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Wprowadzenie

Termin innowacja rozumie się jako nowość w określonym rodzaju działalności. 

Pojęcie to początkowo oznaczało wprowadzenie elementów pewnej kultury do 

mentalności odmiennej kultury. Później zaczęto go używać w produkcji material-

nej. Dzisiaj innowacja jest dziedziną nowej wiedzy, która studiuje prawa, zasady 

oraz metody wprowadzania nowości w określonym rodzaju działalności.

Innowacja charakteryzuje się naukowo-wynalazczymi, technologicznymi 

i osobowymi cechami nowatora. Nawet idea perspektywiczna czy technologia 

innowacyjna nie da pożądanego wyniku przy niewłaściwej jej realizacji. Każdy 

człowiek posiada cechy twórcze. Widać to zwłaszcza w sytuacjach krytycznych 

czy awaryjnych. Jednak liczba ludzi, którzy wykazują swoje możliwości twórcze, 

wynosi tylko część procentu wszystkich zdolnych do pracy.

Według prawa Lehmana krzywa średnia statystyczna aktywności urzędowej 

specjalistów szybko się zwiększa w przedziale 20 do 35 lat, potem spada do wieku 

lat 70. Krzywa uwzględnia dwie różne grupy społeczne specjalistów. W pierw-

szej grupie aktywność specjalistów nagle gwałtownie spada. Takiego specjalistę 

w wieku 40 lat można odesłać na emeryturę i społeczeństwo nic na tym nie 

straci. W drugiej grupie aktywność specjalistów obniża się powoli i dopiero po 

sześćdziesiątce następuje ostry jej spadek. Pierwsi specjaliści po ukończeniu stu-

diów pracują w swojej wąskiej specjalizacji, nie chcą wymiany doświadczeń, nie 

chcą się uczyć i nie chcą zmieniać zawodu. Inni są zmuszeni w związku z tymi 



496 ROZWÓJ ZASOBÓW KAPITAŁU LUDZKIEGO OBSZARÓW WIEJSKICH

okolicznościami pracować w innym zawodzie. Na początku jest im ciężko, ale 

ambicja stale wymaga od nich podbudowywania poczucia własnej wartości. W tym 

okresie człowiek nabywa wyłącznie cenione cechy – zainteresowanie nowościami, 

chęć do studiów, a nawet do zmiany zawodu.

Stąd wynika wniosek praktyczny – zanim przedłużysz swoją „młodość twórczą” 

jako naukowiec, powinieneś zmienić temat swojej pracy naukowej choćby 2-3-krotnie, 

a jako inżynier możesz to zrobić 5-7 razy.

Celem artykułu jest przedstawienie teoretycznych, metodycznych i praktycz-

nych aspektów oceny możliwości twórczych osoby. Proponowana metoda oceny 

utalentowanych ludzi, w tym studentów, jest przedstawiona na podstawie testów 

Torrance’a.

1. Przesłanki teoretyczne

Możliwości twórcze człowieka nie są związane bezpośrednio z jego zdolnością 

do kształcenia się. Odwrotnie, twórczość może być stymulowana nie tyle wiedzą, 

ile dążeniem do nowych idei. Decyzje twórcze często pojawiają się w momencie 

relaksacji. Udowodniono, że nie ma bezpośredniego związku między intelektem 

i kreatywnością. Podstawowe charakterystyki kreatywności są to: myślenie lo-

giczne, oryginalność, intuicja, emocjonalność, wyobraźnia, bezstronność. Można 

wyróżnić cztery kierunki badania kreatywności: jako produkt, jako proces, jako 

zdolność i jako osobowość w całości.

W pierwszym kierunku kreatywność ocenia się według produktu twórczości, 

tj. według jego ilości, jakości i ważności.

Przy badaniach kreatywności jako procesu wyróżniają się różne etapy, poziomy 

oraz typy myślenia twórczego (J. Wales, Z. Freud, F. Mednik).

Trzeci kierunek określa kreatywność jako zdolność człowieka odstąpienia 

od stereotypowych sposobów myślenia (S. Simpson, J. Guilford, P. Torrance, 

N. Wiszniakowa).

W czwartym kierunku najbardziej interesujące jest badanie procesu myślenia 

osobowości, znalezienie rozwiązania przez niestandardowe i nietradycyjne po-

dejścia (K. Goldstein, C.R. Rogers, A.H. Maslow).

