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Summary. The article focuses upon the influence of criteria of creativity on creative activity. It

was assumed that during the process of creation a creator goes by such criteria. Among them

originality and usefulness were recognized as the most important ones. In accordance with

hypothesis of overjustification it was accepted that these criteria may diminish the quality of the

work. During my research I obtained the effect in the form of interaction of experminental
conditions with sex.

WPROWADZENIE

Tradycyjnie przyjmuje sie, ze o uznaniu wytworu za twórczy decyduje jego orygi-

nalnosc, nowosc, uzytecznosc. Jednakze, tak naprawde, kryteria te odzwierciedlaja rózne

aspekty rzeczywistosci, w której rozgrywa sie twórczosc.

Pierwsze z nich jest najbardziej subiektywne, poniewaz w zasadzie odzwierciedla

poziom reakcji emocjonalnej, owego koestJerowskiego ..ach", na elementy formalne i tre-

sciowe wytworu. Oczywiscie istnieje szereg sposobów obiektywizowania oceny oryginal-

nosci, na przyklad poprzez technike sedziów kompetentnych czy ..wazenie" pomyslów

w zaleznosci od czestosci ich pojawiania sie - nie zmienia to jednak faktu, ze powyzsze

kryterium jest naj mocniej zwiazane z osobistymi preferencjami odbiorcy.

Drugie kryterium - nowosc, latwo okreslic jako statystyczna i materialna niepowta-

rzalnosc idei w populacji. i chociaz kryterium to, ze wzgledów technicznych, moze byc

uciazliwe w stosowaniu w odniesieniu do bardzo duzych grup, to pozwala jednak na uzy-

I Prezentowany artykul powstal na podstawie mojej pracy doktorskiej pt. "Nacisk ze-
wnetrzny wywierany technika atrybucji a efekty aktywnosci twórczej", pisanej i obronio-

nej pod kierunkiem prof. dra hab. Edwarda Necki z UJ.
· Korespondencje kierowac pod adresem: Andrzej Lukasik, e-mail: lukas@univ.rzeszow.pl
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skanie policzalnego, obiektywnego wskaznika. Gdyby jednak zrezygnowac z tak rozumia-

nej nowosci, napotkamy trudnosci w subiektywnym odróznieniu tego kryterium od kryte-
rium oryginalnosci. Zazwyczaj bowiem, to co nowe jest takze oryginalne. Problem polega
na tym, ze ocena nowosci, np. wynalazku, wymaga od oceniajacego szerokiej wiedzy
w danej dziedzinie, co i tak nie wyklucza rozterek, gdy wybór jest w jakiejs mierze konty-
nuacja lub rozwinieciem rozwiazania juz istniejacego. W takiej sytuacji doprawdy trudno
powiedziec, ze cos jest tylko troche nowe, jesli z zalozenia tego kryterium wynika, ze ma
byc wczesniej nieznane. Poza tym, zawsze istnieje prawdopodobienstwo wygenerowania
okreslonego rozwiazania w umyslach innych ludzi, które z róznych powodów nie zostalo
zaprezentowane. Byc moze wiec lepiej byloby zrezygnowac z kryterium nowosci na rzecz
oryginalnosci.

Ostatnie z kryteriów twórczosci - uzytecznosc, zalezy w duzej mierze od kontekstu

spolecznego, w tym od poziomu rozwoju technologicznego, estetycznego, zapotrzebowania
na okreslony wytwór: swoistego Zeitgeist. Mozna przeciez przytoczyc szereg przykladów
idei, które odrzucone i zapomniane, odzywaly, niekiedy po wielu latach, fascynujac bada-

czy. Wreszcie, w ocene uzytecznosci czesto wlaczane sa dodatkowe kryteria, np. etyczne:
czy wynalezienie bomby atomowej bylo aktem twórczym, czy tez nie? Niezaleznie jednak
od tych zastrzezen, trudno zrezygnowac z kryterium uzytecznosci, jesli wytwór nie ma byc
bytem zawieszonym w prózni.

W tym artykule uznano kryteria oryginalnosci i uzytecznosci, jako istniejace nie tyl-
ko w metodologii badan nad twórczoscia, ale takze w swiadomosci spolecznej. Z jednej
strony bowiem na ludzi oddzialuja rózne formy twórczosci artystycznej, z drugiej, przed-
mioty o okreslonej funkcji uzytkowej. Wszystko to ksztaltuje spoleczna ewaluacje wytwo-
rów.

Brakiem dominujacych w psychologii ujec twórczosci - podmiotowych i procesual-
nych - jest to, ze w efekcie jawi sie ona jako autonomiczny obszar psychiczny, a przeciez
rzadko akt kreacji dokonuje sie w izolacji od czynników pozapodmiotowych. W wielu
przypadkach czynniki te maja charakter zupelnie pospolity (np. otoczenie fizyczne).
O wiele istotniejsze wydaja sie jednak takie cechy otoczenia spolecznego, których zwiazek
z dzialaniami twórczymi jest bardziej partykularny, np. sposoby honorowania twórców za
wybitne osiagniecia, struktury rodzinne itd. Rozwijajaca sie od przelomu lat siedemdzie-
siatych i osiemdziesiatych spoleczna psychologia twórczosci stanowi znaczace uzupelnie-

nie tej kwestii. Jednakze, jak skrupulatnie wyliczyla Teresa Amabile (1983), z 7000 hasel zawartych w bibliografii prac dotyczacych twórczosci, tylko 138 bezposrednio odnosilo sie
do spolecznych lub srodowiskowych oddzialywan.

Niniejszy artykul miesci sie w tym wlasnie obszarze eksploracji badawczej. Zasad-
niczym celem, który sobie postawiono, jest zbadanie wplywu kryteriów twórczosci na sama

kreatywnosc. Za paradoks mozna bowiem uznac fakt, ze nie znamy dotad odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób warunki, które musi spelniac wytwór, aby zostac uznany za twórczy,
wplywaja na jakosc tego wytworu.

Punktem wyjscia do okreslenia problematyki i hipotez badawczych, stala sie czesto

eksploatowana w spolecznej psychologii twórczosci hipoteza overjustification, opisana przez teoretyków motywacji poznawczej (Lepper, Greene, Nisbett, 1973). Upraszczajac,
zaklada ona, ze w przypadku stosowania "nacisków" zewnetrznych, czesto o charakterze
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spolecznym (np. nagród, zagrozenia ocena), obserwuje sie spadek motywacji wewnetrznej
oraz obnizenie poziomu wykonania nawet bardzo interesujacych zadan.

Wczesne, klasyczne studia nad ta problematyka koncentrowaly sie wokól presyjne-

go charakteru nagród. Wykazano, iz badani, którzy angazowali sie w rozwiazywanie intere-

sujacych zadan w celu otrzymania nagród takich jak: pieniadze (Deci, 1971), zabawki (Ha-

rackiewicz, 1979), odznaki symbolizujace wygrana (Lepper, Greene, Nisbett, op. cit.),

przejawiali mniejsza motywacje wewnetrzna i zainteresowanie zadaniami niz uczestnicy,

którzy nie byli poddawani takim oddzialywaniom.

Pózniejsze badania nad efektem "nadmiernego uzasadniania" uwzglednialy bardziej

zlozone formy "nacisków", np. zagrozenie ocena (Harackiewicz i in., 1984), zaangazowa-

nie ,ja" (Ryan, Deci, 1986), indukcje publicznego aspektu ,ja", lek spoleczny (Plant, Ryan,

1985). Uzyskane rezultaty potwierdzily istnienie zjawiska spadku motywacji wewnetrznej

wtedy, gdy wykonanie zadan kontrolowane jest przez róznego typu spoleczne, zewnetrzne

mechanizmy regulacyjne.

Zagadnienie presyjnego charakteru srodowiska zewnetrznego zainteresowalo takze

psychologów zajmujacych sie problematyka twórczosci. Glówny nurt badan w tym zakre-

sie reprezentowany jest przez wspomniana juz Terese Amabile oraz jej wspólpracowników.

Wyniki prowadzonych przez tych badaczy eksperymentów stanowia w odniesieniu do

kreatywnosci replikacje rezultatów uzyskanych w studiach nad motywacja wewnetrzna

i pozwalaja uogólnic tresc hipotezy "nadmiernego uzasadniania" na inne sfery aktywnosci

poznawczej czlowieka (zob. Amabile, 1979; 1982a; Amabile, Gitomer, 1984; Amabile,

Hennesey, Grosman, 1986).

Sam termin "nadmierne uzasadnianie" oddaje sens ogólnej zasady psychologicznej,

sterujacej wykonaniem interesujacych zadan w warunkach "nacisków" ze strony otoczenia.

Otóz zadania, które w warunkach eksperymentalnych maja rozwiazywac badani sa tak

dobrane, aby byly dla nich interesujace i silnie motywujace wewnetrznie. Zwykle sa to

wystarczajaco wazne powody, w wyniku których badani podejmuja sie pracy nad tymi
zadaniami. Dostarczenie dodatkowych wzmocnien uzasadniajacych sens podjetych wysil-

ków stanowi w takiej sytuacji nadmierne usprawiedliwienie aktywnosci, powodujace, iz

cala sytuacja eksperymentalna interpretowana jest jako presyj na. W mysl teorii oceny po-

znawczej (Deci, 1975), obecnosc w srodowisku zdarzen, które sa spostrzegane jako wyraz-

ne "naciski", powoduje zmiane pierwotnej, wewnetrznej lokalizacji poczucia przyczyno-
wosci w zewnetrzna, owocujaca spadkiem motywacji wewnetrznej.

