ocenione jako 
mało twórcze (od 25 do 50%), układane przez 
grupę dzieci w tym samym wieku i tej samej płci, 
co grupa 1

n=15 8,5% 
scenek pierwszych

Działania oceniane jako wysoce twórcze kończyły się zawsze przedstawie
niem określonych treści tematycznych, które precyzyjnie wyrażała przestrzenna 
organizacja sceny. W uporządkowanej, wyraźnie zorganizowanej, czytelnej 
i komunikatywnej scenie materializowały się powzięte przez dziecko zamiary 
i koncepcje. Tematyka scenki była też pieczołowicie rozwijana i kunsztownie 
opracowywana za pomocą różnych środków technicznych.

Działania oceniane jako mało twórcze prowadziły do powstawania kompozycji 
niespójnych, mało spójnych, chaotycznych. Mimo że dzieci bardzo się starały, 
w scenkach brakowało wyraźnie wyodrębnionych pomysłów tematycznych.

Tabele 18 i 19 przedstawiają porównanie wskaźników samoregulacji „pierw
szego rzędu” (dotyczących epizodów eksploracyjnych, decyzyjno-kontrolnych 
i ewaluacyjno-ekspresyjnych) oraz wskaźników samoregulacji „drugiego rzędu” 
(dotyczących epizodów typu C i epizodów typu D) między tymi dwiema gru
pami.

Tabela 18. Porównanie wskaźników metaregulacji „pierwszego rzędu” w organizacji 
bardziej i mniej twórczych działań

Grupa Mia
ra

ELEt EPIsek EPIt SŁOt EPIst. EKSt KONt EWAt EKS/ 
KON

EWA/ 
KON

1 M. 2,46 19,54 3,89 14,87 3,84 1,36 2,00 0,44 0,70 0,20
(n=16) SD 0,99 9,87 2,03 11,73 2,60 0,74 0,93 0,46 0,20 0,15

2 M. 3,55 24,44 3,85 11,66 2,51 1,81 1,89 0,35 0,88 0,28
(n=15) SD 0,98 18,73 2,54 15,26 2,57 1,19 1,13 0,46 0,17 0,29

Tabela 19. Porównanie wskaźników metaregulacji „drugiego rzędu” w organizacji 
bardziej i mniej twórczych działań

Grupa Miara CT Dt C/D SEKt EPI/ 
SEKW

1 M. 2,77 0,97 5,42 0,59 8,16
. (n=16) SD 1,20 0,80 6,93 0,51 14,27

2 M. 3,24 0,44 17,94 0,51 7,72
. <n=15) SD 2,22 0,62 18,20 0,52 7,26

Testy statystyczne wykazały, że działania bardziej i mniej twórcze różnią się 
istotnie tylko pod względem czterech wskaźników.
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Tabela 20. Moc diagnostyczna obserwacyjnych wskaźników metaregulacji twórczych 
działań5®

Nazwa wskaźnika test U Manna-Whitneya test t Studenta
ELEt z = -2,89, p<0,01 t=—3,08, df=29, p<0,01
EKS/KON z = -2,51, p<0,05 t—2,71, df=29, p<0,05
Dt z = 2,49, p<0,05 t=2,04, df=29, p<0,05
C/D z = -3,01, p<0,01 t=—2,56, df=29, p<0,05

W działaniach twórczych dzieci:
1) używały mniej zabawek w jednostce czasu, czyli układały scenki istotnie 

wolniej niż w działaniach mniej twórczych;
2) w stosunku do podejmowanych czynności decyzyjno-kontrolnych wyka

zywały mniejszą eksploratywność, czyli bardziej koncentrowały się na 
działaniu niż na poszukiwaniu informacji;

3) częściej przejawiały czynności samoregulacyjne typu D, zarówno w od
niesieniu do jednostki czasu, jak i w odniesieniu do liczby czynności sa- 
moregulacyjnych typu C.

Przedstawione dane wskazują, że twórcze działania mogą być regulowane 
inaczej niż mniej twórcze, choć nie wszystkie oczekiwania zostały potwierdzo
ne. Na podkreślenie zasługują przede wszystkim następujące wyniki:

1. Poziom kreatywności w tym badaniu nie zależy - jak można by się tego 
spodziewać - od rozmowności dziecka, na którą wskazują liczba słów w jedno
stce czasu (SŁOt) oraz średnia liczba słów w epizodzie elementarnym (EPIt)- 
Jednak im większa rozmowność dziecka, tym większa liczba wyodrębnianych 
epizodów (r=0,65), co pośrednio wpływa na wszystkie inne miary, a ponadto ze 
wzrostem rozmowności skraca się czas pojedynczego epizodu ( r= -0,58).

2. Wbrew oczekiwaniom, poziom kreatywności dziecka nie jest też związany 
z jakimś specyficznym układem czynności eksploracyjnych, decyzyjno- 
-kontrolnych i ewaluacyjno-ekspresyjnych. Dzieci wysoce i mało twórcze sto
sowały te metaregulatory z równą częstotliwością, w proporcjach 3,5 do 5,0 do 
1,5. Wynik ten wyraźnie wiąże się ze specyfiką sytuacji badawczej (zadaniowej) 
i prawdopodobnie w warunkach swobodnego tworzenia proporcje metaregulato
rów byłyby inne.

3. Czas trwania jednego epizodu elementarnego u połowy dzieci wynosi od 
10 do 20 sekund, co sugeruje, że zmiany czynności samoregulacyjnych mogą się 
dokonywać według pewnego fizjologicznego wzorca regulacji.

4. Poziom kreatywności nie jest w tym badaniu związany z występowaniem 
sekwencji epizodów eksploracyjnych czy decyzyjno-kontrolnych (wskaźniki 
SEKWy, EPI/SEKW). Mimo to nadal sądzę, że te wskaźniki odnoszą się do 
jakiejś istotnej cechy procesów regulacji twórczych czynności, ale potwierdze
nie tej hipotezy wymaga bardziej drobiazgowych analiz treści sekwencji lub 
następstwa epizodów elementarnych w sekwencjach.

56 Wskaźnik C/D nie spełnia wszystkich kryteriów stosowania testu t, dlatego stosuję także test 
nieparametryczny.
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8.6.2. Indywidualne różnice w samoregulacji twórczych działań

Zaproponowany system obserwacyjnych wskaźników metaregulacji pozwala 
na drobiazgową analizę organizacji działań dziecka, także działań wysoce twór
czych. Podczas pierwszego układania pojawiło się tylko 16 takich działań. Dla 
wzbogacenia materiału przeanalizowałam pod tym kątem wszystkie działania 
oceniane jako wysoce twórcze przy układaniu drugich scenek. Tabela 21 zawie
ra zestawienie analizowanych działań.

Tabela. 21. Struktura analizowanych działań twórczych

Część 1 Wszystkie scenki ułożone jako pierwsze 
i ocenione jako wysoce twórcze (powyżej 75%)

n=16 9,1% scenek pierwszych

Część 2 Wszystkie scenki ułożone jako drugie i ocenione 
jako wysoce twórcze (powyżej 75%)

n=12 18,3% scenek drugich

Dane zawarte w tej tabeli wskazują, że podczas gdy w przeciętnej populacji 
jako wysoce twórcze oceniano jedno działanie na dziesięć, to w grupie dzieci 
zaangażowanych za wysoce twórcze uznano ich dwukrotnie więcej.

Różnice proporcji metaregulatorów poszczególnych typów pozwalają na 
wyodrębnienie w działaniach dzieci dwóch głównych podejść do twórczego 
układania scenki, które wyraźnie odpowiadają wyróżnionym przez M. Kirtona 
stylom rozwiązywania twórczych zadań u osób dorosłych (M. Kirton, 1976; 
1994):

1. Podejście adaptacyjne charakteryzuje się równowagą metaregulatorów 
decyzyjno-kontrolnych i eksploracyjnych, śladową obecnością metaregulatorów 
ewaluacyjno-ekspresyjnych lub irrelewantnych (od 0 do 3%), a także śladową 
obecnością metaregulatorów typu D. Dzieci o takim podejściu od początku 
działania posiadały konkretny pomysł na to, co układać, konsekwentnie dobie
rały do tego pomysłu elementy testu, niczego ze sceny nie odkładały. Wykony
wały one to zadanie w płaszczyźnie ruchowo-wyobrażeniowej, sporadycznie 
wypowiadając oceny i rzadko przejawiając emocje. W ich zachowaniu domino
wało nastawienie na efekt końcowy, co przejawiało się w staraniach o czytelną 
i komunikatywną organizację przestrzenną sceny, w intensywnym eksploro
waniu sytuacji dla znalezienia najbardziej adekwatnych środków, w unikaniu 
metaregulacji typu D, która wprowadza zakłócenia i zmiany. W wyniku takich 
działań powstały piękne, bogate i harmonijne kompozycje, takie jak „W mie
ście” (Łukasz Ż., 5;9), „Cyrk” (Aleksandra G., 6;0), „Królewna Śnieżka” (Paweł 
Sz., 9;2), „W ZOO” (Maciej P., 8; 10). Podejście to występuje wyłącznie u star
szych dzieci.
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Przykład 17

Aleksandra G. 6;0 (1)
Początkowo dziewczynka nie wie, co układać. Po pewnym czasie widok małpy podsuwa 

jej pomysł cyrku. Ustawia więc na dole sceny kilkoro ludzi i dzieci, część sadowi na sprzę
tach do siadania, z klocków buduje bramę cyrkową i arenę. Za bramą ustawia auta, którymi 
ludzie przyjechali do cyrku, a na arenie krasnala. Między widownię wstawia mężczyznę 
w kitlu z wiadrem, który roznosi słodycze. Z boku ustawia kamerę z klocków, a w rogach 
sceny z klocków rusztowanie dachu. Potem przestawia krasnala za bramę, a na scenie 
umieszcza krowę, psa i lisa oraz mężczyznę w swetrze, który tresuje te zwierzęta.

Dziewczynka budowała scenę w sposób niezwykle systematyczny, wpaso- 
wywała w koncepcję wiele elementów przy nieznacznych tylko zmianach kon
strukcji. Powstała w ten sposób piękna, uporządkowana i bogata w szczegóły 
„fotografia” przedstawienia cyrkowego.

2. Podejście innowacyjne odznacza się zwiększoną przewagą metaregulato
rów decyzyjno-kontrolnych nad eksploracyjnymi (proporcja 2:1), obecnością 
metaregulatorów ewaluacyjno-ekspresyjnych, znaczną obecnością metaregulato
rów typu D (w proporcji 1:2 do metaregulatorów typu C) oraz występowaniem 
czynności irrelewantnych. Dzieci o innowacyjnym podejściu do układania sce
nek na początku działania ustalały jedynie jego konwencję, a w trakcie trwania 
działania swobodnie poruszały się w granicach tych ustaleń, czasami wykracza
jąc poza nie. W zakreślonych przez siebie ramach dzieci te rozwijały bogatą 
aktywność skierowaną głównie na produkowanie i wypróbowywanie różnych 
pomysłów w działaniu, stąd częste zmiany, powroty do punktu wyjścia, „wa
riacje na temat”, odbieganie myślą od głównego wątku (np. w czynnościach 
irrelewantnych). Dzieci pracujące w stylu innowacyjnym silnie werbalizowały 
swoje działania, wypowiadały wiele ocen, demonstrowały emocje i relaksowe 
podejście do zadania. W ten sposób powstały scenki „W domu” (Konrad W., 
3;9), „Przejazd” (Bartłomiej M., 3;6), „Pory roku” (Natalia K., 6;0), „Na pomo
ście” (Paweł D., 7;9), „Szkolna wycieczka” (Dagmara J., 9;11). Styl innowacyj
ny występuje w każdym wieku, ale częściej u młodszych dzieci.

Przykład 18
Paweł D. 7;9 (2)

Najpierw chłopiec buduje z klocków na środku sceny pomost nad rzeką na jego lewej 
krawędzi wieżę. Gdy ta się przewracą na jej miejscu powstaje mały mostek. Z kolei do po
mostu dobudowuje schody, po czym stwierdza że to już nie jest pomost, tylko dom. Konse
kwentnie ustawia tam na futerku (cerata) sprzęty domowe, ale nie zapominą że cala scena ma 
miejsce nad wodą i robi z fotela-ubikacji z łopatą w środku pojazd do jeżdżenia po wodzie - 
wodochód. Z tego pojazdu ma chyba korzystać mały chłopiec, którego mama (niewidzialna 
ze złości) bije trzepakiem, bo on wiele rzeczy zrobił źle. Kobietą którą chłopiec umieszcza na 
fotelu w domu, po przypadkowym popchnięciu także wlatuje do rzeki. Pomost - dom staje się 
na dalszym etapie układania tunelem, pod którym - po niewielkiej przebudowie - znalazł się 
pociąg, a na końcu - po skorygowaniu ustawienia sprzętów - znowu starą chałupą.
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Chłopiec rozpoznał więc w materiale testowym pewne możliwości konstruk
cyjne i nadał zabawkom symboliczne znaczenia. Po zbudowaniu fragmentu 
sceny zmienił w myśli znaczenie tego, co zbudował i na tym nowym znaczeniu 
oparł dalszą konstrukcję. Rozbudował ją w nieco innym kierunku, próbując 
jednocześnie wpasować te nowe pomysły w początkową koncepcję całości (nie 
prowadzi to jednak do reorganizacji całej sceny). Nie dbał przy tym ani o szcze
góły, ani o logiczną poprawność konstrukcji (na przykład tunel wychodzi wprost 
do rzeki). Charakterystyczne dla tego typu postępowania, które można określić 
jako znaczeniową transformację małych całości, jest zlewanie się znaczeń i brak 
wyraźnego określenia znaczenia przedmiotów lub części konstrukcji: coś jest 
i nie jest tym, czym jest (pomost jest pomostem, ale i nie jest, bo jest też do
mem, starą chałupą; papier w teczce jest i nie jest starą szmatą, bo jest też śnia
daniem dla dziecka etc).

3. Podejście zintegrowane - łączy w sobie w rozmaitych proporcjach ele
menty podejścia innowacyjnego i adaptacyjnego. Można powiedzieć, że repre
zentuje ono zmodyfikowane podejście innowacyjne zachowujące typową dla 
tego stylu przewagę metaregulatorów decyzyjno-kontrolnych nad eksploracyj
nymi, ale równocześnie zwiększa się częstotliwość ewaluacji i emocji, a zmniej
sza udział epizodów irrelewantnych i udział metaregulatorów typu D w stosunku 
do C (z 1:2 spada do proporcji 1:4). Dzieci o tym stylu działania w początkowej 
jego fazie obmyślały ogólny zarys koncepcji tego działania, a potem - podobnie 
jak dzieci o innowacyjnym stylu pracy - w zakreślonych przez siebie ramach 
rozwijały bogatą aktywność, wymyślając i wypróbowując różne możliwości 
realizacji tejże koncepcji, stąd częste zmiany, powroty do punktu wyjścia, „wa
riacje na temat”. Od dzieci innowacyjnych różniły się jednak większymi stara
niami o jak najlepszy efekt końcowy, co przejawiało się w zwiększeniu podejścia 
oceniająco-ekspresyjnego i w zwiększeniu regulacji typu C. W ten sposób po
wstały scenki „Szkoła w dżungli” (Patryk G., 4;7), „Zamek i złodziej” (Mateusz 
P., 5;8), „Na plaży” (Tomasz K., 6;2), „Myjnia samochodowa” (Piotr M., 7; 1).

