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1* Wstęp

Uzdolnienia należą do najbardziej pasjonujących problemów 
współczesnej psychologii. To żywe zainteresowanie ludźmi zdol
nymi podyktowane zostało względami ekonomicznymi, kulturowymi 
i poznawczymi. Rozwikłanie fenomenu zdolności ludzkich, ich 
struktury, opracowanie trafnych metod diagnozowania i prognozo
wania, stymulowanie rozwoju zdolnością wreszcie wykorzystanie 
ich dla społecznych potrzeb - to poważne zadanie poznawcze i 
wychowawcze.

Dotychczasowe opracowania naukowe swoim zakresem obejmują 
głównie uzdolnienia niezbędne do uczenia się.Nie podjęto dotąd 
systematycznych i głębokich badań nad uzdolnieniami artystycz
nymi, pomimo najstarszej tradycji w rozpatrywaniu tego typu u- 
zdolnień. We współczesnym świecie stale wzrasta rola plastyki. 
Dotyczy ona bowiem kształtowania j szeroko pojętego otoczenia 
człowieka, a nie tylko hermetycznie zamkniętej sztuki I czystej 
w salonach i muzeach. Współczesne otoczenie urbanistyczne, ar
chitektoniczne, jak i przyrodnicze kształtowane jest już całko
wicie przez człowieka. Wszyscy żyjemy w tym otoczeniu. Wywiera 
ono na nas korzystny lub negatywny wpływ. Działa terapeutycz
nie, katartycznie lub nerwicująco. Z tych powodów dobór kandy
datów na przyszłych twórców otoczenia człowieka powinien być 
staranny i wnikliwy.

Tradycyjna diagnoza zdolności plastycznych polega najczęś
ciej na obserwacji przejawów tych zdolności, równolegle z pro
cesem kształcenia artystycznego. W obecnej sytuacji ze jwzglę- 
dów ekonomicznych, społecznych i psychicznych zachodzi koniecz
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ność stawiania diagnozy i prawdopodobnych sugestii prognosty
cznych na początku procesu kształcenia, a nie po Jego zakończe
niu. Chodzi zatem o wczesne wykrywanie kierunku uzdolnień pla
stycznych, tak aby wybór zawodu przebiegał zgodnie z posiadany, 
mi dyspozycjami. Zastrzeżenia, Jakie należy wysunąć wobec poto
cznych sposobów wykrywania uzdolnień, polegają również na nie
możliwości oddzielenia nabytych sprawności warsztatowych, wie
dzy artystycznej od faktycznych zdolności. Powody te złożyły 
się na podjęcie przeze mnie badań nad strukturą i metodami wy
krywania uzdolnień plastycznych.

2. Problematyka i hipoteza badań własnych

Uzasadniona we wstępie celowość podjęcia badań nad uzdol
nieniami plastycznymi, a także dotychczasowy stan wiedzy nauko
wej na ten temat, którego z uwagi na charakter niniejszego o- 
pracowania nie przedstawiam, wyznaczyły podstawowe zadania ba
dawcze. Należą do nich w szczególności:
a/ analiza i charakterystyka niektórych czynników składających 

się na strukturę uzdolnień plastycznych; 
b/ wzbogacanie i uzupełnianie dotychczasowych sposobów wykrywa

nia uzdolnień plastycznych poprzez wprowadzenie nowych tech
nik pomiaru;

c/ wstępna ocena przydatności tradycyjnych i nowoczesnych tech
nik pomiaru uzdolnień plastycznych.

Problemy te starałam się rozwiązać poprzez empiryczną weryfika
cję następującej hipotezy:

Próby testowe, opracowane na podstawie analizy cech formal
nych wytworów plastycznych, pozwolą na uzupełnienie technik tra
dycyjnych i osiągnięcie bardziej precyzyjnych wyników diagno
stycznych uzdolnień plastycznych Już we wstępnej fazie kształ
cenia artystycznego, a nie po Jego zakończeniu.Dzięki temu, że 
w pewnym stopniu oddzielają dyspozycje do plastyki od nabytej 
sprawności technicznej, równocześnie pozwalają one na bardziej 
dogłębną analizę i charakterystykę niektórych czynników składa
jących się na uzdolnienia plastyczne, w szczególności do two
rzenia form płaskich /malarstwo, grafika, rysunek/.



