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APPLICATION OF CHOICE BASED CONJOINT METHODOLOGY 
TO STUDY CREATIVE PEOPLE SOCIAL IMAGE:   

DISCUSSION AROUND THE METHOD 

Abstract. The article shows an attempt to use choice based conjoint (CBC) methodo-
logy to study creative person’s social image perception. This methodology gives possi-
bility to evaluate many profiles due to its creativity in the way which is respondent 
friendly, and next – using advanced analytical models – shows most important ele-
ments of creative person image features. First stage of the research was one focus 
group interview, which was the basis to specify important elements for the next stage 
of research. The main part of the study was conducted on a sample of 52 people, whom 
via the Internet was sent special application. Respondents should choose the most 
creative person among three presented profiles. Six main attributes (main elements of 
the image) were researched with different levels: sex (man, women), listening to music 
(hip hop, heavy metal, disco polo, classical music), activity (no activity, writing poems, 
playing the guitar, drawing exercises, taking part in school academies, taking part in 
a  music band, doing sport exercises), school grades (very good, good, average, weak, 
very weak), behavior grade (very good, good, proper, improper, objectionable), appear-
ance (very well-groomed, red hair, ear ring in the nose). According to the hypotheses, 
the  most important attribute to assess someone as creative is his /her activity – espe-
cially this often connected with creativity – like writing poems, drawing lessons), less 
                                                 

* Adres do korespondencji: Katedra Nauk Psychologicznych, Akademia Pedagogiki 
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Szczęśliwicka 40; 02-454 Warszawa; e-mail: 
mackar@aps.edu.pl  



MACIEJ KARWOWSKI 

 

226

important were: listening to music (strongly accepted heavy metal and hip hop, re-
jected classical music, and disco polo), and school grades (as more creative were per-
ceived very good and good students). Less important were such elements of profiles as 
sex (although men were perceived as nonsignificantly more creative than women), 
behavior (closest to creative person image were people with proper and very good be-
havior), and appearance (but most characteristic for creative people were their noncon-
formistic image (f.e. ear-ring in the nose or red hair). 

UWAGI WSTĘPNE 

Problematyka percepcji osób twórczych uchodzi za jeden z podstawowych ob-
szarów badawczych społecznej psychologii twórczości, ale rzadko doceniana 
jest praktyczna użyteczność wiedzy wiążącej się z percypowanym profilem 
osoby twórczej. Kwestie te są natomiast ważne zarówno poznawczo – szcze-
gólnie gdy rozmawiamy o ukrytych teoriach twórczości czy też podobieństwach 
i różnicach w postrzeganiu osób kreatywnych przez fachowców i laików – jak 
również wydają się one istotne dla działalności wychowawczej i edukacyjnej, 
gdyż zdroworozsądkowe przekonania na temat tego, kim jest osoba twórcza, 
mogą i najprawdopodobniej w dużej mierze warunkują stosunek i zachowanie 
względem niej. 

Istotna rola przypada tu postrzeganiu wizerunku twórczego ucznia – 
szczególnie że w bogatej literaturze przedmiotu znajdujemy doniesienia na 
temat niechęci nauczycieli do uczniów określanych mianem kreatywnych czy 
utożsamianie twórczości z nieprzystosowaniem do warunków szkolnych, prze-
szkadzaniem na lekcjach i przesadnym nonkonformizmem (zob. np. Dobroło-
wicz, 1995; Scott, 1999; Turska, 1994). Na bazie tych poglądów trudno stwier-
dzić, że uczeń kreatywny – przynajmniej gdy mówimy o jego typowym wize-
runku w oczach nauczycieli – jest idealnym uczniem z punktu widzenia 
współczesnej szkoły (zob. Westby, Dawson, 1995; Wiechnik, 2002). Z kolei inne 
badania wskazują, że uczniowie rzeczywiście cechujący się zdolnościami twór-
czymi są postrzegani przez nauczycieli jako zdolni, nawet gdy nie osiągają 
wysokich wyników w nauce (Karwowski, 2005) – a właśnie rezultaty szkolne 
bardzo często są głównym psychopedagogicznym kryterium zdolności (zob. 
Sękowski, 2000; 2004). Należy też zwrócić uwagę na fakt, że dyskusja o po-
strzeganiu osób kreatywnych czy też ich wizerunku jest w największej mierze 
dyskusją o ukrytych teoriach twórczości (zob. np. Chan, 2000; Runco, 1990), 
czyli uwewnętrznionych przekonaniach na temat natury twórczości oraz cech 
osoby kreatywnej.  