Przykład 19
Mateusz P. 5;8 (2)

Na początku chłopiec buduje piękny kolorowy zamek królewski z ogrodem. W narracji 
wprowadza osobę króla i potem uzasadnia użycie wszystkich kolejno układanych przedmio
tów tym, że są króla lub dla króla: łopatka, kubki z mlekiem, dzbanek z mlekiem, choineczka, 
pociąg, samochód sobie kupił, tablica, na której będzie sobie pisał, kiedy jest poniedziałek, 
a kiedy -wtorek, piesek, którego nauczył mó-wić. W końcu wzbogaca scenę, wprowadzając 
elementy „detektywistyczne”: skarb schowany w skarbcu, złodziej (w narracji), który zapar
kował pod drzewem, alarm, który zabezpiecza przed włamaniem.

Punktem centralnym tej sceny była osoba króla, w rzeczywistości nieobecna 
na scenie, ale funkcjonująca w niej jako mieszkaniec zamku królewskiego, która 
połączyła wszystkie kolejne pomysły (strategia wzbogacania punktu centralne
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go). Ponadto chłopiec wprowadził do sceny nową konwencję - detektywistycz
ną! umiejętnie połączył ją z konwencją bajkową (strategia łączenia konwencji).

Poniższe rysunki przedstawiają procentowy udział epizodów eksploracyj
nych, decyzyjno-kontrolnych, ewaluacyjno-ekspresyjnych, irrelewantnych oraz 
epizodów typu C i D w działaniach grupy adaptacyjnej, innowacyjnej i grupy 
o mieszanym stylu działania.

Rys. 19 .Udział metaregulatorów „pierwszego rzędu” w działaniach twórczych 
realizowanych w stylu adaptacyjnym, innowacyjnym i zintegrowanym 
w % (n=28)

Rys. 20. Udział metaregulatorów „drugiego rzędu" w działaniach twórczych 
realizowanych w stylu adaptacyjnym, innowacyjnym i zintegrowanym 
w % (n=28)

W działaniu typu adaptacyjnego występuje dużo eksploracji, mało emocji, 
dominuje ukierunkowanie na efekt końcowy (ang. product-oriented}. 
W działaniu innowacyjnym natomiast zaznacza się relaksowa postawa, znaczny 
udział metaregulacji typu D i ukierunkowanie na czynność (ang. process- 
-oriented). Podejście zintegrowane łączy w sobie obydwa nastawienia. 
W porównaniu ze stylem innowacyjnym narastają w nim tendencje oceniające 
i słabnie wpływ metaregulacji typu D.
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8.6.3. Zmiany między pierwszym a drugim układaniem scenek

Kierunki zmian między pierwszym a drugim układaniem scenek przedstawia 
tabela 22.

Tabela 22. Kierunki zmian w zakresie umiejętności twórczego układania scenek 
między pierwszym a drugim podejściem (%)

Grupa Wzrost Brak zmian Spadek
zaangażowana (n=72) 55,7 15,7 28,6
zaangażowana i twórcza (n=16) 82,0 - 18,0

Jeśli grupę powtórnie układających dzieci uznamy za wyjątkowo zaangażo
wane w zadanie, to samo to zaangażowanie sprawiło, że aż 55,7% z nich, czyli 
co drugie dziecko, osiągnęło podczas drugiego układania wyższe wyniki niż 
podczas pierwszego. W grupie dzieci wyjątkowo zaangażowanych, a zarazem 
twórczych postępy widać u 82% dzieci, czyli prawie u każdego z nich (z wyjąt
kiem trzech starszych dziewczynek, które przy pierwszym układaniu rozwinęły 
bardzo bogatą i zróżnicowaną aktywność i potem mogły się nudzić). Potwierdza 
to fakt, że w rozwoju twórczości aspekty zdolnościowy i motywacyjny współ- 
występują z sobą i wzajemnie się współwyznaczają w specyficzny sposób: dzie
ci, które potrafią twórczo działać, chcą to robić, ale nie odwrotnie. Samo zaan
gażowanie może prowadzić do spadku osiągnięć (28,6%) albo nie wystarcza do 
uzyskania postępu w twórczym działaniu (15,7%).

8.7. Dyskusja

O ile przyjąć, że właściwie odczytano znaczenie poszczególnych czynności 
samoregulacyjnych w organizacji twórczego działania, to szczegółowa analiza 
przebiegu działań dzieci uznanych - na podstawie proponowanej w rozdziale 
7 procedury - za wysoce twórcze potwierdza przypuszczenie o ścisłym prze
plataniu się czynności pochodzących z dwóch źródeł: z głowy (C) i z serca (D), 
choć przytoczone liczby nie mogą dokładnie opisać tego, co dzieje się 
w psychice dziecka podczas tworzenia.

Z siedmiu testowanych hipotez potwierdzone zostały tylko trzy. Należy jed
nak przy tym wziąć pod uwagę eksploracyjny charakter badania, z czego wynika 
rodzaj testowanych hipotez (hipotezy o liniowych zależnościach między zmien
nymi) oraz niewielkie liczebności porównywanych grup, a to wszystko mocno 
ogranicza zasadność jakichkolwiek uogólnień.
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Zgodnie z oczekiwaniami sformułowanymi w Hipotezie 1, w działaniach 
twórczych przedmioty były opracowywane dłużej niż w działaniach mniej twór
czych. Zależność między tempem pracy a jej twórczymi efektami prawdopo
dobnie nie ma jednak charakteru liniowego, ale przybiera kształt odwróconej 
litery U. Zbyt szybkie, a także zbyt wolne tempo pracy zdaje się nie sprzyjać 
twórczym osiągnięciom. Wyniki badań wskazują, że najbardziej skuteczna jest 
w tej sytuacji tzw. refleksyjność kontrolowana. Podobne względy wyjaśniają 
brak wyraźnych różnic między bardziej i mniej twórczymi działaniami w zakre
sie tempa zmian czynności samoregulacyjnych (Hipoteza 2), które prawdopo
dobnie również wymagają optymalnego tempa.

Badania wykazały brak związku między poziomem werbalizacji działania 
ajego nasyceniem twórczością oraz ogromne zróżnicowanie w zakresie werba
lizacji tego działania. Aż 20,9% dzieci - poza odpowiedziami na standardowe 
pytania - wypowiedziało podczas układania Scenotestu tylko po kilka słów, 
podobna liczba (27,9%) wypowiadała w tej sytuacji ponad 20 słów na minutę. 
Dane te potwierdzają spostrzeżenia innych badaczy na temat ograniczonego 
wytwarzania mowy dla siebie przez dzieci, co zależy przede wszystkim od ro
dzaju aktywności oraz od dostrzeganego stopnia trudności tej aktywności (Fu
son, 1979). W omawianych badaniach nie rozróżniałam jednak mowy dla siebie 
i mowy społecznej, dlatego nie można ich porównywać z wynikami badań nad 
mową dla siebie. Podczas układania Scenotestu skłonność do głośnego wypo
wiadania się czy też do pracy w milczeniu mogła wynikać po pierwsze, z typo
wego dla danego dziecka stylu wykonywania tego typu zadań (ruchowo- 
wyobrażeniowy vs ruchowo-wyobrażeniowo-werbalny). Po drugie, dla niektó
rych dzieci zadanie mogło być zbyt trudne i hamowało, a nie pobudzało werba
lizację. Po trzecie wreszcie, u niektórych dzieci werbalizację utrudniał brak 
odpowiedniego rozmówcy, tzn. rówieśnika lub innego dziecka i brak zachęty do 
mówienia ze strony osoby prowadzącej badanie, która była zobowiązana do 
przestrzegania standardowej procedury.

Opracowując procedurę pomiaru kreatywności dziecka podczas układania 
Scenotestu, starałam się abstrahować od czynności werbalnych i żadna z ośmiu 
strategii tworzenia nie odnosi się wprost do tych czynności. Jednak rozpoznanie 
i ocena nasilenia strategii Przemianowywanie obiektów, Wprowadzanie ele
mentów nierzeczywistości i Wprowadzanie własnych koncepcji mogło 
w znacznym stopniu zależeć od tego, czy dziecko poprzez swoje wypowiedzi 
pozwoliło oceniającemu zrozumieć sens i istotę własnych działań. Można więc 
podejrzewać, że ocena kreatywności dziecka przy zastosowaniu proponowanej 
przeze mnie metody zależy od językowej sprawności dziecka i że niektórych 
potencjalnie twórczych dzieci nie da się w ten sposób zidentyfikować. Sądzę 
jednak, że taki sąd nie byłby w pełni uzasadniony w świetle tego, co wiemy 
o roli języka w twórczej aktywności dzieci. Warto tu zwrócić uwagę na dwa 
fakty.
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Po pierwsze, mowa dziecka uczestniczy w aktywności twórczej i przyczynia 
się do jej rozwoju, a ponadto za pomocą języka dziecko przejawia swe twórcze 
możliwości (Przetacznik-Gierowska, 1986). Szczególny związek występuje 
między mową a twórczością w zabawie symbolicznej, bo zasadniczo w obu tych 
formach aktywności przejawia się funkcja symboliczna. Właśnie w zabawach 
tematycznych mowa jest podstawowym tworzywem, za pomocą języka dziecko 
określa tematykę, rozwija zabawę, kontroluje jej przebieg, zastępuje rzeczywi
stość i ją przetwarza. Po drugie, istnieje paralela między rozwojem regulacyjnej 
funkcji języka (w znaczeniu mowy skierowanej na rozwiązanie danego proble
mu, ang. task-oriented speech) a rozwojem zdolności dywergencyjnych (Dau
gherty, 1993). Werbalizowanie strategii metapoznawczych zdaje się narastać 
równolegle do rozwoju zdolności dywergencyjnych i można podejrzewać, że dla 
optymalnego funkcjonowania kreatywność musi być powiązana z metapozna- 
niem. Sądzę więc, że dzieci, które podczas badania przejawiały chęć i umiejęt
ność korzystania z tworzywa językowego i które akurat w tej sytuacji potrafiły 
używać języka do tworzenia, dysponują bogatszymi środkami twórczości niż 
dzieci, które działały tylko na płaszczyźnie ruchowo-wyobrażeniowej.

Hipoteza 4, mówiąca o dominacji w działaniach twórczych czynności decy- 
zyjno-kontrolnych nad eksploracyjnymi, pozostaje w zgodzie z wiedzą o bar
dziej autonomicznym i bardziej niezależnym od tworzywa podejściu do zadań 
ze strony osób twórczych. Jednak przewaga czynności decyzyjno-kontrolnych 
nad ewaluacyjno-ekspresyjnymi (Hipoteza 5) nie ma już znaczenia różnicujące
go bardziej i mniej twórcze działania. Wydaje się jednak, że proporcje czynno
ści eksploracyjnych (przygotowawczych), decyzyjno-kontrolnych (wykonaw
czych) i ewaluacyjno-ekspresyjnych (oceniających) są zbyt zależne od konkret
nej sytuacji badawczej, aby uzyskanym wynikom nadawać jakieś ogólne zna
czenie.

Opracowane przeze mnie kategorie metaregulatorów pozwoliły wykazać - 
już u dzieci w wieku przedszkolnym - charakterystyczne cechy stylu działania, 
opisywane w odniesieniu do dorosłych w terminach adaptatywności i innowa
cyjności. Z punktu widzenia osiągnięć twórczych najbardziej korzystne byłoby 
koordynowanie w jednym działaniu obu tych nastawień, tj. nastawienia na efekt 
(wytwór) i nastawienia na czynność (proces) oraz rozwijanie aktywności twór
czej jednocześnie w obu tych kierunkach. Jeśli założymy, że style adaptacyjny 
i innowacyjny stanowią bieguny tego samego kontinuum, taka sytuacja nie wy
daje się możliwa. Bardzo prawdopodobne jednak, że stanowią one dwa całkiem 
odrębne wymiary funkcjonowania człowieka, i to wymiary bardzo podstawowej 
natury, a nie tylko związane z twórczością57. Jeżeli przez adaptatywność rozu
miemy - za M. Kirtonem - precyzję, rzetelność, koncentrację na rozwiązywaniu 
problemów, działanie w sposób wypróbowany, redukowanie problemów, sku
teczność działania, uwzględnianie krytyki, a przez innowacyjność - niezdyscy
plinowanie, zmienność w sposobach myślenia i w postępowaniu, ciągłe odkry
wanie nowych problemów i sposobów ich rozwiązywania, naruszanie obowią

57 Informacja z listownej korespondencji z M. Kirtonem ze stycznia 2003.
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zujących zasad funkcjonowania, koncentrację na wynajdywaniu problemów, 
niewrażliwość na krytykę - to podobne style można zidentyfikować także przy 
układaniu pozostałych analizowanych scenek (których oceny mieściły się 
w zakresie drugiego kwartyla).

Adaptatywność zdaje się być przejawem funkcjonowania opisywanego 
wcześniej mechanizmu czynności celowych i można by do opisu tego mechani
zmu włączyć takie pojęcia, jak: analityczność, konkretność, refleksyjność, za
leżność od pola, konwergencyjność. Z kolei innowacyjność odnosi się do czyn
ności regulowanych przez hipotetyczny mechanizm dążeniowy i mieści w sobie 
globalność, abstrakcyjność, impulsywność, niezależność od pola, dywergencyj- 
ność. „Jeśli Kirton (1976) miał rację twierdząc, że zarówno adaptatorzy, jak 
i innowatorzy osiągają wysoki poziom twórczości, różniąc się jedynie sposobem 
tworzenia, to jest niezwykle ważne, aby zrozumieć, jakie to indywidualne wła
ściwości jednych i drugich zasilają ich potencjał twórczy” - twierdzą G. Puccio, 
D. Treffinger i R. Talbot (1995, s. 160).

Przeprowadzone badania dostarczyły informacji na ten właśnie temat wska
zując, że w mało twórczych działaniach zdecydowanie dominował jeden styl: 
u młodszych dzieci (od 3. do 5. roku życia) styl innowacyjny, a u starszych (od 
6. do 8. roku życia) - adaptacyjny. Tak więc, jednym z powodów, dla których 
zachowanie tych dzieci oceniono jako mało twórcze, wydaje się brak umiejętno
ści zharmonizowania obu tych podejść^ w przeciwieństwie do dzieci, które nie 
tylko stosowały więcej metaregulatorów typu D (Hipoteza 6), ale i umiejętnie 
harmonizowały je z czynnościami sterowanymi „głową”.