Bezposrednia przyczyna lezaca u podstaw podjecia problemu sformulowanego
w temacie niniejszego opracowania bylo przekonanie, ze kryteria twórczosci: oryginalnosc
i uzytecznosc moga byc "naciskami''. tzn. zewnetrznymi, spolecznymi zdarzeniami, specy-
ficznie ukierunkowujacymi dzialania twórcze. Sam twórca moze uznawac za wazne zupel-
nie inne wartosci - nie moze jednakze calkowicie ignorowac wymagan spolecznych, gdyz

proces twórczy nie przebiega w spolecznej prózni. Inaczej mówiac, kryteria moga byc
spostrzegane ,jako presja na dzialanie, myslenie albo odczuwanie w szczególny sposób"
(Ryan, ConelI, Deci, 1985, s. 18).

Teresa Amabile (1982 b) w serii eksperymentów udowodnila istnienie uniwersalne-

go, spolecznego konstruktu "twórczosc", pozwalajacego na zgodne szacowanie wytworów
przez rózne osoby. Oznacza to, iz istnieja spolecznie wazne i powszechne kryteria oceny,
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które, jak mysle, nie moga byc calkowicie pomijane przez twórce w trakcie tworzenia.

Zalozono, iz istnienie "nacisków" moze tlumic twórczosc w porównaniu z sytuacja, gdy
takich barier nie ma. Zakres (glebokosc) tego oddzialywania zalezec bedzie - jak sadze -
od sily "nacisku". Sformulowalismy w ten sposób - w wersji bardzo uogólnionej - podsta-
wowe hipotezy, które postaramy sie zweryfikowac eksperymentalnie.

W prezentowanych tutaj badaniach poszukiwano odpowiedzi na pytanie, czy sila

kryteriów (oryginalnosc i uzytecznosc), wedlug których zwykle oceniany jest wytwór,

wplywa na samo wykonanie twórcze. Za podstawowe kryteria przyjeto oryginalnosc i uzy-
tecznosc. Przemawiaja za tym nastepujace przeslanki:

l. dwuczynnikowa koncepcja wymiarów twórczosci McMullena (1977), wyodrebniajaca
oryginalnosc i uzytecznosc jako podstawowe osie kreatywnosci;

2. przekonanie, iz taki podzial umozliwia subiektywne rozróznienie dwóch zasadniczych

aspektów wytworu twórczego, co jest istotne ze wzgledów metodologicznych.

Osobna kwestia jest uwzglednienie w badaniach nad rola wartosciowania w proce-

sach twórczych osobistej preferencji typu kryterium. Nie ma takiej potrzeby, gdy traktuje-

my ocene jako globalna zmienna, lecz sytuacja ulega zmianie, jesli wprowadzimy okreslo-

ne kryteria ewaluacji. Moze byc przeciez tak, ze przedkladanie przez badanego jednego

z nich nad inne czyni go bardziej odpornym na wszelkie "naciski", majace miejsce wobre-

bie tego kryterium.

Specyficznym problemem, który podjeto w prezentowanym artykule sa róznice

w wykonaniu zadan twórczych przez kobiety i mezczyzn. Szereg badan 2 dowodzi istnienia
takich róznic w funkcjonowaniu poznawczym. Mezczyzni sprawniej niz kobiety wykonuja

zadania typu "niezaleznosc od pola", lepiej radza sobie w zadaniach wymagajacych mysle-

nia przestrzennego czy myslenia matematycznego. Z kolei kobiety osiagaja lepsze wyniki

w testach plynnosci slownej i w arytmetyce. Wsród osób o ponadprzecietnej inteligencji

(powyzej 140) jest o 20 % wiecej mezczyzn niz kobiet, a ci pierwsi maja wyzsze wyniki

w zadaniach wymagajacych operacji na liczbach, chociaz gorzej wypadaja w testach slow-

nych (Seligman, 1995). Powszechnie znane sa równiez róznice miedzy plciami dotyczace

sfery spolecznej: w sytuacji konfliktu dziewczeta sa bardziej sklonne stosowac perswazje

slowna niz grozbe czy przemoc fizyczna, chlopcy sa bardziej agresywni (por. Vasta i in.,

1995). Te róznice przypisuje sie zarówno organizacji funkcjonalnej mózgu, jak i stereoty-

pom spolecznym lezacym u podstaw wychowania.

W odniesieniu do aktywnosci twórczej dane na temat zmiennej plci nie sa zbyt licz-

ne i w dodatku zostaly zdominowane przez perspektywe psychodynamiczna, reprezento-

wana przez Ravenne Helson. W swoich badaniach stosowala ona zarówno standardowe

narzedzia psychometryczne wykorzystywane w diagnostyce osobowosci, jak i specjalnie

skonstruowane kwestionariusze wywiadu czy indeksy potencjalu twórczego. Zmienna plci

byla przedmiotem jej pionierskich badan (Helson, 1957; cyt. za Barron, 1965), w których

wykazala, iz kobiety o wysokim potencjale twórczym, absolwentki renomowanego Mills

College w Oakland, w zakresie profili osobowosciowych nie róznia sie od twórczych mez-

czyzn (architektów, pisarzy). Jednakze nie wykorzystuja one swojego potencjalu twórczego

ze wzgledu na przezywanie konfliktu miedzy rola spoleczna a wlasnymi dazeniami i

2 Obszerny przeglad np. w artykule Herman-Jeglinskiej (1999)
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w rezultacie poddaja sie konwencji spolecznej w wyborze drogi zyciowej: jak naj szybsze
wyjscie za maz, urodzenie dzieci i oddanie rodzinie (Helson, 1990). W innych badaniach
(1968, 1985) R. Helson stwierdzila, izjesli nawet w dziecinstwie rodzice tych wysoce kre-
atywnych kobiet dostrzegali ich mozliwosci, to w wieku dojrzalym tylko te sposród nich
osiagaly sukcesy zawodowe, które nie mialy braci - obecnosc meskiego rodzenstwa grze-
bala szanse na rozwój twórczy. Ta sama autorka porównywala style tworzenia matematy-
ków obojga plci (cyt. za Solowiej, 1997). Opierajac sie na koncepcji róznic ego Neumanna

(1954)3 wykazala, ze kobiety charakteryzowaly sie stylem matriarchalnym, a mezczyzni
patriarchalnym.

Z badan prowadzonych w innym paradygmacie metodologicznym (eksperymental-

nym) i teoretycznym warto wspomniec o wyniku uzyskanym przez Amabile (1982 b),

który wskazuje na wyzsza twórczosc artystyczna dziewczat w porównaniu z chlopcami,

gdy kladzie sie nacisk na to, by byc maksymalnie twórczym. Z kolei Koestner i in. (1984)

nie uzyskali zadnych róznic w zakresie wyróznionego przez siebie czynnika twórczosci,

chociaz w odniesieniu do innego czynnika - poprawnosci technicznej - dziewczeta uzy-

skaly lepsze rezultaty niz chlopcy.

Z powyzszego przegladu wynika, iz plec jest faktycznie istotnym czynnikiem rózni-

cujacym wykonanie zadan o charakterze intelektualnym/twórczym. Jednakze plec, jako

wskaznik biologiczny, jest powiazana w skomplikowany sposób (np. przez role) z otocze-

niem spolecznych oczekiwan i oddzialywan. Oznacza to, ze kobiety i mezczyzni moga

odmiennie interpretowac warunki, w jakich maja tworzyc, co w rezultacie powinno prowa-

dzic do róznic w wykonaniu zadan twórczych. Niniejszy artykul podjeto wiec z mysla

o uzupelnieniu tej kwestii w badaniach nad twórczoscia. W prezentowanym badaniu skon-

struowano warunki eksperymentalne, które mialy byc forma spolecznego, zewnetrznego

oddzialywania (..nacisku") na twórczosc poprzez jej afirmacje lub zaprzeczenie jej sensu.

Na podstawie danych uzyskanych z trzech obszarów teoretyczno-ekspery-

mentalnych: badan nad efektem "nadmiernego uzasadniania", teorii oceny poznawczej,

spolecznej psychologii twórczosci, wysunieto hipoteze, iz analogicznie do róznych form

presyjnych oddzialywan srodowiska spolecznego, kryteria oceny wytworów twórczych -

oryginalnosc i uzytecznosc - stanowia "naciski", które moga powodowac spadek poziomu

twórczosci (HIPOTEZA I). Jednoczesnie zalozono, ze wielkosc tego spadku zalezec bedzie

od tego, czy odpowiednie kryterium bedzie wzmacniane, czy tez oslabiane. W obu przy-

padkach mozna mówic o zwiekszeniu sily "nacisku" kryterium, z tym ze w odniesieniu do

"wzmacniania" - presja ma charakter pozytywny (potwierdzajacy sens tworzenia dziel

oryginalnych/uzytecznych), a w odniesieniu do ..oslabiania" ma charakter negatywny (za-

przeczajacy). Wysunmy tutaj nastepna teze o kierunku zmian, iz spadek twórczosci bedzie

wiekszy w warunkach "oslabiania" niz w warunkach "wzmacniania" (HIPOTEZA II).