KU WIZERUKOWI OSOBY KREATYWNEJ 

Uważny przegląd badań, ale przede wszystkim orientacji i podejść teoretycz-
nych badaczy, skłania do stwierdzenia, iż poruszana tu problematyka najczę-
ściej bywa analizowana w ramach dwóch nurtów. 
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Pierwszy kierunek dotyczy postrzegania osób kreatywnych czy też poten-
cjalnie twórczych. Kluczowym problemem jest tu określenie, kogo i na jakiej 
podstawie uważa się za osobę kreatywną, czyli ustalenie – przynajmniej na 
okoliczność badań empirycznych – wiarygodnych kryteriów twórczości, a na-
stępnie sprawdzenie, czy osoby różniące się pod względem tych kryteriów róż-
nią się na przykład pozycją socjometryczną, rezultatami w nauce, sympatią, 
jaką darzą ich nauczyciele itp. Wspomniane kryteria twórczości to najczęściej 
rezultaty psychometrycznych testów twórczości (Karwowski, Kujawski, 2004), 
kwestionariuszy samoopisu (zob. np. Strzałecki, 2000; 2003; Karwowski, 2002) 
bądź też typów (nominacji) rówieśników czy nauczycieli (Lau, Li, 1996; Lau, 
Li, Chu, 2004).  

W badaniach Karwowskiego (2002), w których kryterium kreatywności  
były wysokie wyniki uzyskiwane w skalach „nonkonformizm” i „zachowania  
eurystyczne” kwestionariusza KANH S. Popka (2000), okazało się, iż osoby 
cechujące się wysoką postawą twórczą osiągają w grupie społecznej (klasie 
szkolnej) wyższy status społeczny (socjometryczny) niż osoby z wysoką posta-
wą odtwórczą. Podobne wyniki uzyskał Strzałecki (2000; 2003), który obok 
testu socjometrycznego wykorzystał kwestionariusz Style Zachowania Się 
(Strzałecki, 1989; 2003). Stwierdził on, że osoby z wysokimi rezultatami 
w skalach twórczego zachowania cechują się też wyższą pozycją socjometrycz-
ną w grupie. 

Badania nad związkami pozycji w grupie rówieśniczej z kreatywnością 
prowadzili też Lau i Li (1996) oraz Lau, Li i Chu (2004), posługując się jako 
kryterium kreatywności nominacjami nauczycieli i rówieśników. Również 
w tym przypadku okazało się, że im bardziej ktoś jest postrzegany jako kre-
atywny, tym wyżej znajduje się w strukturze grupy. 

Drugi – zdecydowanie istotniejszy z punktu widzenia niniejszego artykułu 
– nurt w badaniach nad społecznymi aspektami kreatywności dotyczy wize-
runku osoby kreatywnej, czyli spontanicznie przypisywanych jej cech czy za-
chowań. Innymi słowy, mowa tu w większej mierze o ukrytych teoriach twór-
czości (czy też wizerunku osoby twórczej) niż o badaniu postrzegania takich 
osób, do którego niezbędne jest klarowne ustalenie kryteriów twórczości, a wy-
daje się, iż ani testy psychometryczne, ani kwestionariusze samoopisu, ani 
nominacje nie są tu wystarczające (zob. Hocevar, 1981).  

Z kwestią ukrytych teorii twórczości czy też społecznych reprezentacji oso-
by twórczej wiąże się kilka interesujących kwestii. Wydaje się bowiem, iż poza 
prostym opisem cech i charakterystyk, jakie są zwykle przypisywane osobom, 
które określa się jako twórcze, ważne i ciekawe są również: (1) różnice indywi-
dualne i (2) kulturowe przy określaniu wizerunku osoby twórczej oraz (3) 
kwestia trafności takich wizerunków, czyli bądź to odniesienia ich do ocen 
ekspertów i wizerunków przez nich posiadanych, bądź do teoretycznych usta-
leń psychologii twórczości. 

Słowo „kreatywność” cieszy się dużą popularnością w codziennym dyskur-
sie (wystarczy choćby przeanalizować pobieżnie ogłoszenia o pracę); pojawia 
się jednak pytanie, na ile definicje kreatywności formułowane przez laików na 
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bazie ich zdroworozsądkowych przekonań są zbieżne z ocenami fachowców. 
Badania przeprowadzone przez Runco i Bachledę (1986) wśród osób zajmują-
cych się sztuką oraz nie podejmujących takiej aktywności wskazują, iż w od-
niesieniu do tzw. twórczości codziennej (everyday creativity – zob. Richards 
i in., 1988) różnice są względnie niewielkie. Artyści charakteryzują osoby 
twórcze jako: aktywne, pomocne, obdarzone poczuciem humoru, pomysłowe, 
otwarte i łatwo ekscytujące się, podczas w grupie nie-artystów bardziej typowe 
są takie charakterystyki, jak empatyczność, zorganizowanie, aktywność, wy-
obraźnia oraz... umiejętność dobrego gotowania. Mimo iż widać pewne zróżni-
cowanie polegające na przypisywaniu osobom kreatywnym różnych cech, jed-
nocześnie podkreślenia wymaga fakt, iż obie te listy bliskie są określeniom 
osoby twórczej, w rozumieniu twórczości jako postawy czy cechy osobowości – 
jak w klasycznych koncepcjach psychologów humanistycznych czy wcześniej 
Korniłowicza (1926 – za: Szmidt, 2001). Tak więc można by wstępnie zaryzy-
kować konkluzję, iż podobnie jak w odniesieniu do inteligencji (Sternberg, 
Detterman, 1986), tak i w przypadku twórczości poglądy laików i fachowców 
są od siebie niezbyt odległe.  