8.8. Wnioski

Przedstawione w tym rozdziale wyniki, dotyczące różnic w metaregulacji 
działań bardziej i mniej twórczych, uzasadniają przypuszczenie o odmienności 
mechanizmów organizacji tych działań. W świetle tych wyników jedną 
z przyczyn różnic w przejawianej twórczości może być brak umiejętności 
zharmonizowania czynności sterowanych przez dwa odrębne mechanizmy 
psychologiczne. Nie jest to jednak przyczyna jedyna. Te same badania wskazują 
bowiem, że kolejną przyczyną różnic między działaniem twórczym i mało twór
czym może być także charakter celu działania: dzieci mało twórcze nie miały 
ani nie były w stanie wypracować w trakcie działania dostatecznie spójnej 
i funkcjonalnej jego koncepcji i albo pracowały „na oślep”, albo kierowały się 
jakimś mglistym przeświadczeniem na temat tego, co można by ułożyć. Taka 
struktura jest, jak widać, nieskutecznym standardem regulacji twórczych dzia
łań.

Działanie twórcze zawsze posiada, moim zdaniem, wyjątkową strukturę 
i zawsze stanowi wyjątkowy poziom regulacji stosunków z otoczeniem. Wszel
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kie porównania twórczości czy to do czynności inteligentnych, czy do czynności 
zabawowych - które stanowią tylko niektóre jej części składowe - są niewspół
mierne, „płaskie” i po prostu nieadekwatne. Twórczości po prostu nie da się 
porównywać z żadną inną formą ludzkiego działania, bo powstaje ona na styku 
wielu mechanizmów, jest - a raczej bywa - „iskrzeniem” w „morzu” rutyno
wych zachowań i działań, które stanowiąjej naturalny kontekst i odniesienie.





Rozdział 9

ZNACZENIE UZYSKANYCH DANYCH DLA WIEDZY 
O TWÓRCZOŚCI I ICH EDUKACYJNE IMPLIKACJE

9.1. Nowe rozumienie twórczości dziecięcej i jego konsekwencje

W rozwojowych badaniach nad twórczością zdecydowanie dominuje myśle
nie o tym zjawisku w kategoriach cechy, rozumianej jako zdolność wytwarzania 
nowych pomysłów. W badaniach eksperymentalnych za pomocą metod testo
wych bada się jedynie różnice w poziomie nasilenia tej właściwości, bez stoso
wania zróżnicowanej i kompleksowej diagnostyki, odpowiedniej do badania tak 
skomplikowanego zjawiska. Korelowanie takich, moim zdaniem, uproszczo
nych wskaźników twórczości z innymi właściwościami psychicznymi przynosi 
więc ciągle wieloznaczne wyniki.

W badaniach rozwojowych prowadzonych w poznawczym paradygmacie 
twórczości nieustannie ignoruje się też przetwarzanie afektywne oraz jego dy
namiczne i zmienne związki z procesami poznawczymi. Tymczasem w procesie 
twórczym wytwarzanie łączy się z nieustannym wybieraniem niektórych opcji 
i wyraźnym ukierunkowaniem, z wybiórczością, tendencyjnością, selektywno
ścią, na przykład wpuszczaniem do pamięci operacyjnej tylko ważnych infor
macji (Kasof, 1997). Wobec tego wszystkiego, co się w nim dzieje podczas 
tworzenia, człowiek przejawia różne uczucia, a nie tylko beznamiętnie przetwa
rza informacje. W procesie twórczym system poznawczy pozostaje „we władzy” 
afektu, a wtedy przetwarzanie odbywa się inaczej niż to przewidują koncepcje 
poznawcze. To właśnie emocje mogą być uważane za podstawowe źródło decy
zji, a także kontroli zachowania (Frijda, 1998, s. 108). Brak jednak syntez wyja
śniających, jak operacje poznawcze, emocjonalne i motywacyjne współpracują 
z sobą, niewiele też wiadomo o sterowaniu tym procesem przez człowieka, pod
czas gdy ten, kto tworzy, w jakiś sposób kieruje swoim umysłem i go kontroluje.

W niniejszej pracy proponuję zmianę sposobu rozumienia twórczości i trak
towanie jej nie jako cechy psychicznej lub zdolności, ale jako szczególnej orga
nizacji czynności człowieka, która przejawia się w rozmaitych odmianach, 
a nie tylko w rozmaitym nasileniu. W gruncie rzeczy w elementarnych proce
sach, składających się na twórcze działania, nie ma nic szczególnego, dopiero 



208

ich specyficzna organizacja przynosi nowąjakość działania prowadzącą niekie
dy do nowych i cennych wyników.

W niniejszych badaniach proponuję nie tylko nową konceptualizację twór
czości dziecięcej, ale i nowy sposób jej badania. W przeciwieństwie do metod 
testowych i analizy wytworów, proponuję skupienie uwagi na sposobie działania 
dziecka z przedmiotami w sytuacji, w której nie posiada ono jeszcze gotowych 
schematów działania. Proponuję też analizę działania dziecka na poziomie orga
nizacji tego działania, poprzez rozpoznanie w nim strategii występujących 
u prawdziwych dorosłych twórców. Wybór strategii działania wynika z bardziej 
podstawowych struktur umysłowych zwanych stylami, natomiast same strategie 
pośredniczą między preferowanym sposobem funkcjonowania poznawczego 
a wymaganiami sytuacyjnymi (Messick, 1984, s. 61). Dlatego proponowany 
pomiar twórczych skłonności dziecka jest możliwy tylko wobec jakiegoś trud
nego zadania konstrukcyjno-symbolicznego58, które jednak nie wymaga od nie
go żadnych szczególnych wiadomości ani umiejętności. Zdanie było znacznie 
trudniejsze dla młodszych niż dla starszych dzieci, ale ze względów metodycz
nych wszystkie dzieci pracowały z tym samym zestawem zabawek. W przeciw
nym razie nie można byłoby ukazać rozwojowych zmian w organizacji ich 
działania w tej sytuacji. Wyniki 3-latków należy jednak traktować wyłącznie 
orientacyjnie.

58 Wiele dzieci mówiło z żalem, że nie wiedzą, jak mają układać zabawki na scenie.

Badania potwierdziły możliwość identyfikacji takich twórczych strategii 
w działaniach dziecka w sytuacji zabawowo-zadaniowej, a na ich podstawie - 
możliwość oceny nasycenia tego działania twórczością. Jednakże proponowane 
przeze mnie podejście nie ogranicza się do oceny działania w kategoriach „bar
dziej - mniej twórcze”, ale pozwala też opisać różnice w sposobach tworzenia 
przy uwzględnieniu okoliczności, w których działanie staje się coraz bardziej 
twórcze. Podejście to umożliwia więc identyfikację programujących działanie 
ogólnych struktur psychicznych, które sprzyjają twórczości. Ogólność zaś tych 
struktur i ich stylopodobny charakter stwarza nadzieję, że będą one uruchamiane 
w różnych sytuacjach wymagających twórczości i w różnych okresach życia (co 
należy zbadać). Podejście to oferuje ponadto sposób na uchwycenie mechani
zmów działania w całym spektrum twórczości, bez sztucznego oddzielania od 
siebie mechanizmów poznawczych i afektywnych, aczkolwiek źródłem każdego 
z trzech wyłonionych czynników mogą być inne zasoby. Czynnik „Umiejętności 
twórcze” (Wprowadzanie własnych koncepcji, Porządkowanie, Wprowadzanie 
elementów nierzeczywistości) pochodzi prawdopodobnie przede wszystkim 
z zasobów poznawczych (z mechanizmu czynności celowych) i dlatego inten
sywnie rozwija się z wiekiem. Czynnik „Twórczość spontaniczna” (Wprowa
dzanie ruchu, Wprowadzanie zmian, Przemianowywanie przedmiotów) ma 
swoje źródło głównie w zasobach afektywnych (w mechanizmie dążeniowym). 
Czynnik ten swoją zawartością przypomina zestaw twórczych strategii składają
cych się na playfulness, które przejawiają się w działaniu podejmowanym 
z własnej inicjatywy, a nie w testach. Natomiast czynnik „Motywacja do two- 
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rżenia” (Wykorzystywanie zróżnicowanego tworzywa, Przywiązywanie wagi do 
wykonywanej czynności) powstaje w obu tych podstawowych systemach. Dwa 
czynniki wyodrębnione z danych uzyskanych podczas drugiego układania sce
nek, wskazują na dwa podstawowe, poznawcze i afektywne, źródła twórczości.

Przedmiotem badania programowo było wyłącznie działanie dziecka, a nie 
jego cechy osobowe ani właściwości wytworów tego działania. Moim zdaniem, 
poznanie mechanizmów działania w odniesieniu do dzieci jest - z powodów 
omówionych w rozdziale 1.1.4 - psychologicznie bardziej istotne niż badanie 
twórczych zdolności czy twórczych wytworów. Naturalnie wiele cech wytwo
rów zawiera się w strategiach działania (uporządkowanie, koncepcyjność, uroz
maicenie etc.), ale celowo nie stosowano żadnych zewnętrznych od samego 
działania kryteriów oceny. Strategie zaś były ocenianie tylko ze względu na ich 
wkład do twórczego działania.

9.2. Rozwój twórczości na tle uzyskanych wyników

Znaczenie uzyskanych danych można rozpatrywać w kontekście budowy 
teorii rozwoju twórczości oraz roli różnic intraindywidualnych w procesach 
rozwojowych. Wyniki badań, prezentowanych w rozdziale 6 i 7, sugerują, że 
twórczość nie jest strukturą zaznaczającą się wcześnie w rozwoju, ale rodzi się 
dopiero razem z rozwojem struktury i organizacji mechanizmów działania, że 
jest wypadkową, wynikiem albo integracją różnych sfer funkcjonowania 
i narasta razem z powstawaniem w umyśle człowieka twórczych celów oraz 
systemów wartości. Do tego rozwoju przyczyniają się liczne formy prototwór- 
czości (czynnik 2), ale także rozwój poznawczy (czynnik 1) oraz rozwój odpo
wiedniej motywacji (czynnik 3). Efektem zaś procesów rozwojowych jest nie 
tylko większe nasycenie twórczością działania dziecka w sytuacji zabawowo- 
-zadaniowej, ale i indywidualne zróżnicowanie sposobów twórczego działania 
w tej sytuacji.

Możliwość sformułowania tego drugiego wniosku przyniosło spojrzenie na 
mechanizm twórczego działania jako na zwarty system kilku wybranych strate
gii. Na tym - początkowym wszakże - etapie badań potencjalna złożoność sys
temu regulacji twórczych działań została celowo ograniczona do kilku ważniej
szych strategii, aby zilustrować zmiany, jakim w trakcie rozwoju podlega cały 
ten system59. Analizy profilowe, pokazując wewnątrzsystemowe przekształcenia 
mechanizmów, skonfrontowane ze zmianami w zakresie wyniku globalnego, 
pozwoliły na głębsze zrozumienie intrapsychicznych zmian rozwojowych 
i przyjęcie modelu cyklicznego jako najbardziej prawdopodobnego modelu 
zmian ograniczonych do badanej dziedziny aktywności.

59 Im więcej elementów systemu bierze się pod uwagę, tym trudniej czytelnie przedstawić 
zmieniające się w czasie relacje między nimi.
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9.3. Nowe ujęcie mechanizmów twórczości

Badania wykazały, że w standardowej sytuacji zabawowo-zadaniowej dzieci 
przejawiają różnorodne formy działania, w tym także różnorodne sposoby two
rzenia, w znaczeniu rozwiązywania całego zespołu powiązanych z sobą proble
mów. Jakościowe różnice między twórczym a nietwórczym podejściem do za
dania dają się sprowadzać do stosowania przez dzieci nietwórcze strategii sa- 
moograniczających własną aktywność. Dzieci nietwórcze - w przeciwieństwie 
do dzieci twórczych - układały najczęściej tylko jeden raz, układały krótko, 
a tym samym nie dawały sobie szansy na głębsze zapoznanie się z materiałem, 
nie eksplorowały tego materiału, nie starały się dookreślić zadania, nie próbo
wały różnych możliwości czy kierunków działania, zbyt szybko decydowały, co 
układać, układały w sposób nieprzemyślany, podtrzymywały dany kierunek 
działania, nic nie zmieniały, choć były niezadowolone z tego, co ułożyły. Odno
sząc te zachowania do strukturalnego modelu regulacji czynności twórczych, 
można powiedzieć, że dzieci mniej i bardziej twórcze charakteryzują się od
miennymi mechanizmami samoregulacji działania.

Na poziomie samoregulacji poznawczej dzieci twórcze rozwijały zarówno 
reprezentację danych wyjściowych, próbując, co można by ułożyć, jak 
i reprezentację celu, decydując się na wybór jakiegoś pomysłu w zarysie. 
U tych dzieci reprezentacja sytuacji miała więc charakter „twórczogenny” (zob. 
Trzebiński, 1993, s. 50), do czego przyczyniły się wszystkie czynniki wymie
nione w strukturalnym modelu organizacji twórczych działań (szczegółowe 
zależności przyczynowe należy dopiero ustalić w badaniach eksperymental
nych). Ich mniej twórczy rówieśnicy albo nie rozwijali reprezentacji danych 
(w strategiach unikania czy schematycznych), albo reprezentacji celu (w strate
giach eksploracyjnych czy ogólnikowych), albo obu tych struktur reprezentacji. 
Ponadto grupa twórcza - w przeciwieństwie do mało twórczej - monitorowała 
własne działanie, dokonywała poprawek i korekt, łącznie z całkowitym zmie
nianiem koncepcji na inną koncepcję, ale układając scenę, zawsze kierowała się 
jakąś koncepcją całości.

Z wymienionymi strategiami samoregulacji poznawczej (inaczej strategiami 
metapoznawczymi) w grupie twórczej korespondowały strategie samoregulacji 
motywacyjnej (inaczej strategie metamotywacyjne). Dzieci te były bardzo zaan
gażowane w zadanie, zainteresowane wynikiem, ponawiały próby 
i konsekwentnie zmierzały do celu, co zwrotnie przyczyniało się do rozwoju 
specyficznej, korzystnej dla twórczości samoregulacji poznawczej. Można się 
spodziewać, że różnice w sposobach organizacji działania między dziećmi bar
dziej i mniej twórczymi na poziomie samoregulacji przekładają się na różnice 
w zakresie stosowanych strategii poznawczych i motywacyjnych, które miesz
czą w sobie także strategie proponowane przeze mnie jako wymiary twórczego 
funkcjonowania. Proces tych transformacji, podobnie jak proces koordynacji 
strategii (zasad działania) i operacji elementarnych (treści i możliwości działa
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nia), wymaga gruntownych badań eksperymentalnych. Na podstawie uzyska
nych przeze mnie danych można jedynie stwierdzić, że dzieci bardziej twórcze 
częściej niż ich mniej twórczy rówieśnicy stosowały strategie selekcjonowania 
informacji, wypróbowywania, strukturowania i dopełniania, łamania granic, 
częściej podejmowały ryzyko i poddawały się emocjom oraz przejawiały chęć 
rozwijania pomysłu, ale nie można szczegółowo opisać charakteru ani kierunku 
zależności między tymi systemami regulacji. Wyniki badań i zdrowy rozsądek 
sugerują, że jest to zależność dwukierunkowa, przy czym najistotniejszą rolę 
w organizowaniu twórczego działania zdają się odgrywać procesy rozgrywające 
się na poziomie samoregulacji, które prowadzą, po pierwsze, do utworzenia 
specyficznej Umysłowej Reprezentacji Problemu (URP), czyli danych wyjścio
wych i końcowego celu działania w zarysie, a po drugie, do uformowania 
i uczynnienia intencji działania na rzecz tego ledwie zarysowanego celu.