3. Metody badań i ich uzasadnienie

Zastosowane metody dzielą się na dwie grupy:
A, Do grupy pierwszej zaliczyłam techniki tradycyjne, słu

żące do wykrywania uzdolnień plastycznych w dotychczasowej ora* 
styce. Należąvdo nich:
a/ pomiar poziomu uzdolnień w świetle ocen szkolnych z przed

miotów kierunkowych /praktycznych i teoretycznych/, 
b/ pomiar poziomu uzdolnień w świetle opinii nauczycieli przed

miotów kierunkowych /plastycznych/, 
c/ pomiar poziomu uzdolnień na podstawie zainteresowań i aspi

racji,
d/ pomiar poziomu uzdolnień na podstawie analizy wytworów pla

stycznych.
Ta ostatnia metoda została przeze mnie zmodyfikowana w spo

sób zasadniczy* Wprowadziłam bowiem ocenę poprzez rangowanie 
przez komisję sędziów kompetentnych, a następnie zastosowałam 
Domiar statystyczny zgodny z analizą warstwy formalnej i treś
ciowej wytworów plastycznych.

B, Do grupy drugiej należą techniki badające dyspozycje 
percepcyjne i kreacyjne do plastyki. Za wyjątkiem testu orygi
nalności i myślenia Cate Franek wszystkie próby konstruowałam 
osobiście. W ten sposób powstały testy do badania:
a/ zdolności do dokładnego spostrzegania i obserwowania fora i 

zjawisk wizualnych,
b/ pamięci wzrokowej /natychmiastowej i odroczonej/, 
c/ wrażliwości aparatu percepcyjnego na barwy /czułość/, 
d/ wyobraźni przestrzennej /treściowo-formalnej/, 
e/ wrażliwości na emocjonalny nastrój i klimat wytworów piasty, 

cznych,
f/ oraz wspomniany test Cate Franek do badania oryginalności 

wyobraźni i myślenia.
Krótka charakterystyka nowych technik badawczych pozwoli 

na pełniejszą orientację w ich specyfice. Biorąc za podstawę 
budowę formalną wytworu plastycznego, wyodrębniono kolorystykę 
/barwa, walor/, kompozycję, konstrukcję kształtu, charakter 
kształtowania tworzywa /technikę/, oraz w zakresie jedności treś
ci i formy - koncepcję dzieła, tj. założenie ideowe i tematycz
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ne. Tak więc zdolności kreacyjne i percepcyjne w odbieraniu 
lub tworzeniu wymienionych elementów legły u podstaw konstruo
wania technik badawczych, a także określania struktury uzdol
nień plastycznych*

- Test spostrzegawczości i pamięci wzrokowej zbudowany jest 
z dziesięciu tablic rysunkowych do kopiowania z odpowiednim odr 
roczeniem czasowym* Formy do kopiowania mają charakter kompozy
cji abstrakcyjnych /bezsensownych/* Odwrotna strona każdej ta
blicy testowej posiada klucz do obliczania wyników* Test służy 
do badań indywidualnych i grupowych. Mierzy on zdolność dokład
nego spostrzegania, zapamiętywania /przechowywania/,czyli zdol
ności do trwałości i dokładności zapamiętywania /pamięć natych
miastowa i odroczona/, a następnie reprodukowania kształtów 
/wielkość, kierunek, stopień komplikacji/.

- Test wrażliwości kolorystycznej składa się z 40 stopnio
wych serii w kolorach: czerwonym,_żółtym, niebieskim, i zielo
nym. Przeznaczony jest do badania czułości na różnice barwne 
tego samego koloru /walor/. Liczba błędów oraz czas wykonania 
składają się na wyniki osoby badanej. Test służy tylko do ba
dań indywidualnych.
- - Test wyobraźni tematycznej jest układanką składającą się
z 28 prostokątów dających, po prawidłowym ułożeniu,reprodukcję 
obrazu Z. Stryjeńskiej „Niespodziewany gość" oraz następną - 
zbudowaną z 20 prostokątów, z której po prawidłowym zestawie
niu otrzymujemy reprodukcję obrazu St. Witkiewicza „Kompozycja 
z zegarem". Test pozwala na pomiar szybkości powstawania cało
ściowej kompozycji obrazu w wyobraźni osoby badanej. Test słu
ży wyłącznie do badań indywidualnych.

- Test nastroju zbudowany jest z 22 tablic /160 x 110 mm/ 
wielobarwnych o treści symbolicznej i abstrakcyjnej. 15 tablic 
wyraża nastroje: radości,smutku, spokoju, niepokoju i grozy.Po
zostałe tablice nie mają wyraźnego przyporządkowania do kon
kretnego nastroju i dlatego z wyżej wymienionymi stanowią pro
jekcyjny test wyboru.

