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Streszczenie 
 
 

 Praca ta jest poświęcona badaniom trafnościowym nad Wielokrotną Klasyfikacją 

Form Rysunkowych autorstwa dr. Michała Chruszczewskiego, narzędziem słuŜącym 

mierzeniu zdolności myślenia dywergencyjnego. Wyniki tego testu zostały skorelowane z 

wynikami zadań eksperymentalnych, wymagających twórczości – lepienia w plastelinie, 

rysowania do muzyki oraz tworzenia postaci w napisanej specjalnie do badań misji RPG. 

Spośród wymienionych zadań, najbardziej obiecujące korelaty test wykazał z zadaniem 

związanym z misjami RPG, poniewaŜ wyniki WKFR, zwłaszcza zmienne płynność oraz 

oryginalność, korelowały ze zmiennymi w tym zadaniu eksperymentalnym, zwłaszcza 

doświadczeniem w RPG, płynnością oraz zmienną twórczość i oryginalność. Z wynikami w 

pozostałych zadaniach eksperymentalnych WKFR koreluje, niestety, słabo lub wcale, 

natomiast zmienne wyróŜnione w lepieniu w plastelinie i rysowaniu do muzyki korelują 

licznie między sobą.  

Dodatkowo, wyniki WKFR skorelowane zostały z kwestionariuszem dotyczącym 

poczucia humoru – jego typem oraz tematyką. Wyniki z części humorystycznej badań zostały 

równieŜ porównane ze zmiennymi dotyczącymi poczucia humoru w innych zadaniach 

eksperymentalnych. Uzyskano w ten sposób wiele ciekawych zaleŜności pomiędzy zmien-

nymi humorystycznymi a wynikami zadań eksperymentalnych. ZaleŜności te poddano 

analizie jakościowej.  

 
 
 
 
 
 
 

Słowa kluczowe 
 

Wielokrotna Klasyfikacja Form Rysunkowych, miary twórczości, płynność, oryginalność, 
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1.1 TWÓRCZOŚĆ 

 

1.1.1. Definicja twórczości 

 Dwoma bazowymi pojęciami dla tej pracy są twórczość i wytwarzanie 

dywergencyjne. Tutaj zajmiemy się pierwszym z nich. 

 Przyjmijmy tutaj definicję Steina (Stein 1953, za: Nęcka), głoszącą, Ŝe „twórczość to 

proces prowadzący do nowego wytworu, który jest akceptowany jako uŜyteczny lub do przy-

jęcia dla pewnej grupy w pewnym okresie”. Zgodnie z tą definicję wytwór powstały w 

procesie twórczym musi być poŜyteczny społecznie, a nie tylko osobniczo, oraz jego wartość 

powinna być stosunkowo trwała w czasie. Oznacza to równieŜ, Ŝe ten sam wytwór moŜe 

funkcjonować jako twórczy lub nie, w zaleŜności od tego, kto dokonuje jego oceny. Na 

przykład dla potomnych danej społeczności, w której dany wytwór uwaŜany był za twórczy, 

moŜe on zostać uznany za nietwórczą agregację idei pochodzących z przeszłości (chociaŜby 

w sytuacji, gdy krytyk muzyczny odkrywa plagiat w twórczości wybitnego muzyka). W 

procesie oceny wytworu najczęściej biorą udział przedstawiciele danej społeczności, jak 

krytycy, recenzenci, mecenasi sztuki itp.  

 Relatywizm definicji Steina do dziś budzi kontrowersje, poniewaŜ daje ona wraŜenie 

płynności i nieokreśloności, jednak jest warta przyjęcia ze względów metodologicznych, 

bowiem definicji bardziej rzetelnej i niezaleŜnej od okoliczności znaleźć dla twórczości raczej 

nie moŜna.  

 Definicję tą moŜna zinterpretować równieŜ w następujący sposób: ocena społeczna 

raczej tworzy dzieła twórcze niŜ je rozpoznaje. Oznacza to, Ŝe grupa społeczna poprzez swoją 

pozytywną opinię o twórczości dzieła czyni je twórczym, lub teŜ sprawia, Ŝe przestaje być 

twórcze, gdy grupa społeczna zmieni zdanie.  
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 Dalsza radykalizacja tego rozumowania prowadzi do tzw. zwartego stanowiska 

atrybucyjnego (Kasof, 1995, za: Nęcka). Jest to zjawisko, które polega na przypisywaniu 

twórczości pewnym wytworom w wyniku bardziej lub mniej systematycznych analiz, często 

jedynie w oparciu o sugestię, stereotyp bądź wręcz efekt halo. Bardzo widoczne jest to w 

przypadku oceny wartości artystycznych w sztuce, zwłaszcza w muzyce popularnej. Niestety, 

efekt ten nie omija teŜ środowisk typowo naukowych, powszechnie wiadomo skądinąd, Ŝe 

recenzje artykułów naukowych bardzo zaleŜą od nazwiska i dorobku autora.  

 

1.1.2. Wartości dzieła twórczego 

 Jak juŜ powiedzieliśmy, dzieło twórcze powinno posiadać dla danej społeczności 

pewną wartość. MoŜliwe wartości są róŜnego rodzaju i róŜnej miary, lecz moŜna wyróŜnić 

cztery grupy wartości związane z czterema róŜnymi sferami twórczej aktywności człowieka 

(Nęcka, 2001): 

 Wartości poznawcze odnoszą się do poszukiwania prawdy. W tym rozumieniu twórca, 

celem poszerzenia obszaru prawdy tudzieŜ wiedzy, ustanawia i weryfikuje nowe teorie 

naukowe, projektuje eksperymenty naukowe, a takŜe wyprawia się w słabo poznane regiony 

Ziemi, poszukuje i bada nowe gatunki zwierząt, itp. Jest to wartość typowa działalności 

naukowej. 

 Wartości estetyczne odnoszą się do tworzenia piękna. Jest to typowa wartość działal-

ności kulturalnej i artystycznej, jak poezja, literatura, malarstwo, muzyka. Nie jest to jednak 

kategoria zamknięta do tej jednej sfery ludzkiej działalności, bowiem jej elementy moŜna 

znaleźć i w działalności naukowej, gdzie pewne teorie mogą uchodzić za „ładne”, poniewaŜ 

są bardzo plastyczne bądź wyjątkowo proste i klarowne, jak teoria liczb w matematyce albo 

Teoria Wielkiego Wybuchu w fizyce, chociaŜ oczywiście przede wszystkim teorie naukowe 

powinny być prawdziwe i to głównie stanowi o ich wartości. Mimo to rzesze ludzi – 
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zwłaszcza ekspertów w danej wąskiej dziedzinie – mogą zachwycić się takŜe urodą tak 

abstrakcyjnego wytworu jak teoria naukowa. 

 Generalnie, osoba dąŜąca do piękna powinna kierować się chęcią stworzenia czegoś, 

co jest „ładne”, nie „prawdziwe”. To coś moŜe mieć postać materialną, jak obraz, niematerial-

ną, jak muzyka, lub mieć postać pośrednią, jak utwór literacki, który posiada materialną 

formę, lecz jego treść wykracza ponad nią. 

 Wartości pragmatyczne odnoszą się do poszukiwania poprawy warunków Ŝycia 

codziennego, co często ma miejsce w działalności wynalazców, projektantów i inŜynierów. 

Wynalazek najczęściej podnosi jakość Ŝycia, czyni je bezpieczniejszym i zdrowszym, a takŜe 

wygodnym.  

Wartości etyczne odnoszą się do poszukiwania i mnoŜenia dobra. Jest to domena osób 

pracujących w instytucjach charytatywnych i fundacjach, oraz w zgromadzeniach duchowych, 

a takŜe osób działających społecznie i politycznie. Polityka stanowić moŜe tutaj przedmiot 

debaty, ale jeśli rozumie się ją jako działalność na rzecz dobra wspólnego, a nie walkę o 

władzę, z pewnością moŜe prowadzić do działalności twórczej. 

Postawy i przekonania ludzi na to, co jest, a co nie jest wartościowe, są na wyraz rela-

tywne kulturowo i historycznie. Losy takich wartości jak prawa człowieka, wolność i równość 

były przecieŜ bardzo zmienne w czasie. Nawet sama twórczość jako taka została doceniona 

dopiero w okresie Oświecenia. 

 

 

 

 

1.1.3. Twórczość jako cecha 
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 Twórczość pojmowana jako cecha osobnicza oznacza, ze u danej osoby występuje 

zdolność do produkowania wytworów charakteryzujących się nowością oraz wartością (rozu-

mianą jako kombinacja wartości, przedstawionych w podrozdziale 1.1.2.). W tym sensie 

„twórczość” zastępuje się często poprzez „kreatywność”.  

 Podstawowy problem związany z pojęciem kreatywności to pytanie, czy jest to cecha 

wyjątkowa i szczególna, czy teŜ powszechnie występująca właściwość, a zatem coś, co 

moŜna występuje w populacji z rozkładem Gaussa. 

 Podejście elitarne zakłada, Ŝe twórczość jest właściwa jedynie wybitnym umysłom, 

zdolnym do tworzenia dzieł o wybitnej wartości – takim, który wnoszą istotny wkład do 

rozwoju nauki czy kultury. Taką kreatywność nazywa się czasem „geniuszem”. Psychologo-

wie inspirowani tym podejściem w pracy wykorzystują przede wszystkim fakty historyczno-

biograficzne, zdobywanymi w wywiadzie lub analizie materiałów źródłowych, pochodzących 

z przeszłości. Za tym podejściem moŜe przemawiać wiele badań dotyczących obszarów 

aktywności mózgu u osób wybitnych, a takŜe najnowsze badania neuropsychologiczne, które 

dowodzą, Ŝe u osób osiągających bardzo wysokie wyniki w testach twórczości występuje inny 

schemat pobudzenia obszaru czołowego kory mózgowej niŜ u osób osiągających niskie 

wyniki (Carlsson, 2000).  

 Podejście egalitarne zakłada, Ŝe kaŜdy człowiek jest twórczy, choć nie w jednakowym 

stopniu – stanowi cechę rozdystrybuowaną w populacji w sposób ciągły, jak wiele innych, na 

przykład inteligencja.   

Na poparcie tego poglądu moŜna tutaj na przykład podać argument rozwojowy: kaŜdy, 

będąc dzieckiem, wykazuje zachowania werbalne, polegające na wypowiadaniu wyraŜeń 

językowych dzięki samodzielnemu opanowaniu reguł rządzących językiem. Jest to tzw. 

twórczość lingwistyczna (Chomsky, 1957, za: Nęcka, 2001). Co prawda zachowanie tego 

rodzaju na ogół nie wnosi niczego istotnego do Ŝycia codziennego populacji, w której się 
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wychowujemy, jednak osiągnięcia dziecka spełniają jego indywidualne kryteria nowości i 

wartości. Twórczość dzieci, przejawiająca się w aktach artystycznych – lepieniu, rzeźbieniu, 

malowaniu czy śpiewaniu – najprawdopodobniej nie trafi nigdy do „prawdziwego” muzeum 

czy galerii sztuki, ale stanowi waŜną przesłankę indywidualnego rozwoju.  

Inny argument, który moŜna tutaj przytoczyć, to fakt, Ŝe kreatywność u danej osoby 

moŜe być rozwinięta w procesie treningu. Trening twórczości (Nęcka, 1989) jest dziś szeroko 

wykorzystywany w róŜnych dziedzinach Ŝycia społecznego i zdaje się przynosić wymierne 

rezultaty. Dowiedziono teŜ na przykład, Ŝe dana osoba moŜe rozwinąć u siebie kreatywność w 

sposób nieświadomy, na przykład poprzez osobisty rozwój w kontakcie z inną kulturą 

(Leung, 2008). Odkryto równieŜ, Ŝe codzienne zwyczaje, związane ze snem, takie jak poziom 

regularności cyklu snu i czuwania, mają wpływ na wzrost lub spadek kreatywnego myślenia 

(Fischer, 2007). Podczas snu bowiem umysł nie tylko się relaksuje, ale teŜ porządkuje 

informacje i kontynuuje przyswajanie wiedzy, która została zaprezentowana za dnia. Proces 

ten nazywany jest konsolidacją pamięci, a kaŜde zaburzenie snu w Ŝyciu codziennym moŜe 

prowadzić do zniekształcenia tego procesu, i w związku z tym do halucynacji i innych 

trudności związanych z percepcją rzeczywistości, a takŜe trudności w skupieniu na problemie 

i ograniczenia wytwarzania, zarówno konwergencyjnego, jak i dywergencyjnego. 

Gdyby twórczość była unikalna i wrodzona, takie efekty by nie występowały.  

Kolejny argument przemawiający za tą postawą pochodzi z badań prowadzonych na 

gruncie psychologii kognitywistycznej. Generalnie, hipoteza weryfikowana przez te badania 

mówi, Ŝe nie ma jakościowych róŜnic pomiędzy myśleniem twórczym a tym biorącym udział 

w wykonywaniu rutynowych, codziennych zadań, róŜnica sprowadza się raczej do celu, któ-

remu podporządkowane są procesy poznawcze (Perkins, 1981, za: Nęcka) albo do szczegól-

nego przebiegu tych procesów (Nęcka, 1992).  
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Szczególnie interesujące badania w tym kierunku prowadzili Barsalou i Prinz 

(Barsalou 1997, za: Nęcka). Wprowadzili oni pojęcie twórczości przyziemnej (mundane 

creativity) oraz twórczości wyjątkowej (exceptional creativity). Twórczość przyziemna ma 

wymiar indywidualny i charakter ciągły jako cecha. Twórczość wyjątkowa prowadzi 

natomiast do zmian w Ŝyciu całych społeczności. ChociaŜ jest ona ze wszech miar bardziej 

błyskotliwa, jest niemoŜliwa bez twórczości przyziemnej.  

Autorzy wymieniają trzy rodzaje twórczości przyziemnej. Pierwszą z nich jest 

produktywność, rozumiana jako zdolność wytwarzania nieskończonej liczby wytworów, 

przede wszystkim w sensie symbolicznym (odwołanie do twórczości lingwistycznej 

Chomsky’ego). Produktywność oznacza tutaj zdolność tworzenia nieskończonej liczby 

struktur (zdań) ze skończonej liczby reprezentacji (symboli czy słów).  