Wyniki badań wskazują, że w miarę kolejnych prób wyniki w Scenoteście 
ulegały zmianom, ale postępy dzieci miały różną skalę. W świetle tych rezulta
tów twórczość zdaje się być zarówno ogólnym i stałym, a jednocześnie 
zmiennym, okazjonalnym sposobem zachowania, rodzajem drzemiącej 
w człowieku siły, którą może on zintensyfikować lub całkiem zmarnować.

Wyniki badań przedstawionych w rozdziale 8 dostarczyły też empirycznych 
argumentów na rzecz tezy o specyficznej dialektycznej organizacji mechani
zmów twórczości, która, jak dotąd, nie wyszła poza ramy teoretycznych rozwa
żań.

9.4. Diagnostyczna i prognostyczna wartość proponowanych 
wskaźników twórczości dziecięcej

Jaką wartość diagnostyczną mają wskaźniki twórczości uzyskane w tym ba
daniu? Czy można je odnieść do każdej sytuacji zadaniowej? Czy na podstawie 
uzyskanych wyników można wnioskować o potencjale twórczym dziecka?

Wnioskowanie o twórczym potencjale dziecka na podstawie przebiegu 
i organizacji jego zachowania w sytuacji zabawy uzasadnia nie tylko zewnętrzne 
podobieństwo zabawy i twórczości, ale udział w tych obu typach aktywności 
procesów symbolizacji oraz analogie dotyczące ich organizacji (zob. Kubicka, 
2000). Wnioskowanie, o którym mowa, jest uzasadnione, po warunkiem że po 
pierwsze, sytuacja testowa jest modelem rzeczywistej sytuacji życiowej, a po 
drugie, że sytuacja testowa jest próbką z uniwersum zachowań osoby badanej 
(Paluchowski, 1991).

Pierwszy warunek jest bez wątpienia spełniony, bo zabawa to typowa forma 
czynności dziecka w wieku przedszkolnym. Wykazano zresztą, że u dzieci pre
dyspozycja do angażowania się w zabawę symboliczną jest związana z wysokim 
poziomem płynności ideacyjnej - uchodzącej za miarę twórczości (Moran, Sa- 
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wyers, Fu, Milgram, 1984; Graham, Sawyers, DeBord, 1989), że zabawy sym
boliczne są dobrym predyktorem kreatywności w późniejszym okresie życia 
(Dansky, 1980; Sutton-Smith, 1992), a także dobrego przystosowania (Pellegri
ni, 1992; Russ, 1998). Wynikałoby stąd, że twórczość dziecka wyraża się głów
nie poprzez to, jak ono się bawi. Jeżeli „aktywność twórcza, w tym także języ
kowa, jest dla dziecka po prostu radością działania, zabawą, przyjemnością wy
pływającą z odkrywania i przetwarzania wciąż nowych dziedzin rzeczywistości, 
z możliwości realizacji samego siebie i ekspresji swych stanów i przeżyć emo
cjonalnych” (Przetacznik-Gierowska, 1986, s. 17), to jej badanie w zabawowym 
kontekście powinno dostarczyć trafnych informacji na temat jego kreatywności.

Co do drugiego warunku, to należałoby sprawdzić, czy powtórne i kolejne 
badanie przynosi podobne wyniki, a zwłaszcza badać kreatywność dziecka in
nymi metodami i w odniesieniu do innych form aktywności. Dane pochodzące 
od dzieci, które układały dwie scenki, sugerują, że przy powtórnym układaniu 
scenki poziom kreatywności nieco się zwiększa, ale dzieci pracują w podobnym 
stylu. Dla ustalenia związków między tym, jak dziecko się bawi a jego kreatyw
nością w dorosłym życiu, niezbędne są jednak badania longitudinalne.

Czy jednak prognozowanie w dziedzinie twórczości, a zwłaszcza prognozo
wanie oparte na proponowanych wskaźnikach, ma jakiś sens w odniesieniu do 
(małych) dzieci?

Potencjał twórczy, rozumiany w kategoriach opisanych wyżej strategii, może 
przekształcić się w dalszym życiu w twórczość zmaterializowaną w postaci 
konkretnych wytworów w danej dziedzinie działalności człowieka. Aby jednak 
odpowiedzieć na postawione wyżej pytanie, należy ustalić związki między po
tencjałem twórczym, przejawianym przez dziecko w wieku przedszkolnym 
w zabawie, a jego twórczym zachowaniem w przyszłości w innych dziedzi
nach (np. w nauce). Obecnie zdania na ten temat są podzielone. E.P. Torrance 
uważa, że prognozowanie na podstawie wyników jego testów, badających płyn
ność, giętkość, oryginalność i opracowanie pomysłów, jest trafne i pożądane 
(Torrance, 1969). Z rozważań L. Wygotskiego można wnioskować o braku bez
pośrednich związków między twórczością dziecięcą a twórczością w dorosłym 
życiu, bowiem twórczość dzieci opiera się na całkowicie odmiennych mechani
zmach psychologicznych niż dorosłych: jest synkretyczna, nieukierunkowana 
(we wszystkim, co dziecko robi po trochu), jej motywem jest sama przyjemność, 
cechuje ją mała wytrwałość etc. W toku rozwoju twórczość dziecka podlega 
zmianom tak dalece, że prognozowanie staje się bezużyteczne (Wygotski, 
1967).

Wydaje się jednak, że zakres prognoz dokonywanych na podstawie każdej 
metody zależy od dwóch czynników: od wieku badanych osób i od natury 
przewidywanych zachowań. W odniesieniu do twórczości prognozowanie jest 
zawsze obarczone dużym ryzykiem błędu. Przewidywania można formułować 
na podstawie danych dotyczących tzw. pierwszego poziomu organizacji czyn
ności (cech bazalnych, komponent wykonawczych, operacji wykonawczych, 
zdolności) bądź drugiego poziomu organizacji czynności (układów progra
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mujących, metakomponent, strategii). Zdaniem Obuchowskiego, prognozowanie 
na podstawie cech bazalnych umożliwia tylko formułowanie prognoz negatyw
nych, w gruncie rzeczy nie potrafimy bowiem w istotny sposób wpływać na te 
właśnie właściwości człowieka. „Prognoza pozytywna dotycząca tego, co dana 
osoba zrobi (podkreślenie moje, D.K.), musi brać w rachubę głównie charakte
rystykę programującego układu osobowości” (Obuchowski, 1985, s. 301), 
a „sprawności realizacyjne są i powinny być traktowane jako czynnik drugo
rzędny (...) wobec tego, jak człowiek rozumie świat i do czego dąży w tym 
świecie” (s. 320). Wprawdzie układ programujący podlega w toku rozwoju 
dziecka bardzo znacznym przeobrażeniom, to jednak preferencje i skłonności - 
jako elementy tego układu - wydają się w sytuacjach potencjalnie twórczych 
lepszym prognostykiem przyszłych zachowań dziecka niż zdolności twórcze. 
Wykorzystanie potencjalnych zdolności zależy przecież w dużym stopniu od 
oceny sytuacji i zaprogramowania działań stosownych w tej sytuacji. Naturalnie, 
trzeba w dalszej kolejności zbadać, czy indywidualne układy strategii oznaczają 
stałe sposoby organizacji zachowania dziecka w różnych potencjalnie twór
czych sytuacjach i ocenić, w jakim zakresie ulegają one zmianom. Prace nad 
uściśleniem pojęcia potencjału twórczego na poziomie organizacji czynności 
dziecka wymagają więc kontynuacji, a skłania do tego ekologiczna trafność tego 
podejścia.

9.5. Edukacyjne implikacje czynnościowej koncepcji twórczości

Analizując dostępne narzędzia diagnostyczne, razem z ich zapleczem teore
tycznym, stosując rozmaite techniki treningowe oraz pracując nad własną tech
niką stymulacji zachowań twórczych u dzieci (Kubicka, 1996), doszłam do 
wniosku, że większość psychologicznych modeli twórczości to modele nie tylko 
mało przydatne do badań nad twórczością dzieci, ale przede wszystkim mało 
przydatne do planowania i organizowania długofalowych zabiegów edukacyj
nych, skierowanych na wychowywanie dzieci na twórczych ludzi. Podobnie 
jak laboratoryjne modele uczenia się nie wyczerpują całego bogactwa i odmian 
uczenia się w naturalnych warunkach (np. w kontekście szkolnym), tak też mo
dele twórczości, skoncentrowane na operacjach elementarnych i strategiach 
poznawczych, zbyt małą wagę przywiązują do złożonych wielopoziomowych 
relacji w obrębie osobowości człowieka. W efekcie oferują one do celów eduka
cyjnych rozmaite propozycje treningowe oparte na mechanizmach uczenia się 
i wyizolowane z całokształtu czynności dziecka, gdy tymczasem efektywne 
działania edukacyjne odnoszą się zawsze do człowieka jako całości, a nie do 
poszczególnych funkcji czy procesów. Sądziłam więc, że ujęcie twórczości 
w paradygmat czynnościowy, poza umożliwieniem badania procesów rozwojo
wych, pozwoli lepiej odnieść wyniki tych badań do praktyki edukacyjnej.
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W stosowanych dotąd treningach twórczości zwraca przede wszystkim uwa
gę brak transferu między różnymi dziedzinami aktywności (Mansfield, Busse, 
Krepelka, 1978; Mayer, 1992). Jest tak dlatego, że efekty treningów w postaci 
przyrostu wprawy w zakresie poszczególnych umiejętności nie oznaczają zmian 
rozwojowych (Kubicka, materiały nieopublikowane; Paluchowski, Homowska, 
1988). Wprawdzie uczenie się wspomaga rozwój rozmaitych funkcji i czynno
ści, ale jest tylko jednym z czynników rozwoju, którego nie można z rozwojem 
utożsamiać (Kubicka, 1998b). O rozwoju świadczą zmiany w organizacji 
funkcjonowania, a zatem w wyniku odzdziaływań edukacyjnych należałoby 
doprowadzić do powstania jakościowych zmian w organizacji zachowań twór
czych, a nie tylko do ilościowych zmian w poszczególnych wskaźnikach.

Potoczne obserwacje oraz wyniki badań wyraźnie dowodzą, że odhamowanie, 
nauka posługiwania się operacjami i strategiami twórczymi nie rozwijają twórcze
go człowieka, co najwyżej na pewien czas zwiększają jego twórcze umiejętności. 
Znajomość, a nawet umiejętność stosowania strategii adekwatnych do sytuacji 
wcale nie jest równoznaczna z powodzeniem w twórczym działaniu. W badaniach 
nad stosowaniem nowo nabytych strategii uczenia się wykryto zaskakujące zjawi
sko, które stawia pod znakiem zapytania założenie dotyczące transferu wszelkich 
kompetencji i umiejętności. Chodzi mianowicie oto, że ludzie w ogóle sponta
nicznie nie używają strategii, których się ostatnio uczyli, nawet jeśli doskonale je 
opanowali (Detterman, Sternberg, 1993). Powody tego zjawiska omawia Pressey 
(1995), argumentując, że proces nabywania umiejętności strategicznych wy
maga całych lat doświadczeń pod kierunkiem osób, które potrafią konstru
ować rusztowania dla wyłaniających się stopniowo umiejętności metaregula- 
cyjnych. Umiejętności te nabywa się stopniowo w toku długotrwałych zabiegów 
wychowawczych, a nie doraźnych ćwiczeń.

Pojęcie twórczości wykracza dziś daleko poza sferę intelektualnego funkcjo
nowania człowieka, będąc indywidualnym i bardzo subiektywnym sposobem 
interpretowania świata jako obszaru aktywności, który umożliwia lub wymaga 
wprowadzania zmian i ulepszeń. Dla twórczego człowieka każdy fragment ota
czającej rzeczywistości może stać się twórczym zadaniem, o ile dostrzeże on 
w nim możliwość lub potrzebę zmiany oraz będzie chciał i umiał zwiększyć 
ilość i plastyczność wewnętrznych programów umysłowych. Z tego nowego 
modelu twórczości wynika konieczność kształtowania u ludzi całego systemu 
twórczych umiejętności i postaw. W tym celu należałoby m.in.: (1) budować 
standardy idealne, czyli przekonania, jak mogłoby być, ponieważ brak takich 
standardów uniemożliwia powstanie napięcia motywacyjnego i człowiek 
w ogóle nie podejmie twórczych czynności, (2) rozwijać wartość tworzenia 
samego w sobie tak, aby to była pożądana aktywność podmiotu i korzystna dla 
niego, (3) stwarzać warunki samodzielnego formułowania zbioru możliwości 
(celów, działań, sposobów, środków), (4) uczyć przewidywania konsekwencji 
decyzji i działań z naciskiem na możliwości (sukcesy), a nie ograniczenia (po
rażki), (5) dawać szanse wybierania różnych opcji, (6) nauczyć podejmowania 
ryzyka i akceptowania niepewności, (7) rozwijać umiejętność bycia w mniejszo
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ści lub w opozycji, (8) uczyć zasad myślenia specyficznych dla czynności twór
czych, (9) dostarczać energii w trakcie działań twórczych, np. pozytywnych 
emocji, (10) zapewniać poczucie sukcesu w sensie wartości symbolicznych, 
a nie wartości użytkowych (Kubicka, 2002).

Patrząc na twórczość z tej perspektywy, trzeba zauważyć ograniczoną przy
datność tych propozycji edukacyjnych, w których rozwija się tylko wybrane 
fragmenty struktury czynności twórczych. Dzięki treningom można nauczyć się 
wielu pożytecznych technik i umiejętności oraz pozbyć się niektórych barier 
ograniczających nasze możliwości twórcze. I najczęściej tego właśnie oczeku
jemy od treningu twórczości. Trening jednak daje prawdziwą korzyść dopiero 
wtedy, gdy potrafimy zastosować potem te umiejętności w innych, nietrenowa- 
nych sytuacjach, co zdaniem wielu badaczy zdarza się rzadko lub wcale. Stąd 
biorą się naciski, aby poszerzyć zakres ćwiczeń o aspekt metapoznawczy oraz 
tzw. aktualizację, czyli stosowanie tych umiejętności do prawdziwego tworze
nia, które angażuje człowieka na najbardziej osobowym i podmiotowym pozio
mie jego zdolności i tożsamości. Najnowsze programy edukacyjne w tej dzie
dzinie wprowadzają podstawowe teorie procesu twórczego właśnie po to, aby 
wzmóc metapoznawczą świadomość tych procesów i pomóc człowiekowi oce
nić swoje twórcze zasoby (zob. Borzęcki, Okraszewski, Rakowiecka, Szmidt, 
1996; Okraszewski, Rakowiecka, Szmidt, 1997).