Szczególowa postac tej hipotezy mozna zapisac w dwóch wariantach opisujacych

zakres przewidywanych zmian:

3 Autor ten wyodrebnil dwa typy swiadomosci: patriarchalny, charakteryzujacy sie obiek-
tywizmem, analitycznoscia i duza sprawnoscia przetwarzania oraz matriarchalny, su-
biektywny, z dominacja emocji i wolniejszym przetwarzaniem.
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Hz.A. - oslabianie kryterium oryginalnosci prowadzi do wiekszego spadku oryginalnosci

wytworów niz wzmacnianie tego kryterium; analogicznie oslabianie kryterium

uzytecznosci prowadzi do wiekszego spadku uzytecznosci wytworów niz wzmac-

nianie tego kryterium (efekt wybiórczy ze wzgledu na zmiany tylko w jednym

aspekcie twórczego wykonania).

H 2 .B. - oslabianie kryterium oryginalnosci prowadzi do wiekszego spadku poziomu twór-

czosci - zarówno w aspekcie oryginalnosci, jak i uzytecznosci - niz wzmacnianie

tego kryterium; analogiczna zaleznosc wystepuje w odniesieniu do kryterium

uzytecznosci (efekt calosciowy ze wzgledu na zmiany w obu aspektach twórczego

wykonania).

Nalezy dodac, ze zarówno w odniesieniu do H.. jak i Hz zalozono równiez, ze

w przypadku braku presji na jakiekolwiek kryterium twórczosc bedzie najwyzsza.

W przypadku hipotez H.. Hz.A. i Hz.B poszukiwano równiez odpowiedzi na pytanie,

czy zmienna plci róznicuje wykonanie twórcze osób badanych w powiazaniu z sila nacisku.

Uwzgledniajac preferencje kryteriów przez ludzi (oryginalnosc vs. uzytecznosc),

wysunmy jeszcze jedna hipoteze (HIPOTEZA III), zakladajac, ze spadek poziomu twór-

czosci u osób preferujacych oryginalnosc bedzie wiekszy w zakresie uzytecznosci wytwo-

rów niz ich oryginalnosci, a u osób o drugim typie preferencji, wystapi zaleznosc odwrotna.

W mysl tej hipotezy, przywiazanie podmiotu do okreslonego typu kryterium ma uodparniac

twórczosc na niszczacy wplyw zwiazanego z nim ..nacisku".

METODA

Osoby badane

We wstepnym etapie eksperymentu wziely udzial 173 osoby, studenci pierwszych

lat róznych kierunków studiów, prowadzonych przez WSP w Rzeszowie. Do kolejnych

etapów zakwalifikowano 150 osób; pozostale wykluczono z dalszego postepowania ba-

dawczego z nastepujacych przyczyn: nieustalona preferencja kryterium oceny wytworów

twórczych, odmowa wykonania TCT-DP, rezygnacja z dalszego uczestnictwa w badaniu,

wypadki losowe, losowe odrzucenie osób badanych w celu wyrównania liczebnosci
w niektórych grupach.

Ostatecznie w grupach: WZ-OR, OS-OR, GK-OR, znalazlo sie po 40 osób (20 mez-

czyzn i 20 kobiet); w grupie WZ-UZ - 30 osób (14 kobiet, 16 mezczyzn).
Srednia wieku osób badanych wynosila 19,8.

Przebieg badan

W przeprowadzonym eksperymencie, za zmienna zalezna (Z.Z.) uznano poziom

twórczosci badanych osób w rozwiazywanych przez nie zadaniach. Jako zmienna niezalez-

na glówna (Z.N.) przyjeto natomiast ..nacisk" w postaci ..sily" odpowiedniego kryterium

oceny twórczosci, w zaleznosci od okreslonych procedura warunków eksperymentalnych.

Ponadto uwzgledniono zmienne niezalezne uboczne (kontrolowane) w postaci: preferencji
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rodzaju kryterium, posiadanego potencjalu twórczego, poziomu procesów poznawczych,
dyspozycji osobowosciowych, plci.

Eksperyment przebiegal w trzech etapach:

Etap I - wyodrebnienie 2 grup podstawowych, na podstawie preferencji rodzaju
kryteriów oceny twórczosci;

Etap II - przeprowadzenie w dwóch grupach podstawowych procedury wzmacnianie
vs. oslabianie odpowiedniego kryterium.

Etap III - wykonanie przez osoby badane zadan twórczych.

Etap I mial sluzyc wyodrebnieniu dwóch grup podstawowych, rózniacych sie mie-
dzy soba preferencja rodzaju kryterium twórczosci: oryginalnosc (Or) vs. uzytecznosc (Uz).
Cel ten zostal zrealizowany przy pomocy "Listy Przymiotników", metody skonstruowanej
specjalnie na uzytek badania, a pozwalajacej na dokonanie wstepnej selekcji osób. Osoby
preferujace oryginalnosc stanowily grupe "Or", a te zas, które preferowaly uzytecznosc -
grupe "Uz". Dodac nalezy, iz w wyniku selekcji pojawila sie grupa osób w takim samym
stopniu wykazujaca "przywiazanie" do obu kryteriów. Jednakze ze wzgledu na mala li-
czebnosc (9 osób), zostala ona wykluczona z dalszego postepowania badawczego.

Celem II etapu badania bylo przeprowadzenie procedury eksperymentalnej z wyko-
rzystaniem techniki atrybucyjnej do wzmocnienia badz tez oslabienia sily danego kryte-
rium. W pierwszej grupie podstawowej "Or" czesc osób poddano zabiegowi wzmacniania
oryginalnosci (WZ-OR), a czesc osób - oslabiania oryginalnosci (OS-OR). W stosunku do

pozostalych nie stosowano zadnej manipulacji sila "nacisku" (grupa kontrolna, GK-OR).

W drugiej grupie podstawowej "Uz" zakladano analogicznie: wzmacnianie uzytecz-

nosci (WZ-UZ), oslabianie uzytecznosci (OS-UZ), nie stosowanie zmiany sily "nacisku"
(GK-UZ).

Planowano, iz w badaniu wezmie udzial 6 grup eksperymentalnych. Niestety, nie

udalo sie zrealizowac tego zamiaru - wyodrebniona zostala tylko jedna grupa typu "Uz"

(WZ-UZ), poniewaz w badanej próbie wystapila autoselekcja osób badanych: okazalo sie,
ze osób preferujacych uzytecznosc bylo tak malo, iz niemozliwe stalo sie wyodrebnienie

wszystkich grup typu "Uz". Ostatecznie uzyskano cztery grupy: WZ-OR, OS-ORt GK-OR,
WZ-UZ.

W III etapie badanym podawano do wykonania zestaw 2 zadan twórczych - we

wszystkich warunkach eksperymentalnych ten sam. Celem tego etapu bylo sprawdzenie,

czy zastosowana wczesniej procedura wzmacniania/oslabiania, spowodowala efekty opisa-

ne w postaci hipotez badawczych.

Sposoby kontrolowania wplywu zmiennych niezaleznych ubocznych

na zmienna zalezna

Do kontrolowania wplywu zmiennych niezaleznych ubocznych wykorzystano tech-

niki psychometryczne, zarówno standardowe, jak i takie, które zostaly stworzone na uzytek

eksperymentu.

W I fazie eksperymentu zostala uzyta tzw. "Lista Przymiotników" - technika po-

zwalajaca na wyodrebnienie grup: "Or" i "Uz". W jej sklad wchodzi krótka instrukcja oraz
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42 przymiotniki, opisujace zarówno wymiar oryginalnosci (21 okreslen), jak i uzytecznosci

(21 okreslen); przymiotniki ulozono naprzemian.

"Liste" opracowano na podstawie materialów uzyskanych we wczesniej przeprowa-

dzonym badaniu 73 osób (mezczyzn i kobiet), nie bioracych udzialu we wlasciwym ekspe-

rymencie. Osoby te poproszono o podanie przymiotników, które w jakis sposób kojarza sie
- nawet bardzo odlegle - z oryginalnoscia wytworu twórczego; analogiczna prosbe przed-

stawiono tym osobom w odniesieniu do uzytecznosci. Otrzymano zestaw 69 okreslen zwia-

zanych z oryginalnoscia i 57 okreslen dotyczacych uzytecznosci, sposród których do osta-

tecznej wersji "Listy Przymiotników" wlaczono tylko te, które pojawily sie w wypowie-
dziach osób badanych co najmniej trzykrotnie - w przypadku wymiaru oryginalnosci i co
najmniej dwukrotnie - w przypadku wymiaru uzytecznosci. Bardziej liberalne kryterium
w odniesieniu do tego ostatniego bylo wynikiem duzej asymetrii w wypowiedziach: niektó-

re pojecia powtarzaly sie wielokrotnie, lecz wieksza ich czesc tylko jedno- lub dwukrotnie.
Osoby biorace udzial we wlasciwym eksperymencie mialy za zadanie, zgodnie z in-

strukcja. podkreslic te przymiotniki, które - ich zdaniem - najtrafniej oddaja istote dziela
twórczego. Nie wiedzialy jednak, czy ma to dotyczyc oryginalnosci, czy tez uzytecznosci.