Cenne wydają się też te analizy ukrytych teorii twórczości, w których 
zwraca się uwagę na ich zróżnicowanie w zależności od kreatywności oceniają-
cego (zob. np. Gluck, Ernst, Unger, 2002; Wróblewska, 2004) czy też kręgu 
kulturowego, w ramach którego dokonuje się takiej oceny (np. Rudowicz, Yue, 
2002; Tokarz i in., 2004).  

W badaniach, których autorami są Gluck, Ernst i Unger (2002), podobnie 
jak w przywoływanym już studium Runco i Bachledy (1986), okazało się, iż 
różnice w wizerunku osoby twórczej występujące pomiędzy artystami (mala-
rzami i rzeźbiarzami), architektami i projektantami oraz studentami psycho-
logii są zaskakująco niewielkie. Profil osoby twórczej był zbliżony w każdej 
z tych trzech grup – w każdej z nich przypisywano jej takie cechy, jak pomy-
słowość i wyobraźnia (poznawcze składowe twórczości), pewność siebie i decy-
zyjność (osobowościowe składowe twórczości) oraz – nieznacznie rzadziej – 
talent, wiedzę i inteligencję, a także motywację wewnętrzną i wytrwałość.  

Podobny wynik uzyskała Wróblewska (2004), która analizowała różnice 
w definicjach osoby twórczej formułowanych przez ludzi różniących się nasile-
niem postaw twórczych (według koncepcji Popka, 2000). Okazało się, iż cechy 
wspólne, podawane jako charakterystyka osoby twórczej zarówno przez bada-
nych z wysoką postawą twórczą, jak i odtwórczą, to „niekonwencjonalność 
zachowań, tendencja do oryginalności, bogata wyobraźnia, niezależność sądów 
i autonomia działań, eksperymentowanie na nowościach, wywieranie wpływu 
na otoczenie, spontaniczność, ciekawość świata” (Wróblewska, 2004, s. 88). 

Warto wspomnieć także o badaniach dotyczących postrzegania twórczości 
i osób twórczych prowadzonych w nurcie międzykulturowym. Były one udzia-
łem między innymi takich badaczy, jak Chan (2000), Ng (2001; 2003), Rudo-
wicz, Lok i Kitto (1995). 

Interesująco prezentują się wyniki badań Rudowicz i Yue (2002), przepro-
wadzonych na 451 chińskich studentach z różnych prowincji Chin oraz Hong-
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kongu. Ich celem było sprawdzenie, jakie cechy przypisywane są „osobowości 
twórczej” oraz „osobowości chińskiej”. Analiza czynnikowa wskazuje, iż pod-
stawowe charakterystyki tzw. osobowości twórczej to: innowacyjność, dyna-
mizm oraz zdolności intelektualne, podczas gdy w profilu „osobowości chiń-
skiej” bardzo znacząco uwidaczniają się takie elementy, jak posłuszeństwo, 
zdyscyplinowanie, dążenie do akceptacji społecznej. Rezultaty te są spójne 
z tymi, które zostały zaprezentowane przez Ng (2001; 2003) w ramach dysku-
sji o konformizującym wpływie kultur kolektywistycznych. 

Porównanie wizerunków osoby twórczej tworzonych przez Polaków i Chiń-
czyków przeprowadzili Tokarz i współpracownicy (2004). Pomijając rezultaty 
analiz czynnikowych prezentowane w oryginalnej pracy autorów, wypada za-
uważyć ciekawe różnice w postrzeganych cechach osób twórczych według Po-
laków i Chińczyków. Otóż w Chinach, w przeciwieństwie do Polski, za cechy 
osoby twórczej uważano takie przymiotniki, jak myślący logicznie, elastyczny, 
mądry, pewny siebie, stanowczy, sprawny w działaniu czy zuchwały. Przy-
miotniki, które uzyskały wysokie wskazania w Polsce, ale nie w Chinach, to: 
utalentowany, inteligentny, wrażliwy na sztukę, spontaniczny, wyróżniający 
się, ambitny i krytyczny. Jak piszą autorzy (Tokarz i in., 2004, s. 94), w wy-
powiedziach Chińczyków częściej pojawiały się właściwości motywacyjne, inne 
były też w każdej z grup poznawcze charakterystyki osoby twórczej (w Polsce 
– inteligencja i krytycyzm, w Chinach – mądrość i logiczne myślenie). 