Test ten dostarczył wiele cennego materiału poznawczego. 
Wiadomo bowiem, że od możliwości przekazania własnych napięć 
psychicznych /ekspresja emocjonalno-estetyczna/ zależą trwa
łość i siła oddziaływania wytworu plastycznego /dzieła/. Test
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służy do badań indywidualnych i grupowych.

Samodzielnie kontrucwane techniki badawcze uzupełniono te
stem Cate Franek służący do badania wyobraźni i myślenia twór
czego.

Przy doborze metod kierowałam się analizą struktury formal
nej dzieła plastycznego oraz koniecznością porównania technik 
tradycyjnych, ujmujących uzdolnienia plastyczne ogólnie, z te
chnikami mierzącymi elementarne cechy struktury uzdolnień pla
stycznych, Wartość nowych technik ustalono za pomocą odpowied
niej procedury statystycznej,

4« Populacja osób badanych

Badania były prowadzone w III Liceum Ogólnokształcącym w 
Lublinie oraz w Państwowych Liceach Technik Plastycznych w lu
blinie i Nałęczowie, W pierwszym etapie badań uczestniczyło 
313 osób z LO /badania pilotażowev'i selekcyjne/, natomiast w 
badaniach podstawowych uczestniczyło 100 uczniów z LO i 100 u- 
czniów z PLTP, Łącznie w badaniach uczestniczyło 413 uczniów w 
wieku 15;0 do 17;6 lat,

5« Charakterystyka wybranych materiałów 
i wnioski z badań empirycznych

Szczupłość niniejszego opracowania nie pozwala na przedsta
wienie całokształtu prowadzonych badań i scharakteryzowanie u- 
zyskanych rezultatów, Z konieczności zostaną tu pokazane Jedy- 
nie wybrane główne problemy , Nie ma również możliwości pełne
go opisu samodzielnie konstruowanych testów, gdyż są to barwne 
materiały wizualne. Pragnę Jedynie położyć nacisk na ukazanie 
wartości zastosowanych narzędzi badawczych,a także przedstawić 
wnioski dotyczące struktury uzdolnień plastycznych^.
, W tym celu zachodzi konieczność porównania wyników na wy

kresach A i B przedstawiających uzyskane rezultaty w zakresie 
oceny poziomu uzdolnień młodzieży PTSP i LO na podstawie wyni
ków pomiaru technikami tradycyjnymi i baterią omówionych uprze
dnio testów.

Z badań nad uzdolnieniami plastycznymi młodzieży
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Porównanie wykresów A i B wykazuje duże rozbieżności w oce

nie tych samych przypadków. Techniki tradycyjne /wykres A/ wy
kazały duże rozwarstwienie poziomu uzdolnień na korzyść mło
dzieży kształconej plastycznie w PTSP. Pomiar testowy /wykres 
3/ wskazuje zaś na to, że różnice te wprawdzie występują, ale 
są niewielkie.

Analiza szczegółowa tych rozbieżności wykazała, że techni
ki tradycyjne preferują głównie sprawność techniczną nabytą 
pod kierunkiem dobrych nauczycieli /PTSP/, a nie faktyczne,po
tencjalne cechy struktury uzdolnień plastycznych.Młodzież PTSP 
posiada również bardzo wysoki poziom aspiracji artystycznych,o 
czym decyduje głównie specyficzna atmosfera i wytwarzająca się 
podkultura tego typu szkoły, co daje silną /na ogół/ motywację 
do zajęć plastycznych. Są to bardzo istotne czynniki warunkują
ce indywidualny rozwój artystyczny. Trzeba jednak wyraźnie pod
kreślić, że czynniki introgenne, składające się na strukturę 
uzdolnień plastycznych, zapewniają w zasadniczy sposób trwały 
rozwój jakościowy tych uzdolnień. Na niekorzyść technik trady
cyjnych przemawiał fakt uzyskiwania w badaniach znacznej roz
bieżności w ocenie tych samych przypadków na podstawie poszcze
gólnych technik. Pamiętać przy tym należy, że techniki trady
cyjne za każdym razem dawały ocenę całokształtu uzdolnień pla
stycznych, nie zaś elementów struktury tych uzdolnień. W świe
tle uzyskanych rezultatów zaufanie do technik tradycyjnych zo
stało znacznie podważone.