Liczba wybranych okreslen, pozwolila na ustalenie indeksu preferencji kryterium, okreslo-

nego przez stosunek ilosci przymiotników typu "ar" do przymiotników typu "Uz" (Or/Uz).
Tak wiec mozliwe byly trzy sytuacje:

l. preferencja kryterium oryginalnosci: ar wyzsze niz Uz, np.: 28/6, 28/26;
2. preferencja kryterium uzytecznosci: ar nizsze niz Uz, np.: 3/13, 11/13;

3. preferencja nieustalona: ar = Uz, np.: 5/5, 11/11.
Z osób o indeksie ar> Uz stworzono grupe podstawowa "ar", a z osób o indeksie

ar < Uz, grupe podstawowa "Uz". Dodajmy tutaj, ze indeks preferencji kryterium pelnil
glównie funkcje orientacyjna. pozwalajaca na przeprowadzenie selekcji zgodnie z zaloze-
niami eksperymentu - nie ma wiec charakteru matematycznego ilorazu. Jednakze poszcze-

gólne wartosci liczbowe, odpowiadajace badz to aspektowi "oryginalnosc", badz tez
aspektowi "uzytecznosc" w indeksie preferencji kryterium, wykorzystano do testowania
hipotezy III.

W badaniach zostaly takze uzyte standardowe techniki psychometryczne: Maudsley

Personalit)' Inwentory H.J. Eysnecka do kontroli wplywu czynników osobowosciowych na
zmienna zalezna; Test Matryc Ravena w wersji Standard do kontroli oddzialywan procesów

poznawczych; Test for Creative Thinking - Divergent Production (TCT-DP; Jellen, Urban,
1986; Urban, Jellen 1986; Urban, 1990). w celu kontroli wplywu na twórczosc, potencjalu

twórczego osób badanych. Wyników tych nie bedziemy jednakze prezentowac zarówno ze
wzgledu na ich obszernosc, jak i statystyczna nieistotnosc.

Manipulacja zmienna niezalezna - procedura wzmacniania/oslabiania
sily kryterium

Procedura wzmacniania/oslabiania zostala przeprowadzona z uzyciem techniki atry-

bucji.

W prezentowanym eksperymencie wlasciwoscia. która powinna sobie przypisac
osoba badana, byla sila okreslonego kryterium. W tym celu zostaly opracowane listy ulo-
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:l:onych losowo powodów, dla których warto tworzyc: dziela oryginalne (grupa WZ-OR), dziela u:l:yteczne (grupa WZ-UZ), dla których nie warto tworzyc: dziel oryginalnych (grupa
OS-OR), dziel uzytecznych (OS-UZ). Dla grup kontrolnych (GK-OR, GK-UZ) skladaly sie

one ze wszystkich czterech powyzszych grup powodów. W dwóch pierwszych przypadkach umieszczono po 11 powodów, w dwóch nastepnych po 9 powodów, a w materialach dla
grup kontrolnych po 6 powodów z kazdej poprzedniej listy (razem 24 pozycje). Zestawie-
nia zostaly opracowane na podstawie uprzednich badan, w których wziely udzial 73 osoby
- te same, co w przypadku "Listy Przymiotników". Poproszono je o pisemne podanie

wszystkich powodów, dla których warto tworzyc dziela oryginalne/uzyteczne, jak i tych, dla których nie warto tego robic.
Osoby badane, we wlasciwym eksperymencie, mialy za zadanie podkreslenie:
- 6 powodów z list dla grup WZ-OR i WZ-UZ,

- 5 powodów z list dla grup OS-OR i OS-UZ,

- w grupie kontrolnej (GK-OR) po 4 powody z ka1:dego zestawu.

We wszystkich tych przypadkach wymagano wiec podkreslenia powodów w liczbie
wiekszej niz polowa - dla wzmocnienia atrybucji okreslonego rodzaju.

Podanie listy przyczyn okreslonego rodzaju poprzedzone bylo prezentacja dodatko-
wego tekstu stanowiacego element instrukcji, a wzmacniajacego atrybucje w pozadanym
kierunku (wzmacnianie, oslabianie). Zawarte w nim informacje odwolywaly sie do autory-
tetów spolecznych (specjalistów, wyników badan) rzekomo popierajacych lub negujacych
sens tworzenia dziel oryginalnych/uzytecznych. Uzyskano w ten sposób kontekst spoleczny
"nacisku", istotny ze wzgledu na podjeta w badaniach próbe odpowiedzi na pytanie
o ewentualne róznice w wykonaniu twórczym kobiet i mezczyzn. Nalezy równiez dodac, iz

poprzez polaczenie instrukcji z powodami nadano manipulacji eksperymentalnej charakter

wartosciujacy. Ten ostatni zamiar byl bardzo wazny, gdyz nie poslugiwano sie w ekspery-
mencie terminem "kryterium" w sposób bezposredni, a to z tego wzgledu, iz wymiary ory-

ginalnosci i uzytecznosci wytworów, jako podstawa szacowania poziomu twórczosci, maja
okreslona konotacje tylko dla profesjonalisty. Aby wiec uzyskac "efekt kryterialnosci"
konieczne bylo takie skonstruowanie techniki atrybucyjnej, zeby zawierala ona silny ladu-
nek ewaluatywny, wymuszajacy interpretacje oryginalnosci czy uzytecznosci w kategoriach
kryterium.

W warunkach kontrolnych (GK-OR) starano sie natomiast zachowac neutralny cha-
rakter atrybucji, stad tekst sformulowano w sposób ogólnikowy i opisowy.

W grupach eksperymentalnych czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosil

5 minut - byl to czas wystarczajacy, a jednoczesnie nie pozwalal na zbyt wnikliwe roztrza-

sanie zagadnienia i pojawienie sie watpliwosci mogacych zaklócic procedure atrybucyjna.

W odniesieniu do grupy kontrolnej (GK-OR) nie zastosowano zadnego ograniczenia cza-

sowego, aby nie wprowadzac czynnika "naciskowego", modyfikujacego neutralnosc sytu-
acji zadaniowej.
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Zmienna zalezna - twórczosc. Zasady konstruowania wskazników

W badaniu wykorzystano zadania pozwalajace na szacowanie kreatywnosci osób,

w okreslonych procedura warunkach eksperymentalnych. Przy ukladaniu tych zadan kie-

rowano sie zalozeniem, aby ich wykonanie nie przekraczalo mozliwosci przecietnie inteli-
gentnego czlowieka - poniewaz nie interesowal nas wplyw stopnia trudnosci zadania. Ko-

nieczne bylo takze uwzglednienie faktu, ze powinny one pozwolic na ocene twórczosci

w obu aspektach: oryginalnosci i uzytecznosci - w tym przypadku byly to zadania wyma-

gajace tworzenia przedmiotów o funkcji uzytkowej, z wykorzystaniem podanych obiektów.

Opracowano dwa zadania - wedlug podobnych zasad - majace identyczna instrukcje
i strukture, rózniace sie natomiast trescia problemu. Takie postepowanie bylo uzasadnione

troska o dokladna kontrole zmiennej zaleznej, ze wzgledu na mozliwosc zaklócajacego

wplywu czynników podmiotowych na wykonanie zadan: "oswojenie sie" z sytuacja, "na-

branie" odpowiedniego tempa pracy, zmeczenie. Dodajmy, ze istniala podana w instrukcji
mozliwosc rysunkowego przedstawienia pomyslu przez osobe badana (schemat, obrazek

itd.), co mialo na celu, zjednej strony - zwiekszenie klarownosci idei, a z drugiej posluzylo
za jeden ze wskazników twórczosci.

Do szacowania twórczosci w zakresie wykonania zadania (I i II) przyjeto nastepuja-
ce wskazniki ilosciowe:

l) plynnosc ideacyj na - mierzona liczba pomyslów wygenerowanych przez osobe

badana w okreslonej jednostce czasu (PLl, PLz);

2) synteza - obliczana na podstawie liczby obiektów uzytych do stworzenia przed-

miotów funkcjonalnych (SYN 1 , SYNz);

3) wizualizacja - czyli liczba graficznych przedstawien pomyslów zaprezentowa-

nych przez osobe badana (WIZ I , WIZ 2 ).

W ocenie twórczosci uwzgledniono rowniez miary jakosciowe, czyli ocene orygi-

nalnosci i uzytecznosci pomyslów, dokonywana przez sedziów kompetentnych - "slepych"

na warunki eksperymentu. Sedziami kompetentnymi bylo 3 psychologów praktyków (ko-

biet) z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zgodnie z przyjeta tutaj teza T. Amabile

o istnieniu spolecznego konstruktu "twórczosc", pozwalajacego na szacowanie wytworów

bez koniecznosci odwolywania sie do sztucznie ustalonych kryteriów, oceniajacy kierowali

sie wlasnymi definicjami twórczosci. Sedziowie oceniali pomysly na skali numerycznej 10-

punktowej, od O (maksymalna nieoryginalnosc/nieuzytecznosc) do 9 (maksymalna orygi-

nalnosc/uzytecznosc ).