Oczywiście, analizując wizerunki osób kreatywnych i starając się dociec, 
jakie elementy są dla nich konstytutywne, trzeba postawić pytanie, czy dys-
ponujemy czymś na kształt wzorca, do którego moglibyśmy różne zdroworoz-
sądkowe poglądy przyłożyć, by stwierdzić, czy wizerunek osoby twórczej  
w oczach (na przykład) nauczycieli jest bardziej adekwatny niż chociażby  
w oczach rodziców? Innymi słowy, czy istnieją obiektywne kryteria trafności 
czy też bliskości ukrytych do jawnych teorii twórczości? Wiedza zawarta 
w licznych pracach z zakresu psychologii twórczości jest w pewnej mierze taką 
informacją, jednakowoż analiza różnych opracowań powstających od lat 50. 
ubiegłego wieku może rodzić pewne wątpliwości. Mając na myśli osobę twór-
czą – nawet, gdy za Ripplem (2001) czy Barsalou i Prinzem (2001) mówimy 
o twórczości codziennej czy o „twórczości przez małe «t»” – za wspomniany 
wzorzec wybitnych twórców wciąż przyjmujemy artystów, muzyków, naukow-
ców. Mimo intensywnego rozwoju pedagogiki twórczości, przejawiającego się   
w ostatnich latach znaczną liczbą wartościowych publikacji, nie popełni się 
chyba nadużycia, stwierdzając, że nurt „wybitnej jednostki” w definiowaniu 
twórczości jest wciąż najbardziej wpływowy. Tak więc osobom twórczym czy 
też kreatywnym wciąż przypisuje się cechy opisywane w klasycznych już pra-
cach naukowców z Institute of Personality Assessment and Research, nie ba-
cząc ani na fakt, iż różne cechy osobowości okazują się ważne w przypadku 
różnych dziedzin twórczości (zob. Baer, 1998; Chruszczewski, 2002; Feist, 
1998; 1999), ani na to, że posiadanie przez wybitnych twórców pewnych cech 
osobowości, czy też układów zdolności, nie implikuje, że cechy takie zaobser-
wujemy u osoby „po prostu kreatywnej”. Mówiąc o osobie „po prostu kreatyw-
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nej” ma się tu na myśli kogoś, kto wprawdzie ma pewien potencjał, by w przy-
szłości realizować się twórczo w jakiejś dziedzinie, ale potencjał ten wcale nie 
musi wyrażać się poprzez dzieła, ale np. poprzez funkcjonowanie, czyli „twór-
cze zachowanie się” (Strzałecki, 2003) bądź twórczą postawę (Popek, 2000; 
Szmidt, 2001). Poszukując charakterystyki osoby twórczej, kreatywnej czy 
potencjalnie twórczej, a następnie starając się takie osoby wyselekcjonować, 
ustala się więc najczęściej listę cech, które taka osoba powinna posiadać, a na-
stępnie dąży się do skonstruowania narzędzi, które pozwolą na ich zbadanie.  

Wykorzystanie do tego tzw. testów twórczości często budzi wątpliwości 
i zarzuty, wielokrotnie niesłuszne, bowiem krytycy, zarzucając im na przykład 
niską predykcyjność, zapominają, że narzędzia te nie mierzą motywacji czy 
wytrwałości – czynników niezbędnych, by rzeczywiście realizować się twórczo 
– a jedynie (najczęściej) poznawcze elementy stanowiące swoistą „obietnicę 
twórczości”. A jak dowiadujemy się z licznych i popularnych w ostatnich la-
tach interakcyjnych modeli zdolności i twórczości, duże szanse na wniesienie 
twórczego wkładu do kultury mają osoby nie tylko twórczo uzdolnione, ale 
dodatkowo wytrwałe, otwarte i niezależne, które znajdą się w sprzyjających 
warunkach społecznych. Dlatego też oczekiwanie, że test zdolności twórczych 
potrafi w 100% przewidzieć osiągnięcia twórcze za lat 10 czy 20, trzeba uznać 
za naiwne (mimo że – jak dowodzą metaanalizy przeprowadzone przez Pluc-
kera, 1999 – krytyka testów zwracająca uwagę na ich niską predykcyjność jest 
często przesadzona).  

Powyższa dygresja jest nie bez znaczenia dla problematyki postrzegania 
osób twórczych, bowiem pytając, jakie elementy usposobienia przypisują różni 
ludzie osobom kreatywnym, musimy umieć odpowiedzieć na pytanie: „A jak te 
elementy mają się do ustaleń naukowych i czy choć w pewnej mierze się 
z nimi pokrywają?”  