Druga forma twórczości przyziemnej to tworzenie poznawczej reprezentacji świata 

poprzez sądy. 

Trzecia forma twórczości przyziemnej polega na tworzeniu reprezentacji obrazowej 

raczej niŜ pojęciowej. Twórczość ta róŜni się swym charakterem od poprzednich, poniewaŜ 

symbole obrazowe są modalne, to jest modyfikacja symbolu odpowiada modyfikacji 

wprowadzonego obiektu. Przecięcie krzesła na pół odpowiada dwóm połówkom krzesła, 

podczas gdy przecięcie wyrazu „krzesło” na pół nie odpowiada niczemu.  

 Trzecie, poza elitarnym i egalitarnym, podejście do problemu dystrybucji kreatyw-

ności w społeczeństwie to pogląd, będący swego rodzaju kombinacją powyŜszych, a poparty 

najnowszymi badaniami nad ludzkim mózgiem, zgodnie z którym z biologicznego punktu 

widzenia istnieją dwa rodzaje twórczości: twórczość egalitarna, spotykana u ogółu ludzi, 

związana z moŜliwością mozolnego produkowaniem wytworów o pewnej wartości, oraz 

twórczość elitarna, związana z nauką poprzez wgląd, do której zdolność dana osoba moŜe 

mieć lub nie. Najnowsze badania nad wglądem, prowadzone na Northwestern University w 
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Illinois, USA (Jung-Beeman, 2004), dowodzą, Ŝe niektórzy ludzie posiadają zdolność 

agregowania informacji na wyŜszym poziomie niŜ inni ludzie, a „błysk”, jak moŜna równieŜ 

nazwać to zjawisko, łączy się u nich z pobudzeniem innych części mózgu niŜ w przypadku 

„zwykłego” tworzenia. 

 W badaniach przyjęto podejście egalitarne, które z psychometrycznego punktu 

widzenia jest najbardziej wskazane. Przebadana populacja została potraktowana jako próbka 

populacji polskiego społeczeństwa, w której dystrybucja kreatywności jest normalna.  

 

1.1.4. Kryteria twórczości 

 W odniesieniu do twórczości niezwykłej jawne kryteria decydujące o uznaniu danego 

dzieła za twórcze to najczęściej obiektywnie stwierdzalne uznanie społeczne danego dzieła 

lub autora, jak na przykład liczba cytowań w nauce. 

 W odniesieniu do twórczości przyziemnej podstawowy wkład do badań nad 

kreatywnością jako cechą osobniczą dały prace J. P. Guilforda, który w słynnym artykule 

(1950) zarysował podstawowe idee podejścia egalitarnego oraz wskazał na tak zwane 

myślenie dywergencyjne jako podłoŜe twórczości. 
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1.2. WYTWARZANIE DYWERGENCYJNE 

 

1.2.1. Podejście Joya P. Guilforda 

 Myślenie dywergencyjne polega w ogólności na wytwarzaniu licznych pomysłów w 

odpowiedzi na problem natury otwartej. Są to problemy takie jak na przykład poszukiwanie 

jak największej liczby niezwykłych zastosowań dla danego przedmiotu czy zadanie, w 

którym naleŜy wymyślić jak najwięcej konsekwencji pewnej sytuacji – skłaniają one raczej 

do rozbieŜnych procesów myślenia (dywergencji) niŜ do koncentracji na jednym poprawnym 

rozwiązaniu (konwergencji).  

 Pewne hipotezy, dotyczące zdolności, które powinny być szczególnie waŜne dla 

myślenia twórczego, wysunięte przez Guilforda (1950) skłoniły środowisko naukowe do 

poszukiwania wymiarów myślenia dywergencyjnego (Guilford, 1978). Tak teŜ wskazano trzy 

podstawowe cechy wytwarzania dywergencyjnego: 

 Płynność, rozumiana jako łatwość wytwarzania pomysłów, operacjonalizowana przez 

ich liczbę. Analiza eksploracyjna dokonana po pionierskim artykule Guilforda (Wilson i in., 

1954) wykazała, Ŝe trzy czynniki płynności są najprawdopodobniej toŜsame z wykrytymi 

wcześniej czynnikami, nazywanymi: płynnością słowną, typu: „podać jak najwięcej słów za-

czynających się na...” (Thurstone, 1938), płynnością ideacyjną, typu: „znaleźć jak najwięcej 

rozwiązań problemu...” (Taylor, 1947) i płynnością skojarzeniową, typu: „podać jak najwięcej 

słów kojarzących się z wyrazem...” (Fruchter, 1948). 

 Giętkość oznacza gotowość do zmiany kierunku myślenia i moŜna ją zoperacjonalizo-

wać poprzez liczbę kategorii, do których moŜna zaliczyć pomysły badanego. We wspomnia-

nej analizie czynnikowej Wilsona wyodrębniono dwa czynniki giętkości, które moŜna 

scharakteryzować jako giętkość spontaniczną, polegającą na niewymuszonej zmianie 



 19 

kierunku myślenia, i adaptacyjną, związaną z modyfikacjami procesu myślenia pod wpływem 

potrzeby dostosowania go do warunków zadania.  

 Oryginalność to z kolei zdolność wytwarzania pomysłów nietypowych, niepowtarzal-

nych. Najprostszym jej kryterium jest procent badanych, u których pojawił się ten pomysł, 

choć popularne są równieŜ kryteria mniej algorytmiczne, opierające się na ocenach tzw. 

sędziów kompetentnych.  

 Czasem uznaje się takŜe czwarte kryterium, którym jest staranność, rozumiana jako 

ilość pracy włoŜona w ekspresję pomysłu, mierzona na przykład liczbą szczegółów, występu-

jących w jego reprezentacji graficznej lub liczbą słów występujących w jego opisie. 

 

1.2.2. Model Struktury Intelektu 

 Aby powiedzieć o współczesnych narzędziach słuŜących do mierzenia wytwarzania 

dywergencyjnego, a zwłaszcza wytwarzania dywergencyjnego klas, naleŜy najpierw powie-

dzieć, czym są czynniki wytwarzania dywergencyjnego, reprezentowane w Strukturze Inte-

lektu. 

 Próby ujęcia ludzkiego intelektu w strukturę słuŜyły przede wszystkim próbie 

poddania ludzkiej inteligencji rozkładowi na czynniki według teorii cech równorzędnych. 

Model Struktury Intelektu autorstwa Guilforda (1978) powstawał w czasach, gdy w rozmai-

tych badaniach wyodrębniono juŜ ponad 40 róŜnych czynników intelektualnych, zdających 

się tworzyć pewien system. Liczne badania z zastosowaniem analizy czynnikowej istotnie 

dowiodły, Ŝe nieprawdą jest, Ŝe bez względu na rodzaj informacji, jaką się posługujemy, w 

myślenie zaangaŜowany jest ten sam rodzaj zdolności. 

 Według teorii Guilforda w Strukturę Intelektu zaangaŜowane są trzy róŜne kategorie 

czynników: 
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1. Kategorie treści. 

JuŜ w 1933 r. Smith (za: Guilford) przeprowadził analizę czynnikową, w wyniku 

której moŜliwą treść zadań, któremu poddawany jest umysł, podzielono na treści figuralne 

(przestrzenne, które rozbito później na wzrokowe i słuchowe), semantyczne (zdolności 

werbalnych) i symboliczne (liczbowe). Do tych trzech rodzajów dodano później czwarty 

(Guilford, 1958), kierując się przesłankami czysto logicznymi. Dodany rodzaj treści, o nazwie 

treści behawioralne, został umieszczony po to, by objąć te informacje, które są zaangaŜowane 

w poznanie i operacje umysłowe, odnoszące się do zachowania innych osób. 

2. Kategorie operacji. 

 Badania przeprowadzone w latach pięćdziesiątych starały się równieŜ poddać analizie 

czynnikowej proces rozwiązywania problemu przez umysł pod względem rodzaju operacji, 

które musi dokonać umysł, aby znaleźć rozwiązanie. Wobec wielu wcześniejszych badań na 

ten temat pamięć (rozbita potem na zapamiętywanie i przechowywanie) i ocenianie okazały 

się być niewystarczającymi do opisu tych operacji czynnikami. Jako kolejne czynniki 

włączono więc rozpatrywaną tutaj zdolność wytwarzania dywergencyjnego, przez którą 

rozumiano zdolności myślenia twórczego, które mają określone cechy, obejmujące przede 

wszystkim płynność i giętkość myślenia, a takŜe zdolność wytwarzania konwergencyjnego, 

związanego z poszukiwaniem odpowiedzi na problem zamknięty ze względu na liczbę 

rozwiązań. Dołączono teŜ piątą kategorię, poznawanie, bowiem wiele testów, a zatem, zadań 

dla umysłu, ustala po prostu, jaką wiedzę posiada badany, zatem nabywanie wiedzy moŜna 

równieŜ uznać za operację.  

3. Kategorie wytworów. 

 Trzeci sposób klasyfikowania zdolności pojawił się jako ostatni. Pojęcie „wytwór” 

odnosi się do formy, w której występuje informacja. Informacja moŜe być ujęta w formie 

jednostek, czyli rzeczy, wydzielonych z całości figur czy „porcji” (Miller, 1956, za: Guilford), 
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które oznaczyć moŜna zwykłymi rzeczownikami. Klasa jest zbiorem obiektów o pewnych 

wspólnych właściwościach. Relacja stanowi o związku pomiędzy dwoma rzeczami i 

wyraŜana jest często za pomocą przyimków, jak w zwrocie „naleŜący do”. System jest 

kompleksem, układem czy organizacją wzajemnie od siebie zaleŜnych części, jak szkic czy 

równanie matematyczne. Przekształcenie to zmiana czy teŜ modyfikacja, za pomocą której 

jakaś informacja przechodzi w inną informację, do czego zwykle uŜywamy imiesłowów lub 

czasowników w formie rzeczownikowej, jak np. podnoszenie, czerwienienie się. Implikacja 

to w końcu antycypacja jakieś informacji na podstawie danej informacji.  

 Te wszystkie czynniki tworzą trójwymiarowy model, w którym 5 kategorii operacji 

zostało umieszczonych w pierwszym wymiarze, 4 kategorie treści w drugim wymiarze i 6 

kategorii wytworów w trzecim wymiarze. W ten sposób treść, operacja i wytwór stały się 

trzema parametrami modelu trójwymiarowego.  

 Badania macierzy czynników intelektu dla kaŜdej z pięciu kategorii operacji 

prowadzono osobno. Macierz otrzymujemy tutaj dlatego, Ŝe przy ustaleniu wartości na 

jednym wymiarze (tzn. dla określonej wartości na wymiarze operacji) pozostają jedynie dwa 

niezaleŜne wymiary: wymiar treści i wymiar wytworu. Nas z punktu widzenia eksperymentu 

będzie interesować macierz czynników dla wytwarzania dywergencyjnego, a zwłaszcza 

czynniki dla wytwarzania dywergencyjnego klas (fiksujemy wartości na wymiarach operacji i 

wytworu, zatem dostajemy tutaj jednowymiarowy zbiór wartości: dywergencyjne wytwarza-

nie klas figuralnych, symbolicznych itp.), czyli jeden rząd tej macierzy. 

Tabela 1 przedstawia macierz złoŜoną z 24 komórek, przedstawiającą zdolności 

wytwarzania dywergencyjnego w ujęciu teorii Struktury Intelektu.  

KaŜdy czynnik w tabeli posiada trójczłonowy symbol oznaczający kombinację 

operacja (tutaj zawsze D jak dywergencja) – wytwór – treść. Symbol czynnika znajduje się w 
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lewym górnym rogu komórki, w prawym rogu znajduje się zaś liczba lub litera oznaczająca 

liczbę  znanych  analiz,  w  których, jak moŜna przypuszczać, potwierdzono eksperymentalnie 

 

Tabela 1. Macierz czynników wytwarzania dywergencyjnego (D) reprezentowanych w teorii SI 

 Figuralne (F) Symboliczne (S) Semantyczne (Z) Behawioralne (B) 

Jednostki (J) DJF                       2 

14 

DJS                        L 

13, 14 

DJZ                        L 

6, 10, 13, 14 

DJB                       0 

Klasy (K) DKF                      1 

14 

DKS                       K 

14 

DKZ                       L 

11, 12, 14 

DKB                      0 

Relacje (R ) DRF                       0 

 

DRS                       K 

14 

DRZ                       K 

11, 12, 14 

DRB                      0 

Systemy (S) DSF                        2 

14 

DSS                       K 

14 

DSZ                       K 

6, 13, 14 

DSB                       0 

Przekształcenia (P) DPF                       K 

14 

DPS                        0 DPZ                        L 

11, 12, 14 

DPB                       0 

Implikacje(I) DIF                        K 

11, 14 

DIS                         2 

14 

DIZ                        K 

11, 12, 14 

DIB                        0 

 

istnienie danego czynnika. Jeśli dany czynnik został stwierdzony 0, 1 lub 2 razy, pojawia się 

w tym miejscu odpowiednia wartość, jeŜeli stwierdzono go więcej niŜ 2 razy, ale mniej niŜ 

10, pojawia się oznaczenie K, jeśli 10 razy i więcej – oznaczenie L. Ponadto pod niektórymi 

symbolami pojawiają się liczby oznaczające wiek, w którym ujawnił się dany czynnik, przy 

czym dane odnoszące się do dzieci poniŜej 1 lat i powyŜej 14 nie są uwzględniane.  

Nas interesuje drugi rząd tej tabeli, czyli wytwarzanie dywergencyjne klas.  

Przy pierwszej powaŜnej analizie zdolności związanych z wytwarzaniem dywergen-

cyjnym (Wilson, 1954) skonstruowano kilka testów związanych z płynnością zachowań, m. 

in. Test Zastosowania Cegły (Brick Uses). Lista zastosowań dla cegły, jakie badany wymienia 

w ciągu 8 minut, jest potem rozpatrywana dwojako: zlicza się liczbę wszystkich odpowiedzi, 
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która interpretowana jest jako płynność, oraz liczbę kategorii, do których moŜna te pomysły 

zaliczyć, co interpretowane jest jako giętkość.  