Wspólczynniki zgodnosci sedziów W - Kendalla liczone dla 692 pomyslów w za-

daniu I wynosily: dla oceny oryginalnosci pomyslów W = 0.20, dl = 2, p = 0.0000 1; dla

oceny uzytecznosci wytworów W = 0.10, dl= 2, p = 0.00001. Wspólczynniki zgodnosci

sedziów W - Kendalla liczone dla 627 pomyslów w zadaniu II wynosily: dla oceny oryginal-

nosci pomyslów W = 0.19, dl= 2, p = 0.00001; dla oceny uzytecznosci wytworów W = 0.37,

dl = 2, p = 0.0000 l. Tak niska zgodnosc sedziów w ocenie jakosciowego aspektu twórczo-

sci wskazuje na slabosc zastosowanej techniki szacowania pomyslów. Przyczyn takiego

stanu rzeczy dopatrywac sie mozna w malej, w porównaniu z procedura T. Amabile, liczba

sedziów kompetentnych, co w sytuacji braku scisle okreslonych kryteriów oceny powodo-

wac moze trudnosci w uzyskaniu consensusu. Oceny wystawione przez sedziów kompe-
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tentnych posluzyly do obliczenia jakosciowych wskazników twórczosci w dwóch zada-

niach, a mianowicie: liczby pomyslów oryginalnych, liczby pomyslów nieoryginalnych,

liczby pomyslów uzytecznych, liczby pomyslów nieuzytecznych. W tym celu konieczne

bylo uprzednie uzyskanie jednego wyniku dla trzech ocen ka1:dego pomyslu. Przyjeto arbi-

tralnie nastepujace zasady zliczania ocen 4 :
l. gdy oceny byly jednorodne, np. 0,0,0 lub 6,6,6, wystawiono globalna ocene O lub 6;

2. gdy przynajmniej dwóch sedziów wystawialo zgodne oceny, np. 5,5,0, te wartosc

(5) brano pod uwage;

3. gdy oceny byly zróznicowane, np. 0,1,3, lub 0,3,1, - brano pod uwage tylko oce-

ne srodkowa - w tym przypadku l; gdy przedzialy miedzy ocenami byly duze,

np. 0,1,6; 0,5, l, odrzucono wartosci skrajne i równiez przyjmowano ocene srod-

kowa (tutaj I).

I znów arbitralnie przyjeto, ze pomysly uzyskujace globalne oceny mieszczace sie w

przedziale 0-4, sa pomyslami nieoryginalnymi/nieuzytecznymi (NORio NOR 2 , NUZ h
NUZ 2 ), a te, które uzyskaly globalna ocene mieszczaca sie w przedziale 5-9, sa pomyslami

oryginalnymi/uzytecznymi (ORJ,OR 2 , UZ h U�). ]

WYNIKI BADANs

Twórczosc w grupach

Wyniki poddano analizie statystycznej w celu zidentyfikowania istotnych róznic
miedzy wskaznikami twórczosci w zaleznosci od warunków eksperymentalnych. Do wie-
lokrotnego porównywania srednic uzyto testu Scheffe'a.

Okazalo sie, ze nie ma istotnych statystycznie róznic miedzy warunkami ekspery-

mentalnymi w odniesieniu do obu zadan (z tego tez powodu nie zamieszczam tutaj otrzy-
manych re7ultatów).

Na podstawie otrzymanych wyników mozna odniesc wra1:enie, iz zastosowane wa-

runki eksperymentalne w malym stopniu wplynely na zróznicowanie w twórczym wykona-
niu zadan, co zdaje sie nie potwierdzac hipotez badawczych (hipotezy I i hipotezy II), be-
dacych przedmiotem weryfikacji w niniejszym opracowaniu.

Twórczosc a plec osób badanych

Dalsze rozwazania na temat wplywów warunków eksperymentalnych na twórczosc

kontynuowano w kierunku poszukiwania ewentualnych róznic po uwzglednieniu zmiennej
plci.

W instrukcji podawanej przed procedura atrybucji zawarte zostaly zdania odwoluja-
ce sie do zewnetrznych, spolecznych autorytetów, które wedlug pierwotnego zalozenia
mialy dodatkowo wzmacniac/oslabiac sile kryterium. Zalozono, ze wyeksponowanie "naci-

4 Autorem tego rozwiazania jest prof. dr hab. Edward Necka.
s Do obliczen statystycznych uzyto pakietu SPSS+.
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sku" w taki sposób moglo sprzyjac wlaczeniu sie zewnatrzpochodnych programów ewalu-

atywnych i byc przyczyna odmiennych u mezczyzn i kobiet interpretacji sytuacji ekspery-

mentalnej, a w efekcie prowadzic do róznych trendów wykonawczych, nieuchwytnych na

globalnym poziomie analizy (GRUPA).

Zacznijmy jednak od przedstawienia ogólnych wyników kobiet i mezczyzn w wy-

konaniu zadan twórczych. W odniesieniu do zadania l, mezczyzni byli generalnie bardziej

twórczy niz kobiety, a w szczególnosci w zakresie plynnosci ideacyjnej (odpowiednio x =

5.28 i x = 3.93, t = 3.6 I, P = 0.000 I), syntezy (x = 13.26 i X = 9.05, t = 4.86, P =
- -

0.0001), liczby pomyslów oryginalnych (x = 0.71, X = 0.42, t = 2.50, P = 0.014)
- -

i jednoczesnie wytwarzali wiecej pomyslów nieoryginalnych (x = 4.57. x=3.51, t = 2.79,

P = 0.006). W odniesieniu do zadania II mezczyzni równiez byli bardziej twórczy, niz ko-
- -

biety a w szczególnosci w zakresie: plynnosci ideacyjnej (odpowiednio X = 4.79 i X =

3.55, t = 3.36, p = 0.001), syntezy (x = 13.11 i X = 8.73, t = 4.45, P = 0.00(1), oryginal-
- - - -

nosci (x= 1.01, X = 0.43, t = 4.03, P = 0.0001), uzytecznosci (x = 0.91, X = 0.26, t =

5.55, P = 0.00(1).

W celu zweryfikowania tezy o wplywie zmiennej plci na zróznicowanie wyników
zastosowano analize wariancji (MANOVA). Pierwsza z analiz dotyczyla zmiennej

"PLEC" .

Z uzyskanych danych wynika, ze wartosc testu F okazala sie istotna dla PLl (F =

15.059, P = 0.(00), SYN\ (F = 26,731. p = 0.000), P� (F = 12,384, P = 0.001), SYN 2 (F =
23,686, p = 0.(00), OR\ (F = 6,266, p = 0,013), OR 2 (F = 17,057, P = 0.000), UZ 2 (F =
29.323, P = 0.000), NOR\ (F = 8,944, P = 0,003), NUZ\ (F = 11,915, P = 0,001). Te rezul-
taty potwierdzaja wyniki przedstawione wczesniej. Oznacza to, ze generalnie mezczyzni
i kobiety wykonywali twórczo zadania na róznym poziomie: mezczyzni generowali ogólnie
wieksza liczbe pomyslów zarówno w zadaniu I, jak i w zadaniu II, wykorzystujac wiecej
obiektów; liczba pomyslów oryginalnych i uzytecznych w zadaniu II byla wieksza niz
u kobiet, a w zadaniu 1 przewaga ta dotyczyla liczby wytworów oryginalnych i nieorygi-

nalnych oraz nieuzytecznych.

Wartosc ol wskazuje na proporcje wariancji zmiennej zaleznej wyjasniona przez

zmienna niezalezna plec, czyli, jak to okreslono - role plci w twórczosci. Okazalo sie, ze
16.4% wariancji wyników w zakresie UZ 2 mozna wyjasnic wplywem zmiennej plci; w
przypadku pozostalych wskazników wartosci te wynosza odpowiednio: ol = 15% (SYN\),
ol = 13.6% (SYN 2 ), ol = 1 0% (OR 2 ), ol = 8.9% (PL.), ol = 7.3% (PL 2 ), ol = 7.1 %
. 2 2

(NUZ\), (J) = 5.2% (NORI), (J) = 3.5% (OR\).

Przejdzmy teraz do omówienia wyników analizy wariancji uwzgledniajacej sytuacje
bardziej zlozona. a mianowicie interakcje plci i warunków eksperymentalnych (PLEC x
GRUPA). Obliczenia te zostaly przeprowadzone po to, aby znalezc odpowiedz na sformu-

lowane wczesniej przypuszczenia, dotyczace istnienia odmiennych trendów wykonawczych
kobiet i mezczyzn w zaleznosci od sposobu interpretowania spolecznego kontekstu "naci-
sku".
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Z uzyskanych danych wyn ika. ze rezultaty istotne statystycznie w tescie F otrzyma-

no w odniesieniu do wskazników PL. (F = 4.356 . P = 0.006). SYN. (F = 3.934, P = 0.010).

PL 2 (F = 2.821. P = 0.041). SYN 2 (F = 4.654. P = 0.04). NOR I (F = 3.276, p = 0.023).

NUZ I (F = 4.377. P = 0.006).

Proporcje wariancji zmiennej zaleznej tlumaczone przez interakcje PLEC x GRUPA
wynosza dla PL.: 00 2 = 6.45%; dla SYN.: 00 2 = 5.67%; dla PL 2 : 00 2 = 3.6%; dla SYN 2 : 00 2 =
6.98%; dla NOR.: 00 2 = 4.47%; dla NUZ.: 00 2 = 6.49%.