PROPOZYCJA NOWEGO SPOSOBU BADANIA   
POSTRZEGANIA OSÓB KREATYWNYCH 

Zarysowane na początku tego artykułu podejścia badawcze są jedynie czę-
ściowo przydatne przy analizowaniu cech przypisywanych zwykle osobom 
twórczym. Cytowane badania Karwowskiego (2002), Strzałeckiego (2000; 
2003) oraz Karwowskiego i Kujawskiego (2004), w których wykorzystywano 
narzędzia psychometryczne oraz test socjometryczny (w dwóch pierwszych 
studiach), a także – w trzecim studium – oceny nauczycieli i rezultaty testów 
psychometrycznych, nie były bowiem w istocie badaniem postrzegania osób 
twórczych, ale bardziej badaniami funkcjonowania tych osób w małych gru-
pach czy też badaniami mającymi ustalić, w jakiej mierze kreatywność wiąże 
się z ukrytymi teoriami zdolności.  

Badania prowadzone w nurcie międzykulturowym bronią się przed wspo-
mnianymi wyżej zarzutami, ale można mieć wobec nich inne zastrzeżenia – 
mianowicie uzyskujemy z nich informacje o postrzeganiu osób twórczych 
w różnych kręgach kulturowych, ale postrzeganiu najczęściej ograniczonym do 
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dość specyficznego wymiaru – głównie elementów intelektu, osobowości i za-
chowania. Wyniki tych badań nie niosą natomiast bardziej elementarnych – 
ale nie mniej istotnych – informacji, na przykład o tym, czy „idealna osoba 
kreatywna” to częściej mężczyzna, czy kobieta; brak danych dotyczących przy-
pisywanego jej wyglądu, zachowania (np. w szkole) dodatkowej aktywności czy 
uzyskiwanych ocen. Mimo że takie ustalenia mogą wydawać się trywialne, 
w rzeczywistości trywialne nie są, gdyż pozwalają na „zejście” z poziomu zdol-
ności intelektualnych i cech osobowości – kwestii istotnych, ale zrozumiałych 
jedynie dla fachowców – na poziom tych elementów wizerunku, które są przyj-
mowane przez ludzi w codziennych dyskursach czy też chociażby przy czyta-
niu ogłoszeń z ofertami pracy. Pojawiające się tam często stwierdzenie, że 
pracownik ma być kreatywny, nie przez każdego jest przecież rozumiane w ka-
tegoriach intelektualnej otwartości; prawdopodobnie wiele osób rozumie przez 
to również charakterystyczny (jaki?) wygląd, pewne specyficzne zachowanie 
czy też – być może – nawet słuchanie określonego rodzaju muzyki. Problemy 
te wydają się na tyle istotne, że postanowiono poddać je głębszej eksploracji.  

W tym celu przeprowadzono wstępny, czysto pilotażowy etap w postaci 
badania jakościowego, a ściślej – jednej sesji zogniskowanego wywiadu grupo-
wego (FGI – focus group interview – zob. Maison, 2001), w której uczestniczyło 
osiem studentek pedagogiki. Zasadniczym celem wywiadu było ustalenie naj-
bardziej istotnych elementów wizerunku osoby kreatywnej, które następnie 
miały być wykorzystane w dalszej części badania. 

Okazało się, iż pojawiającymi się spontanicznie elementami wizerunku 
osoby kreatywnej były: jej niekonwencjonalność (wyrażająca się między inny-
mi w wyglądzie – kolorowe włosy, kolczyk w nosie, tatuaże), słuchanej muzyce 
(heavy metal, hip-hop; zdecydowanie odrzucane było disco polo) i funkcjono-
waniu w szkole (osoby kreatywne były postrzegane jako uczniowie przeszka-
dzający, ze słabymi notami z zachowania oraz brakiem osiągnięć szkolnych). 
Uznawano przy tym, że osoby kreatywne realizują się aktywnie poza szkołą 
(pisanie wierszy, występowanie w zespole muzycznym). Z tej racji, iż dyskusja 
grupowa miała charakter pilotażowy, mający wskazać istotne elementy, uzy-
skane rezultaty potraktowano jako cenne heurystycznie hipotezy i postano-
wiono poddać je dalszym badaniom – tym razem ilościowym. Uznano, iż szcze-
gólnie przydatna w tego typu studium może okazać się metodologia conjoint, 
a ściślej – jej względnie nowa odmiana, określana jako choice-based conjoint.  

CHOICE BASED CONJOINT – PODSTAWOWE INFORMACJE 

Metodologia conjoint jest przykładem podejścia badawczego, które zrodziło się 
na gruncie badań naukowych, jednak popularniejsze stało się w badaniach 
stosowanych – szczególnie w badaniach rynku i opinii. Wydaje się jednak, iż 
potencjał tkwiący w tych technikach analitycznych jest na tyle duży i obiecu-
jący dla badań naukowych, że warto przyjrzeć im się bliżej. Należy też podkre-
ślić, iż próby zastosowania metodologii conjoint są w światowym piśmiennic-
twie psychologicznym niezbyt częste (choć przeważnie udane) i najczęściej 
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realizowane w ramach psychologii zdrowia i psychoprofilaktyki, rzadziej psy-
chologii społecznej (Brocke i in., 2004; Brown, Swinyard, Ogle, 2003; Chan 
i in., 2002; Greenhalgh, Neslin, 1981; Wang, 1998; Wang i in., 2003). 