Pośród twórców teorii i testów kreatywności najbardziej znany jest amerykański 

psycholog Paul Torrance1. Według niego kreatywnością jest zdolność zaostrzonej 

percepcji wad, luk wiedzy, dysharmonii itd. Aktywność twórcza jest to rozumienie 

1  P. Torrense, Classifi cation and/or status, Upper Oligocene, Cuba 1953.
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trudności poszukiwania decyzji, formułowanie i weryfi kacja hipotez, możliwość 

ich modyfi kacji, obwieszczenie wyników. Dla Torrance’a idealnym testem będzie 

ten, który uwzględnia każdą z wyżej wymienionych operacji.

2. Charakterystyka podstawowych rodzajów testów

Testy Torrance’a zostały opracowane w następujących celach:

badanie rozwoju utalentowanych ludzi, –

organizacja indywidualnego uczenia się, –

ocena efektywności programów uczenia się utalentowanych ludzi, –

opracowanie psychoterapeutycznych programów dla utalentowanych osób  –

niepełnosprawnych,

poszukiwanie utalentowanych ludzi z ukrytym potencjałem twórczym. –

Kreatywność ocenia się według wskaźników biegłości, giętkości, oryginalności 

oraz doskonałości. Wprowadza się również uogólnioną skalę zdolności twórczych. 

Testy Torrance’a składają się z grup werbalnych, obrazowych, dźwiękowych i mo-

torycznych. Wykorzystanie jednego bądź tylko kilku wybranych testów z tych 

grup znacząco obniża efektywność badań.

Testy werbalne łączą kilka zadań do rozwiązywania każdego z nich w ciągu 

10 minut.

Zadanie „Zapytać i zgadnąć” jest jednym z najbardziej zrozumianych modeli 

myślenia twórczego. Ocenia dociekliwość, wrażliwość nowego i niewiadomego, 

zdolność do prognozowania w warunkach niepewności. W tym teście trzeba po-

dać pytania do obrazu pewnej sytuacji, spróbować odgadnąć przyczyny powstania 

tej sytuacji oraz co stanie się później (śledztwo). Dociekliwość ocenia się ilością 

i jakością pytań, które określają zdolność badanego do wyjścia poza ramy przed-

stawionej na obrazie sytuacji. Formułowane hipotezy przyczyn i śledztw zdarzeń 

wskazują na twórcze możliwości badanego.

Zadanie „Udoskonalenie zabawki” jest jednym z najbardziej złożonych i po-

znawczych obserwacji, mających bardzo wysoki stopień ważności.

W zadaniu „Niezwykłe wykorzystywanie” badanym niekiedy jest bardzo trudno 

odejść od trywialnych odpowiedzi, a to dlatego, że badany koncentruje się tylko 

na jednym sposobie działania z już sobie znanymi mu przedmiotami.

Zadanie „Niezwykłe pytania” jest wariantem zadania pierwszego, lecz z ak-

centem przesuniętym na nieszablonowość pytań.

Zadanie „Nieprawdopodobne sytuacje” wymaga wyobraźni. Badany zderza się 

z nieprawdopodobną sytuacją i musi znaleźć możliwe wyjście.
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Testy obrazowe (fi guralne) łączą trzy zadania do rozwiązywania każdego 

z nich w ciągu 10 minut.

W zadaniu „Narysuj obraz” wykorzystuje się określony element jako wyjściowy 

punkt dla tworzenia obrazu. Takich obrazów proponuje się 10.

Zadanie „Figury niedokończone” przedstawia 10 różnych niedokończonych fi gur, 

które jednak przypominają określone stałe formy. Zwykle takie niedokończone 

fi gury wywołują chęć dokończenia ich w najprostszy sposób. Żeby odpowiedź 

okazała się oryginalna, badany musi przeciwstawić się takiemu dążeniu. Oto 

przykłady: twarz człowieka, jacht, owoce, jagody, fale dźwiękowe i radiowe itd.

Zadanie „Figury powtarzalne” podobne jest do poprzedniego, lecz fi gury są 

jednakowe. Dlatego badany stałe musi pokonywać myślenie trywialne i wystę-

pować z różnorodnymi ideami.

W większości przypadków myślenie twórcze trzeba oceniać kompleksowo, 

uwzględniając współzależność czynników grupy obrazowej oraz werbalnej.