Na podstawie analizy wariancji mozemy zauwazyc. ze najsilniejszy efekt wystepuje

w odniesieniu do zmiennej PLEC. W tym przypadku uzyskano najwyzsze proporcje wyja-
snianych przez te zmienna wariancj i w obrebie wskazników twórczosci, a takze najwiecej

bylo wyników istotnych statystycznie (dziewiec: PL.. SYN.. p�. SYN 2 . aR.. OR 2 . U�.
NOR.. NUZ.). Plec osób badanych okazala sie wiec waznym czynnikiem determinujacym

poziom realizacji twórczej. co potwierdza przypuszczenie o istnieniu odmiennych dla ko-

biet i mezczyzn trendów wykonawczych.

Równiez znaczacy efekt odnotowalismy w odniesieniu do interakcji PLEC x
GRUPA. Nie jest on moze tak spektakularny jak w przypadku samej zmiennej PLEC
(wskazników istotnych bylo 6), lecz za to bardzo interesujacy. Sam fakt wystapienia zróz-

nicowania wyników stanowi istotne wzmocnienie tezy o innych trendach w twórczosci

w zaleznosci od rodzaju kontekstu spolecznego odbieranego przez mezczyzn i kobiety.

Ponadto. okazalo sie. ze niektóre wskazniki sa "sprzezone" tylko z plcia (oryginalnosc

w zadaniu I. oryginalnosc w zadaniu 2, uzytecznosc w zadaniu 2).

Na rysunku I przedstawiono graficzny obraz zaleznosci miedzy plcia a warunkami

eksperymentalnymi tylko w odniesieniu do wskaznika PL. (plynnosc ideacyjna w zadaniu 1).
Pominieto natomiast prezentacje graficzna w odniesieniu do pozostalych wskazników (tych.

dla których wartosc F jest statystycznie istotna). gdyz obraz zaleznosci jest w zasadzie

podobny. Dotyczy to wskazników: plynnosci ideacyjnej w zadaniu 2 (PL 2 ). syntezy w za-
daniu 1 (SYN I). syntezy w zadaniu 2 (SYN 2 ), liczby pomyslów nieoryginalnych w zadaniu
1 (NOR.). liczby pomyslów nieuzytecznych w zadaniu 1 (NUZI).
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Rys. I. Interakcja PLEC X GRUPA. Zmienna zalezna PLl p = 0.006.
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Ogólny ksztalt krzywych dla wszystkich rozwazanych miar twórczosci pozostaje
w zasadzie ten sam, co pozwala wnioskowac o wystepujacej prawidlowosci. W celu przej-
rzystosci wywodu dokonajmy pewnej generalizacji i rozpatrzmy na razie grupy preferujace
oryginalnosc, w dodatku tylko dwie: wzmacniania oryginalnosci (WZ-OR) i kontrolna

(GK-OR), poniewaz, jak wynika z wykresów, stanowia one w gruncie rzeczy grupy skraj-
ne.

la) mezczyzni wykazali naj nizsza plynnosc ideacyjna w zadaniu l i 2 (PL) i P�) w grupie
WZ-OR a najwyzsza plynnosc ideacyjna w zadaniu l i 2 w grupie GK-OR;

Ib) kobiety wykazaly bardzo niska plynnosc ideacyjna w zadaniu l (PL) i najnizsza

plynnosc ideacyjna w zadaniu 2 (PL 2) w grupie GK-OR, a najwyzsza w zadaniu l i 2

(PLl i PL 2 ) w grupie WZ -OR;

2a) mezczyzni uzyskali najnizszy poziom syntezy w zadaniach l i 2 (SYN) SYN 2 )

w grupie WZ-OR, a najwy1:szy poziom syntezy w zadaniach l i 2 (SYN) SYN 2 )

w grupie GK-OR;

2b) kobiety uzyskaly bardzo niski poziom syntezy w zadaniu l i 2 (SYN( i SYN 2 ) w grupie

GK-OR, a najwyzszy poziom SYN) i SYN 2 w grupie WZ-OR;

3a) mezczyzni wytworzyli najmniej pomyslów nieoryginalnych w zadaniu l (NOR)

w grupie WZ-OR, a najwiecej w grupie GK-OR;

3b) kobiety wykazaly bardzo niska NOR. w grupie GK-OR, a najwyzsza w grupie WZ-OR;

4a) mezczyzni wytworzyli najmniej pomyslów nieuzytecznych w zadaniu l (NUZ)

w grupie WZ-OR, a najwiecej w grupie GK-OR;

4b) kobiety wykazaly bardzo niska NUZ. w grupie GK-OR, a najwyzsza NUZ. w grupie
WZ-OR.

Z prezentowanego zestawienia wynika, iz zaobserwowana prawidlowosc polega na

odwróceniu trendów w zakresie wykonania twórczego (efekt li rebours) mezczyzn i kobiet

w okreslonych warunkach eksperymentalnych.

Spróbujmy powyzsze rezultaty odniesc do hipotez badawczych. Poniewaz nie po-

twierdzily sie oczekiwania dotyczace presyjnego wplywu "nacisków" na poziomie grup

eksperymentalnych, analiza bedzie dotyczyc tylko zmiennej plci.

Wedlug hipotezy I kryteria twórczosci dzialaja jak "nacisk" i mialy powodowac

spadek twórczosci; w warunkach "braku manipulacji sila kryterium" twórczosc powinna

byc naj wyzsza.

Rzeczywiscie, w grupie, w której wzmacniano kryterium oryginalnosci (WZ-OR)

mezczyzni uzyskali najnizsze wyniki w zakresie plynnosci i syntezy, a kobiety generowaly

najwiecej pomyslów nieoryginalnych i nieuzytecznych. Równiez manipulacja ekspery-

mentalna zastosowana w grupie OS-OR (oslabianie kryterium oryginalnosci) zadzialala jak

"nacisk", poniewaz osoby jej poddane zareagowaly obnizeniem poziomu wykonania

w porównaniu z grupa WZ-OR, chociaz tylko w stosunku do tych wskazników, które wa-

runki WZ-OR "podnosily" - np. plynnosc ideacyj na w zadaniu l (PL.) u kobiet czy liczba

pomyslów nieoryginalnych w zadaniu I (NOR.) u mezczyzn.

Jednakze potwierdzenie naszej hipotezy ma charakter specyficzny, bowiem te same

warunki, które obni2:aja poziom wykonania zadan w zakresie wspomnianych miar twórczo-

sci, na inne dzialaja stymulujaco. Dwoistosc natury opisywanych zaleznosci jest bezpo-
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srednim skutkiem odmiennych trendów wykonawczych, zwiazanych z plcia osób bada-
nych.

Druga czesc hipotezy równiez potwierdzila sie w sposób szczególny: w grupie kon-

trolnej (GK-OR) twórczosc byla naj wyzsza, lecz tylko wtedy, gdy w grupie WZ-OR byla

ona najnizsza (np. wskazniki NOR. u kobiet czy PL. u mezczyzn). I tutaj równiez, przez

porównanie do warunków "wzmacnianie oryginalnosci" widac, ze warunki "braku mani-

pulacji sila kryterium" moga nie tylko stymulowac kreatywnosc, lecz równiez ja tlumic -

powoduja np. spadek plynnosci i syntezy u kobiet, a zwiekszenie sie liczby pomyslów

nieoryginalnych i nieuzytecznych u mezczyzn.

Hipoteza II glosila, ze spadek twórczosci bedzie wiekszy w warunkach "oslabiania"

twórczosci niz w warunkach jej wzmacniania; warunki "braku manipulacji sila kryterium"

mialy prowokowac twórczosc wyzsza w porównaniu z nimi. Hipoteza ta zostala ujeta

w dwóch wariantach, opisujacych zakres tych zmian - efekt wybiórczy i efekt calosciowy.

Opierajac sie na przeprowadzonej wczesniej analizie statystycznej wykazalem, ze

wskazniki oryginalnosci i uzytecznosci róznicuja ogólnie kobiety i mezczyzn, natomiast nie

ma istotnych róznic w zakresie tych miar z uwzglednieniem zmiennej GRUPA czy interak-

cji GRUPA x PLEC. Nie dysponujemy wiec bezposrednimi danymi mogacymi posluzyc za
podstawe weryfikacji hipotezy II. Uzyskano jednakze wskazniki posrednie: liczbe pomy-

slów nieoryginalnych i liczbe pomyslów nieuzytecznych w zadaniu I (NOR) i NUZ.), które

wykorzystamy w próbie, ograniczonego z koniecznosci, ustosunkowania sie do jej tresci.

W odniesieniu do mezczyzn "wzmacnianie" oryginalnosci prowadzi do zmniejsze-

nia sie liczby pomyslów nieoryginalnych i nieuzytecznych (co mozna uznac za zgodne

z hipoteza); "oslabianie" tego kryterium powoduje natomiast wzrost liczby pomyslów obu

kategorii (zgodnie z hipoteza). W przypadku kobiet "wzmacnianie" oryginalnosci przyczy-

nia sie do wzrostu liczby pomyslów nieoryginalnych i nieuzytecznych (co mozna uznac za

niezgodne z hipoteza), a "oslabianie" spadek liczby tych pomyslów (niezgodnie z hipote-

za).

Ta czesc hipotezy, mówiaca o kierunkach interakcji miedzy sila kryterium a efektem

w zakresie miar twórczosci potwierdzila sie (posrednio - ze wzgledu na typ wskazników)

tylko w odniesieniu do mezczyzn. Z kolei jednoczesny spadek/wzrost poziomu obu wskaz-

ników jakosciowych sugeruje wystepowanie efektu calosciowego.