Najprościej rzecz ujmując, metodologia conjoint pozwala na dokładne 
i bardzo szczegółowe, ilościowe oszacowanie wagi poszczególnych elementów 
składających się na całościową, prezentowaną badanemu propozycję. Ta defi-
nicja stanie się bardziej zrozumiała, jeżeli dodamy, iż określenie conjoint, po-
chodzi od angielskiego considered jointly, tj. „rozważając razem”. Chodzi tu 
o to, iż starając się na przykład ustalić, co jest szczególnie istotne dla uznania 
kogoś za kreatywnego, zwykle osobno pytamy o płeć tej osoby, jej wygląd, za-
chowanie czy też osiągnięcia szkolne. Jest to sytuacja sztuczna i nawet gdy 
badacz zdecyduje się na wykorzystanie szeregu Likertowskich skal i poprosi 
osobę badaną o zaznaczenie na skali, czy i na ile osoba kreatywna, jest: 
„grzeczna – niegrzeczna”, „ucząca się dobrze – ucząca się źle”, to takie badanie 
wciąż ma wiele niedogodności. Po pierwsze – nie uzyskuje się informacji, która 
z cech, o które pytamy, jest ważniejsza dla wizerunku osoby kreatywnej. Po 
drugie – zmuszamy respondenta do kilkunastu czy też kilkudziesięciu takich 
szacunków, co jest męczące i w rezultacie obniża jakość pomiaru. Po trzecie, 
pojawia się problem ze zmiennymi mierzonymi na skalach nominalnych (np. 
gdy badamy wygląd osoby badanej i mamy do czynienia z większą liczbą moż-
liwości niż „schludny – nieschludny”, ale zwracamy uwagę na szczegóły, na 
przykład „czerwone włosy”, „kolczyk w nosie” itp., prośba o wybór bądź ran-
king spowoduje, że będziemy dysponowali nieporównywalnymi rezultatami).  

Metodologia conjoint pozwala uporać się z tym problemem poprzez prezen-
towanie badanym pełnych profili różnych osób z prośbą o ich porangowanie, 
ocenę na skalach lub po prostu wybór (tak jest w przypadku „conjointa” opar-
tego na wyborze – choice based conjoint), a następnie na bazie decyzji bada-
nych stara się ustalić, co decydowało o takiej, a nie innej ocenie (wyborze) 
określonej propozycji. Każdy prezentowany profil składa się z kilku (do kilku-
nastu) atrybutów, zaś każdy atrybut przyjmuje od dwóch do kilku poziomów. 
Atrybutami są elementy składowe profilu – na przykład płeć, wyniki w nauce, 
zachowanie, zaś poziomami – wartości, jakie może przyjmować każdy z atry-
butów – na przykład atrybut „płeć” z oczywistych względów przyjmuje dwa 
poziomy, atrybut „wyniki w nauce” może na przykład przyjmować pięć pozio-
mów: bardzo dobry uczeń, dobry uczeń, przeciętny uczeń, słaby uczeń i bardzo 
słaby uczeń itp.  

Tego typu podejście jest bardziej naturalne dla badanego, bowiem skupia 
się on nie na abstrakcyjnych cechach, ale na opisach osób; dzięki temu uzy-
skujemy tyle samo informacji, co z innych metod i technik, ale dane wydają się 
bardziej wiarygodne. Poprzez zaawansowane techniki matematyczne, najczę-
ściej opierające się na równaniach regresji, istnieje możliwość obliczenia waż-
ności każdego z atrybutów oraz użyteczności każdego z poziomów. Terminolo-
gia ta – obecna w ekonometrii i teorii racjonalnego wyboru – z rzadka pojawia 
się w literaturze psychologicznej, przydatnych może więc być kilka informacji 
wyjaśniających. Ważnością atrybutu określa się wagę (znaczenie), jaką ma on 
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w całkowitym wyborze. Ważność przyjmuje wartości od 0 do 1 (czy też od 0% 
do 100%). Innymi słowy, jeżeli wyobrazimy sobie przykład badania postrzega-
nia osób kreatywnych, gdzie badanym prezentujemy bardzo proste wizerunki 
zbudowane jedynie z dwóch dwupoziomowych atrybutów (płeć: mężczyzna, 
kobieta; wyniki w nauce: dobre, słabe), to gdyby okazało się, że płeć nie ma 
absolutnie żadnego znaczenia dla tego, czy ktoś zostanie uznany za osobę kre-
atywną, czy też nie, zaś całkowite znaczenie mają rezultaty szkolne, wówczas 
moglibyśmy powiedzieć, iż ważność rezultatów szkolnych wynosi 1 (lub 100%).  