Zgodnie z tym, co wiadomo dziś o procesach i czynnościach twórczych, tre
ning powinien obejmować co najmniej cztery kierunki oddziaływań: 
(1) rozwijanie świadomości własnej twórczości, (2) rozwijanie rozumienia prze
biegu tego procesu, (3) naukę technik, (4) rozwijanie podmiotowych zastosowań 
tych umiejętności i ich aktualizowanie. Im więcej z tych elementów zawiera 
dana propozycja treningowa, tym więcej szans, że nasze twórcze zasoby rze
czywiście wzrosną. Z powodu złożoności tych struktur nie można oczekiwać 
sukcesów w krótkim czasie. Procedury rozwijania twórczości to długofalowe 
zabiegi aktywizujące raczej procesy rozwojowe niż procesy uczenia się, które 
praktycznie trwają przez całe życie. Nie wystarczy tylko poinstruować ludzi, co 
trzeba robić w tym kierunku, trzeba ich ponadto przyzwyczaić, aby sami nie
ustannie podejmowali różne czynności twórcze i przekonać ich, że to dla nich 
i przydatne, i ważne. W tym zakresie szczególnie istotne zadanie należy do in
stytucji edukacyjnych, które powinny rozpoznać i „zagospodarować” dziecięcy 
potencjał twórczy w trakcie nauki szkolnej. Natomiast osiągnięcia w dorosłym 
życiu są możliwe dzięki podejmowanym wysiłkom autokreacji i autoedukacji.





ANEKS

1. Scenotest: szczegółowy plan obserwacji i interpretacji testu dla 
celów klinicznych

1. Zachowanie dziecka w nowej sytuacji w momencie rozpoczęcia badania: 
inicjatywa, pewność siebie, energia vs zahamowanie, lęk, niepewność etc.

2. Zachowanie i komentarze słowne dziecka w czasie konstruowania scenki
i podczas rozmowy końcowej:

- wyraża zadowolenie czy nudę;
- ma wiele pomysłów czy mało;
-jest oryginalne czy konwencjonalne;
- ma fantazję czy trzyma się rzeczywistości;
-jest niezależne czy uległe;
- przejawia małą czy wzmożoną emocjonalność;
- uwzględnia kolorystykę czy nie.

3. Tematyka scenki: udział elementów realistycznych (rzeczywiste fakty 
z życia) i nierealistycznych (odnoszących się do życia wewnętrznego, lęków 
i pragnień osoby).

4. Użyte środki i ich psychologiczne znaczenie:
- czy scenka jest statyczna, czy wprowadzono elementy dynamicznej zabawy; 
-jak wiele elementów użyto i wjakich one pozostają relacjach;
- jakie figurki zostały wybrane, jak się nazywają, jakie role pełnią, jakimi ce

chami się odznaczają;
- w jaki sposób figurki są traktowane podczas konstruowania sceny;
-wjakich pozostają relacjach;
- czy jakieś figurki zostały ostentacyjnie pominięte;
- czy dziecko manipuluje figurkami zdecydowanie, czy z wahaniem;
- czy zmienia coś w ich postawie;
- czy myśl dziecka idzie w jednym kierunku;
- czy i jak scenka jest zmieniana podczas konstruowania;
-jak scenka jest rozłożona przestrzennie;
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- czy sąjakieś granice;
- czy scenka jest dwu- czy trzywymiarowa i jaki wymiar szczególnie dominuje 

(wysokość, szerokość, głębokość);
- czy poziom konstrukcji jest odpowiedni do wieku dziecka, do materiału Sce

notestu;
- czy dziecko odkrywa techniczne właściwości materiału i uwzględnia je 

w konstrukcji;
- z jaką szybkością pracuje i jakie są cechy szczególne zachowań ruchowych;
- czy zmienia coś po zakończeniu, czy dokonuje poprawek.

5. Celowość działań:
- posiadanie planu konstrukcji i działanie według tego planu;
- stosunek do zbudowanej scenki (poprawki, korekty, zmiany), od względnej 

dokładności poprzez pedanterię do zachowań kompulsywnych.

6. Udział elementów świadomych i nieświadomych w konstruowaniu scenki:
- do jakiego stopnia dziecko opisuje rzeczywistość (porównaj z rzeczywistą 

sytuacją dziecka);
- pod jakim względem opis odbiega od rzeczywistości, czego dziecko się oba

wia i czego pragnie;
- w jakim stopniu jest świadome tego, co przedstawia w scence i jej opisie:

• nie wie, że przedstawia rzeczywistość (nieświadome elementy);
• wie, że przedstawia rzeczywistość;
• nie wie, że przedstawia własne pragnienia i lęki;
• wie, że przedstawia własne pragnienia i lęki (nieświadome elementy);

- jak dużo można jeszcze wyłonić za pomocą pytań, a co jest zupełnie poza 
świadomą refleksją.

7. Nieświadome postawy dziecka:
a) wobec osób reprezentowanych przez poszczególne figurki:
- to, kim są te osoby dla dziecka i uczucia, jakie one wzbudzają w dziecku, 

przejawiają się: w konstrukcji sceny, w gestach postaci, w relacjach między 
postaciami i innymi elementami;

b) z jaką postacią identyfikuje się osoba badana (jakiej postaci nadaje ona 
obiektywnie, subiektywnie lub nieświadomie własne cechy). Można dojść do 
tego drogą eliminacji pozostałych użytych figur;

c) symbolika w użyciu figur zwierzęcych i innych elementów (np. samocho
dów);

d) sposób wykorzystania pozostałych elementów.

8. Splot świadomych i nieświadomych tendencji w scence i komentarzu do 
scenki:

-jakie pragnienia i potrzeby są przejawiane w scence;
-jak dziecko spostrzega swoje otoczenie społeczne;
-jakie są wewnętrzne problemy osoby badanej.
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2. Materiał użyty w badaniach

1) postacie rzeczywiste (5 figurek dzieci i 5 figurek dorosłych);
2) postacie wyimaginowane (aniołek, bałwan, krasnoludek);
3) zwierzęta (krowa, świnka, piesek, ptak, kura, gęś, bocian, lis, małpa, kroko

dyl);
4) rośliny (3 trawniki, 5 różnych drzew);
5) pojazdy (lokomotywa i trzy wagoniki, dwa różne samochody);
6) sprzęty (drewniany fotel, fotelik z podnoszoną klapą - ubikacja, leżak, tablica 

szkolna);
7) przedmioty domowego użytku (teczka szkolna, wiaderko, miska, dzbanek, 

łopatka, trzepaczka, 4 kubki ozdobione kwiatkami);
8) przedmioty nieokreślone (kawałek futerka, kawałek tkaniny w drobną kratkę, 

kawałek czerwonego błyszczącego plastiku w kształcie miseczki - „klejnot”, 
walec - „słup ogłoszeniowy”, drewniana okrągła tacka);

9) klocki (25 klocków różnej wielkości i kształtu w czterech kolorach: żółtym, 
czerwonym, zielonym i niebieskim).

3. Konstrukcja pomiaru

Jakościowe charakterystyki strategii przełożono na zmienne ilościowe, kon
struując skale próbek zachowań. Poniżej przedstawiam:
1) definicje zmiennych;
2) obserwowalne wskaźniki, na podstawie których można w miarę dokładnie 

określić nasilenie danej strategii (zmiennej) w zachowaniu dziecka;
3) kryteria przypisywania zachowań do danej kategorii liczbowej, czyli kryteria 

przyznawania określonej ilości punktów za dane zachowanie.

1. Porządkowanie (PO) to wiązanie wszystkich używanych elementów w spójną 
i logiczną całość. Wskaźnikiem tendencji porządkujących jest liczba i rodzaj 
związków między elementami oraz sposób ich budowania i opisywania.

1 punkt: Uporządkowania geometryczne (rzędy, koła, pary, szeregi, wieże) lub 
pojedyncze dwuelementowe związki strukturalne czy funkcjonalne (dziecko 
na psie, kobieta z dzbankiem, matka i ojciec). Zdecydowana przewaga poje
dynczych elementów niepowiązanych z innymi.

2 punkty: Pojedyncze wieloelementowe układy prototematyczne, czyli minica- 
łości (las, pałac, pole) albo liczne 2-3-elementowe. Dużo elementów niepo
wiązanych z innymi ani z minicałościami. Opisy podawane przez dziecko 
ogólnikowe, nie obejmują całości konstrukcji (dom, bal, miasto).

3 punkty: Co najmniej dwa układy prototematyczne niepowiązane z sobą. Poje
dyncze elementy izolowane, większość wchodzi w skład minicałości. Początki 
logicznej spójności w opisach scenek.

4 punkty: Pomysł wiążący układy prototematyczne w jedną spójną całość.
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2. Wykorzystywanie zróżnicowanego tworzywa (ZR) to posługiwanie się mate
riałem konstrukcyjnym w szerokim zakresie jego możliwości. Wskazuje na to 
liczba i kategorialne zróżnicowanie użytych elementów, czyli używanie do 
budowy scenki wszystkich 9 kategorii zabawek.

1 punkt: Przewaga elementów jednego lub dwóch rodzajów tworzywa (np. sami 
ludzie i zwierzęta lub same klocki), przy czym ich liczba nie przekracza 27.

2 punkty: Przewaga trzech, czterech typów materiału (np. ludzie, zwierzęta 
i rośliny) i nieco więcej elementów (od 28 do 42).

3 punkty: Występują prawie wszystkie typy zabawek w znacznej liczbie, 
a ogółem dziecko użyło więcej niż przeciętnie elementów (od 43 do 56).

4 punkty: Uwzględnienie prawie wszystkich rodzajów figurek przy użyciu łącz
nie powyżej 56 elementów.

3. Wprowadzanie ruchu i/lub zdarzeń (DY) to podejmowanie przez dziecko 
podczas układania scenki zabawy manipulacyjnej lub tematycznej, a więc dy
namizowanie statycznej scenki. Wskaźnikiem dynamizowania zachowania jest 
liczba i rodzaj wprowadzonych czynności zabawowych.

1 punkt: Brak akcji i jakichkolwiek form dynamicznych.
2 punkty: Wprowadzenie zabawy manipulacyjnej (np. jeżdżenie autem, skoki 

zwierzętami), pojedynczych różnych lub licznych takich samych elementów 
zabawy tematycznej (np. karmienie, bijatyka, śpiewanie, zrywanie jabłek).

3 punkty: Kilka różnych elementów zabawy tematycznej i proste ciągi czynno
ści, np. śpią - budzą się - ubierają się.

4 punkty: Wprowadzenie rozwiniętego wątku tematycznego jako ciągu wyda
rzeń, np. dziecko przedstawia powiązane z sobą wydarzenia, które miały miej
sce podczas lata lub dnia (np. urodziny).

4. Wprowadzanie zmian w konstrukcji (ZM) to tendencja do korygowania prze
biegu działania. Strategię tę rozpoznajemy po liczbie oraz jakości zmian 
i modyfikacji każdej scenki podczas jej układania.

1 punkt: Brak zmian lub pojedyncze zmiany położenia elementów w trakcie 
konstrukcji.

2 punkty: Kilka zmian dotyczących wyłącznie położenia elementów.
3 punkty: Liczne modyfikacje konstrukcji i odłożenia, ale bez zmiany wiodącej 

organizacji sceny.
4 punkty: Radykalne zmiany układu sceny i przedstawionej sytuacji, np. dziecko 

najpierw układa szkołę, a potem zmienia pomysł i układa wesele.

5. Przemianowywanie obiektów (PRZ) to używanie obiektów w innych zastoso
waniach niż typowe. Wskaźnikiem tej właściwości jest ilość elementów uży
tych niezgodnie z ich typową funkcją.

1 punkt: Użycie wszystkich elementów zgodnie z ich typowymi rolami 
i funkcjami (rodzice, dzieci, zwierzęta) oraz stosowanie typowych schematów 
czynnościowych.
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2 punkty: Pojedyncze przemianowywanie rzeczy lub osób. Pojedyncze nowe 
schematy czynnościowe i nowe widzenie przedmiotów (w tym klocki zamie
niane w coś innego niż rzeczy, np. w rośliny, ludzi, chmury, wodę, a zwierzęta 
w zabawki).

3 punkty: Liczne przemianowywania obiektów w jednej scence, np. futerko jako 
śnieg, dywan, piach na plaży, siano, trawnik. Nietypowe połączenia pojedyn
czych elementów, np. królewicz galopuje na krowie, lis jeździ autem, krowa 
sika do ubikacji.

4 punkty: Przemianowywanie wszystkich elementów, nadawanie układom ele
mentów nowych znaczeń i naginanie do nich wszystkich dostępnych środków, 
np. w scence „Szopka ”.

6. Wprowadzanie elementów nierzeczywistości (NI) to tendencja do odrywania 
się od realnego świata w stronę świata nierzeczywistego. Jej wskaźnikiem jest 
liczba i zakres wprowadzonych do scenki treści fantastycznych.

1 punkt: Użycie elementów jako przedmiotów do ustawiania (tu i teraz), a nie 
zabawek, które coś znaczą i coś przedstawiają.

2 punkty: Realizm znaczeniowy. Przedstawianie wyłącznie realistycznych sytu
acji i zdarzeń, np. występ w przedszkolu, sklep zoologiczny, u fryzjera.

3 punkty: Realizm pomieszany z fantazją, np. dom na kółkach, cudowne drze
wo, zwierzęta zaproszone na przyjęcie urodzinowe, król i złodziej etc.

4 punkty: Tematyka całkowicie nierzeczywista, np. Śpiąca Królewna, Mars 
i kosmici.

7. Wprowadzanie własnych koncepcji (WŁ) to nadawanie własnych znaczeń 
układom elementów i podporządkowywanie materiału testowego własnej kon
cepcji. Wskazuje na to liczba i rodzaj wytworzonych znaczeń oraz stopień ich 
niezależności od cech materiału konstrukcyjnego.

1 punkt: Brak własnej inicjatywy i wybiórczości. Dziecko opróżnia kolejne 
przegródki w pudle z elementami testu i znajduje dla nich miejsce na scenie. 
Często nie wie, co oznacza dany element, ale ustawia go na scenie, pyta, gdzie 
go dać, twierdzi, że się już nie zmieści etc.

