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Wprowadzenie

Psychologowie, pedagodzy i socjologowie piszący o funkcjonowaniu człowie-

ka w społeczeństwie chcieliby odpowiedzieć na pytanie, jaki czynnik decyduje 

o tym, że niektórzy wiodą udane i pełne sukcesów życie zawodowe, podczas 

gdy inni się boryka ją z rozmaitymi problemami. Do niedawna uważano, że 

czynnikiem w największej mierze decydującym o sukcesie akademickim, póź-

niej zaś zawodowym, jest sprawność intelektu wyrażana współczynnikiem in-

teligencji. Obecnie kładzie się nacisk na udział innych czynników mogących 

przysparzać jednostce powodów do satysfakcji. Żyjąc i pracując wśród ludzi, 

jednostka musi umieć z nimi współżyć – widać tu rolę inteligencji emocjonal-

nej oraz inteligencji społecznej – pojęcia o dłuższej historii w akademickiej 

psychologii. Nie można lekceważyć zdolności twórczych, ponieważ jedynie 

niewielka część problemów, z jakimi człowiek się styka, ma charakter konwer-

gencyjny i do ich rozwiązania wystarczy inteligencja. Większość kłopotów, 

z którymi trzeba sobie radzić w życiu, ma charakter dywergencyjny, tj. otwar-

ty, gdzie jest możliwych wiele różnych rozwiązań – od czasów J. P. Guilforda 

(1950, 1978) umiejętność rozwiązywania takich problemów jest łączona z my-

śleniem twórczym. Coraz większe znaczenie przypisuje się również intuicji. 

Temu zjawisku należy się chyba szersze omówienie, na razie niech wystarczy 

stwierdzenie, że często należy działać w warunkach braku czasu czy potrzeb-

nych informacji. Gdy zachodzi konieczność podjęcia decyzji, a nie rozważało 

się wszystkich „za i przeciw”, najczęściej do gło su musi dochodzić intuicja. 

Można wskazać dwa rodzaje najistotniejszych problemów badawczych 

tej pracy. Pierwszy, zasadniczy problem teoretyczny (poznawczy), to pytanie 

o strukturę ludzkich zdolności. Mimo że w literaturze przedmiotu funkcjo-

nuje wiele koncep cji próbujących ująć w prostym modelu zależności mię-
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dzy różnymi zdolnościami i uzdolnieniami, do tej pory nie pojawiały się 

propozycje połączenia inteligencji akademickiej, emocjonalnej i intuicyjnej 

oraz zdolności i postaw twórczych. Owszem, związki między inteligencją 

a zdolnościami twórczymi interesowały zarówno teoretyków, jak i badaczy, 

niewiele jest jednak prac, w których obok tych dwóch szczegółowych zdolno-

ści wymieniano by intuicję. Dlatego też rozwiązaniem pierwszego problemu 

będzie odpowiedź na pytanie o wzajemne związki (lub ich brak) między inte-

ligencją, kre atywnością a intuicją. Wydaje się, że rozwiązanie tego problemu 

może się przyczynić do zbudowania nowego – potwierdzonego empirycznie 

– modelu zdolności.

Drugi rodzaj problemów badawczych można określić mianem praktycz-

nych. Zadaję tutaj pytanie o potencjalny wpływ, jaki wymienione zdolności 

osobno oraz łącznie wywierają na osiągnięcia szkolne młodzieży. Innymi sło-

wy, chciałbym sprawdzić, czy rzeczywiście sukcesy w edu kacji są uwarunko-

wane jedynie inteligencją, czy może ważne (a niedoceniane) znaczenie mają tu 

inne zdolności: twórcze, intuicyjne, emocjonalne. Stawiam hipotezę, że inteli-

gencja będzie odpowiadać za największą część wariancji wyników szkolnych, 

jednak włączenie do modelu wyjaśniającego kreatywności, intuicyj ności i inte-

ligencji emocjonalnej pozwoli na lepsze zrozumienie tego, jak i dlaczego ludzie 

są oceniani.

Książka składa się z dwunastu rozdziałów. W początkowych omawiam, 

również krytycznie, podstawowe koncepcje wiążące się kolejno z inteligencją 

akademicką, emocjonalną, intuicyjną oraz kreatywnością. W rozdziale piątym 

próbuję dokonać syntezy, łącząc te zdolności w spójny model. W kolejnych 

rozdziałach Czytelnik znajdzie zarówno względnie proste analizy statystyczne 

(na przykład porównywanie średnich z wykorzystaniem testu t-Studenta czy 

analizy niepara metryczne wykorzystujące test χ2), jak również zdecydowanie 

bardziej zaawanso wane techniki analizy danych – analizę czynnikową, analizę 

skupień, skalowanie wielowymiarowe, analizę regresji, wariancji oraz, oczy-

wiście, analizy korelacyjne. Prezentując rezultaty tych technik analitycznych, 

staram się, by były w miarę zrozumiałe i w większości przypadków tłumaczę, 

na czym polega dana technika analityczna.

Pracę zamyka rozdział 12 – autorski program rozwoju zdolności. Mam 

nadzieję, że wniesie on nieco nowych rozwiązań do współczesnej pedagogiki 

oraz psychopedagogiki twórczości, jego dalsze rozwijanie zaś będzie skutko-

wać unowocześnieniem pracy z osobami o różnych profi lach zdolności.
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W pracy tej zapewne nie uniknąłem usterek i uproszczeń, ale wiele z nich 

udało się wyeliminować dzięki uwagom Pani Profesor Anny Firkowskiej-

-Mankie wicz z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 

w War szawie oraz Pana Profesora Krzysztofa J. Szmidta z Uniwersytetu Łódz-

kiego. Ser decznie dziękuję za wnikliwe i krytyczne przeczytanie maszynopisu 

tej pracy i recenzje czyniące ją bardziej wartościową. 

Serdeczne podziękowania należą się też Redaktorowi Naczelnemu Ofi cyny 

Wydawniczej „Impuls” – Panu Wojciechowi Śliwerskiemu, który zdecydował 

się na wydanie tej pracy, oraz Pani Redaktor Annie Czelakowskiej, która wło-

żyła wiele wysiłku w uczynienie języka tej książki poprawnym, przystępnym 

i atrakcyjnym.

Przede wszystkim dziękuję jednak Panu Profesorowi Witoldowi Dobroło-

wiczowi za wsparcie i ciągłe zachęcanie mnie do podejmowania nowych prob-

lemów naukowych oraz utwierdzanie w przekonaniu, że na granicy pedagogiki 

zdol ności i twórczości jest jeszcze możliwe tworzenie nowych i wartościowych 

koncepcji.

Pracę tę dedykuję Januszowi Kujawskiemu – wspaniałemu człowiekowi, 

serdecznemu przyjacielowi, zmarłemu po ciężkiej chorobie w lutym 2003 ro-

ku. Janusz był wielką, choć nie przez wszystkich dostrzeżoną postacią polskiej 

psychopedagogiki kreatywności i zdolności. Moim gorącym pragnieniem jest, 

by ta praca była rozwinięciem jego myśli, by budowała nowe łady i pozwala-

ła przechodzić od chaosu do twórczego uporządkowania rzeczywistości. Nie 

będzie przesady w stwierdzeniu, że Janusz jest współ autorem tej pracy – poza 

rezultatami własnych badań posiłkuję się bowiem również wynikami badań 

przeprowadzonych przez nas obu, których opracowanie przerwała śmierć Ja-

nusza Kujawskiego. 
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