Sam Guilford wprowadzał do swojego modelu poprawki (Guilford, 1980) i ostatecznie 

poszerzył liczbę kategorii operacji do sześciu, dzieląc pamięć na zapamiętywanie i przecho-

wywanie, natomiast liczbę kategorii treści rozszerzył do pięciu, wyróŜniając dwa rodzaje 

treści figuralnej: wizualną oraz werbalną. Tak czy inaczej, model ten nie został w sposób 

zadowalający potwierdzony w badaniach eksperymentalnych. 

 

1.2.3. Testy mierzące zdolność wytwarzania dywergencyjnego klas 

 Dalsze badania przyniosły kolejne narzędzia do badania interesującego nas zagadnie-

nia. Spójrzmy na interesujące nas elementy tabeli 1.1. z osobna:  

1.Wytwarzanie dywergencyjne klas symbolicznych (DKS).  

Dwa popularne testy badające poziom tego wytwarzania to test RóŜnych Symboli oraz 

test Grupowanie Imion. Pierwszy z nich stanowi zadanie, w którym osoba badana ma znaleźć 

róŜne właściwości wspólne zestawów liter i wykazać je poprzez dodanie innych zestawów 

liter do pokazanego zbioru. Drugi z nich przedstawia krótką listę imion, a zadaniem osoby 

badanej jest klasyfikowanie i przeklasyfikowywanie jej na róŜne sposoby. Oba są krótkie i 

klarowne, ale słabe psychometrycznie. 

2. Wytwarzanie dywergencyjne klas semantycznych (DKZ). 

Dobrym testem na DKZ jest test Niezwykłych Zastosowań (Unusual Uses), który 

otrzymał potem nazwę Alternatywnych Zastosowań (Alternate Uses). Osobę badaną prosi się 

o podawanie zastosowań odmiennych od normalnego, które jest wymienione w instrukcji, 

takich przedmiotów jak but czy gazeta. Instrukcja w tym teście wyklucza powtórzenie odpo-

wiedzi i wymaga zmian kategorii przy kaŜdej odpowiedzi. Osoba badana ma bardzo mały 

limit czasu na odpowiedź (3-5 minut).  
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Innym testem jest test Nazywania Przedmiotów Fricka (1959), w którym osoba 

badana ma za zadanie wymienić nazwy przedmiotów naleŜących do szerokiej klasy, takiej jak 

wyposaŜenie domu, a wynik to liczba grup przedmiotów naleŜących do głównej klasy.  

Stworzono równieŜ test Wielokrotne Grupowanie, w którym z podanej listy słów (np. 

strzała, pszczoła, krokodyl, latawiec) osoba badana ma za zadanie wybrać podgrupy oraz 

podać kryterium, względem którego sklasyfikowała dane pojęcia w jedną kategorię.  

3. Wytwarzanie dywergencyjne klas figuralnych (DKF).  

 Jest to szczególnie interesująca nas kategoria narzędzi. Przytoczę tutaj trzy dotychczas 

wystandaryzowane testy słuŜące mierzeniu hipotetycznego czynnika DKF.  

Pierwszy z nich, Test Zmiennych Liter (Alternative Letter Groups), zawiera zestawy 

wielkich liter (A, F, H, T, W...), z których osoba badana ma utworzyć podgrupy, oparte na 

figuralnych własnościach liter, np. podgrupa złoŜona z liter A, F, H, T – wszystkie mają linie 

poprzeczne.  

 Podobna jest idea drugiego testu, zwanego Testem Podobieństw Figuralnych (Figural 

Similarities). W tym badaniu otrzymuje się sześć figur graficznych, z których kaŜda ma 

szereg cech. Badany grupuje figury w zestawy po trzy, dzięki czemu moŜe otrzymać wiele 

róŜnych klas. Oczywiście, kaŜdorazowo oprócz podania zbioru trzech figur, badany ma za 

zadanie podać kryterium, względem którego wybrał figury. 

 Trzeci test – RóŜne Klasy Figur – zawiera róŜne zadania, na przykład polecenie, by 

spośród kilku propozycji wybrać te, która pasują pod względem pewnej cechy do trzech po-

danych figur. 

 W moich badaniach zajmuję się nowym testem do badania wytwarzania dywergencyj-

nego klas figuralnych. Jest to Wielokrotna Klasyfikacja Form Rysunkowych autorstwa dr. 

Michała Chruszczewskiego, narzędzie skonstruowane na Wydziale Psychologii Uniwersyte- 

tu Warszawskiego. W tym teście badany ma za zadanie w czasie 10 minut utworzyć jak 
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najwięcej przynajmniej trzyelementowych klas spośród 35 form rysunkowych. Ten test 

prowadzi do uzyskania trzech wyników liczbowych dla osoby badanej: płynności (liczba 

klas), szerokości kategorii (liczba elementów w klasie) oraz oryginalności (oceny sędziów 

kompetentnych). Pełen arkusz tego testu znajduje się w załączniku 1.  

 Moje badania mają na celu przede wszystkim badanie trafności tego testu poprzez 

korelację z innymi zadaniami wymagającymi wytwarzania dywergencyjnego, jak lepienie w 

plastelinie, rysowanie do muzyki czy tworzenie opowieści i świata wyobraŜonego w misji 

RPG.  
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1.3. TWÓRCZOŚĆ A POCZUCIE HUMORU 

 

1.3.1. Pojęcie humoru 

 Według słownika, „humor” jest specyficzną formą emocji radości i prowadzi do śmie-

chu. Prowokowany jest on poprzez bodźce komiczne i wymaga od podmiotu procesu poznaw-

czego, związanego z rozkodowywaniem tych bodźców i szukania ich własności (Tokarz, 

2005). 

 W literaturze psychologicznej pojęcie humoru pojawia się często w jednym z dwóch 

kontekstów: 

I. w świetle funkcji społecznych, które pełni; 

II.  z uwagi na czynności poznawcze, które mu towarzyszą, a więc odległe skojarze-

nia czy nietypowe operacje, jak stosowanie reguł myślenia logicznie błędnych. 

Humor jest działaniem umysłu wykraczającym poza standard, a sposób przetwa-

rzania informacji podczas jego doświadczania nosi znamiona twórczości. 

Ustalone eksperymentalnie zaleŜności pomiędzy humorem a wytwarzaniem pomysłów 

nie są liczne, jednak udało się juŜ pokazać, Ŝe pojawienie się lub sprowokowanie humoru 

polepsza generatywność i sprzyja tworzeniu adekwatnych rozwiązań (McGhee, 1980). 

 

1.3.2. Hipotezy dotyczące prokreatywnych funkcji humoru 

 Jedną z podstawowych hipotez głoszonych w psychologii emocji jest teoria prokrea-

tywnych funkcji emocji, która głosi, Ŝe wystąpienie emocji w indywidualnym bądź grupo-

wym akcie myślenia twórczego zwiększa moŜliwości uzyskania wartościowego efektu 

(Tokarz 2005, za: Kocowski). 

 Zjawisko to odnosi się przede wszystkim do tych faz procesu myślenia, które najbar-

dziej ściśle związane są z wytwarzaniem pomysłu, a zatem do etapu określania problemu i 
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wytwarzania pomysłów rozwiązań (w czasie przetwarzania i weryfikowania pomysłu działal-

nosć umysłu podlega większym standardom). 

 Istotne właściwości emocji prokreatywnych, które są istotne w kontekście rozwaŜań 

nad funkcją humoru, są następujące: 

- podtrzymują one poziom aktywacji o nasileniu zbliŜonym do optymalnego; 

- mają najczęściej znak pozytywny, związany z odczuwaniem satysfakcji; 

- wywołują „ułatwienie poznawcze”, sprzyjając wytwarzaniu dywergencyjnemu; uru-

chamiają giętkość skojarzeń, prowadząc do oryginalności; 

- występują, gdy poziom zaspokojenia innych (niŜszych) potrzeb jest w ocenie podmio-

tu zadowalający. 

Określenie funkcji prokreatywnej danej emocji wymaga takiej analizy, aby wskazać 

źródło ułatwienia w wytwarzaniu, na przykład jako optymalizowanie stanu emocjonalno-

motywacyjnego. Mechanizmy owego ułatwiania nie są na razie dobrze zbadane, moŜna 

jedynie przypuszczać, Ŝe emocje poznawcze, takie jak ciekawość i nuda, pełnią rolę heurystyk 

wpisanych w proces wytwarzania i koniecznych do jego pomyślnego przebiegu, natomiast 

inne, jak sympatia i humor, są związane z procesem twórczym jedynie pośrednio, i nie są 

warunkiem koniecznym dla produkcji rozwiązania. Właściwości humoru i jego powiązanie z 

warunkami emocjonalno-motywacyjnymi powodują, Ŝe moŜna widzieć jego rolę jako 

bardziej funkcjonalnego niŜ bezpośredniego warunku twórczości. Najbardziej widoczne staje 

się to podczas grupowej pracy nad problemem, poniewaŜ w takich przypadkach obecność 

humoru wydaje się szczególnie silnie korelować z generatywnością pomysłów (Tokarz, 

2005).  
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1.3.3. Powinowactwa między humorem a twórczością 

 Pokrewieństwo humoru i twórczości jest często przywoływane w literaturze, a szcze-

gólnie ciekawe wydają się być badania nad genetycznymi uwarunkowaniami ich współ-

występowania.  

 Wśród wielu publikacji na ten temat moŜna, jako szczególnie interesujące, wyróŜnić 

następujące badania: 

I. Badania P. E. McGhee i A. J. Chapmana (1980) doprowadziły do stwierdzenia korelacji 

pozytywnej pomiędzy aktywnością twórczą a zdolnością do tworzenia dowcipów. Dzieci 

twórcze okazywały się teŜ być bardziej wraŜliwe na bodźce humorystyczne.  

McGhee podkreśla takŜe rozwojowo zmienną wraŜliwość na kategorie bodźców 

związanych z humorem (McGhee, 1971). Zaznacza teŜ, Ŝe dla dzieci duŜe znaczenie ma 

kontekst, w jakim pojawia się niezgodność prowokująca humor – fantazja czy teŜ świat 

realny. Pierwszy kontekst jest dla dzieci bardziej zabawny.  

II. Plany eksperymentalne prowadzone przez prof. A. Ziva (Ziv, 1979, za: Tokarz, 2005) 

miały na celu określenie wpływu humoru na myślenie dywergencyjne, prowokowane zada-

niami typu testowego.  

Pierwsze z nich miało na celu określenie sytuacyjnego, krótkotrwałego wpływu 

humoru na myślenie dywergencyjne. Czynnikiem rozśmieszającym badanych (młodzieŜ w 

wieku 15-17 lat) były tutaj dowcipy emitowane w formie audycji radiowej, której własności 

humorystyczne określono poprzez badanie natęŜenia śmiechu w grupach przesłuchujących ją 

uczniów. Zadaniem eksperymentalnym były dwie równoległe wersje testu E. P. Torrance’a, 

zawierające zadania na nietypowe uŜycie przedmiotów i przewidywanie konsekwencji, a do 

badań zaaplikowano procedurę Solomona, zgodnie z którą grupy eksperymentalne A i C 

wykonywały najpierw wersję pierwszą testu Torrance’a, a potem wysłuchiwały humorystycz-

nej płyty, po czym wszystkie grupy (A, B, C) wykonywały drugą wersję testu. Analizując 
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wyniki z uwagi na wskaźniki płynności, twórczości i oryginalności, stwierdzono, Ŝe grupy 

rozśmieszane miały wyniki wyŜsze w zakresie oryginalności. Autor badań komentuje to 

zjawisko stwierdzając, Ŝe humor indukuje otwartość myślenia, wyzwalając jego formy 

dywergencyjne i wprowadzając umysł w tryb myślenia niekonwencjonalnego. Wpływ ten jest 

jednak chwilowy i sytuacyjny, nie powoduje zatem u badanych podwyŜszenia ogólnych 

umiejętności w zakresie podejmowania działań twórczych. 

Drugie badanie słuŜyło określeniu długofalowego wpływu humoru na aktywność 

twórczą. Przeprowadzono w tym celu sześciotygodniowy trening z dziećmi uzdolnionymi (IQ 

130 i więcej) w wieku 12-14 lat. Pracowały one w grupach dwunastoosobowych po dwie 

godziny w tygodniu, gdzie przekazywano im wiedzę w zakresie twórczości, myślenia twór-

czego, myślenia dywergencyjnego, a takŜe humoru. Dzieci ćwiczyły teŜ uprawianie róŜnych 

form humoru, jak krytyka, karykatura, autoironia, humor słowny. Po treningu stwierdzono, Ŝe 

wyniki grup trenowanych w porównaniu z grupą nie trenowaną są w testach twórczości lep-

sze. 

 Trzecie badanie (Ziv, 1983, za: Tokarz, 2005) dotyczyło hipotezy, zgodnie z którą at-

mosfera rozbawienia zwiększa liczbę i jakość pomysłów podczas wykonywania zadań typu 

dywergencyjnego, oraz Ŝe indukowanie humoru w trakcie wykonywania testu twórczości E. 

P. Torrance’a równieŜ poprawia wyniki. Badania były prowadzone na uczniach i młodzieŜy 

dorastającej, a ich wyniki sugerują, Ŝe humor jest nie tylko czynnikiem wspomagającym 

dywergencyjne wytwarzanie, ale teŜ bezpośrednio ułatwiającym wytwarzanie niezwykłych 

pomysłów. 

 PowyŜsze badania są tylko jednym z wielu przykładów na poparcie tezy, Ŝe wraŜli-

wość na bodźce humorystyczne, swego rodzaju ‘trening humoru’ (czyli na przykład obcowa-

nie z duŜą liczbą bodźców humorystycznych w Ŝyciu codziennym) oraz poczucie humoru 

jako cecha korelują pozytywnie z twórczością, zwłaszcza w kontekście oryginalności. Dlate-
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go podjęłam decyzję o włączeniu dodatkowo do planu eksperymentalnego części humorys-

tycznej: 

1. Zaproponowanie badanym lektury 30 Ŝartów na róŜne tematy, wybranych przeze 

mnie uznaniowo z praktycznie nieograniczonych zasobów internetu, i określenie na tej 

podstawie, jakie są ich zainteresowania tematyczne i jaki typ poczucia humoru reprezentują, a 

takŜe w jakim stopniu mają kontakt z tego rodzaju materiałem na co dzień (poprzez zapytanie, 

ile spośród podanych przykładów słyszeli wcześniej); 

2. Prośbę do mistrzów gry w czasie odbywania przez badanych misji RPG o to, by 

ocenili natęŜeni i typ poczucia humoru u badanych, których rozgrywkę prowadzili.  