2 punkty: Elementarna inicjatywa i wybory. Tematyka, układ, wyobrażone sytu
acje i wszystkie czynności dziecka podyktowane są całkowicie właściwościa
mi materiału testowego (ogród zoologiczny, wieś, park, ogród, dom, rodzina 
i czynności rodzinne).

3 punkty: Wzbogacona inicjatywa. Większy wkład dziecka w nadawanie zna
czeń swej konstrukcji, scena bardziej rozbudowana, ale nadal tematykę narzu
ca materiał testowy (szkoła, skrzyżowanie, cyrk, ludzie na plaży).

4 punkty: Całkowicie własna, niezależna od materiału konstrukcyjnego wizja 
scenki (szopka, planety).

8. Przywiązywanie wagi do wykonywanej czynności (WA) to przejawianie zain
teresowania czynnością, poświęcanie jej czasu i wysiłku.

1 punkt: Słaba koncentracja na czynności, praca byle jak i krótka (do 8 minut).
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2 punkty: Dość znaczne zainteresowanie układaniem scenki, ale przy tym częste 
odbieganie od tej czynności w myślach lub w działaniu (np. wprowadzanie ir- 
relewantnych czynności zabawowych). Czas pracy od 9 do 12 minut.

3 punkty: Znaczna koncentracja, skupienie się na zadaniu i wytrwałość przy 
pełnej kontroli tej czynności. Czas pracy dłuższy niż przeciętnie (od 13 do 18 
minut).

4 punkty: Dziecko pracuje bardzo długo (ponad 18 minut) i z widoczną przy
jemnością, zapomina o rzeczywistości, wyraża dużo ocen i emocji. Chętnie 
układa scenkę po raz kolejny.

4. Przykłady metaregulatorów

Czynności eksploracyjne (E): czynności skierowane na zorientowanie się 
w sytuacji poprzezjej analizowanie i gromadzenie informacji najej temat.

Eksploracja C (Ec): poszukiwanie danych
Eksploracja sensoryczna
Patrzy długo do pudła
Pochyla się nad nim i szuka wzrokiem
Eksploracja sensoryczno-motoryczna
Szpera w pudle ręką
Ogląda, trzymając w ręku (np. ogląda figurkę od spodu)
Manipuluje (np. obraca element w palcach; upuszcza klejnot na scenę i patrzy, 
jak on się obraca; otwiera klapę fotela-ubikacji)
Eksploracja werbalna
Pyta o informację (np. Co to jest?; Dlaczego on (niemowlę) nie stoi?; A w nie
polskich morzach są krokodyle?)
Nazywa (np. To jest tatuś, a to mama; To jest łaciata krowa)
Antycypuje typowe związki (np. To można zaczepić do tego wagonika) 
Przewiduje skutki (np. Można z tego zrobić las; Ludek może mi się przydać) 
Przewiduje różne czynności podczas układania scenki (np. Da się z tego zrobić 
stół, na przykład takie klocki ustawić cztery i położyć na nich inne klocki; Z tego 
zrobię piach)

Eksploracja D (ED): produkowanie danych
Eksploracja badawcza
Eksperymentuje, sprawdza (np. wyjmuje dziecko z becika, mówiąc A, to dziecko 
można wyciągnąć!). Odkrywa powiązania, zależności (np. przystawia mężczy
znę do drzewa mówiąc: On jest wielki jak drzewo!; Sprawdza, czy dwa samo
chody wyminą się na ,jezdni”(ED). Potem mówi: Nie ominą się, trzeba wydłużyć 
jezdnię (Kc)).
Eksploracja werbalna
Pyta siebie i samo sobie odpowiada (np. Dlaczego to jest czerwone drzewo, bo 
zwiędło? Nie, bo to jest krasnoludek; A co to jest? Aha, kwiatki to są)
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Zauważa problem (np. Patrzy do pudła testowego i mówi: Jakby tu zrobić bło
to?', Jak tu zrobić coś, czym by się dało jeździć po wodzie?', Patrzy na scenę 
i mówi: Jak to zrobić, żeby o tak było, żeby zmieściła się ciuchcia)
Stawia hipotezy (np. Jakbym zabrał kilka klocków (z budowli), to by (kolejka) 
mogła przejeżdżać pod tym (pod budowlą); A jakby to (aniołka) dać na ten wa
gonik...)
Wyprowadza wnioski (np. Jakieś dziewczyny wepchały do tego (teczki) jakiś 
papier, To (taca) był stół, tylko ktoś wyrwał te patyczki)
Mówi o swoich doświadczeniach związanych ze scenką (np. Widziałem pana, co 
niósł takie dziecko', Ale widzieliśmy latający talerz i chyba kosmitę, ufoludka 
widzieliśmy na wsi w altance)
Mówi o swoich przekonaniach (np. A kosmici zabijają ludzi; Krasnoludki są, 
kuzyn widział w lesie, opowiadał', Ze sześciu nasion wyrosła dżungla', Jak jest 
ciemno, to idzie się spać. Kąpie się i się idzie spać)
Mówi o swojej wiedzy związanej z układaną scenką (np. A kiedyś wszystkie 
zwierzęta były dzikie, nawet krowy. Wszystkie. I konie dzikie; Bo na Marsie jest 
brzydko i pali ogniem; Jestem pewny, że na obcych plażach sąjakieś małpy)

Czynności decyzyjno-kontrolne (K): czynności organizujące ukierunkowane 
działanie: planowanie działania, podejmowanie decyzji, monitorowanie działania, 
regulowanie przebiegu działania (kontrola strategiczna, a nie kontrola bieżąca).

Kontrola C (Kc): koncentracja na czynności układania (na formie), dosto
sowywanie działania do przedmiotów
Kontrola behawioralna
Przygląda się temu, co zrobiło
Łączy typowe przedmioty (np. sadowi figurki na krzesłach, ustawia naczynia na 
stole, kładzie figurki i przykrywa je futerkiem, mówiąc Jeszcze ich muszę przy
kryć, ustawia drzewko, a pod nim ławeczkę)
Koryguje ustawienie
Zmienia położenie niektórych elementów
Wyjmuje całą grupę przedmiotów
Odkłada coś ze sceny
Ozdabia
Niszczy celowo (nie przypadkiem)
Kontrola werbalna
Nadaj e role
Mówi, co będzie układać (np. Tu będzie musiało być takie; Tu będzie na środku; 
Wymyślę, co tu będzie. Chyba takie)
Mówi, co układa
Mówi, co ułożyło (np. Już rozłożyłem)
Uzasadnia (np. ustawia dużo drzewek i mówi: Dużo jest drzewek, bo to jest 
dżungla; Oddziela duże i małe dzieci, mówiąc: Dzieci rozdzieliłam, żeby się 
później nie pomieszały; Ustawia klocki między domem a krawędzią sceny, mó
wiąc: To tutaj, żeby nie było dziury; Odkłada do pudła jeden wagonik, mówiąc: 
To będzie najlepszy, jak tego nie będzie, bo tego wagonu nie potrzeba)
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Nakłada ograniczenia (np. zastępuje starego mężczyznę młodym w parze z mło
dą kobietą, mówiąc: Stary dziadek do takiej pani nie\ Nie mogą być na przykład 
rzeką kwiatki. Rzeką może być tylko taki klocek (niebieski); No to już koniec, już 
miejsca nie ma)
Liczy (np. Jeszcze muszę policzyć wagony) 
Wprowadza zasady (np. Niepotrzebne mi błoto)

Kontrola D (KD): koncentracja na treści scenki, dostosowywanie przedmio
tów do działania
Kontrola behawioralna
Wprawia w ruch przedmioty (np. jeździ pociągiem, samochodami) 
Ożywia ludzi i zwierzęta (np. chodzi figurkami po scenie, postacie sikają) 
Używa przedmiotów w innej funkcji niż typowe (np. stara się zaczepić za pętel
kę trzepaczki - jako smycz - nos psa, potem jego ogon, energicznie zakłada 
trzepaczkę na nos psa, odkształca ją nawet)
Kontrola werbalna
Redefiniuje przedmioty (np. Niech to (dzbanki malowane w kwiatki) będą 
kwiatki', Ustawia słup ogłoszeniowy, mówiąc: A to będzie zbiornik z paliwem', 
Kładzie futerko, mówiąc: To jest pastwisko', Wyjmuje z teczki papier i wkłada 
do miski, mówiąc: Mamusi jedzonko', Ustawia czerwony klocek walec, mówiąc: 
To będzie pan. Obok ustawia czerwony klocek paluszek, mówiąc: A to pani. 
Obok ustawia drugi czerwony klocek walec, mówiąc: A to jakiś pan koło pani', 
Ptak będzie udawał papugę!)
Łączy przedmioty w nieoczekiwane zestawy (np. wkłada łopatkę do fotela-ubi- 
kacji, mówiąc To (fotel-ubikacja) będzie wodochód', Wpycha kibelek w fotel, 
mówiąc: To jest superfotel, który potrafi człowieka przenieść w czasie) 
Wymyśla akcję (np. wyjeżdża autem, mówiąc: Król sobie wyjeżdża z garażu) 
Wymyśla całą sytuację (np. ustawia krasnoludka między drzewami i mówi: 
Krasnoludek się schował między drzewami, żeby ten chłopczyk go nie zobaczył', 
demontuje ściany domu, mówiąc o mieszkańcach: Oni mają niewidzialną 
ochronę', Ten (chłopiec) był bardzo niegrzeczny, że mama ze złości była niewi
dzialna i... bije chłopca trzepaczką; Ustawia leżak obok klejnotu mówiąc: Tu 
będzie w ogródku. Tu będzie miał grila i niech się cieszy z tego)
Wymyśla scenerię (np. Tu jest domek. Co chowa zwierzęta się. I piszą zwierzęta. 
Bo to są zwierzęta nauczone już. I to jest szkoła właśnie', Uszczelnia żółtymi 
klockami ogrodzenie krokodyla, mówiąc: Żeby kogoś nie capnął, to jeszcze tutaj 
takie ułożę. Po chwili daje tam następny klocek, mówiąc: Tutaj też taki zrobię, 
bo od dołu też może capnąć)
Wchodzi w rolę (np. zwraca się do „rodziców”: Cześć tatuś, mamunia!', Otwiera 
teczkę, wyjmuje papier, mówiąc: Muszę zobaczyć na mapę, czy dobrze jadę', 
Ustawia obok babci mężczyznę, przewracając przy tym chłopca i mówi: Babciu, 
zabierz tego synka', Dostawia baletnicę do kobiety, mówiąc: Mamo! Co córecz
ko?)

Czynności ewaluacyjne (O): wypowiedzi słowne skierowane na ocenę różnych 
aspektów działania w danej sytuacji
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Ewaluacja C (Oc): kryteria poprawności i zgodności ze standardem
Dotyczące sytuacji
Refleksje na tematy związane z zadaniem (np. patrząc na materiał testowy, 
dziecko mówi: Nie da się zrobić zimy!', Skarży się na - nieuzasadnione - trudno
ści z dostępem do klocków: Trzeba się grzebać, żeby mieć choć jeden klocek!', 
Trzymając w ręku klocki, patrzy na scenę mówiąc: Ciężko będzie z dachem 
zrobić tutaj z tych klocków)
Komentarze o materiale testowym (np. Nie ma tu kredy, Ale ciężkie 
(o wagonikach); Niedobrze, że pan jest taki wielki jak drzewo', Wyjmując kolej
ną figurkę mężczyzny, mówi: Same mężczyzny!; Szkoda, że tu nie ma przyczepy 
kempingowej, lepiej by się układało!)
Komentarze o tym, co dziecko robi (np. Ale tu dużo ludzi stoi!; Zrobię inaczej, 
bo nic nie pasuje; Patrząc na scenę, mówi: Czegoś tu brakuje; Szkoda, że się nie 
da (włożyć butelki do rąk niemowlęcia))
Dotyczące siebie
Wypowiedzi świadczące o dostrzeganiu swoich braków i ograniczeń w stosunku 
do jakiegoś standardu (np. Tak się musiałem namęczyć, żeby zrobić jedne małe 
tory; Tego szukałem, a nie wiedziałem, gdzie to jest; Odkłada coś do pudła, mó
wiąc: Pomyliłem się; Patrzy na scenę, mówiąc: Aha, zapomniałem jeszcze dywa
niku; Szkoda, że ja takich (klocków) nie mam! Nie mogę znaleźć tego klocka; 
Nie mogę małpy postawić!)

Ewaluacja D (Od): kryteria użyteczności, brak odniesienia do standardu 
Dotyczące sytuacji
Refleksje na tematy związane z zadaniem (np. Ale da się zrobić zimę!) 
Komentarze o materiale testowym (np. Jakie fajne krzesło!; Ale superklocki. 
Takich jeszcze nie było!; Ogląda krokodyla, mówiąc: Smoka wybrałam, to jest 
taki najładniejszy zwierz, którego wybrałam; Bierze do ręki baletnicę, mówiąc: 
Ale ona mi się najbardziej podoba, ona; Ale tym się można pobawić!) 
Dotyczące siebie
Wypowiedzi świadczące o dostrzeganiu swoich atutów i mocnych stron (np. 
Udało mi się!; Zawsze się lubiłem bawić klockami!; Pomagam mu pozbierać 
klocki z rozwalonego domu. Dziecko mówi: Co mi pani pomaga, jak sam sobie 
poradzę!; Jak będę duży, to pistolet robię. Jak będę duży, to robię pistolet!)

Czynności ekspresyjne (O): czynności towarzyszące ukierunkowanemu dzia
łaniu, będące ekspresją emocji i uczuć związanych z wykonywanym działaniem

Ekspresja C (Oc): emocje zagrożenia (o różnym nasileniu)
Pyta o aprobatę (np. Mogę to jeszcze raz zrobić, prawda?; Niech pani zobaczy!) 
Szuka aprobaty wzrokiem
Patrzy na kamerę, pyta o nią
Pyta o ocenę (np. Ładne?; A inne dzieci układały takie?; A Patrycja też dookoła 
układała; Co inne dzieci układały?)
Pyta o pozwolenie (np. Mogę to tu położyć?)
Prosi o pomoc (np. Gdzie to dać?)
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Wyraża wątpliwości i waha się (np. Nie wiem, co to będzie', Co tu wziąć', Patrzy 
do pudła, mówiąc: Nie wiem, co by tu zrobić!', Trzyma figurkę w ręku, mówiąc: 
Nie wiem, na co to położyć', Nie wiem, jak zrobić z tych klocków bramę)

Ekspresja D (OD): emocje wyzwania (o różnym nasileniu)
Głośno się śmieje
Chwyta się za głowę
Złości się (np. To mi działa na nerwy, Otwiera teczkę, mówiąc ze złością: Co ta 
torba taka okropna, nie daje się otworzyć!)
Zaciera ręce (i mówi np. Nareszcie!)
Gwiżdże
Śpiewa sobie
Ironizuje (np. ustawia bałwana w letniej scenerii mówiąc: To mi bardzo pasuje na 
letnie dni', Ogląda psa, mówiąc: O, głową mu nie wolno ruszać, niczym, sztywny 
pies', Układa stół z klocków, mówiąc: Musi być stół, bo na czym będąjeść, cieka
we. Ciekawe na czym (Kq). Na głowie chyba (Od); Patrzy na scenę, mówiąc: Ja 
zrobiłem tory ze skrętem. Tory nie mogą być sztywne jak mysia wieża!) 
Zachwyca się (np. cmoka z zachwytu)
Mobilizuje się (np. ustawia przewróconą figurkę, mówiąc: O, dobrze mi to 
idzie!', Patrzy do pudła, mówiąc: Już wiem co (ułożyć)/; Ja się będę długo ba
wił!', Będę budował do upadłego! Mogę kilka razy (układać)/; Najwyraźniej tak 
się udaje!)
Chwali się (np. mówi z dumą: Niech pani patrzy, co zrobiłem!', Widzisz, jak ona 
stoi?', Popatrz, jaką małpę znalazłem!)