3. Metodyka przeprowadzenia oceny

Przyjmiemy, że grupa badanych liczy 12 osób w wieku od 25 do 50 lat. Badania 

są anonimowe, dlatego imiona badanych w tabeli 1 zostały zmienione. Badania 

zaczęto od zadania „Figury powtarzalne”. Oceniano czynniki kreatywności: 

prędkość, oryginalność, giętkość, stopień opracowania obrazu.

Czynnik prędkości odzwierciedla zdolność wywoływania dużych ilości idei. 

Prędkość ocenia się jako ilość zakończonych obrazów. Ten czynnik pozwala 

zrozumieć inne czynniki. Impulsywne, banalne, a nawet głupie odpowiedzi po-

zwalają odzyskać wysokie punkty według tej skali. Jednak takie odpowiedzi 

doprowadzą do niskich czynników oryginalności, giętkości i stopnia opracowania 

obrazu. Z innego punktu widzenia niskie czynniki prędkości mogą być związane 

ze szczegółowym opracowaniem odpowiedzi w testach obrazowych, lecz niska 

prędkość może być zaobserwowana u biernych bądź niewystarczająco motywo-

wanych badanych.

Czynnik oryginalności charakteryzuje zdolność do wywołania idei nieba-

nalnych i nieoczywistych. Ci, którzy uzyskują wysoką liczbę punktów według 

oryginalności, zwykle posiadają wysoką aktywność intelektualną i wykazują brak 

konformizmu. Trzeba uwzględniać, że zbyt wysoką oryginalność odpowiedzi moż-

na zaobserwować niekiedy przy niektórych chorobach psychicznych i nerwowych. 

Ocena oryginalności składa się z oceny obrazowej i oceny werbalnej.
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Skala oceny obrazowej oryginalności posiada pięć poziomów – od 0 do 5, w za-

leżności od częstości pojawiania się jednakowych rysunków (sytuacji). Wyznaczono 

72 obiekty (obrazy, przedmioty) do oceny.

Obrazy, które pojawiały się 5 i więcej razy, odrzuca się jako nieoryginalne. Dalej 

– takie trywialne decyzje, jak kwiatek, słoneczko, twarz człowieka, piłka, ocenia się 

na 0 punktów. Decyzje, które pojawiają się od 4,00% do 4,99%, ocenia się jako 

1 punkt, na przykład kulka. Decyzje, które pojawiają się od 3,00% do 3,99%, 

ocenia się jako 2 punkty, na przykład śnieżny człowiek, zegar, księżyc. Decyzje, 

które pojawiają się od 2,00% do 2,9%, ocenia się jako 3 punkty, na przykład jabłko, 

okulary, kolczyk. Decyzje, które pojawiają się od 1,00% do 1,99%, ocenia się jako 

4 punkty, na przykład kot, człowiek z kulkami, fi gury geometryczne, globus, arbuz, 

gwiazda, słonecznik, torba, pieczywo. Wszystkie ostatnie decyzje, które pojawiają 

się mniej niż 1,00% – 5 punktów. Do nich należą: koła koncentryczne, kokardka, 

listek, wiśnia do gotowania, herbatnik, obłok (chmura), molekuła, domek dla szpaków, 

śnieżynka, kierownica, szum, sen, rakieta, serwetka, usta otwarte, NOL, rower, rura, 

koło zamachowe, koło jezdne, arena, wynalazek, pomarańcza, lustro, grzyby, parasol, 

pyszczek, spodek, znak, owad, kropla, pojemność wody, główka kapusty, kłódka, wazon, 

żyrandol, świeca, wzór, połączenie dwóch kół (wiśnie zrośnięte).

Werbalna ocena oryginalności bądź podpisy do rysunków posiada 3-punktową 

skalę według następujących kryteriów

zwykłe podpisy, na przykład a) zegarek, kwiatek, słoneczko, kulka itd. – 0 punktów;

opisy proste na konkretnym poziomie, na przykład b) obrączka, głowa ma-

trioszki, oczy w okularach itd. – 1 punkt;

nazwy opisowe, wymagające wyobraźni, na przykład c) wiśnia do gotowania, 

makieta świata - 2 punkty;

abstrakcyjny, lecz relewantny (pomagający zrozumieć istotę) podpis do d) 

rysunku - „gdzie pali się światło elektryczne” bądź „on zbiera rzeczy do torby” 

- 3 punkty.