Uzyskane wyniki statystyczne obrazujące dane z badań testo
wych pozwalają przypuszczać, że ich wartość diagnostyczna jest 
znaczna. Tabela nr 1 ukazuje współczynniki korelacji poszcze
gólnych prób testowych z oceną globalną poziomu uzdolnień o- 
sób badanych. Wzięto tu również pod uwagę analizę wytworów pla
stycznych, przeprowadzoną metodą sędziów kompetentnych, gdyż 
stwierdzono dużą wartość diagnostyczną tej techniki. Zdolności 
konkretyzują się przecież w wytworach działania twórczego.

Przedstawione zależności wskazują, że większe zaufanie na
leży mieć do wyników wykresu B. Wyjaśnić wypada, że różnico
wanie się poziomu wartości artystycznych wytworów pomiędzy LO 
a PTSP zarysowuje się dopiero w klasach II i III. Fakt ten na
leży tłumaczyć zróżnicowaną ilością ćwiczeń warsztatowych i za

Róża Popek



jęć teoretycznych /historia sztuki/, a także wysokim poziomem 
pozytywne,1) motywacji do zawodu plastyka u młodzieży PTSP. Na
leży zatem przypuszczać, że tradycyjnie przeprowadzany egzamin 
wstępny do PTSP słabo różnicuje egzaminacyjną młodzież, uzale
żnia wynik egzaminu od gustu estetycznego egzaminatorów, daje 
szanse tej młodzieży, która wyszła spod ręki dobrych nauczycie
li plastyków, natomiast faktyczne cechy strukturalne uzdolnień 
plastycznych nie są*|Ujawniane.

Tabela 1
Zestawienie stopni zależności statystycznych wyników 
badań testowych oraz analizy wytworów w stosunku 
do globalnej oceny uzdolnień plastycznych w LOi PTSP

Z badań nad uzdolnieniami plastycznymi młodzieży 27

Lp. Rodzaj
Stopień zależności 

w LO
Stopień

w
zależności
PTSP

pomiaru współcz.
korelacji

poziom
ufności

współcz.
korelacji

poziom
ufności

1. Test spostrze
gawczości i 
pamięci wzro
kowej

+0,56 0,01 +0,45 0,01

2. Test wrażliwoś 
ci kolorysty
cznej

+0,40 0,01 +0,44 0,01

3. Test wyobraźni 
tematycznej +0,74 0,01 +0,68 0,01

4. Test oryginal
ności Cate 
Franek

+0,75 0,01 +0,74 0,01

5, Test
nastroju +0,43 0,01 +0,45 0,01

6. Analiza
wytworów +0,53 0,01 +0,51 0,01

Po tych kilku ilustracjach zagadnień szczegółowych, a tak
że refleksjach wiążących się z nimi, przedstawię wnioski ogól
ne wynikające z wybranej problematyki badań empirycznych,

1, Uzdolnienia plastyczne stanowią specyficzne uzdolnienia 
twórcze i odtwórcze typu artystycznego. Mogą one niekiedy dość
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wysoko korelować ze zdolnościami ogólnymi, ponieważ często wy
soka inteligencja towarzyszy twórczym uzdolnieniom artystycz
nym, chociaż nie jest wystarczającym i „koniecznym" warunkiem 
do rozwoju uzdolnień plastycznych.

2. Uzdolnienia .plastyczne mają charakter skomplikowany i 
wielowarstwowy. Na strukturę tych uzdolnień składają się anato- 
miczno-fizjologiczne właściwości receptora i analizatora wzro
kowego /czułość na barwy, kształty, układy płaskie i przestrzen
ne form otaczającego świata/, a zatem duża rozpiętość progów 
wrażliwości i czułości /niskiego i wysokiego/. Na bazie tych 
właściwości rozwija się wysoka jakość spostrzeżeń wzrokowych, 
przeradzających się w intencjonalną, świadomą obserwację ota
czających rzeczy i zjawisk. Właściwość ta /uzdolnienie/ pozwa
la osobnikowi dostrzegać znacznie więcej i dokładniej niż lu
dziom nie obdarzonym tymi właściwościami. Staje się to podsta
wą doskonałej pamięci wzrokowej natychmiastowej i odroczonej. 
Typ twórczy ponadto obdarzony jest bogatą wyobraźnią i twór
czym myśleniem. Dużą rolę w gromadzeniu materiału do rekonstru
kcji odgrywa uwaga mimowolna /przy procesach nieświadomych/ i 
dowolna /podczas celowego obserwowania rzeczy i zjawisk/. Prócz 
warstwy poznawczej w gromadzeniu się materiału twórczego dużą 
rolę odgrywa sfera doznań emocjonalnych oraz uczucia wyższe. 
Wpływają one bezpośrednio na ekspresję i dynamikę dzieła.Prócz 
tego trzeba dodać, że osobowość twórcza charakteryzuje się po
stawą otwartego umysłuf głębią zainteresowań i bogactwem po
trzeb kulturowych, a także silną motywacją i uporem w dążeniu 
do realizacji własnych potrzeb i zamierzeń twórczych.