Czynności niezwiązane bezpośrednio z układaną scenką (Ir): włączanie ele
mentów innej czynności, „obcych” w stosunku do wykonywanego działania 
i chwilowe „zawieszanie” funkcji metaregulatorów sterujących układaniem scen
ki.
Rozgląda się po pokoju
Pyta o coś niezwiązanego z sytuacją badania (np. układa klocki i mówi: A pani 
ma dziecko?)
Mówi o czymś niezwiązanym z sytuacją badania (np. obok ściany z dużych 
klocków położonych płasko jeden na drugim buduje ażurową ścianę z klocków- 
paluszków (czynność decyzyjno-kontrolna typu C). Mówi: Ja nie lubię, jak 
panie robią dają cukierki i wiążą. Tylko ja lubię, jak są niezawiązane (mówi 
o zwyczaju w przedszkolu - co jest obojętne dla wykonywanej czynności (Ir))
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5. Przykład analizy protokołu obserwacji

Nr 
epi
zodu

Treść epizodu Komentarz interpre
tacyjny

Rodzaj 
metaregulatora

1. Nie przyglądając się zabawkom 
w pudle, od razu wyjmuje mężczyznę 
i ustawia w prawym dolnym rogu 
sceny.

Nie ma jeszcze żad
nych oczekiwań, 
ustawia figurki dla 
samego ustawiania.

Czynność decyzyjno- 
-kontrolna (typu?)

2. Patrzy do pudła. Grzebie w nim. 
Wyjmuje i ogląda leżak.

Poszukuje informacji 
w materiale testo
wym.

Czynność eksplora
cyjna typu C

3. Mnie się podoba najbardziej to, bo 
wtedy można....

Komunikuje pozy
tywny stan emocjo
nalny.

Czynność ewalua- 
cyjno-ekspresyjna 
typu D

4. Manipuluje leżakiem. A tutaj z tej 
strony się robi czy nie? Z tej strony.

Eksploracja senso- 
ryczno-motoryczna.

Czynność eksplora
cyjna typu C

5. Tym niżej, tym szerzej, tak? Pyta o informację. Czynność eksplora
cyjna typu C

6. Ustawia leżak obok mężczyzny. 
Patrzy na to.

Dostosowuje działa
nie do przedmiotu 
(leżak i obok niego 
człowiek).

Czynność decyzyjno- 
-kontrolna typu C

7. Patrzy na mnie. Pani sobie tak zapi
suje?

Zwraca uwagę na to, 
że jest obserwowany.

Czynność ewalua- 
cyjno-ekspresyjna 
typu C

8. Patrzy znowu do pudła.
Wyjmuje i ogląda krokodyla. A co to 
jest?

Poszukuje informacji 
z zewnątrz.

Czynność eksplora
cyjna typu C

9. Ustawia go na scenie za leżakiem. Tu 
jest dżungla?

Dopasowuje koncep
cję do jednego 
z elementów testu.

Czynność decyzyjno- 
-kontrolna typu C

10. Wyjmuje trawnik. A co to jest? Poszukuje informacji 
z zewnątrz.

Czynność eksplora
cyjna typu C

11. Układa trawnik pionowo za kroko
dylem.
Poprawia i układa go poziomo. 
Potem daje tam jeszcze jeden trawnik.

Dopasowuje ele
menty i poprawia.

Czynność decyzyjno- 
-kontrolna typu C

12. Wyjmuje drugiego mężczyznę 
i ustawia obok trawnika.

Czynność decyzyjno- 
-kontrolna typu ?

13. Wyjmuje kobietę, oglądają od spodu. 
Pani ma zabandażowane nogi? Oglą
da ją dalej. Nie, rajtki.

Samodzielnie dostar
cza sobie informacji.

Czynność eksplora
cyjna typu D

14. Ustawia ją na scenie z przodu. Wyj
muje drugą kobietę i ustawiają obok 
poprzedniej z przodu.

Czynność decyzyjno- 
-kontrolna typu ?
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15. Wyjmuje dwa drzewa, ogląda je. Poszukuje informacji 
z zewnątrz.

Czynność eksplora
cyjna typu C

16. Ustawia jedno drzewo w lewym 
dolnym rogu, drugie w prawym 
górnym rogu.

Dopasowuje kon
strukcję do koncepcji 
dżungli.

Czynność decyzyjno- 
-kontrolna typu C

17. Patrząc do pudła, bierze łopatkę 
i grzebie w nim tą łopatką.

Poszukuje informacji 
z zewnątrz.

Czynność eksplora
cyjna typu C

18. Nasiona, nasiona mango to są tajem
nicze.
Ze sześciu nasion wyrosła dżungla.

Wprowadza własne 
doświadczenie zwią
zane z budowaniem 
scenki o dżungli.

Czynność eksplora
cyjna typu D

19. Ogląda łopatkę. Przymierzają 
w jednym miejscu na scenie, potem 
w innym, potem znowu ją ogląda.
A co to jest, a co to jest?
Nie czekając na odpowiedź, grzebie 
w pudle.

Poszukuje informacji 
z zewnątrz.

Czynność eksplora
cyjna typu C

20. 1 jeszcze nasiona muminkożerne, co 
zjadają Muminki.

Wprowadza własne 
doświadczenie.

Czynność eksplora
cyjna typu D

21. Przekłada łopatkę do lewej ręki. 
Patrzy do pudła.
Wyjmuje i ogląda lokomotywę. A to 
jest ciuchcia.
Natychmiast patrzy do pudła. A gdzie 
są szyny?
Wyjmuje tablicę szkolną, ogląda ją.

Poszukuje informacji 
z zewnątrz.

Czynność eksplora
cyjna typu C

22. Nie ma szynów chyba. Ocenia z punktu 
widzenia oczekiwań.

Czynność ewalua- 
cyjno-ekspresyjna 
typu C

23. Odkłada lokomotywę i łopatkę do 
pudła.

Eliminuje przed
mioty, która nie 
pasują do jego ocze
kiwań.

Czynność decyzyjno- 
-kontrolna typu C

24. Ustawia tablicę szkolną w prawym 
dolnym rogu.

Czynność decyzyjno- 
-kontrolna typu ?

25. Patrzy do pudła. Poszukuje informacji 
z zewnątrz.

Czynność eksplora
cyjna typu C

26. Ale nie ma tu domu. Ocenia z punktu 
widzenia oczekiwań.

Czynność ewalua- 
cyjno-ekspresyjna 
typu C

27. Nachyla się nad pudelkiem i wyjmuje 
cztery duże klocki.
A ja zrobię teraz tutaj takie coś. 
Na środku powyżej rzędu postaci 
układa budowlę z tych klocków.

Wybiera elementy 
potrzebne do ułoże
nia budowli i układa 
ją-

Czynność decyzyjno- 
-kontrolna typu C
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28 Tak długo tu dzieci są! Mówi o czymś nie
związanym 
z układaną scenką, 
o kolegach czekają
cych na swoją kolej 
do układania.

Chwilowe zawiesze
nie metaregulacji 
związanej z układaną 
scenką Ir

ES Pytam, co układa. Domek. Co chowa 
zwierzęta się. I piszą zwierzęta. Bo to 
są zwierzęta nauczone już. I to jest 
szkoła właśnie.
Pytam, szkoła czy domek. Nauczo
nych zwierzątek i szkoła.

Epizod sprowokowa
ny.

Nie uwzględniam 
w analizie

29. Obok ściany z czterech dużych kloc
ków położonych płasko jeden na 
drugim buduje ażurową ścianę 
z klocków-paluszków.

Dopasowuje kolejne 
elementy do budowli.

Czynność decyzyjno- 
-kontrolna typu C

30. Ja nie lubię, jak panie robią, dają 
cukierki i wiążą. Tylko ja lubię, jak są 
niezawiązane.

Mówi o zwyczaju 
w przedszkolu.

Chwilowe zawiesze
nie metaregulacji 
związanej z układaną 
scenką Ir

31. Kładzie mężczyznę na leżaku.
To się opieka pan. Opieka się pan. 
Na słońcu.

Dopasowuje do 
siebie dwa elementy: 
leżak i człowieka.

Czynność decyzyjno- 
-kontrolna typu C

32. Śmieje się. Wyraża radość. Czynność ewalua- 
cyjno-ekspresyjna 
typu D

33. Wyjmuje trzy duże klocki i pokrywa 
ściany „dachem” z tych klocków. 
Jeszcze raz układam klocki.

Komentuje własną 
czynność.

Czynność decyzyjno- 
-kontrolna typu C

34. Bo to są deski. Nadaje klockom 
znaczenie desek.

Czynność decyzyjno- 
-kontrolna typu D

35. Ogląda to. Kontroluje wykona
nie.

Czynność decyzyjno- 
-kontrolna typu C

36. 1 tu tędy okienkami wychodzą 
zwierzęta.

Wymyśla sytuację. Czynność decyzyjno- 
-kontrolna typu D

37. Poprawia ustawienie klocków. Kontroluje wykona
nie.

Czynność decyzyjno- 
-kontrolna typu C

38. Erfider to jest bardzo duży, erfider to 
jest bardzo duży kwiat. Widziałem to 
na bajce z kasety. Ale to są pożyczone 
kasety. I popatrz! Jak w telewizorze 
jest bajka, to i w kasecie jest taka 
sama bajka.. To chyba tak ktoś mógł 
zaczarować. To chyba tak ktoś cza
ruje... A może... może to chyba jest 
jakieś po prostu nieporozumienie.

Opowiada o czymś 
niezwiązanym z tym, 
co robi.

Chwilowe zawiesze
nie metaregulacji 
związanej z układaną 
scenką Ir
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39. Wyjmuje mniejsze klocki z pudła 
i układa je na dachu, ale bierze za 
krótkie i dach się wali.

Realizuje plan. Czynność decyzyjno- 
-kontrolna typu C

40. Za małe klocuszki. Ocenia obiektywnie. Czynność ewalua- 
cyj no-ekspresyj na 
typu C

41. Zbiera klocki z rozwalonego dachu. Poprawia konstruk
cję.

Czynność decyzyjno- 
-kontrolna typu C

42. A dużo jest klocków? 
Proszę, aby zobaczył.

Poszukuje informacji 
z zewnątrz.

Czynność eksplora
cyjna typu C

ES Nie patrząc, mówi: Chyba mało. 
Zerka do pudła. Mało, mało.

43. Wymienia klocki z „dachu” na dłuż
sze.

Koryguje budowlę. Czynność decyzyjno- 
-kontrolna typu C

44. A dużych klocków jest zawsze więcej, 
bo mama mi dokupiła i Mikołaj mi 
dał, i mama mi dokupiła.

Wprowadza własne 
doświadczenie 
z klockami.

Czynność eksplora
cyjna typu D

45. Dach się znowu częściowo zwalił 
pod wpływem manipulacji ze zmianą 
klocków. Zwierzęta niszczą sobie 
dom.

Wymyśla sytuację. Czynność decyzyjno- 
-kontrolna typu D

46. Bierze do ręki tablicę ze sceny. Oglą
dają.

Poszukuje informacji 
z zewnątrz.

Czynność eksplora
cyjna typu C

47. O, mamy taką tablicę i Marzena 
odrywa z tego nogi. Dużą mamy 
tablicę i odrywa z tego nogi. Większą 
od tej.

Wprowadza własne 
doświadczenia 
z tablicą.

Czynność eksplora
cyjna typu D

48. Trzymając tablicę w ręku, patrzy na 
scenę i poprawia ułożenie mężczyzny 
na leżaku.

Koryguje położenie 
elementu.

Czynność decyzyjno- 
-kontrolna typu C

49. On sobie siedzi. Chyba za ciasno ma. 
Bierze krokodyla ze sceny do ręki. 
„Gryzie” krokodylem tego mężczy
znę. Popatrz, chyba go ugryzie 
w nogę.
Długo patrzy na krokodyla. / chce iść 
aż do domu. Ipłacze, i cieszy się.
Kładzie krokodyla po prawej, a tabli
cę nadal trzyma w ręku.

Wymyśla sytuację. Czynność decyzyjno- 
-kontrolna typu D

ES Pytam, dlaczego krokodyl płacze. 
Bo niezbudowany jest i dlatego pła
cze, i dlatego się cieszy, że budują.

Epizod sprowokowa
ny.

50. Naprawia dach budowli, który był 
rozwalony.

Realizuje plan. Czynność decyzyjno- 
-kontrolna typu C

51. Przy tym strąca z leżaka mężczyznę, 
przewraca kobietę w kapeluszu 
i zostawia ich leżących na scenie.

Nie dba o wygląd 
sceny.

Czynność decyzyjno- 
-kontrolna typu D
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ES Pytam, czy ten dom dla krokodyla. 
Tak, dla wszystkich zwierzątek, dla 
wszystkich.

Epizod sprowokowa
ny-

52. Kładzie kolejny klocek na dach. A tu 
będą sobie wychodziły małpy.

Wymyśla sytuację. Czynność decyzyjno- 
-kontrolna typu D

53. Sięgając po kolejny klocek, zauważa 
krowę, wyjmuje, ogląda. A co to jest, 
krowa? Taka duża! Oglądają do
kładnie. A to jest łaciata krowa, 
łaciata.

Poszukuje informacji 
z zewnątrz.

Czynność eksplora
cyjna typu C

54. Wstawiają do prawego dolnego rogu. Czynność decyzyjno- 
-kontrolna typu ?

55. Kręci jej ogonem, porusza nią do 
przodu.

Sprawdza, co się da 
zrobić z krową.

Czynność eksplora
cyjna typu C

56. Odkłada tablicę, którą trzymał cały 
czas w ręku do pudła.

Eliminuje przedmiot, 
który nie pasuje do 
oczekiwań.

Czynność decyzyjno- 
-kontrolna typu C

57 Patrzy do pudła. Poszukuje informa
cji-

Czynność eksplora
cyjna typu C

58. Dzieci muszą czekać. Muszą czekać 
dzieci.

Mówi o czymś nie
związanym 
z układaną sceną.