Kobiety uzyskuja stosunkowo niskie wyniki w NOR. i NUZ. w grupie GK-OR
(w kazdym razie nizsze niz w grupie WZ-OR) - co potwierdza te czesc hipotezy mówiacej

o przewadze tych warunków w promocji twórczosci. Konstatacja ta nie ma jednakze cha-

rakteru bezwzglednego, poniewaz róznice miedzy OS-OR i GK-OR nie sa istotne staty-

stycznie; moze wiec byc odnoszona tylko do grupy WZ-OR.

Na hipoteze II w wersji drugiej mozna spojrzec bardziej ogólnie: zauwazmy, ze

podwyzszeniu lub obnizeniu poziomu wykonania w zakresie NOR. (lub NUZ.) towarzyszy
analogiczny wzrost lub spadek NUZ. (NOR.). Otóz korelacja miedzy tymi miarami wynosi

0.90 (p = 0.001), co wskazuje na bardzo silny zwiazek miedzy tymi jakosciowo odrebnymi
wskaznikami kreatywnosci. Slabsza korelacje uzyskano miedzy oryginalnoscia i uzytecz-

noscia w zadaniu 2 (r = 0.30, p = 0.001), a brak zwiazku wykazano dla miar oryginalnosci

i uzytecznosci w zadaniu I. Istnieja wiec podstawy do wnioskowania, ze podstawowe wy-

miary twórczosci - oryginalnosc i uzytecznosc, nie sajednak zupelnie rozlaczne.
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Do tej pory rozwazalismy tylko grupy typy "OR". Z powodów, o których wspomi-

nalem wczesniej, w badaniach udalo sie wyodrebnic tylko jedna grupe preferujaca uzytecz-
nosc jako kryterium twórczosci i w odniesieniu do niej zastosowano procedure wzmacnia-

nia uzytecznosci (WZ-UZ). Z danych (por. takze rys. l) wynika, ze wykryty efekt li rebo-
urs znalazl potwierdzenie w szerszym kontekscie: tendencje wykazywane przez osoby
badane w grupie WZ-UZ sa diametralnie rózne od tych, które pojawily sie w grupie WZ-
OR. Poziom wykonania w sytuacji "wzmacniania" uzytecznosci jest najwyzszy w zakresie

tych wskazników, które byly w warunkach "wzmacniania" oryginalnosci najnizsze i najniz-

szy (lub bardzo niski) w odniesieniu do tych, które byly najwyzsze. Opisana zasada zdaje
sie byc dobrym dowodem na zupelnie inna nosnosc semantyczna kryteriów uzytecznosci

i oryginalnosci i sugeruje, iz kryteria te interpretowane sa odmiennie przez mezczyzn

i kobiety, co wiaze sie z ich rózna dla obu plci spolecznie uznana wartoscia.

Weryfikacje hipotez I i II trudno bedzie przeprowadzic z powodu braku pozostalych

grup typu "UZ", a wiec OS-UZ i GK-UZ. Mozemy wiec tylko porównac warunki typu
WZ-UZ z tymi, które udalo sie w eksperymencie stworzyc.

Poprzez odniesienie do wyników uzyskanych w grupie WZ-OR stwierdzamy, ze

w grupie WZ-UZ wystapilo obnizenie sie poziomu wykonania twórczego w zakresie PL It

SYN.. PL 2 . SYN 2 dla kobiet i NUZ) oraz NOR) dla mezczyzn - co sugeruje, iz ..wzmac-
nianie uzytecznosci" mozna traktowac jako ..nacisk".

Z przywolanych wzgledów metodologicznych niemozliwe jest natomiast wyczer-

pujace ustosunkowanie sie do hipotezy II. Przypomnijmy tylko, ze warunki wzmacniania

uzytecznosci (WZ-UZ) sa równorzedne z warunkami oslabiania oryginalnosci (OS-OR)
i kontrolnymi (GK-OR), we wplywie na twórczosc. Jedynie w odniesieniu do wzmacniania

oryginalnosci (WZ-OR) widac odmiennosc skutków wyrazajaca sie w przeciwstawnym

ukladzie trendów wykonawczych kobiet i mezczyzn.

Pewne potwierdzenie uzyskuje jednakze II wariant hipotezy II, mówiacy o calo-

sciowych zmianach w zakresie jakosciowych miar twórczosci pod wplywem "nacisku":

"wzmacnianie uzytecznosci" prowadzi do jednoczesnego zwiekszenia sie liczby pomyslów

nieoryginalnych i nieuzytecznych w przypadku mezczyzn; w odniesieniu do kobiet tenden-

cja ta ma kierunek przeciwny (spadek).

Pozostala nam tylko do rozpatrzenia trzecia z hipotez postawionych w tej pracy.

Przypomnijmy, ze glosila ona, ze spadek twórczosci u osób preferujacych oryginalnosc

bedzie wiekszy w zakresie uzytecznosci wytworów niz ich oryginalnosci, a u osób

o drugim typie preferencji wystapi zaleznosc odwrotna.

Wspólczynniki korelacji uzyskane dla LP.. LP 2 i OR h UZ It NOR h NUZ.. ORz,

UZ z , NOR z , NUZ z , ze wzgledu na swoja nieistotnosc statystyczna nie wskazuja na istnienie
takiej zaleznosci - tak wiec zakladany efekt ..impregnacji" nie zostal potwierdzony.
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DYSKUSJA

Generalnie, postawione hipotezy nie potwierdzily sie w takiej formie, w jakiej zo-

staly one sformulowane. Na podstawie analizy statystycznej wykazano, ze same warunki

eksperymentalne nie róznicuja osób badanych w zakresie róznych wskazników kreatywno-

sci. Moze to przemawiac za slaboscia zastosowanej procedury atrybucyjnej. Natomiast

okazalo sie, ze czynnikiem determinujacym wykonanie zadan w warunkach "nacisków"

okreslonych kryteriów jest plec osób badanych. Wyniki potwierdzily rózne wykonanie

zadan twórczych przez kobiety i mezczyzn w róznych warunkach eksperymentalnych.

W sytuacji afirmacji oryginalnosci wzmocnionej spolecznymi autorytetami, kobiety wydaja

sie reagowac przetwarzaniem, które tutaj nazwijmy konformistycznym. Co prawda gene-

ruja wiecej pomyslów i powiazan miedzy elementami zadania (synteza), lecz generalnie sa

one mniej oryginalne i uzyteczne. Polepszaja sie wiec wskazniki ilosciowe twórczosci, ale

pogarszaja jakosciowe. Wydaje sie wiec, ze kobiety interpretuja informacje zawarte

w nacisku jako przyzwolenie na twórczosc, ale rozumiana jako "wiecej niz lepiej". Spo-

leczne znaczenie oryginalnosci wydaje sie je "tlamsic" i sklania do ostroznego przetwarza-

nia w zadaniach twórczych. Zupelnie inaczej radza sobie kobiety w sytuacji negacji orygi-

nalnosci jako wskaznika kreatywnosci. Zawarta w procedurze atrybucyjnej instrukcja suge-

rowala, ze oryginalnosc w opinii autorytetów jest dyskusyjnym lub wrecz niepotrzebnym

atrybutem twórczosci. Tutaj poddanie sie autorytetom, a takze atrybucja negacji oryginal-

nosci, wywolalo najprawdopodobniej przekonanie, iz jest to spolecznie malo wazny, "bez-

pieczny" aspekt twórczosci i spowodowalo efekt odwrotny: polepszenie wskazników jako-

sciowych i pogorszenie wskazników ilosciowych. Inaczej mówiac, przetwarzanie stalo sie

mniej konformistyczne, ostrozne. Dodajmy, ze "oslabianie" oryginalnosci wywoluje zbli-

zony efekt jak w warunkach kontrolnych - braku presji na kryterium oryginalnosci. Mez-

czyzni natomiast zareagowali odmiennie: w warunkach wzmacniania oryginalnosci pogor-

szyly sie wskazniki ilosciowe, ale polepszyly jakosciowe. Mozna wiec mówic o przetwa-

rzaniu nonkorformistycznym, odwazniejszym, które zostalo uruchomione w odpowiedzi na

odczytane w instrukcji przyzwolenie spoleczne na tworzenie dziel oryginalnych. Z kolei

w warunkach negacji oryginalnosci i kontrolnych, ten aspekt wydal sie na tyle malo intere-

sujacy, ze wywolal przetwarzanie konformistyczne. Wydaje sie wiec, ze osoby badane

zareagowaly zgodnie z ogólnymi stereotypami spolecznymi zwiazanymi z plcia: twórczosc

to dziedzina przede wszystkim "meska", co znajduje potwierdzenie w omawianych wcze-

sniej badaniach Ravenny Helson. Dodajmy, ze w spolecznym odbiorze oryginalnosc wy-

tworu jest wazniejsza od jego uzytecznosci (por. Lukasik, 1998) i byc moze jest nawet
synonimem twórczosci, co dodatkowo, jakkolwiek w sposób niezamierzony, moglo uprzy-
wilejowac mezczyzn w prezentowanym badaniu. Jednakze nalezy tutaj przypomniec, iz
w odniesieniu do licznych wskazników odnotowalismy rzeczywiscie - na poziomie global-