 Uzyskane w ten sposób zmienne skorelowano z wynikami z WKFR. 
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2. HIPOTEZY BADAWCZE 

 

2.1. HIPOTEZY DOTYCZĄCE KORELACJI POMIĘDZY ZMIENNYMI MIE-

RZONYMI W WKFR A ZMIENNYMI OPERACJONALIZUJĄCYMI INNE 

ZADANIA WYMAGAJ ĄCE TWÓRCZOŚCI 

Chcąc potwierdzić trafność Wielokrotnej Klasyfikacji Form Rysunkowych w tych 

badaniach, spodziewamy się, Ŝe uwidocznią się następujące korelacje: 

 

2.1.1 Hipotezy dotyczące korelacji płynności 

Płynność mierzona z pomocą Wielokrotnej Klasyfikacji Form Rysunkowych, jak się 

spodziewamy, będzie korelować ze zmienną płynność z misji RPG (zmienna R3). 

 

2.1.2 Hipotezy dotyczące korelacji szerokości kategorii 

 Zmienna ta, jak przypuszczamy, korelować moŜe z dwoma zmiennymi z rysunków do 

muzyki: szerokością palety barw (R4), a takŜe jakością wykonania (R2), poniewaŜ osoby 

wypisujące w poszczególnych kategoriach jak najwięcej pasujących do nich form powinny 

być takŜe bardziej skrupulatne w dopracowywaniu swoich dzieł. 

 Spodziewamy się równieŜ korelacji z szerokością palety barw w pracach z plasteliny 

(P3) oraz stopniem zmieszania barw (P4), z tego samego powodu co poprzednio – poniewaŜ 

częstsze mieszanie barw w celu uzyskania poŜądanych barw moŜe wiązać się z większą 

precyzją przy wypisywaniu zawartości kategorii. 

 

2.1.3 Hipotezy dotyczące korelacji oryginalności 

 Zwłaszcza tutaj oczekujemy korelacji ze zmiennymi testowanymi w planie ekspery-

mentalnym, a przede wszystkim korelacji z twórczością w rysowaniu do muzyki (M3) i w 
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lepieniu w plastelinie (P2), oraz z twórczością i oryginalnością w misji RPG (R1). Spodzie-

wamy się równieŜ, Ŝe korelacja ta będzie tym słabsza, im wyŜszy stopień złoŜoności ma 

zadanie eksperymentalne, a więc wyraźniej zaznaczy się w zadaniach takich jak lepienie w 

plastelinie i rysowanie do muzyki, które stanowią pewien określony sposób ekspresji, nato-

miast słabiej – w misji RPG, która wymaga nie tylko pewnych zdolności poznawczych, ale 

teŜ umiejętności lingwistycznych oraz zdolności do planowania swych mniej lub bardziej 

twórczych działań w czasie.  
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2.2. HIPOTEZY DOTYCZĄCE KORELACJI POMIĘDZY ZMIENNYMI 

MIERZONYMI W WKFR A PREFERENCJAMI DOTYCZĄCYMI TEMATU 

I TYPEM POCZUCIA HUMORU  

Tutaj nie wyodrębniamy pojedynczych hipotez, natomiast spodziewamy się, Ŝe wystą-

pią korelacje pomiędzy zmiennymi mierzonymi przez WKFR (a zwłaszcza oryginalnością 

czyli T3) a poczuciem humoru w rysowaniu do muzyki (R5) i lepieniu w plastelinie (P5), a 

takŜe typem i natęŜeniem poczucia humoru w misjach RPG (odpowiednio R4 i R5), oraz 

tematyką i typem poczucia humoru w części humorystycznej z części kwalifikacyjnej 

(odpowiednio H1 i H2). Wcześniejsze badania eksperymentalne sugerują teŜ, Ŝe z wynikami 

w WKFR moŜe korelować teŜ stopień, w jakim badany miał kontakt z materiałem Ŝartobli-

wym, takim jak dowcip właśnie, a więc z liczbą Ŝartów, które znał przed badaniem w takiej 

czy innej wersji (Ziv, 1979, za: Tokarz, 2005). 
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3. METODA 

 

3.1 OSOBY BADANE 

W pierwszej, kwalifikacyjnej części badań wzięło udział 55 studentów Wydziału 

Fizyki UW oraz Kolegium MISMaP (z fizyką bądź matematyką jako kierunkiem wiodącym). 

Spośród nich 36 osób zostało umieszczonych w grupach eksperymentalnych i znalazło się w 

drugiej części badań.  

MoŜna tutaj postawić pytanie, czy powyŜsza próba jest odpowiednia w tych 

badaniach. Oczywiście, społeczności studentów studiujących matematykę i fizykę nie moŜna 

uwaŜać za reprezentację polskiego społeczeństwa, jednak jest to próba względnie jednolita 

pod względem zdolności i uwarunkowań intelektualnych, jakie posiadają, oraz pod względem 

rodzaju zadań, jakim są podawane ich umysły w Ŝyciu codziennym, co stanowi istotny 

argument przy badaniach korelacyjnych dotyczących pewnego rodzaju umiejętności. Istotna 

róŜnica między grupami badanych w postaci znajomości oraz nieznajomości gier typu RPG 

została wyeliminowana w procesie doboru do grup eksperymentalnych poprzez zestawienie 

ze sobą osób o podobnym doświadczeniu.   

Dwoje studentów pochodzących z tego samego środowiska pomagało takŜe w 

badaniach w charakterze mistrzów gry, jak równieŜ niektórzy spośród badanych wystąpili w 

podwójnej roli, prowadząc misje RPG po tym, jak juŜ odbyli badania jako osoby grające. 

Osoby prowadzące misje wybierane były na podstawie wywiadu. Pod uwagę brałam deklaro-

wane doświadczenie w RPG, poziom wszechstronności w grach tego typu oraz zaobserwo-

waną przeze mnie w trakcie rozmowy skłonność do współpracy, płynność wypowiedzi i 

bogactwo słownictwa, jakim posługiwali się chętni.  
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3.2 NARZĘDZIA BADAWCZE 

W badaniach uŜyto: 

1. Wielokrotnej Klasyfikacji Form Rysunkowych dr. Michała Chruszczewskiego. 

Zliczania liczby klas tworzonych przez badanych oraz liczby elementów w klasach 

podjęłam się osobiście, natomiast oceny oryginalności pomysłów dokonali sędziowie kompe-

tentni. 

 

2. Kwestionariusza mojego autorstwa, dotyczącego poczucia humoru, w którym badani 

proszeni są o przeczytanie 30 Ŝartów na róŜne tematy i wybranie siedmiu, które 

wydają się ich zdaniem najlepsze. 

 

3. Zestawu 2-minutowych fragmentów muzycznych, wyjętych z następujących utworów: 

3.1 „Marchewkowe Pole” zespołu Lady Pank, z albumu „Nasza Reputacja” (1982); 

3.2 „I wish I had an angel” zespołu Nightwish, z albumu “Once” (2004); 

3.3 Temat z filmu “American Beauty” w reŜyserii Sama Mendesa, Thomas Newman 

(1999); 

3.4 „O Fortuna (Excalibur Theme)”, z opery “Carmina Burana”, Carl Orff (1935); 

3.5 “In the Hall of the Mountain King”, Opus 23, Edward Grieg (1876); 

3.6 Temat z filmu “Mission Impossible” w reŜyserii Briana De Palmy, Lalo Schifrin 

(1996). 

Badani poproszeni zostali o zinterpretowanie tego, co słyszą, w czasie odsłuchiwania 

utworów i za pomocą zestawu 6-kolorowych kredek. 

Sędziowie kompetentni natomiast oceniali prace, wypełniając przygotowane proto-

koły. Wzór takiego protokołu znajduje się w Aneksie 2, a przykładowe prace moŜna zobaczyć 

w Aneksie 3.  
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4. Plasteliny, za pomocą której badani mieli za zadanie zinterpretować wspólny dla 

wszystkich temat „Wolność”.  

Sędziowie kompetentni oceniali prace, uŜywając stosownego protokołu (Aneks 2). 

 

5. Specjalnie przygotowanej misji RPG, obliczonej na godzinę gry i 3-4 osoby.  

Zagrano na 11 stolików, oczywiście w specjalnie dobranych składach, uwzględniają-

cych wyniki graczy w Wielokrotnej Klasyfikacji Form Rysunkowych oraz doświadczenie w 

grach RPG. Tekst misji, a takŜe instrukcja dla sędziów kompetentnych i protokół, który mieli 

za zadanie wypełnić, znajdują się w Aneksie 2. 
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3.3 PROCEDURA BADANIA 

W  pierwszej części badań uczestnicy zostali poddani Wielokrotnej Klasyfikacji Form 

Rysunkowych oraz zostali poproszeni o fakultatywny udział w dodatkowej części badań, 

dotyczącej poczucia humoru. Udział ten był nie wymagany, poniewaŜ niektóre spośród zapre-

zentowanych Ŝartów zawierały treści dla niektórych osób mogące uchodzić za wulgarne, 

obraźliwe lub obsceniczne. Rzeczywiście, kilka osób zdecydowało się nie podejmować tego 

zadania. Badani zostali równieŜ zapytani o płeć, kontrolnie o wydział, na którym studiują, 

oraz o doświadczenie w grach RPG.  

Kwalifikacja do grup eksperymentalnych i drugiej części badań następowała na 

podstawie wyników w Wielokrotnej Klasyfikacji Form Rysunkowych. Największa liczba 

utworzonych klas spośród wszystkich badanych przeskalowana została do liczby 15 i kaŜdy z 

pozostałych wyników został przeliczony proporcjonalnie w skali 0-15. Następnie oceny 

oryginalności dokonane przez kaŜdego z trzech sędziów kompetentnych zostały przeskalo-

wane do skali 0-5 w podobny sposób, i dodane do siebie dla kaŜdego badanego tak, iŜ maksy-

malny moŜliwy wynik za oryginalność dla kaŜdego badanego wynosił 15. W końcu, wyniki 

za płynność i oryginalność zostały dodane w stosunku 1:1, i w ten sposób kaŜdy badany 

uzyskał końcowy wynik w skali 0-30. Jak widać, średnia szerokość kategorii u badanego nie 

była w tym rachunku brana pod uwagę, a to dlatego, Ŝe po pierwsze rozrzut wartości był 

raczej dychotomiczny niŜ normalny (badani mieli tendencję albo do trzymania się minimum 

w wysokości 3 elementów w kategorii i koncentrowali się na tworzeniu moŜliwie wielu klas, 

albo teŜ wypisywali wspólną cechę, a potem wybierali wszystkie obrazki, które do niej paso-

wały, uzyskując w ten sposób niebotycznie szerokie kategorie, liczące nawet po 20 elemen-

tów), po drugie dlatego, Ŝe trudno byłoby zinterpretować ewentualne korelacje między szero-

kością kategorii a innymi umiejętnościami testowanymi w badaniach, poniewaŜ w przeci-
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wieństwie do płynności i oryginalności, nie miała ona swojego odpowiednika w innych 

zadaniach eksperymentalnych.  

Ten wynik decydował o jego pozycji w rankingu, która z kolei miała znaczenie przy 

przydziale do grup eksperymentalnych. Lista wyników Klasyfikacji została podzielona na trzy 

części – wyniki wysokie, średnie i niskie – a następnie do grup eksperymentalnych przydzie-

lone zostały po trzy osoby, kaŜda z innej części listy. Do niektórych grup dołączono jeszcze 

dodatkową, czwartą osobę, poniewaŜ moim celem było zebranie jak największej ilości 

danych, natomiast trudne było zorganizowanie większej liczby odpowiednich grup ekspery-

mentalnych. 

Grupy eksperymentalne poddane były następnie serii trzech zadań, mających subiek-

tywnie przyjęty, twórczy charakter.  

Pierwsze z nich polegało na interpretacji fragmentów muzycznych za pomocą rysun-

ków wykonanych kredkami. Badani mieli na wykonanie zadania tylko tyle czasu, ile czasu 

trwał dźwięk, czyli 6x2 minuty.  

Utwory zostały tak dobrane, by znalazły się wśród nich zarówno fragmenty muzyki 

klasycznej (4. i 5.), muzyki popularnej (1. i 2.), jak i muzyki filmowej, wiąŜącej się z 

określonym przekazem wizualnym (3. i 6.). Niektóre z utworów zawierały silne sugestie, 

dotyczące tego, jak moŜna wyobrazić je na papierze (jak utwór pierwszy, który śpiewany jest 

w języku polskim, a jego tekst rozpoczyna się od słów „Marchewkowe pole rośnie wokół 

mnie; W marchewkowym polu jak warzywo tkwię; Głową na dół zakopany niczym struś; 

Chcesz mnie spotkać - głowę obok w ziemię wpuść” albo utwór ostatni, który stanowi temat 

bardzo popularnego filmu akcji), inne były pozbawione tak wyraźnych wskazówek (jak frag-

ment 3., który nie posiada tekstu i nie jest wyraźnie kojarzony ze znanym skądinąd filmem, z 

którego pochodzi).  
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Kolejne zadanie polegało na lepieniu z plasteliny na zadany temat „Wolność”.  

Badani siedzieli przy stolikach po trzy osoby, jednak nie zaobserwowano objawów 

wykradania sobie nawzajem pomysłów. Czas na wykonanie zadania nie był limitowany, nie 

była teŜ narzucona liczba figur, jakie moŜe stworzyć badany. KaŜda grupa lepiących otrzy-

mała tą samą instrukcję, głoszącą, Ŝe powinni lepić aŜ do ukończenia zapasów plasteliny 

(jedno 6-kolorowe pudełko na kaŜdy stolik) bądź do wyczerpania pomysłów. 