Wyjaśnienie znaczenia pojęcia użyteczności poziomów również nie wydaje 
się zbyt trudne. Musimy wyobrazić sobie, że suma wartości użyteczności 
wszystkich poziomów w obrębie atrybutu jest zawsze stała i wynosi 0. Te po-
ziomy, które mają większe znaczenie dla całkowitego wizerunku osoby kre-
atywnej, będą przyjmowały wartości użyteczności większe od zera, zaś te, któ-
re będą nieistotne dla wizerunku osoby kreatywnej czy też wręcz będą charak-
terystykami osób niekreatywnych, przyjmować będą wartości mniejsze od 
zera. Innymi słowy, wartości te przypominają nieco (choć jest to analogia, któ-
rą należy traktować bardzo ostrożnie) współczynnik korelacji – im wyższa 
użyteczność poziomu, tym istotniejszy jest on dla całkowitego wizerunku, im 
niższa – tym mniej jest on związany z wizerunkiem osoby jako kreatywnej. 
Zakres, tj. rozpiętość użyteczności, jest większy w przypadku atrybutów bar-
dziej ważnych (istotnych), mniejszy – w przypadku tych, które są mniej zna-
czące. Innymi słowy różnica między najbardziej i najmniej użytecznym pozio-
mem najważniejszego atrybutu będzie większa niż w przypadku atrybutu 
najmniej ważnego. Z tej racji, że złożone procedury matematyczne pozwalają 
na wyliczenie niezależnych użyteczności (nawet dla zmiennych mierzonych na 
skalach nominalnych), możliwe jest zbudowanie modelu addytywnego, tj. 
stworzenie tylu profilów różniących się wartością użyteczności, że ich całkowi-
ta liczba (X) wynosić będzie X = LPA1 x LPA2 x LPA3 x LPA4 x ... x LPAn 
itp., gdzie LPA1 – LPAn – to liczba poziomów atrybutów od pierwszego do        
n-tego. Generalnie w literaturze przedmiotu pojawia się rekomendacja, by 
tylko w wyjątkowych przypadkach posługiwać się liczbą atrybutów większą 
niż sześć i liczbą poziomów większą niż dziesięć, gdyż ocenienie bardziej zło-
żonych profili często przekracza możliwości poznawcze badanych. Więcej 
szczegółowych informacji na temat metodologii conjoint znaleźć można między 
innymi w pracach Louviere (1988; Louviere, Timmermans, 1992) oraz Nicker-
sona i McClellanda (1988; Nickerson, McClelland, Petersen, 1990).  

Problemy badawcze 

Podstawowym problemem badawczym prezentowanego studium jest ocenienie 
wagi różnych elementów wizerunku osoby kreatywnej. Uwzględniając prze-
prowadzony wcześniej, zogniskowany wywiad grupowy – wzięto pod uwagę 
następujące atrybuty (w nawiasach podane poziomy): płeć (chłopiec, dziew-
czyna), słuchana muzyka (hip-hop, muzyka poważna, heavy metal, disco polo), 
rezultaty w nauce (bardzo dobry uczeń, dobry uczeń, przeciętny uczeń, słaby 
uczeń, bardzo słaby uczeń), zachowanie (bardzo dobre, dobre, poprawne, nie-
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odpowiednie, naganne), aktywność (pisze wiersze, chodzi na kółko plastyczne, 
gra na gitarze, występuje w zespole muzycznym, uprawia sport, bierze udział 
w akademiach szkolnych, brak aktywności) oraz wygląd (czerwone włosy, kol-
czyk w nosie, bardzo schludny/schludna). Ogółem uwzględniono sześć atrybu-
tów, a największa liczba poziomów wynosiła 7 (w przypadku aktywności). 
Łącznie możliwe było utworzenie 4200 profili osób różniących się kreatywnoś-
cią w percepcji badanych (4200 = 2 x 4 x 7 x 5 x 5 x 3). 

Szczegółowe cele badania sformułowano następująco: 
1. Oszacowanie znaczenia, jakie dla uznania kogoś za kreatywnego ma je-

go charakterystyka demograficzna (płeć), funkcjonowanie szkolne (wyniki 
szkolne, nota z zachowania), funkcjonowanie społeczne (wygląd, słuchana 
muzyka) oraz element behawioralny (aktywność), zdaniem niektórych bada-
czy (np. Hocevar, 1981) najważniejsze przy orzekaniu o potencjale twórczym. 