nym, bez róznicowania na warunki eksperymentalne - wyzszy poziom twórczosci mez-
czyzn. Trudno jednak bez dodatkowych badan rozstrzygnac, czy te wyniki potwierdzaja
przyjeta tutaj teze o nominacji mezczyzn do twórczosci, czy raczej wskazuja na immanent-

ne róznice plciowe w funkcjonowaniu poznawczym.
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Odwrócenie trendów wykonania, zarówno mezczyzn i kobiet, w warunkach afirma-

cji uzytecznosci w stosunku do wzmacniania oryginalnosci wskazuje z kolei na rózna spo-
leczna wartosc tych kryteriów w odniesieniu do twórczosci. Oznaczac to moze równiez

odmienne interpretacje ukrytych w procedurze atrybucyjnej oczekiwan spolecznych odno-

snie do twórczosci kobiet i mezczyzn. Afirmacja uzytecznosci aktywizuje przetwarzanie

nonkorformistyczne u kobiet i konformistyczne u mezczyzn. Byc moze jest to zwiazane

wlasnie ze spolecznie mniejsza waga uzytecznosci jako atrybutu twórczosci, co czyni cala

aktywnosc twórcza dla kobiet "bezpieczniejsza''. a dla mezczyzn mniej atrakcyjna. Dodaj-

my, ze afirmacja uzytecznosci prowadzi w przetwarzaniu twórczym do takiego samego
skutku jak negacja oryginalnosci (por. rys. I).

Powyzsza interpretacja wyników opiera sie na zalozeniu, ze istnieje spoleczny sys-

tem oczekiwan co do twórczosci, odmienny dla obu plci. Osoby badane natomiast odczy-

tuja go badz to z przeslanek zawartych w kontekscie twórczosci (w naszym przypadku

z procedury atrybucyjnej), badz z wlasnych ukrytych teorii twórczosci. Posiadanie takich

ukrytych teorii przez ludzi jest faktem (Runco, 1990), chociaz niewiele wiadomo o ich

genezie. Mozna przypuszczac, ze tak jak i inne standardy regulacyjne, ksztaltuja sie one

w procesie socjalizacji, a typizacja plciowa moze odgrywac istotna role w nominowaniu do

twórczosci. Nieznana jest jednak szczególowa budowa tych teorii. Prezentowane badania

zwracaja uwage na aksjologiczny wymiar kreatywnosci - oryginalnosc i uzytecznosc jako

jej kryteria. Wspomniane badania Runco odnosza sie do osobowosci twórczej. Ale jakie sa

przekonania ludzi na temat koniecznych dla tworzenia warunków? Jak reprezentowany jest

w wiedzy potocznej sam proces twórczy? Sa to pytania interesujace oraz wazne, i powinny

doczekac sie próby odpowiedzi. W odniesieniu do niniejszych badan nalezy dodac, iz jesli

stwierdzony efekt li rebours jest rzeczywiscie zwiazany z odmienna interpretacja zastoso-

wanych w badaniach "nacisków" i znaczenia kryteriów, to stosowny wzorzec powinien byc

równiez odnaleziony w spolecznym systemie nominacji do twórczosci - rodziców, nauczy-

cieli, samych twórców.

Niewatpliwie prezentowane badania wymagaja replikacji. Przemawia za tym niepel-

nosc planu eksperymentalnego (brak pozostalych, oprócz WZ-UZ, grup preferujacych
uzytecznosc wytworu), pewna przypadkowosc otrzymanych rezultatów, koniecznosc moc-

niejszego zoperacjonalizowania "wymagan spolecznych" - które same w sobie jako pojecie

wyjasniajace ma charakter hipotetyczny, jak i wreszcie obawa przed zarzutem seksizmu.

Sadze jednak, iz problem wart jest eksploracji badawczej i otwiera interesujace perspekty-

wy w psychologii twórczosci.

LITERATURA CYTOWANA

Amabile, T. M. (1979). Effects of external evaluation on artistic creativity. Journal oj Per-

sonality and Social Psychology, 37,221-233.

Amabile, T. M. (1982 a). Children's artistic creativity: Detrimental effects of competition

in a field seuing. Persona lity and Social Psychology Bulletin, 8, 573-579.

Amabile T. M. (1982 b). Social psychology of creativity: A consensual assessment tech-

nique. Journal oj Persona lity and Social Psychology, 43,99-1013.



45

Amabile, T.M. (1983). The social psychology of creativity: a componential conceptualiza-
tion. Journal 0/ Pe rsona lit)' and Social Psychology, 45,357-376.

Amabile, T. M., Gitomer J. (1984). Children's artistic creativity: Effects of choice in task

materials. Persona lity and Social Ps)'cholog)' Bulletin, 10, 209-215.

Amabile, T. M., Hennesey B. A., Grossman B. S. (1986). Social influences on creativity.

The effects of contracted - for reward. Journal 0/ Persona lity and Social Psychol-
ogy, 50, 14-23.

Barron, F. (1965) The psychology 0/ creativity. W: T. Newcomb (red.), New directions in

psycholog)' (3-134). New York: Holt, Reinhart and Winston.

Deci, E. L. (1971). Effects of externally mediated rewards on intrinsic motivation. Journal

0/ Persona lity and Social Psychology, 18, 105-1 t 5.

Deci, E. L. (1975). lntrinsic motivation. New York: Plenum Press.

Harackiewicz, J. M. (t 979). The effects of reward contigency and performance feedback on

intrinsic motivation. Journal 0/ Personalit)' and Social Psychology, 37, 1352-1363.

Harackiewicz, J. M., Manderlink G.. Sansone C. (1984). Rewarding pinball wizardry. Ef-

fects of evaluation and cue - valence on intrinsic interest. Journal 0/ Persona lity and

Social PSJchology, 47, 287-300.

Helson, R. (t 968). Effects of sibling characteristics and parental values on creative interest

and achievement. Journal 0/ Personalit)" 36. 589-607.

Helson, R. (t 985). Which of those young women with creative potential became produc-

tive? Personality in college and characteristic of parents. W: R. Hogan. W. H. Jones

(red.), Perspectives in persona lity: Theory, measurement and interpersonal d)'nam-

ics (49-80). Greenwich, CT: JAI.

Helson, R. (1990). Creativity in women: Outer and inner views over time. W: M.A. Runco,

R.S. Albert (red.), Theories 0/ creativity (47-58). Newbury Park: Sage Publications,
Inc.

Herman-Jeglinska, A. (1999). Róznice miedzy kobietami a mezczyznami w zdolnosciach

poznawczych i organizacji funkcjonalnej mózgu: wplyw plci psychicznej. Przeglad

Psychologiczny, 42, 73-99.

Jellen, H.G., Urban K.K. (1986). The TCT - OP (Test for Creative Thinking - Drawing

Production). An Instrument that can be applied to most age- and ability - groups.

Creative Child and Adult Quarterly, II, 138-155.

Koestner, R., Ryan R. M., Bernieri F., Holt K. (t 984). Settings limits on children's behav-

ior: The differential effects of controlling vs. Informational styles on intrinsic moti-

vation and creativity. Journal 0/ Persona lity, 52, 233-248.

Lepper, M. R., Greene D., Nisbett R. E. (1973). Undermining children's intrinsic interest

with extrinsic reward: A test of the "overjustification" hypothesis. Journal 0/ Per-

sonalit)' and Social Psycholog)', 28, 129-137.

Lukasik, A. (1998). Spoleczne szacowanie wytworu twórczego. Forum Ps)'chologiczne, 2,
131-143.

McMullan, W. E. (1977). The two - factor conceptualization of creativity stimulation.

Journal o/Creative Behavior, 11,271-293.



46

Plant, RW., Ryan R M. (1985). Intrinsic motivation and the effects of self - consciousness,

self awereness, and ego - involement: An investigation of internally controlling
styles. Journal oj Persona lity, 53,435-449.

Runco, M. A. (1990). Implicit theories and ideational creativity W: M. A. Runco, R S.

Albert (red.), Theories oj creativity (234-249). Newbury Park: Sage Publications,
Inc.

Ryan, R M., Connel J. P., Oeci E. L. (1985). A motivational analysis of self - determina-

tion and self - regulation in education. W: C. Ames, R Ames (red.), Research on

motivation in education, (vol. 2, 13-47). Academic Press, Inc.

Ryan, R M., Oeci E. L. (1986). When jree - choice behavior is not intrinsically motivated:

Experiments on internally controlling regulation. Maszynopis. University of Roch-
ester.

Seligman, O. (1995). O inteligencji prawie wszystko. Warszawa: PWN.

Solowiej, J. (1997). Psychologia twórczosci. Gdansk: Wydawnictwo Uniwersytetu

Gdanskiego

Urban, K. K., Jellen H. G. (1986). Assessing creative potential via drawing production: The

Test for Creative Thinking - Orawing Production (TCT - OP). W: A. J. Cropley, K.

K. Urban, H. Wagner, W. H. Wieczorkowski (red.), Giftedness: a continuing

worldwide challenge (162-169). New York: Trillum Press.

Urban, K. K. (1990). Recent trends in creativity research and theory in Western Europe.

European Journaljor High Ability, 1,99-114.

Vasta, R., Haith M. M., Miller S.A. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa: WSiP.