3. Uzdolnienia plastyczne nie są jednolite.Biorąc pod uwa
gę uwarunkowania osobowościowe, a także różnice indywidualne w 
rozwoju dyspozycji poznawczych, emocjonalnych i wolicjonalnych, 
należy stwierdzić istnienie różnych typów postaw twórczych. W 
świetle prowadzonych badań potwierdzono istnienie typu: wizual
nego, behawioralnego, intelektualno-refleksyjnego, intuicyjne
go, wyobrażeniowego, emocjonalnego i całej grupy typów miesza
nych.

h. Oceniając wartość technik tradycyjnych do badania uzdol
nień plastycznych, w świetle przeprowadzonych badań, dochodzę 
do następujących wniosków:
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a/ ustalanie ooziomu uzdolnień plastycznych na podstawie ocen 
szkolnych, potocznych opinii nauczycieli oraz aktualnych 
zainteresowań, ma stosunkowo niską wartość diagnostyczna i 
prognostyczną,

b/ wyższą wartość posiada tu analiza duże.j serii wytworów pla
stycznych przez komisję sędziów kompetentnych.
5. Nowe, samodzielnie konstruowane techniki służyły do po

miaru elementarnych cech struktury uzdolnień pląstycznych,a w 
szczególności do tworzenia form płaskich /malarstwo, rysunek, 
grafika artystyczna i użytkowa/. Nie ujmowały one ze względów 
obiektywnych całokształtu struktury uzdolnień plastycznych 
/np, czynnika przestrzennego/, a jedynie takie aspekty, jak: 
a/ zdolność do obserwacji i tworzenia form i układów otaczają

cej rzeczywistości,
b/ zdolność pamięci wzrokowej natychmiastowej i odroczonej, 
c/ zdolność do syntetycznego lub analitycznego ujmowania for

my i treści kompozycyjnych układów płaskich, a przy tym 
zdolność koncentracji uwagi dowolnej, 

d/ oryginalność wyobraźni i myślenia twórczego, 
e/ wrażliwość kolorystyczną,
f/ wrażliwość emocjonalną i zdolność odczuwania nastroju ukła

dów wizualnych.
Uzyskane za pomocą całej baterii testów wyniki statystycz

ne są moim zdaniem dość precyzyjne. Testy dobrze różnicowały 
badaną młodzież, dając rozrzut wyników według krzywej normal
nej. Wykryte zależności statystyczne świadczą wyraźnie o tym, 
że poszczególne próby testowe mierzą oddzielne cechy struktu
ry uzdolnień plastycznych i z tego powodu nie mogą być stoso
wane pojedynczo, lecz w całej baterii testowej.

Mimo dużych wartości poznawczych zastosowanych technik po
miaru, zdaję sobie sprawę z potrzeby dalszych badań, Dlatego 
w ramach problemu węzłowego 11 podjęto pogłębione i szero
kie badania, celem przeprowadzenia pełnej standaryzacji i we
ryfikacji narzędzi, a także ich trafności,poprzez porównanie 
z wynikami innych testów /np, do badania osobowości i twórcze* 
go zachowania się/.

Z badań nad uzdolnieniami plastycznymi młodzieży 29
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P r z y p i s y

Wartości psychometryczne technik badawczych zostały przed
stawione w mojej rozprawie doktorskiej! Próby wykrywania u- 
zdolnień plastycznych u młodzieży szkół średnich, UiMCS, Lu
blin 1975, maszynopis.

2 Bardziej szczegółowe informacje w opracowaniu autorki znaj
dzie czytelnik w pracy: "Twórczość artystyczna w wychowaniu 
dzieci i młodzieży, red. S. Popek, Warszawa WSiP 1985, s.157 
-176. *

* Modernizacja systemu oświaty w rozwiniętym społeczeństwie so
cjalistycznym, Dział XVIII - Zdolności.