Chwilowe zawiesze
nie metaregulacji 
związanej z układaną 
scenką Ir

59. Bierze kolejny klocek-paluszek
i dostawia do ażurowej ściany. Dla
tego tutaj musiałem...

Realizuje plan. Czynność decyzyjno- 
-kontrolna typu C

60. Wyjmuje kolejny klocek i kładzie w 
poprzek „dachu”. / teraz ułożymy 
tutaj coś, co mogą sobie wychodzić. 
To jest sufit. Będzie sufit teraz. A tak 

jest, a tu są, a tu jest takie coś... 
Dokłada kolejny trawnik obok po
przednich. Jak pada deszcz, to cho
wają się pod ziemią, wszystkie zwie
rzęta, wszystkie.

Wymyśla scenerię 
i sytuację.

Czynność decyzyjno- 
-kontrolna typu D

61. Ale tu nie ma ziemi. Ocenia z punktu 
widzenia oczekiwań.

Czynność ewalua- 
cyjno-ekspresyjna 
typu C

62. Grzebie w pudle. Wyjmuje lokomo
tywę, oglądają.

Poszukuje informacji 
z zewnątrz.

Czynność eksplora
cyjna typu C

ES Pytam, czy zawsze się chowają. Tak.
Pytam, czy psy też. Me, bo to jest 
dżungla.

Epizod sprowokowa
ny.

63. Znowu grzebie w pudle. A tu są 
zwierzątka.

Poszukuje informacji 
z zewnątrz.

Czynność eksplora
cyjna typu C
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64. Jak dużo ich! Ocenia obiektywnie. Czynność ewalua- 
cyjno-ekspresyjna 
typu C

65. Wyjmuje i ogląda krasnala. A to Jest 
Mikołaj.
Może krasnoludek!

Samodzielnie dostar
cza sobie informacji.

Czynność eksplora
cyjna typu D

66. Odkłada go. Eliminuje przedmiot, 
który nie pasuje do 
oczekiwań.

Czynność decyzyjno- 
-kontrolna typu C

67. Dalej grzebie w pudle.
Wyjmuje wagonik. A co można za
czepić do tego?

Poszukuje informacji 
z zewnątrz.

Czynność eksplora
cyjna typu C

68. Nie ma parowozu. Ocenia z punktu 
widzenia oczekiwań.

Czynność ewalua- 
cyjno-ekspresyjna 
typu C

ES Mówię, żeby sprawdził w pudle. 
Grzebie w pudle. To są wagoniki, nie 
to chcę.
Wyjmuje jednak trzy wagony i loko
motywę.

Epizod sprowokowa
ny-

69. Składa kolejkę na stole przed sceną. 
A to jest na węgiel. A to są dla ludzi.

Dopasowuje element 
do standardu.

Czynność decyzyjno- 
-kontrolna typu C

70. Śpiewa „Jedzie pociąg z daleka, ani 
chwili nie czeka.... " i jedzie pocią
giem po stole wokół sceny, obcho
dząc stół dookoła.

Wyraża dobry na
strój.

Czynność ewalua- 
cyjno-ekspresyjna 
typu D

71. Jeden zginął wagon, do przepaści. 
Ale pociągnął go pociąg i już. Jeden 
wagon zginął, ale go, ale się na 
szczęście nie odczepił.

Wymyśla sytuację. Czynność decyzyjno- 
-kontrolna typu D

72. Jeden wagonik spada na podłogę. 
/ jeden już znowu odpadl. Podnosi 
go.

Stwierdza, co się 
dzieje i koryguje 
odstępstwo.

Czynność decyzyjno- 
-kontrolna typu C

73. Ale nikt się nie zabił, bo tak spadł, na 
kółka.
Ale tam są ludzie.

Wymyśla sytuację. Czynność decyzyjno- 
-kontrolna typu D

74. Łączy go z kolejką. Dopasowuje element 
do standardu.

Czynność decyzyjno- 
-kontrolna typu C

75. Ale są ciężkie! Ocenia obiektywnie. Czynność ewalua- 
cyjno-ekspresyjna 
typu C

76. Dlaczego takie ciężkie? Bo są twarde. 
Bo są drewniane.

Samodzielnie dostar
cza sobie informacji.

Czynność eksplora
cyjna typu D

77. Dalej jeździ tam i z powrotem. Manipuluje. Czynność eksplora
cyjna typu C
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78. Ale się mocno trzymają. Fufu! Ocenia użyteczność 
kolejki.

Czynność ewalua- 
cyjno-ekspresyjna 
typu D

79. Jeszcze muszę policzyć wagonów.
Jeden, dwa, trzy, cztery. Cztery wa
gony.

Sprawdza ilość wa
gonów.

Czynność decyzyjno- 
-kontrolna typu C

80. Ale ciuchcia! Wyraża zachwyt. Czynność ewalua- 
cyjno-ekspresyjna 
typu D

81. Patrzy do pudła. Zobaczył wiaderko 
i wyjmuje. Patrzy do pudła znowu. 
A gdzie jest studnia? Mówię, żeby 
poszukał lub zrobił.

Poszukuje informacji 
z zewnątrz.

Czynność eksplora
cyjna typu C

82. Odkłada wiaderko Eliminuje przedmiot, 
który nie pasuje do 
oczekiwań.

Czynność decyzyjno- 
-kontrolna typu C

ES. Grzebie w pudle w klockach, wyj
muje dwa klocki.

83. Ale to będzie za mało klocków. Ocenia z punktu 
widzenia oczekiwań.

Czynność ewalua- 
cyjno-ekspresyjna 
typu C

84. Patrzy długo do pudła. Czarodziejskie 
pudło, skrzynia to jest czarodziejska.

Wymyśla scenerię. Czynność decyzyjno- 
-kontrolna typu D

ES Mówię, że jak jest czarodziejskie, to 
można zbudować studnię, skoro jej 
nie ma.
Patrzy do pudła. To zwykłe pudło.

Epizod sprowokowa
ny-

85. Kładzie te dwa klocki poprzecznie na 
dach budowli.
Patrzy na to.
Poprawia coś przy dachu.
Wyjmuje jeszcze trzy drzewa
i układa w lewym dolnym rogu. 
Patrzy na to.
Dużo jest drzewek bo to jest dżungla.

Realizuje plan.
Kontroluje wykona
nie.
Koryguje działanie. 
Realizuje plan. 
Kontroluje działanie. 
Uzasadania.

Czynność decyzyjno- 
-kontrolna typu C

86. A ja widziałem kiedyś domek wyrzeź
biony z drzewa. Pokazuje rękami 
rozmiary domu.
Wyjmuje krasnala Ale popatrz, ale 
dlaczego to jest czerwone drzewo, bo 
zwiędło?
Ogląda go. Nie, bo to jest krasnalek.

Wprowadza własne 
doświadczenia zwią
zane z układanym 
domkiem. 
Samodzielnie dostar
cza sobie informacji.

Czynność eksplora
cyjna typu D

87. Ustawia go z przodu. Ale on się 
ukrył... kolo drzewa.

Wymyśla sytuację. Czynność decyzyjno- 
-kontrolna typu D

88. Patrzy do pudła. Wyjmuje tablicę 
szkolną i patrzy na scenę. Dwa tabli
ce? Patrzy do pudła. Nie, jedna, tylko 
ją wsadziłem.

Samodzielnie dostar
cza sobie informacji.

Czynność eksplora
cyjna typu D
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89. Kładzie tablicę obok budowli po 
prawej. Dzieci sobie piszą. Dlatego 
piszą na dachu. Bo tu mają sznurek 
zawieszony małpy tu.
Bierze do ręki krokodyla i skacze nim 
na dach i z powrotem. 1 nawet mogą 
skoczyć oporu 300 kilometrów na to.
300 kilometrów skaczą na to. Ijest 
dużo, bardzo dużo.
Wyjmuje tacę i kładziejąpo lewej. 
A tu wszystkie zwierzęta mająjeden 
talerz.

Wymyśla sytuacje. Czynność decyzyjno- 
-kontrolna typu D

90. Wyjmuje wiaderko i łopatkę, ogląda 
łopatkę.
A co to jest? Łopata? Do czego po
trzebna łopata?

Poszukuje informacji 
z zewnątrz.

Czynność eksplora
cyjna typu C

91. Patrzy na scenę z westchnieniem. 
Wkłada łopatkę do wiaderka.

Dopasowuje dwa 
standardowe ele
menty.

Czynność decyzyjno- 
-kontrolna typu C

92. Patrzy na mnie, gdy przygotowuję 
aparat fotograficzny.
Jeszcze raz pani nacisnęła?

Chwilowe zawiesze
nie metaregulacji 
związanej z układaną 
scenką Ir

93. Patrzy na scenę i kładzie tam wiader
ko z łopatką.
Już nie chcę tu budować.

Kończy działanie. Czynność decyzyjno- 
-kontrolna typu C

6. Dane statystyczne

6.1. Związki między skalami w grupach wieku podczas pierwszego układania 

(Korelacje przewidywane na podstawie modelu Junga zaznaczono tłustym dru
kiem).

Tabela 1a. Współczynniki korelacji rang Kendalla między podskalami dla ocen za
chowania w grupie 3-latków (n=30)

Skala PO ZR DY ZM PRZ NI WŁ WA
ZR n.i.
DY 0,66***
ZM 0,71*** 0,87***
PRZ 0,35** 0,51*** 0,34**
NI 0,52*** 0,72*** 0,64*** 0,32*
WŁ 0,52*** 0,55*** 0,47*** 0,30* 0,64***
WA 0,42** 0,50*** 0,46*** 0,42*** 0,40** 0,35** 0,49***
TW 0,46*** 0,40** 0,56*** 0,52*** 0,39** 0,60*** 0,66*** 0,75***
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Tabela 1b. Współczynniki korelacji rang Kendalla między podskalami dla ocen
zachowania w grupie 4-latków (n=30)

Skala PO ZR DY ZM PRZ NI WŁ WA
ZR n.i.
DY
ZM 0,34** 0,79***
PRZ 0,40** 0,36**
NI 0,44*** 0,32* 0,34** 0,42**
WŁ 0,70*** 0,29* 0,42** 0,40** 0,41**
WA 0,40** 0,39** 0,29* 0,36**
TW 0,63*** 0,27* 0,45*** 0,52*** 0,42** 0,56*** 0,70*** 0,56***

Tabela 1c. Współczynniki korelacji rang Kendalla między podskalami dla ocen 
zachowania w grupie 5-latków (n=30)

Skala PO ZR DY ZM PRZ NI WŁ WA
ZR n.i.
DY 0,35**
ZM 0,42** 0,48***
PRZ 0,30* 0,47***
NI 0,39** 0,36**
WŁ 0,47*** n.i.
WA 0,42** 0,26* 0,39**
TW 0,42** 0,40** 0,36** 0,45*** 0,50*** 0,37** 0,35** 0,62***

Tabela 1d. Współczynniki korelacji rang Kendalla między podskalami dla ocen 
zachowania w grupie 6-latków (n=30)

Skala PO ZR DY ZM PRZ NI WŁ WA
ZR -0,34*
DY 0,32*
ZM 0,31* 0,33*
PRZ 0,36** 0,42**
NI
WŁ 0,30* 0,27* 0,33* 0,45*** 0,44***
WA 0,56*** 0,38** 0,46*** 0,43** 0,43* 0,35**
TW 0,43** 0,42** 0,66*** 0,57*** 0,27* 0,56*** 0,72***
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Tabela 1e. Współczynniki korelacji rang Kendalla między podskalami dla ocen
zachowania w grupie 7-latków (n=30)

Skala PO ZR DY ZM PRZ NI WŁ WA
ZR
DY
ZM 0,36** 0,37**
PRZ 0,42**
NI 0,30** 0,32* 0,58***
WŁ 0,37** 0,52*** 0,44***
WA 0,53*** 0,43***
TW 0,31* 0,59*** 0,47*** 0,58*** 0,46*** 0,43*** 0,62***

Tabela 1f. Współczynniki korelacji rang Kendalla między podskalami dla ocen 
zachowania w grupie 8-latków (n=30)

Skala PO ZR DY ZM PRZ NI WŁ WA
ZR
DY
ZM
PRZ
NI
WŁ 0,28* 0,43*** 0,33* 0,29*
WA 0,44***
TW 0,30* 0,58*** 0,31* 0,48*** 0,33** 0,56*** 0,46***

6.2. Porównanie profilów strategii w działaniach mało i wysoce twórczych 
w grupach wieku

(Strategie, które różnicują twórcze i nietwórcze działania dzieci zaznaczono 
tłustym drukiem).

Tabela 2a. Porównanie profilów strategii w grupie 3-latków

Poziom 
twórczości

POI ZR1 DY1 ZM1 PRZ1 Nil WŁ1 WA1

do 25% 14,0 10,4 12,5 13,0 12,0 11,0 10,5 6,5
powyżej

75%
21,5 19,7 22,5 23,2 17,0 23,4 25,8 24,5
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Tabela 2b. Porównanie profilów strategii w grupie 4-latków

Poziom 
twórczości

POI ZR1 DY1 ZMI PRZ1 Nil WŁ1 WAI

do 25% 9,5 13,0 11,5 10,5 13,1 9,4 8,8 10,0
powyżej

75%
23,4 17,3 18,8 20,2 21,3 20,8 24,0 23,3

Tabela 2c. Porównanie profilów strategii w grupie 5-latków

Poziom 
twórczości

POI ZR1 DY1 ZMI PRZ1 Nil WŁ1 WAI

do 25% 9,9 8,8 14,6 12,4 12,5 14,0 13,4 7,5
powyżej 

75%
22,8 19,8 23,2 21,2 22,5 20,0 17,5 21,4

Tabela 2d. Porównanie profilów strategii w grupie 6-latków

Poziom 
twórczości

POI ZR1 DY1 ZMI PRZ1 NU WŁ1 WAI

do 25% 15,8 6,4 11,5 7,0 10,0 13,0 10,0 6,8
powyżej 

75%
19,4 20,9 20,0 23,1 20,8 18,6 19,4 24,8

Tabela 2e. Porównanie profilów strategii w grupie 7-latków

Poziom 
twórczości

POI ZR1 DY1 ZMI PRZ1 Nil WŁ1 WAI

do 25% 11,2 8,6 15,6 13,7 12,0 13,3 12,0 8,6
powyżej 

75%
15,7 25,5 22,2 27,5 24,4 20,3 18,0 25,1

Tabela 2f. Porównanie profilów strategii w grupie 8-latków

Poziom 
twórczości

POI ZRI DY1 ZMI PRZI Nil WŁ1 WAI

do 25% 14,3 5,8 14,5 12,3 11,5 15,5 9,9 9,5
powyżej

75%
22,0 19,6 18,4 26,6 19,0 19,0 22,6 23,0
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