Ostatnie zadanie dotyczyło przejścia krótkiej misji RPG, sporządzonej na uŜytek 

badań przez osobę niezaleŜną. Mistrzami gry były osoby rekrutowane z wywiadu, deklarujące 

długoletnie doświadczenie w grach RPG. Byli to równieŜ studenci Wydziału Fizyki i Wydzia-

łu Matematyki UW, takŜe ci, którzy po ukończeniu badań jako uczestnicy nabrali ochoty, by 

poprowadzić misję na własną rękę.  

Mistrzowie gry mieli pewną dowolność w przydziale ról przy stołach. Wszystkie 

grupy eksperymentalne poza jedną składały się z uczestników obojga płci, i najczęściej mist-

rzowie dokonywali naturalnego wyboru, jakim było przydzielenie ról męskich męŜczyznom, 

a kobiecych – kobietom, nie była to jednak reguła.  

RównieŜ zasady gry mogły być traktowane przez mistrzów ze swego rodzaju swobo-

dą, mieli oni na przykład prawo do decyzji, w jaki sposób chcą traktować typowy dla gier 

RPG element losowy (na ogół reprezentowany przez rzut odpowiednią kostką przy groŜących 

róŜnymi konsekwencjami decyzjach graczy). Niektórzy z mistrzów posługiwali się kośćmi, 

inni decydowali o biegu wydarzeń na własną rękę. 

Czas gry nie był ściśle określony. Z góry narzucony został limit dolny w wysokości 

jednej pełnej godziny zegarowej, natomiast gra była kontynuowana do momentu, w którym w 

sposób logiczny misja dobiegła końca lub przynajmniej jeden z uczestników nie miał czasu 

lub ochoty, by kontynuować. W praktyce na wszystkich stołach gra trwała od 1,5 do 3 godzin 

zegarowych. 
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Mistrzowie gry byli zobowiązani do zdania oficjalnego protokołu z rozgrywki, a takŜe 

byli zachęcani do włączania weń osobistych uwag i spostrzeŜeń.  

Ocena prac plastycznych odbyła się podczas zorganizowanego specjalnie na tę okazję 

wieczorku, na który zaproszeni zostali wybrani studenci, znani mi od dłuŜszego czasu i 

uwaŜani przeze mnie za twórczych i uzdolnionych artystycznie. W czasie wieczoru osoby 

chętne do pomocy wypełniały protokoły dotyczące prac. Dzieła z plasteliny oceniło niezaleŜ-

nie 10 osób, natomiast rysunki do muzyki – 3 osoby (ocena ta wymagała o wiele więcej czasu 

i wysiłku, poniewaŜ osobnej ocenie podlegał kaŜdy rysunek, czyli oceniano 6 prac dla 

kaŜdego badanego).  

Wszyscy badani, którzy pomyślnie ukończyli drugą część badań, zostali wynagrodzeni 

kwotą pienięŜną. RównieŜ mistrzowie gry zostali opłaceni stałą sumą za kaŜdą poprowadzoną 

misję i zdany protokół. Sędziowie kompetentni nie otrzymali natomiast Ŝadnej gratyfikacji za 

udział w badaniach. 
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3.4 ZMIENNE 

3.4.1 Wielokrotna Klasyfikacja Form Rysunkowych 

Test ten ma w zamierzeniu mierzyć poziom wytwarzania dywergencyjnego w rozu-

mieniu guilfordowskim, co pociąga za sobą następujące zmienne: 

- płynność (P), rozumiana jako liczba klas utworzonych przez badanego (zmienna T1);  

- szerokość kategorii (S), czyli średnia liczba elementów w klasie u badanego (zmienna 

T2); 

- oryginalność (O), wypadkowa ocen sędziów kompetentnych. Sędziowie oceniają 

oryginalność kaŜdej z utworzonych przez badanego kategorii w skali 0-1-2, po czym 

suma punktów u badanego dzielona jest przez liczbę utworzonych klas, co stanowi 

ostateczną ocenę sędziego kompetentnego (zmienna T3). 

W procedurze eksperymentalnej badani zostali przydzieleni do stołów według 

rankingu, który został sporządzony w oparciu o sumę waŜoną wyników w płynności (P) i ory-

ginalności (O), natomiast w analizie wyników moŜna było oczywiście odzyskać dane wyjś-

ciowe, które zostały zachowane i traktować te zmienne oddzielnie.  

 

3.4.2 Część humorystyczna 

 Tutaj zmienne przyjęte zostały zupełnie arbitralnie. Nie wszyscy badani zastosowali 

się do instrukcji, która mówiła, Ŝe naleŜy wybrać dokładnie 7 pozycji, które badany zna. Ci, 

których odpowiedzi w jakimś stopniu odbiegały od załoŜeń badania, zostali pominięci w 

analizie.  

I. Podział tematyczny Ŝartów. 

 KaŜdy Ŝart został skategoryzowany tematycznie (było to przyporządkowanie jednoz-

naczne), a takŜe sędziowie kompetentni zostali poproszeni o określenie, jaki typ poczucia 

humoru u badanego moŜe odpowiadać za zrozumienie danego dowcipu i wykazanie poŜąda-
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nej reakcji, czyli rozweselenie. Tutaj moŜna było przyporządkować do danej pozycji więcej 

niŜ jedną kategorię. Podział Ŝartów na kategorie tematyczne był całkowicie subiektywny, 

dokonany przeze mnie. Takie dokonanie podziału podyktowane było faktem, Ŝe trudne było-

by w tym wypadku uciekanie się do ocen sędziów kompetentnych i proszenie ich o wymyśla-

nie kategorii, poniewaŜ kaŜda z osób podałaby inną ich pulę, natomiast w przypadku stworze-

nia ich przez jedną osobę przyporządkowanie Ŝartów do kategorii nie nastręczało juŜ trudnoś-

ci. 

UŜyte kategorie to: 

1. Polityczne. 

2. Szkolne/studenckie. 

3. O dzieciach. 

4. O małŜeństwie/relacjach damsko-męskich/teściach. 

5. O nierządzie. 

6. O mniejszościach etnicznych, grupach zawodowych. 

7. Inne. 

Wyniki badanego tworzą wektor 7-elementowy (zmienna H1, o współrzędnych odpo-

wiednio H1-1 do H1-7), dla którego suma współrzędnych wynosi 7 (poniewaŜ badany wybrać 

miał 7 Ŝartów). W trakcie późniejszej analizy korelacyjnej z innymi zmiennymi uŜywanymi w 

badaniach współrzędne wektora traktowane były jako niezaleŜne zmienne (tzn. na przykład 

umiłowanie do Ŝartów na temat dzieci czy do Ŝartów na tematy polityczne były korelowane 

osobno z wynikami w innych zadaniach, jak stopień oryginalności dzieł z plasteliny). 

 

II.  Podział Ŝartów pod względem typu poczucia humoru, jakiemu odpowiadają. 

Tutaj procedura podziału była bardziej skomplikowana i wymagała zaangaŜowania 

sędziów kompetentnych. KaŜdy z sędziów miał za zadanie przyporządkować kaŜdy Ŝart 
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przynajmniej jednemu z podanych typów poczucia humoru (mogło być więcej niŜ jedno). 

Następnie dla kaŜdego Ŝartu tworzona była statystyka, mówiąca, ile wskazań w stosunku do 

wszystkich wskazań dla niego tworzył typ 1. poczucia humoru, ile typ 2. i tak dalej – czyli 

kaŜdemu Ŝartowi został przyporządkowany wektor 5 wartości sumujących się do jedynki. 

Następnie dla kaŜdego badanego wysumowano wartość wektorów odpowiadających 7 Ŝar-

tom, które wybrał, i w ten sposób powstał wynikowy wektor 5-elementowy o sumie 

współrzędnych wynoszącej 7. W dalszej analizie, jak i poprzednio, potraktowano współrzęd-

ne wektora wynikowego jak niezaleŜne zmienne. 

 WyróŜniono następujące typy poczucia humoru: 

1. sytuacyjne – w przypadkach, gdy sens dowcipu opiera się na koincydencji zdarzeń 

lub wieloznaczności pewnych elementów kultury i stylu bycia. 

2. oparte na skojarzeniach słownych – gdy puenta zbudowana jest na bazie wieloz-

naczności języka lub opiera się na błyskotliwej akrobatyce językowej autora Ŝartu. 

3. ironiczne – gdy Ŝart opiera się na sarkastycznej obserwacji autora, lub gdy jest to 

historia opowiedziana w ten sposób, Ŝe bohaterowie Ŝartu doświadczają ironii, cynizmu bądź 

są cyniczni dla innych. 

4. tematyczne – gdy dowcip jest zabawny głównie ze względu na zainteresowanie 

konkretną grupą społeczną, przedmiotem albo zjawiskiem, i gdy moŜesz przypuszczać, Ŝe jest 

grupa ludzi, którzy w szczególny sposób lubią Ŝarty na ten konkretny temat.  

5. inne – gdy nie udaje się dopasować Ŝartu do Ŝadnej z powyŜszych kategorii, a 

jednocześnie sprawia on wraŜenie, Ŝe wciąŜ moŜe być zabawny (jeśli nawet nie dla sędziego, 

to w jego subiektywnej ocenie dla kogoś innego), lub teŜ gdy według sędziego jest inna 

charakterystyczna cecha, która wyróŜnia tą pozycję. 
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3.4.3 Rysowanie do muzyki 

 Dla kaŜdego badanego kaŜdy z rysunków oceniany był przez sędziów oddzielnie w 

pięciu kategoriach: 

1. ZbieŜność z tematem - co oznacza stopień, w którym, jak się sędziemu wydaje, 

badany oddał tekst piosenki, do której rysował (dla tematów 1,2), lub – dla tematów 

4,5 – w jakim stopniu praca zbieŜna jest z tytułem utworu, jaki reprezentuje (czyli 

liczy się tutaj znajomość kanonu muzyki klasycznej) oraz – dla tematu 6 – w jakim 

stopniu praca referuje do filmu, z którego pochodzi temat (zakładam optymistycznie, 

Ŝe wszyscy go znają). Fragmentu 3 nie poddawano ocenie. 

2. Jakość wykonania – stopień staranności wykonania i ogólna wartość plastyczna pracy 

jako takiej, niezaleŜnie od tego, do czego referuje; 

3. Twórczość – na ile zdaniem sędziego interpretacja badanego jest oryginalna i 

pomysłowa. 

4. Paleta barw – jak szeroko badany wykorzystał na tle innych spektrum kolorów, 

którymi dysponował. 

5. Poczucie humoru – 1, jeśli sędzia przypuszcza, Ŝe badany go uŜył w tym momencie, 

rysując, lub 0, jeśli sądzi, Ŝe nie.  

PowyŜsze zmienne oznaczano odpowiednio od M1 do M5. 

Wszystkich ocen w kategoriach 1-4 oceny były dokonywane w skali 1-10, w kategorii 

ostatniej 0-1. Ogólny wynik badanego stanowił wektor 5-elementowy, stanowiący średnią 

ocen wszystkich sędziów dla wszystkich jego rysunków. 

 

3.4.4 Lepienie w plastelinie 

1. Jakość wykonania – stopień staranności wykonania i ogólna wartość plastyczna 

pracy jako takiej; 
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2. Twórczość – na ile zdaniem sędziego interpretacja badanego jest oryginalna i 

pomysłowa. 

3. Paleta barw – jak szeroko badany wykorzystał na tle innych spektrum kolorów, 

którymi dysponował. 

4. Mieszanie barw – 1, jeśli sędzia  zauwaŜył takie zjawisko, lub 0, jeśli nie; 

5. Poczucie humoru – 1, jeśli sędzia uwaŜa, Ŝe badany go uŜył w tym momencie, 

lepiąc w plastelinie, lub 0, jeśli sądzi, Ŝe nie uŜył.  

PowyŜsze zmienne oznaczano odpowiednio od P1 do P5. 

Wszystkie oceny w kategoriach 1-3 były dokonywane w skali 1-10, w kategoriach 4-5 

w skali 0-1. 

Podobnie jak w przypadku ocen rysunków do muzyki, ogólny wynik badanego stano-

wił wektor 5-elementowy, stanowiący średnią ocen wszystkich sędziów. 

 

3.4.5 Rozgrywka RPG 

Oceny sędziów kompetentnych zostały dokonane w następujących kategoriach: 

1. Twórczość i oryginalność, czyli w jakim stopniu zdaniem sędziego uczestnik gry bierze 

udział w tworzeniu fabuły, w jakim stopniu twórcze są jego pomysły. Ocena za jakość 

pomysłów, a nie ilość. 

2. Skłonność do współpracy - w jakim stopniu według sędziego uczestnik gry odnosi swoje 

wypowiedzi do wypowiedzi poprzedników oraz w jakim stopniu jego pomysły są spójne 

interesami ‘druŜyny’. 

3. Płynność - jak częsta jest ingerencja uczestnika w fabułę.  Ta ocena jest za ilość pomysłów, 

a nie za jakość. 
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4. Typ poczucia humoru - jakimi słowami sędzia najlepiej opisałby poczucie humoru, jakie 

reprezentuje badany (sytuacyjne/oparte na skojarzeniach słownych/ironiczne/tematyczne/ 

inne/Ŝadne).  

5. NatęŜenie poczucia humoru - jak duŜe jest zaprezentowane poczucie humoru u badanego, 

zdaniem sędziego. 

PowyŜsze zmienne oznaczono odpowiednio od R1 do R5. 

Oceny były dokonywane dla zmiennych 1-3 i 5 w skali 1-10. Natomiast dla zmiennej 

4 wynik stanowił, analogicznie do 3.4.2., punkt II, wektor 5-elementowy (w przypadku 

sklasyfikowania badanego jako pozbawionego poczucia humoru wynik stanowił ciąg samych 

zer), o współrzędnych od R4-1 do R4-5. 
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4. WYNIKI I WERYFIKACJA HIPOTEZ 

 

4.1 KORELACJE POMIĘDZY WYNIKAMI W WKFR A WYNIKAMI W 

INNYCH ZADANIACH WYMAGAJ ĄCYCH TWÓRCZOŚCI 

 Współczynniki korelacji parami pomiędzy zmiennymi doświadczenie w RPG, 

poczucie humoru podczas rysowania do muzyki (M5), mieszanie barw w lepieniu w plaste-

linie (P4) i poczucie humoru podczas lepienia w plastelinie (P5) oraz pomiędzy tymi zmien-

nymi a resztą zmiennych zostały obliczone z pomocą współczynnika korelacji rang ρ 

Spearmana, natomiast korelacje pomiędzy resztą zmiennych zostały obliczone metodą 

Pearsona.  