Czynnik giętkości wskazuje na zdolność tworzenia różnorodnych idei oraz 

przechodzenia od jednego aspektu problemu do innego. Giętkość ocenia się jako 

ilość zaproponowanych idei. Niskie czynniki giętkości mogą świadczyć o ograni-

czoności rozwoju intelektualnego, o niskiej wiedzy osoby lub o niskiej motywacji. 

Wysokie czynniki giętkości stosują się z przeciwległymi cechami osoby badanej. 

Jednak zbyt wysoka giętkość wskazuje na niezdolność badanego do trzymania 

się jednej linii myślenia.
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Czynnik stopnia opracowania obrazu stosuje się tylko do oceny testów ob-

razowych. Stopień opracowania obrazu ocenia się na drodze obliczenia ilości idei 

(szczegółów uzupełniających obraz wyjściowy). Jednym punktem ocenia się: każdy 

istotny element odpowiedzi; każdy wariant opracowania, w tym kolor, specjalne 

kreskowanie, obrót obrazu, niezwykłe ujęcie perspektywiczne, stosowanie jedna-

kowych przedmiotów różnego rozmiaru dla przekazania głębokości przestrzeni 

itd. Wysoką wartość tego czynnika posiadają ci, którzy są zdolni do działalności 

konstruktorskiej i wynalazczości. Warto też oceniać ten czynnik w stosunku do 

czynnika prędkości, pamiętając, że osoba, która szczegółowo opracowuje każdą 

nowość, jednocześnie robi to kosztem ilości tych idei.

Prowadzący badania omawia instrukcję:

Podstawową częścią waszego obrazu jest kółko. W ciągu 10 minut powinniście 

wbudować jak więcej przedmiotów bądź opowiadań w każde z 10 kółek.

Ołówkiem dodajcie do każdego kółka pewne linie, żeby obraz został wykończony. 

Można rysować wewnątrz kółka, ponad nim, wokół niego itd.

Wybudujcie jak więcej przedmiotów bądź obrazów, starając się, żeby były one jak 

najbardziej interesujące.

Dajcie podpis do każdego obrazu.

Po 10 minutach prowadzący badania odbiera zadania.

4. Ocena wyników badań2

Na podstawie zadań porównamy wyniki każdego uczestnika i umieścimy ich 

w tabeli.

W tabeli:

∑ –  sumaryczna wielkość określonego czynnika wszystkich uczestników 

badań,

W –  różnica pomiędzy największą i najmniejszą wielkością określonego 

czynnika badanych,

x –  średnia wielkość określonego czynnika badanej grupy, x = ∑ x
i
 / n, 

gdzie n – ilość badanych,

x
g
 i x

d
–  górna i dolna granica poufnego interwału średniej wielkości okre-

ślonego czynnika.

2  Obliczenia własne autora.
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Tabela 1. Ocena wyników badań

Lp. Imię Prędkość
Oryginalność

(+ werbalna ocena)

Stopień 
opracowania 

obrazu
Giętkość

Ocena 
sumaryczna

1. Eugeniusz 12 26 = 23 + 3 25 9 72

2. Elżbieta 10 19 = 14 + 5 25 8 62

3. Wanda 18 49 = 49 + 0 33 13 113

4. Halina 24 76 = 74 + 2 49 18 167

5. Anna 18 55 = 54 + 1 53 15 141

6. Bogusław 12 30 = 27 + 3 61 11 114

7. Magda 12 52 = 29 + 23 13 9 86

8. Jolanta 16 55 = 55 + 0 39 14 124

9. Karolina 12 30 = 30 + 0 29 11 82

10. Paulina 24 59 = 47 + 12 34 10 127

11. Grzegorz 15 42 = 42 + 0 40 12 109

12. Monika 16 34 = 34 + 0 23 12 85

Σ = 189 Σ 527 = 478 +49 Σ = 424 Σ = 142 Σ = 1282

W = 14 W = 57 W = 48 W = 10 W = 105

x =15,75 x = 43,92 x = 35,33 x = 11,83 x = 106,83

xg = 17,86
xd = 11,98

xg = 55,89 (52,43; 8,91)
xd = 31,95 (27,23; 0)

xg = 45,41
xd = 25,25

xg = 13,93
xd = 9,73

xg = 126,72
xd = 82,62

Źródło: opracowanie własne.