Większość postawionych hipotez, dotyczących korelacji pomiędzy zmiennymi 

mierzonymi przez Wielokrotną Klasyfikację Form Rysunkowych a wynikami w zadaniach 

eksperymentalnych nie została, niestety, potwierdzona. Wyniki rozczarowują zwłaszcza w 

przypadku lepienia w plastelinie oraz rysowania do muzyki, poniewaŜ nie wykryto tutaj ani 

jednej istotnej korelacji z WKFR. 

 W przypadku misji RPG moŜna natomiast powiedzieć o kilku ciekawych rezultatach. 

Przede wszystkim, okazuje się, Ŝe doświadczenie w tego rodzaju aktywności koreluje ujemnie 

z oryginalnością na poziomie –0,44 (p=0,009), co sugeruje, Ŝe być moŜe regularne 

uczestnictwo w podobnych przedsięwzięciach manieruje zawodników. 

 Natomiast oryginalność w WKFR koreluje równieŜ ujemnie z płynnością w RPG (R3) 

na poziomie –0,36 (p=0,037), co znaczy, Ŝe bycie lepszym pod względem ilości pomysłów w 

grach RPG nie szło w parze z oryginalnością w tworzeniu klas obrazków. Być moŜe ci 

gracze, którzy skupiali się na jakości swoich pomysłów potrzebowali podczas przebywania 

misji więcej czasu na zastanawianie się nad kolejnymi posunięciami swojej postaci i w 

związku z tym byli oceniani przez mistrzów jako mniej płynni niŜ inni.  
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 Jednocześnie twórczość i oryginalność w misji RPG (R1) korelowała dodatnio z 

płynnością (T1) oraz szerokością kategorii (T2) w WKFR na poziomie tendencji, 

odpowiednio 0,32 (p=0,062) i 0,32 (p=0,065), co wobec wcześniej stwierdzonych korelacji 

pozwala przypuszczać, Ŝe w ogólności konstrukt twórczości mierzonej przez WKFR i 

określanej przez protokół z gry RPG odpowiadają sobie, chociaŜ być moŜe są inaczej 

zoperacjonalizowane (pojęcia płynności, giętkości i oryginalności nie odpowiadają sobie 

nawzajem, i mimo definicji podanych mistrzom gry wartości przypisywane graczom oceniają 

w rzeczywistości trochę inne cechy ich wytworów niŜ zmienne o tej samej nazwie mierzone 

w WKFR). 

 MoŜna teŜ zwrócić uwagę, Ŝe doświadczenie w RPG korelowało ujemnie z płynnością 

na poziomie –0,37 (p=0,032), zatem najwyraźniej mistrzowie gry doceniali zarówno 

częstotliwość, z którą początkujący zawodnicy prezentowali nowe pomysły, jak i ich jakość. 

Przed rozpoczęciem eksperymentu przekazywałam mistrzom instrukcję zaznaczając, Ŝe mile 

widziane byłoby, gdyby pod protokołem zamieszczali swoje prywatne uwagi, dotyczące gry i 

zawodników. Rzeczywiście, często pod protokołami z rozgrywek na stołach obsadzanych 

przez osoby początkujące pojawiały się szczególnie chwalebne uwagi na temat kreatywności 

graczy. Być moŜe wiąŜe się to z faktem, Ŝe graczy oceniali doświadczeni zawodnicy, dla 

których pomysły wyłamujące się z konwencji, do której dostosowuje się osoba grająca 

regularnie, wydawały się po prostu pomysłowe. 
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4.2 KORELACJE POMIĘDZY WYNIKAMI W WKFR A PREFERENCJAMI 

DOTYCZĄCYMI TEMATU I TYPEM POCZUCIA HUMORU 

 Szerokość kategorii (T2) korelowała z kilkoma zmiennymi dotyczącymi poczucia 

humoru: ujemnie z sympatią wobec Ŝartów na temat dzieci (H1-3) na poziomie –0,39 

(p=0,035) oraz z poczuciem humoru innego typu niŜ wyszczególnione rodzaje (H2-5) na 

poziomie –0,51 (p=0,004), a takŜe dodatnio z poczuciem humoru opartym na skojarzeniach 

słownych w misji RPG na poziomie 0,48 (p=0,004).  

Poza tym płynność w WKFR okazała się korelować dodatnio z tym samym rodzajem 

poczucia humoru, wyróŜnionym w misji RPG – opartym na skojarzeniach słownych. Korelac-

ja wyniosła 0,40 (p=0,021). Jest to wynik konsystentny z badaniami Ziva (Ziv, 1979, za: 

Tokarz, 2005), w których unaocznił się wpływ kształtowania humoru o charakterze słownym 

na myślenie dywergencyjne. 
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4.3 INNE 

 Przede wszystkim, w tych badaniach unaoczniła się dość niepoŜądana, wysoka 

korelacja pomiędzy płynnością (T1) a oryginalnością (T3) w WKFR, wynosząca aŜ 0,71 

(p<0,001). 

 Poza tym zmienne mierzone w tych badaniach, a nie wchodzące w skład WKFR, 

często korelowały między sobą.  

Zmienne wyróŜnione w rysowaniu do muzyki (M1 – M5) korelowały ze sobą w stop-

niu bardzo wysokim (Tabela 2), najwyŜej pierwsze trzy z nich: Jakość wykonania (M2) ze 

zbieŜnością z tematem (M1) na poziomie 0,89 (p<0,001) i twórczością (M3) na poziomie 0,73 

(p<0,001), oraz twórczość ze zbieŜnością z tematem między sobą na poziomie 0,76 

(p<0,001). Niektóre z zaobserwowanych korelacji są dość łatwe do interpretacji – na przykład 

moŜna uznać za naturalne, Ŝe jakość wykonania rysunku idzie w parze z szerokością palety 

barw i zbieŜnością z tematem, poniewaŜ wszystkie dotyczą w jakiś sposób tendencji do moŜ-

liwie perfekcyjnego wykonania załoŜonego zadania. Natomiast interesujące jest, Ŝe twórczość 

równieŜ wysoko koreluje z powyŜszymi zmiennymi. Takiego rezultatu moŜna się doszukiwać 

na przykład w fakcie, Ŝe jest to subiektywna ocena sędziego, która moŜe być podyktowana 

między innymi względami czysto estetycznymi, a więc czynnikami zbieŜnymi z pozostałymi 

zmiennymi. Poza tym niektóre osoby mają większe predyspozycje do rysunku, oraz większą 

skłonność do rysowania na co dzień (na przykład podczas słuchania wykładu), lub teŜ przyk-

ładały się do nauki w szkole na lekcjach plastyki, co powoduje, Ŝe mają większą wprawę w 

rysunku, co moŜe sprzyjać tworzeniu bardziej precyzyjnych, a zarazem i bardziej ciekawych 

form w krótkim czasie.  

Natomiast uŜycie poczucia humoru koreluje tu jedynie ze zbieŜnością z tematem, co 

trudno zinterpretować i co wygląda na przypadkowy wynik. 
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Tabela 2. Korelacje zmiennych mierzonych w rysowaniu do muzyki 

M1 M2 M3 M4 M5 
M1 1 0.89** 0.76** 0.64** -0.37*
   <0.001 <0.001 <0.001 0.046 
M2 0.89* 1 0.73** 0.48** 0.01
 <0.001   <0.001 0.004 0.954 
M3 0.76** 0.73** 1 0.43** -0.04
 <0.001 <0.001   0.011 0.827 
M4 0.64** 0.48** 0.43** 1 0.20
 <0.001 0.004 0.011   0.257 
M5 -0.37* 0.01 -0.04 0.20 1

 0.204 0.954 0.827 0.257   
gdzie M1- zbieŜność z tematem; M2 – jakość wykonania; M3 – twórczość; M4 – paleta barw; M5 – poczucie 

humoru. 

 

W przypadku zadania związanego z plasteliną (Tabela 3), najwyŜej koreluje twór-

czość (P2) z jakością wykonania (P1) na poziomie 0,80 (p<0,001). W przypadku tej korelacji, 

hipotezę moŜna wysunąć analogicznie jak poprzednio – być moŜe zdolności artystyczne są u 

jednych rozwijane lepiej niŜ u innych, co owocuje lepszymi rezultatami na kilku wymiarach 

naraz.  

W przypadku humoru, sędziowie oceniali wysoko dzieła takie jak pokazane w 

Aneksie 3 śmierć z kosą (rys. 2) czy Drzewo Poznania Dobra i Zła (rys. 4), które były 

zabawne w kontekście wolności, ale jednocześnie wyraziste i umiejętnie ulepione, skąd moŜe 

się brać korelacja pomiędzy jakością wykonania (P1) a poczuciem humoru (P5) na poziomie 

0,45 (p=0,008). Podobnie, poczucie humoru korelowało teŜ wysoko z paletą uŜytych barw 

(P4), na poziomie 0,52 (p=0,001). Trzeba teŜ powiedzieć, Ŝe o ile w rysowaniu do muzyki 

wyobraŜenia róŜnych osób na temat fragmentów muzycznych bywały powtarzalne i proste 

(np. „Mission Impossible” – pistolety, klatki, wozy policyjne, „Hall of The Mountain King” – 

krasnoludki, kłębiące się małe przedmioty, “Marchewkowe Pole” – marchew), o tyle w 

przypadku lepienia w plastelinie, aby wyrazić jakąś myśl, naleŜało sięgnąć po pewne środki 

wyrazu. Niektóre osoby tworzyły dzieła błyskotliwe i zabawne, jak choćby otwarty grób, jed-
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nak były to prace na tyle niedbałe, Ŝe sędziowie nie dopatrzyli się w nich poczucia humoru, 

mając przed sobą kilkadziesiąt prac do oceny.  

W misji RPG równieŜ wiele zmiennych korelowało ze sobą, choć nie na tak spektaku-

larnym poziomie jak w przypadku poprzednich dwóch zadań (Tabela 4). NatęŜenie poczucia 

humoru (R5) korelowało w dość zaskakującym stopniu ze skłonnością do współpracy (R2), 

choć moŜe jest to związane z jakąś trzecią niezaleŜną zmienną, jak ekstrawersja. RównieŜ 

twórczość i oryginalność (R1) koreluje z dwoma powyŜszymi na poziomie odpowiednio 0,43 

  

Tabela 3. Korelacje zmiennych mierzonych w lepieniu w plastelinie 

 P1 P2 P3 P4 P5 
P1 1 0.80** 0.06 0.04 0.45** 
   <0.001 0.746 0.802 0.008 
P2 0.80** 1 0.21 -0.28 -0.07 
 <0.001   0.233 0.110 0.665 
P3 0.06 0.21 1 0.16 0.52** 
 0.746 0.233   0.363 0.001 
P4 0.04 -0.28 0.16 1 -0.03 
 0.802 0.110 0.363   0.876 
P5 0.45** -0.07 0.52** -0.03 1 

 0.008 0.665 0.001 0.876   
gdzie P1 – jakość wykonania; P2 – twórczość; P3 – paleta barw; P4 – mieszanie barw; P5 – poczucie humoru/ 

(p = 0,011) oraz 0,45 (p=0,007). Być moŜe skłonność od współpracy była jednym z czynni-

ków, wedle których sędziowie oceniali samą twórczość, poniewaŜ inną sprawą jest prowadzić 

własną postać, reagując jedynie na komendy mistrza gry i dbać jedynie o jej losy, nie 

oglądając się na druŜynę, a inną – wspólnie z kolegami i koleŜankami ze stolika tworzyć 

jedną historię, analizować pomysły innych i dokładać do nich własne cegiełki. Umiejętność tą 

moŜna więc uznać za sprzyjającą twórczości. RównieŜ poczucie humoru u badanego mogło w 

znaczący sposób wpływać na ocenę poziomu twórczości czy oryginalności przez mistrza, co 

wydaje się być dość naturalne. 

 Ciekawą, ale teŜ dość zrozumiałą zaleŜność stanowi równieŜ korelacja pomiędzy 

skłonnością do współpracy a sytuacyjnym poczuciem humoru (R4-1), na poziomie 0,46 
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(p=0,006), poniewaŜ poczucie humoru oparte na koincydencji zdarzeń powinno sprzyjać koo-

peracji z innymi i tendencji do łączenia losów wielu postaci ze sobą (często w humorystyczny 

sposób).  

RównieŜ niektóre zmienne humorystyczne korelowały między sobą w stopniu znaczą-

cym (Tabela 5). Na przykład sympatia odczuwana wobec Ŝartów na temat uczniów i szkoły 

(H1-3) szła w parze z humorem sytuacyjnym (H2-1), korelując na poziomie 0,68 (p<0,001). Z 

kolei umiłowanie do czytania Ŝartów na temat mniejszości etnicznych i grup zawodowych 

(H1-6) korelowało z tematycznym poczuciem humoru (H2-4) na poziomie 0,41 (p=0,023).  

 

Tabela 4. Korelacje zmiennych mierzonych w misji RPG 

 R1 R2 R3 R4-1 R4-2 R4-3 R4-4 R4-5 R5 
R1 1 0.45* -0.01 0.34 0.35 -0.03 -0.05 0.09 0.43* 
   0.007 0.972 0.052 0.046 0.867 0.777 0.618 0.011 
R2 0.45* 1 0.34 0.46* 0.08 0.08 0.18 -0.36* 0.65** 
 0.007   0.052 0.006 0.67 0.666 0.308 0.037 <0.001 
R3 -0.01 0.34 1 0.19 0.02 -0.21 0.35* -0.28 0.18 
 0.972 0.052   0.271 0.919 0.233 0.041 0.113 0.318 
R4-1 0.34 0.46* 0.19 1 -0.11 0.25 -0.01 -0.33 0.50** 
 0.052 0.006 0.271   0.553 0.158 0.971 0.054 0.003 
R4-2 0.35* 0.08 0.02 -0.11 1 -0.07 -0.2 -0.24 0.27 
 0.046 0.67 0.919 0.553   0.688 0.255 0.18 0.116 
R4-3 -0.03 0.08 -0.21 0.25 -0.07 1 -0.23 -0.27 0.27 
 0.867 0.666 0.233 0.158 0.688   0.191 0.123 0.129 
R4-4 -0.05 0.18 0.35* -0.01 -0.2 -0.23 1 -0.11 0.03 
 0.777 0.308 0.041 0.971 0.255 0.191   0.522 0.861 
R4-5 0.09 -0.36* -0.28 -0.33 -0.24 -0.27 -0.11 1 -0.48** 
 0.618 0.037 0.113 0.054 0.18 0.123 0.522   0.004 
R5 0.43* 0.65** 0.18 0.50** 0.27 0.27 0.03 -0.48** 1 
 0.011 <0.001 0.318 0.003 0.116 0.129 0.861 0.004   

gdzie R1 – twórczość i oryginalność; R2 – skłonność do współpracy; R3 – płynność; R4-1 poczucie humoru: 

sytuacyjne, R4-2 oparte na skojarzeniach słownych, R4-3 ironiczne, R4-4 tematyczne, R4-5 inne; R5 – natęŜenie 

poczucia humoru. 

Obie te korelacje moŜna zaakceptować jako dość naturalne, poniewaŜ szkoła w Ŝartach jest 

najczęściej tylko tłem dla perypetii uczniów, które składają się z koincydencji zdarzeń, 

zabawnych okoliczności albo międzypokoleniowych róŜnic w postrzeganiu między nauczy-
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cielem a uczniem, natomiast konkretna grupa etniczna najczęściej stanowi główny przedmiot 

Ŝartu i im bardziej dowcip celuje w ugruntowane stereotypy na jej temat, tym „lepiej”.  

Z kilkoma innymi czynnikami korelowała teŜ preferencja do wybierania Ŝartów na 

tematy polityczne (H1-1): z tematycznym poczuciem humoru (H2-4) na poziomie 0,45 

(p=0,012), poczuciem humoru opartym na skojarzeniach słownych (H2-2) na poziomie 0,45  

 

Tabela 5. Korelacje zmiennych z części humorystycznej 

 H1_1 H1_2 H1_3 H1_4 H1_5 H1_6 H1_7 H2_1 H2_2 H2_3 H2_4 H2_5 

H1_1 1.00 -0.20 -0.18 -0.29 -0.08 -0.02 0.17 -0.30 0.45* 0.40* 0.45* -0.11 
   0.296 0.335 0.117 0.669 0.918 0.370 0.113 0.012 0.028 0.012 0.573 
H1_2 -0.20 1.00 0.03 -0.11 -0.01 -0.25 -0.05 0.68** -0.15 -0.13 0.14 0.09 
 0.296   0.882 0.577 0.954 0.187 0.809 <0.001 0.444 0.504 0.457 0.651 
H1_3 -0.18 0.03 1.00 0.24 -0.25 -0.08 -0.24 0.30 -0.04 0.18 -0.19 0.67** 
 0.335 0.882   0.195 0.189 0.667 0.193 0.112 0.843 0.339 0.311 <0.001 
H1_4 -0.29 -0.11 0.24 1.00 0.01 -0.14 -0.24 0.15 -0.11 0.41 0.10 0.11 
 0.117 0.577 0.195   0.972 0.446 0.207 0.435 0.547 0.025 0.584 0.559 
H1_5 -0.08 -0.01 -0.25 0.01 1.00 -0.20 -0.03 0.39* 0.20 0.22 -0.05 -0.35 
 0.669 0.954 0.189 0.972   0.298 0.880 0.033 0.301 0.247 0.795 0.057 
H1_6 -0.02 -0.25 -0.08 -0.14 -0.20 1.00 -0.25 -0.29 0.27 -0.01 0.41* -0.01 
 0.918 0.187 0.667 0.446 0.298   0.187 0.124 0.151 0.978 0.023 0.952 
H1_7 0.17 -0.05 -0.24 -0.24 -0.03 -0.25 1.00 0.02 0.24 0.11 0.12 0.14 
 0.370 0.809 0.193 0.207 0.880 0.187   0.908 0.201 0.580 0.519 0.471 
H2_1 -0.30 0.68** 0.30 0.15 0.39* -0.29 0.02 1.00 -0.09 0.11 0.11 0.23 
 0.113 <0.001 0.112 0.435 0.033 0.124 0.908   0.653 0.548 0.555 0.220 
H2_2 0.45 -0.15 -0.04 -0.11 0.20 0.27 0.24 -0.09 1.00 0.30 0.34 0.02 
 0.012 0.444 0.843 0.547 0.301 0.151 0.201 0.653   0.107 0.064 0.903 
H2_3 0.40* -0.13 0.18 0.41* 0.22 -0.01 0.11 0.11 0.30 1.00 0.49** 0.09 
 0.028 0.504 0.339 0.025 0.247 0.978 0.580 0.548 0.107   0.006 0.637 
H2_4 0.45* 0.14 -0.19 0.10 -0.05 0.41* 0.12 0.11 0.34 0.49** 1.00 -0.12 
 0.012 0.457 0.311 0.584 0.795 0.023 0.519 0.555 0.064 0.006   0.536 
H2_5 -0.11 0.09 0.67** 0.11 -0.35 -0.01 0.14 0.23 0.02 0.09 -0.12 1.00 
 0.573 0.651 <0.001 0.559 0.057 0.952 0.471 0.220 0.903 0.637 0.536   

gdzie H1-1 poczucie humoru o tematyce politycznej, H1-2 – szkolne/studenckie, H1-3 – o dzieciach, H1-4 – o 

małŜeństwie/relacjach damsko-męskich, H1-5 – o nierządzie, H1-6 – o mniejszościach etnicznych/grupach 

zawodowych, H1-7 – inne; H2-1 – poczucie humoru sytuacyjne, H2-2 – oparte na skojarzeniach słownych, H2-3 

– ironiczne, H2-4 tematyczne, H2-5 inne. 

(p=0,012), oraz ironicznym poczuciem humoru (H2-3), na poziomie 0,40 (p=0,028). Dwie z 

tych korelacji moŜna równieŜ łatwo wyjaśnić, poniewaŜ politycy są dość zwartą grupą zawo-
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dową o sztywnym wizerunku, który to wizerunek zazwyczaj w dowcipach się obśmiewa. 

Wymaga to z pewnością precyzyjnego celowania w stereotyp oraz szczypty cynizmu. Kore-

lacja  z  poczuciem  humoru  opartym  na  skojarzeniach słownych jest natomiast dość niespo-  

dziewana, poniewaŜ dowcipy na temat polityków rzadko zawierają grę słów. Być moŜe ogól-

ne zainteresowanie polityką, które moŜe przekładać się na Ŝarty na ten temat, koreluje z hu-

manistycznymi zainteresowaniami i wyŜszym niŜ przeciętne zainteresowaniem polszczyzną, 

oraz tendencją do zabaw językiem ojczystym właśnie. 

Pomiędzy zadaniami eksperymentalnymi równieŜ zaszło wiele ciekawych korelacji, 

wśród których moŜna wyróŜnić następujące grupy zaleŜności: 

I . Korelacje twórczości ocenianej podczas lepienia plasteliny (P2) ze zmiennymi badanymi w 

rysowaniu do muzyki. 

 Wystąpiły tutaj trzy zaleŜności. Przede wszystkim, wystąpiła korelacja z twórczością 

w rysowaniu do muzyki (M3) na poziomie 0,45 (p=0,008), która być moŜe świadczy o silnej 

zaleŜności w dziedzinie zdolności ekspresji w róŜnych dziedzinach sztuki. Twórczość w wy-

konywaniu zadania z plasteliną koreluje teŜ ze zbieŜnością z tematem (M1) na poziomie 0,43 

(p=0,012) oraz jakością wykonania (M2) na poziomie 0,42 (p=0,014). Być moŜe, jak w wielu 

przypadkach opisanych powyŜej, wyniki te odpowiadają za swego rodzaju rozwój artystyczny 

niektórych osób, szerszy i bardziej czynny niŜ u innych kontakt ze sztuką jako taką.  

II.  Korelacje pomiędzy typami i natęŜeniem poczucia humoru w róŜnych zadaniach. 

 Wśród wyników pojawiło się kilka cieszących oko zaleŜności, jak na przykład kore-

lacja pomiędzy sytuacyjny poczuciem humoru w części humorystycznej badań (H2-1) a 

sytuacyjnym poczuciem humoru w misji RPG (R4-2), na poziomie 0,43 (p=0,016), czy 

pomiędzy ironicznym poczuciem humoru (H2-3) a ironicznym poczuciem humoru w misji 

RPG (R4-3), na poziomie –0,36 (p=0,049). Były to korelacje poŜądane i spodziewane, ponie-

waŜ instrukcje dla mistrzów gry w RPG, jak równieŜ instrukcje dla sędziów kompetentnych 
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oceniających Ŝarty uŜyte w części humorystycznej badań zawierały bardzo zbieŜne definicje 

typów poczucia humoru.  

 Poza tym wśród zaistniałych zaleŜności moŜna wyróŜnić takie ciekawe zjawiska jak 

związek liczby znanych dowcipów z poczuciem humoru opartym na skojarzeniach słownych 

w misji RPG (R4-2), które korelowały na poziomie 0,44 (p=0,014), co sugerować moŜe, Ŝe 

pewne rodzaje poczucia humoru są wyuczalne, poniewaŜ większy kontakt z materiałem Ŝar-

tobliwym na co dzień przekłada się na tworzenie większej liczby skojarzeń lingwistycznych 

w trakcie wykonywania zadań wymagających wypowiadania się.  

Ponadto ironiczne poczucie humoru w misjach RPG (R4-3) korelowało z poczuciem 

humoru opartym na skojarzeniach słownych w części humorystycznej badań (H2-2) ujemnie, 

na poziomie –0,42 (p=0,020). MoŜe to być jakaś poszlaka, świadcząca o tym, Ŝe poczucie 

humoru oparte na zabawie polszczyzną z załoŜenia ma inny charakter niŜ ironiczne poczucie 

humoru, i dostarcza osobie je posiadającej inny rodzaj przyjemności.  
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4.4 ANALIZA CZYNNIKOWA   

 Wszystkie zmienne poza dychotomicznymi, jak doświadczenie w RPG, zostały wstęp-

nie poddane eksploracyjnej analizie czynnikowej z rotacją Varimax normalizowaną metodą 

Kaisera. Było to podyktowane potrzebą poszukiwania grup zmiennych o zbliŜonym profilu 

zmienności, a nie jedynie korelacji parami. PoŜądana sytuacja to przypadek, w którym na 

pewne spośród otrzymanych czynników składają się w duŜym stopniu zmienne odpowia-

dające za działalność twórczą w róŜnych zadaniach eksperymentalnych. Analizie jakościowej 

poddane zostały jednak wszystkie znaczące czynniki, uwzględniając tylko te zmienne, które 

miały ładunki czynnikowe o wartości w skali bezwzględnej co najmniej 0,45 dla danego 

czynnika.  

Metodą głównych składowych zostało wyodrębnionych 10 czynników, dających w su-

mie ponad 83,5% wkładu do wariancji, z czego w dalszej analizie pozostawiono jedynie te 

spośród nich, które miały przynajmniej 5-procentowy wkład do wariancji (Tabela 6).  

 

Tabela 6. Procenty wariancji wyjaśnianej po rotacji Varimax, tylko czynniki o >5% wkładzie 

do wariancji 

 
Lp 

Wartości 
własne % wariancji % skumulowany 

1 3,954 13,182 13,182 
2 3,116 10,386 23,568 
3 3,073 10,244 33,812 
4 2,974 9,914 43,726 
5 2,672 8,908 52,634 
6 2,372 7,907 60,541 
7 2,289 7,630 68,171 
8 1,626 5,421 73,592 

 

 Ponadto uzyskano macierz rotowanych czynników, pokazaną w Tabeli 7. Analizując 

te wyniki pod kątem poszukiwania korelatów zmiennych mierzonych przez WKFR, moŜna z 

niej wysnuć pewne wnioski. 
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Tabela 7. Macierz rotowanych czynników

 Czynnik 

  1 2 3 4 5 6 7 8  

M5 -,544 -,491 ,311  

P4 ,726 

P5 -,411 ,577  

T1 ,856  

T2 ,946  

T3 ,891  

H1_1 ,856  

H1_2 ,946  

H1_3 ,891  

H1_4 ,648  

H1_5 ,829 -,309 

H1_6 -,442 ,559 -,334  

H1_7  

H2_1 ,305 ,343 -,462 ,357 

H2_2 -,501 -,483 -,358 

H2_3 -,337 ,590  

H2_4 ,904  

H2_5 ,680  
n znanych ,783  

M1 -,469 ,706 -,324  

M2 -,696 ,447  

M3   

M4 ,859  

P1 ,892   

P2 ,673 -,475 

P3 ,827  

R1 -,321 ,672  

R2 ,917  

R3 ,561 ,351  

R5  ,738 ,422 

Ładunki czynnikowe o wartości bezwzględnej mniejszej niŜ 0,3 pominięto.
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Wyłaniają się stąd następujące czynniki: 

Czynnik I: 

Płynność (T1) i oryginalność (T3) w WKFR składają się w największym stopniu na 

ten czynnik (odpowiednio, 0,856 i 0,891), podczas gdy do kolejnych czynników mają słaby 

wkład. Składa się nań równieŜ poczucie humoru dotyczące polityki (H1-1, 0,856) i dotyczące 

dzieci (H1-3, 0,891). Natomiast wyraźnie ujemny wkład do tego czynnika mają poczucie hu-

moru oparte na skojarzeniach słownych w misji RPG (R4-2, -0,501) i zbieŜność z tematem w 

rysowaniu do muzyki (M1, -0,469). Trudno tutaj wyróŜnić jakiś wzór czy myśl przewodnią, 

moŜna jedynie powiedzieć, Ŝe wysokie wyniki w WKFR niekoniecznie idą w parze z precyz-

ją tematyczną, jeśli chodzi o twórczość plastyczną, oraz z poczuciem humoru polegającym na 

grze słów, za to łączą się z tematyką poczucia humoru taką jak polityka i szkoła, co teŜ raczej 

nie ma związku z zabawą słowami. Wygląda więc na to, Ŝe czynnik ten odpowiada w mniej-

szym lub większym stopniu niewerbalnemu formułowaniu pomysłów i abstrakcyjnemu stylo-

wi myślenia.   