Pokażemy na przykładzie metodę obliczenia x
g
 i x

d
 dla czynnika stopnia 

opracowania obrazu. Wyznaczymy przedział ufności dla wartości średniej m
x
 

Ma on postać:

gdzie s jest odchyleniem standardowym obliczonym z próby:
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Jako współczynnik ufności przyjmiemy 1 – α = 0,90. Dla α = 0,10 i liczby 

stopni swobody k = n – 1 = 11 z tablic rozkładu t-Studenta odczytamy wartość 

tα = 1,796

Obliczymy teraz wariancję z próby s2:

(13 – 35,33)2 = 498,63

(25 – 35,33)2 = 106,71

(25 – 35,33)2 = 106,71

(33 – 35,33)2 = 5,43

(49 – 35,33)2 = 186,87

(53 – 35,33)2 = 312,23

(61 – 35,33)2 = 658,95

(39 – 35,33)2 = 13,69

(29 – 35,33)2 = 40,07

(34 – 35,33)2 = 1,77

(40 – 35,33)2 = 21,81

(23 – 35,33)2 = 152,03

Niech        Wówczas          .

Stąd wynika, że x
g
 = 35,33 + 7,17 = 42,5  x

d
 = 35,33 – 7,17 = 28,16.

W podobny sposób obliczamy granice dolne i granice górne przedziałów 

ufności dla wartości średniej dla każdego czynnika.

5. Analiza wyników badań

W artykule obliczono średnie wielkości oraz górne i dolne granice przedziałów 

ufności dla średniej każdego czynnika. Te wielkości umieszczono w tabeli, według 

której można określić badanych, dla których ten czy inny czynnik znajduje się 
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w przedziałach normy. Pokażemy to na przykładzie czynnika oryginalności. War-

tość średnia x jest równa 43,92. Górna granica x
g
 przedziału ufności dla wartości 

średniej tego czynnika jest równa 55,89, a dolna granica x
d
 przedziału ufności 

jest równa 31,95. Jest to ocena sumarycznego czynnika oryginalności, obliczona 

według oceny werbalnej i obrazowej. Pokażemy to w sposób grafi czny.

  Oryginalność   Oryginalność   Oryginalność
  (obrazowa)     (werbalna)    (sumaryczna)
 14 Elżbieta   55 Jolanta       12 Paulina  19 Elżbieta   59 Paulina
 23 Eugeniusz  54 Anna          23 Magda  26 Eugeniusz    76 Halina
 27 Bogusław   74 Halina             30 Bogusław
                         30 Karolina

      27,23 52,43       0 8,91        31,95 55,89

Z tych rysunków bardzo dobrze widać, że według testu „Oryginalność ob-

razowa” i „oryginalność sumaryczna” dobre wskaźniki ma tylko 50% badanych. 

Natomiast wyniki testu „Oryginalność werbalna” są dobre prawie dla wszystkich 

badanych (oprócz Pauliny i Magdy).

Przeprowadzona analiza danych tabeli wymaga zwrócenia uwagi na badanych 

z niezadowalającymi wskaźnikami czynników. W wyniku stosownego nauczania 

można podnieść czynniki myślenia kreatywnego oraz wzmocnić niezależność 

osobowości, jej otwartość na nowości, wysoką potrzebę twórczości. Największy 

sukces osiągają ci, którzy stawiają akcent na wykorzystanie różnych rodzajów 

myślenia wbrew stereotypom.

Podsumowanie

Według opinii znanych psychologów w większym stopniu stymulują rozwój 

myślenia twórczego: sytuacje otwarte w odróżnieniu od pilnie kontrolowanych; 

opracowanie strategii, sposobów, narzędzi do następnej działalności; stymulo-

wanie odpowiedzialności i niezależności; nacisk na samodzielne opracowania, 

obserwacje, porównywanie, uogólnienia; zainteresowanie człowiekiem ze strony 

otoczenia i inne. Jednocześnie są czynniki przeszkadzające rozwojowi zdolności 

twórczych: bezwzględne dążenie do sukcesu, niedopuszczanie ryzyka; niezdol-

ność przeciwstawiania się naciskom innych; dezaprobata dla badania i fantazji; 
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stereotypy ze względu na płeć, gotowość do zmiany własnego punktu widzenia 

i własnej opinii; szacunek dla autorytetu.

EVALUATION OF THE INNOVATIVE ACTIVITY OF PERSONS

Summary

Th e paper presents theoretical, methodological and practical aspects of valua-
tion of creative possibilities of the person proposed method of gifted persons 
including students is implemented on the base of Torrance’s tests. Usage of 
this method could be fruitful during practical courses for example in „In-
novation basics”.

Translated by Leonid Worobjow