Czynnik II: 

 Na ten czynnik składają się w największym stopniu liczba znanych dowcipów (wkład 

0,783), zbieŜność z tematem w rysowaniu do muzyki (0,706), poczucie humoru innego typu 

niŜ wyróŜnione (H2-5, 0,680), poczucie humoru dotyczące małŜeństw i relacji damsko-

męskich (H1-4, 0,648), płynność w misji RPG (R3, 0,561). Ujemny wkład do czynnika ma 

przede wszystkich poczucie humoru w rysowaniu do muzyki (M5, -0,544). Wysunęłabym 

tutaj odwaŜną hipotezę, Ŝe czynnik ten moŜe odpowiadać za stopień swego rodzaju konfor-

mizmu społecznego u badanego, który, mając wysoki poziom cechy, którą ów czynnik 

reprezentuje, przejawia duŜą znajomość dowcipów jako takich, preferuje tematykę damsko-

męską w Ŝartach, i stara się zrobić dobre wraŜenie przed innymi, ‘wrzucając do puli’ jak 

najwięcej własnych pomysłów w misji RPG (choć płynność ta nie idzie w parze z płynnością 
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w innych, indywidualnych zadaniach), nie reprezentując jednocześnie Ŝadnego silnie zazna-

czonego typu poczucia humoru. 

Czynnik III: 

 Szerokość kategorii (T2) w WKFR ma tutaj bardzo wysoki ładunek (0,946), jak 

równieŜ poczucie humoru o tematyce szkolnej (H1-2, 0,946), natomiast wyraźnie ujemny 

ładunek wnoszą jakość wykonania w rysowaniu do muzyki (M2, -0,696). Nie jest tutaj wi-

doczna wyraźna charakterystyka czynnika. 

Czynnik IV: 

 Największy ładunek mają tutaj jakość wykonania w lepieniu w plastelinie (P1, 0,892), 

paleta barw w rysowaniu do muzyki (M4, 0,859), twórczość w lepieniu w plastelinie (P2, 

0,673) oraz poczucie humoru dotyczące mniejszości etnicznych i grup zawodowych (H1-6, 

0,559). Jeśli przyjrzymy się lepiej tabeli 7, widzimy, Ŝe poza jedną zmienną humorystyczną, 

wszystkie zmienne składające się w wyraźnym stopniu na ten czynnik są związane z zada-

niami plastycznymi przy czym zbieŜność z tematem w rysowaniu do muzyki koreluje z nim 

ujemnie, a pozostałe dodatnio, moŜna więc powiedzieć, Ŝe jest to czynnik odpowiedzialny za 

wyraz artystyczny prac badanego. 

Czynnik V: 

 Jest to czynnik związany ze zmiennymi humorystycznymi, a największy wkład do 

niego mają tematyczne poczucie humoru (H2-4, 0,904), poczucie humoru dotyczące seksu i 

nierządu (H1-5, 0,829), poczucie humoru w rysowaniu do muzyki (M5, 0,491) i poczucie 

humoru oparte na skojarzeniach słownych (M2-2).  

Czynnik VI: 

 Największy wkład dodatni do tego czynnika mają paleta barw w lepieniu w plastelinie 

(P5, 0,577), natomiast wkład ujemny ma sytuacyjne poczucie humoru (H2-1, -0,462). Dla 

powyŜszego czynnika wyraźna myśl przewodnia równieŜ nie jest widoczna.  
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Czynnik VII: 

 Czynnik ten tworzą przede wszystkim zmienne związane z misją RPG – skłonność do 

współpracy (R2, 0,917), natęŜenie poczucia humoru (R5) oraz twórczość i oryginalność (R1, 

0,672). MoŜna więc powiedzieć, Ŝe jest to czynnik odpowiedzialny za zdolność w kierunku 

tworzenia barwnej postaci i kreowania opowieści w grach pewnego typu. 

Czynnik VIII: 

 Największy wkład dodatni do tego czynnika ma mieszanie barw w lepieniu w plaste-

linie (P4, 0,726), a ujemny – twórczość w lepieniu w plastelinie (P2, -0,475). Słabszy wkład 

do niego, na ogół dodatni, mają równieŜ rozmaite zmienne humorystyczne, co sprawia, Ŝe 

niełatwe jest nazwanie cech, które ten czynnik moŜe opisywać.  

 PowyŜsze czynniki tworzą dość rozległe konstrukty, obejmujące róŜne oblicza twór-

czości i typy poczucia humoru, i niewykluczone, Ŝe dalsze badania potwierdziłyby ich istnie-

nie w tym lub zbliŜonym kształcie, natomiast w tym momencie zbyt mało jest danych i źródeł 

do wyciągnięcia ogólniejszych wniosków na temat ich natury.  

 Spośród wymienionych powyŜej zaleŜności niektóre unaoczniły się juŜ wcześniej, 

przy korelacjach parami, jak silna korelacja dodatnia pomiędzy płynnością (T1) i oryginal-

nością (T3) w WKFR, czy korelacja pomiędzy płynnością w WKFR (T1) oraz szerokością 

kategorii (T2) a płynnością i oryginalnością w misji RPG (R1). RównieŜ większość z 

wymienionych zaleŜności pomiędzy preferowanymi zagadnieniami tematycznymi w humo-

rystycznej części badań oraz typami poczucia humoru ma odzwierciedlenie w wynikach 

analizy czynnikowej. Niestety, równieŜ podobnie jak poprzednio, trudno mówić o wyraźnych 

zaleŜnościach pomiędzy zmiennymi mierzonymi przez WKFR a wynikami rysowania do 

muzyki (zaleŜności występują nie wobec poziomu twórczości, a jedynie zbieŜności z tematem 

i jakości wykonania rysunków), czy lepienia w plastelinie (tylko paleta barw).  
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5.PODSUMOWANIE 

 

 Twórczość jest pojęciem bardzo trudnym do operacjonalizacji i badań ilościowych. 

Zwłaszcza przygotowanie jednozadaniowego testu, który mógłby w sposób trafny ocenić 

zdolności wytwarzania dywergencyjnego u danej osoby, jest nie lada wyzwaniem. Wielokrot-

na Klasyfikacja Form Rysunkowych została tu poddana badaniom trafnościowym, opartym 

na korelowaniu jej rezultatów z rezultatami innych zadań, wymagających twórczości.  

 Zadania, które zostały wybrane do badań, były wybierane na zasadzie róŜnorodności – 

kaŜde z nich wymagało innego rodzaju wraŜliwości. Lepienie w plastelinie wymaga nie tylko 

zmysłu artystycznego, ale teŜ wyobraźni w trzech wymiarach, rysowanie do muzyki angaŜuje 

zdolności do interpretacji muzyki i do rysowania na płaszczyźnie, natomiast rozgrywka RPG 

– epicką wyobraźnię i zdolności werbalne. Posiadają one takŜe róŜny stopień złoŜoności, jeśli 

chodzi o towarzyszący im proces myślowy – tworzenie figur z plasteliny i rysowanie przy 

udziale muzyki de facto w ogóle nie wymagają wyartykułowanych myśli, mogą opierać się w 

całości na luźnych skojarzeniach i odruchach, przy których po prostu trzeba „zrobić coś” z 

kredką w dłoni lub z kawałkiem plasteliny, natomiast misja RPG wymaga porozumiewania 

się na wysokim poziomie lingwistycznym i pociąga za sobą świadome przetwarzanie treści. 

Wszystkie te zadania bezspornie wymagają twórczości ze strony badanego, i dlatego zostały 

zaangaŜowane do badań, natomiast nie da się równieŜ zaprzeczyć, Ŝe w swej naturze są inne 

niŜ zadanie, z którym wiąŜe się WKFR.  

 RównieŜ operacjonalizacja zadań, z którymi mierzyli się badani w eksperymencie, nie 

była łatwa i została poczyniona „ad hoc”.  Sędziowie kompetentni i mistrzowie gry dostali 

wytyczne na temat zmiennych, według których powinni ocenić prace i badanych, i zostały 

dołoŜone starania by – zwłaszcza w przypadku zmiennych dotyczących twórczości samej w 

sobie – definicje te były konsystentne pomiędzy zadaniami. Natomiast nie zmienia to faktu, 
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Ŝe wyniki mogły zostać zaburzone poprzez inne zmienne, które na pozór mogą składać się na 

twórczość, a tak naprawdę nie mają z nią wiele wspólnego, jak na przykład uroda pracy 

plastycznej, która co prawda nie jest zbyt odkrywcza, ale za to kolorowa i dobrze wykonana, 

poniewaŜ badany posiada talent plastyczny jako taki.  

W związku z tym moŜna było się spodziewać, Ŝe niektóre z oczekiwanych korelacji 

mogą okazać się słabe. Istotnie, większość hipotez badawczych nie została potwierdzona. 

Mimo to, wyłaniają się pewne ogólne zaleŜności. Na przykład, okazuje się, Ŝe płynność i 

oryginalność w WKFR mają bardzo silny związek, i to pomimo tego, Ŝe wyniki w skali 

oryginalności były normowane, to znaczy punktacja przyznana przez sędziów kompetentnych 

osobom badanym była dzielona przez liczbę utworzonych kategorii, czyli de facto te zmienne 

nie były w Ŝaden sposób zaleŜne od siebie. Zmienne te tworzą teŜ jeden potęŜny czynnik z 

kilkoma innymi, głównie humorystycznymi, jednym słowem mają ogólnie rzecz biorąc 

podobny profil korelacji z resztą zmiennych, co widoczne jest teŜ przy analizie pojedynczych 

korelacji parami, które często się w przypadku płynności i oryginalności powtarzają.  

Natomiast zmienne te nie wykazują większego związku z szerokością kategorii, która 

Ŝyje najwyraźniej swoim Ŝyciem, i posiada inne, na ogół teŜ słabsze korelaty niŜ pozostałe 

dwie zmienne mierzone przez WKFR. Jest to ciekawy i intrygujący wynik, skłaniający do 

zastanowienia nad tym, co moŜe pociągać za sobą tworzenie róŜnej objętości klas form rysun-

kowych w WKFR – być moŜe idą z tym w parze równieŜ pewne cechy osobowościowe, jak 

skrupulatność w wykonywaniu zadań lub ambicja do walki o tak dobre wyniki testu, jak to 

tylko moŜliwe, czyli na przykład tendencja do wypisywania większej liczby elementów w 

klasie, niŜ wymagana w chwili, gdy brak pomysłu na następną kategorię.  

Spośród wszystkich zadań, jakich uŜyto w badaniach trafnościowych, WKFR w ogól-

ności pod względem poszukiwanych korelatów twórczości najlepiej szło w parze z rozgrywką 

RPG, co jest wynikiem niespodziewanym, biorąc pod uwagę, Ŝe powstawanie wytworu w 
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czasie misji RPG jest najbardziej złoŜonym procesem ze wszystkich, które poddawano 

analizie. MoŜna tutaj kluczyć w niezliczonych hipotezach na temat: dlaczego takie zjawisko 

wystąpiło, natomiast wyjaśnienie tego wyniku być moŜe nie naleŜy juŜ do psychologii, a do 

jej przyszłości, czyli neuronauki, i moŜe wymagać odpowiedzi na pytanie: które obszary móz-

gu są aktywne przy rozwiązywaniu tego czy innego rodzaju zadania. Bardzo moŜliwe, Ŝe juŜ 

niedługo tego rodzaju badania dostarczą informacji na temat rodzajów pobudzenia, jakie wy-

wołuje w mózgu kaŜdy z aktów twórczych, uŜywanych w tych i wielu innych badaniach, i 

moŜe się okazać, Ŝe akurat do rozwiązywania questa w RPG słuŜą podobne jego obszary co 

do rozwiązywania testu form.  

W badaniach pojawiła się równieŜ część związana z poczuciem humoru, w związku z 

którą równieŜ pewne korelacje ze zmiennymi dotyczącymi twórczości dały się zauwaŜyć. Co 

ciekawe, spośród zmiennych mierzonych przez WKFR najwięcej korelatów ze zmiennymi 

dotyczącymi poczucia humoru miała szerokość kategorii, co znów moŜna poddawać pod 

rozwagę, natomiast wydaje się, Ŝe trudno to zjawisko wytłumaczyć wprost, bez uciekania się 

do szerszego spojrzenia na psychologię i dopuszczenia hipotezy, Ŝe być moŜe za poszuki-

wanie wszystkich lub przynajmniej wielu elementów tworzących daną klasę odpowiadać 

mogę podobne procesy i obszary w mózgu co za poszukiwanie puenty w dowcipie.  

MoŜna się teŜ pokusić o inne wyjaśnienia. Rozwój poczucia humoru z pewnością pod 

wieloma względami idzie w parze z rozwojem zdolności do dostrzegania nieoczekiwanych 

podobieństw pomiędzy obiektami, co wynika z samej natury poczucia humoru, stąd mogą 

brać się takie zaleŜności.  

Wyniki te mnoŜą nowe pytania i potęgują przekonanie, Ŝe o zjawisku twórczości oraz 

o jej korelatach wiemy wciąŜ niewiele, i potrzebne są niezliczone badania oraz plany ekspery-

mentalne, by przybliŜyć naturę tego zjawiska. WciąŜ nieokreślony pozostaje zakres zdolności, 

które mierzy Wielokrotna Klasyfikacja Form Rysunkowych. W tych badaniach wyszło na 
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jaw, Ŝe na podstawie jej wyników lepiej będzie moŜna przewidzieć osiągi badanego w takich 

zadaniach jak wyprawa RPG niŜ w zadaniach plastycznych, natomiast aby podać konkret-

niejszy zakres stosowalności WKFR, naleŜałoby wykonać podobne badania dla dziesiątek 

innych zadań eksperymentalnych róŜnego typu. 
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