2. Odpowiedź na pytanie o poziomy wymienionych atrybutów, uznawane 
za pozytywnie związane z wizerunkiem osoby kreatywnej. Innymi słowy, cho-
dziło o odpowiedź na pytanie, czy osoba kreatywna to raczej: 

a) mężczyzna czy kobieta; 
b) osoba ucząca się dobrze, przeciętnie czy słabo; 
c) osoba uzyskująca dobre, przeciętne czy niskie noty z zachowania; 
d) osoba wyglądająca zgodnie z wizerunkiem dobrego ucznia (bardzo 

schludny/schludna) czy też wyrażająca poprzez wygląd nonkonformizm (czer-
wone włosy, kolczyk w nosie); 

e) osoba słuchająca muzyki poważnej czy też raczej heavy metalu, hip-ho-
pu czy disco polo; 

f) Osoba nie podejmująca żadnej szczególnej aktywności czy też pisząca 
wiersze, grająca na gitarze, występująca w zespole muzycznym, biorąca udział 
w akademiach szkolnych, chodząca na kółko plastyczne bądź uprawiająca 
sport. 

3. Stworzenie addytywnych (poprzez sumowanie użyteczności poszczegól-
nych poziomów) profili takich osób i próba zaprezentowania „rankingu”: czym 
charakteryzuje się osoba, którą można uznać za „maksymalnie kreatywną”, 
a czym osoba „skrajnie niekreatywna”. 

Metodologia badań 

W badaniu posłużono się metodologią „conjointa” opartego na wyborze (choice- 
-based conjoint). Jest to odmiana techniki conjoint polegająca na tym, że oso-
bie badanej prezentuje się kilka profili, prosząc ją o wybór tego, który jej zda-
niem najbardziej odpowiada przyjętemu kryterium (w tym wypadku kryte-
rium było bycie osobą kreatywną). Badanie zostało zrealizowane z wykorzy-
staniem komputerów oraz Internetu. Za pomocą profesjonalnej aplikacji au-
torstwa amerykańskiej firmy Sawtooth Software, specjalizującej się w tworze-
niu programów do badań conjoint, opracowany został program, który następ-
nie wysłano osobom badanym za pośrednictwem poczty elektronicznej wraz 
z informacją o badaniu. Po podaniu podstawowych informacji o sobie oraz 
przeczytaniu instrukcji, badanym prezentowano kolejno 10 ekranów, na każ-



METODOLOGIA CHOICE BASED CONJOINT 

 

235

dym z nich znajdowały się opisane trzy profile. Różne profile osób kreatyw-
nych były prezentowane w sposób losowy, z zachowaniem w pełni ekspery-
mentalnego modelu, co oznacza, że każda z 4200 kombinacji miała takie same 
szanse na pojawienie się. Na każdym z nich proszono o wybór najbardziej kre-
atywnej osoby poprzez kliknięcie w profil. Przykładowy ekran zaprezentowano 
na rysunku 1. 

 
Rysunek 1. Przykładowy ekran CBC 

 
Każdy z badanych miał jedynie dokonać wyboru wskazując, która z osób 

jest jego zdaniem najbardziej kreatywna. Od badanych nie była wymagana 
żadna dodatkowa aktywność, poza wskazaniem profilu poprzez kliknięcie 
myszką, a następnie podanie kilku informacji demograficznych (płeć, wiek, 
wykształcenie).  
 
Instrukcja do badania. Program rozpoczynał się ekranem z instrukcją do 
badania, która brzmiała następująco: „Szanowni Państwo, za chwilę zostanie 
Wam zaprezentowane kilkanaście postaci opisanych ze względu na płeć, za-
chowanie, wyniki w nauce, słuchaną muzykę, dodatkową aktywność itp. 
Chciałbym Was prosić, żebyście za każdym razem stwierdzili, która z trzech 
prezentowanych jednorazowo osób jest Waszym zdaniem bardziej kreatywna. 
Aby ją wybrać, wystarczy kliknąć myszką na prostokąt, w którym znajduje się 
opis tej osoby. 

Mogą zdarzyć się sytuacje, gdy «profil» prezentowanej osoby wyda się 
Wam «dziwny» – nie martwcie się tym i pamiętajcie, że ludzie bywają różni 
i «takie typy» pewnie też się zdarzają. 

Odpowiedzcie na to badanie – nie zajmie wam to więcej niż 10 minut, 
a może wnieść sporo do wiedzy o twórczości. Jeżeli po tym zadaniu będziecie 
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mieć wątpliwości, komentarze i pytania, piszcie (tu był zamieszczony adres    
e-mail autora)”. 
 
Próba. Z racji na pilotażowy charakter, badania zdecydowano się przeprowa-
dzić na próbie celowej. Aplikację wraz z opisem badania rozesłano do 70 stu-
dentów i absolwentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzew-
skiej w Warszawie, których adresy znajdowały się w prywatnej bazie danych 
autora. Jednocześnie badanych poproszono o rozesłanie wiadomości do swoich 
znajomych z prośbą o wzięcie udziału w badaniu. Ogółem na badanie odpo-
wiedziały 52 osoby (74% założonej próby), z czego 15 osób otrzymano wiado-
mość od innych badanych. W badanej próbie znalazło się 65% kobiet (N = 34) 
oraz 35% mężczyzn (N = 18). Badani byli w wieku od 18 do 33 lat (x = 23,9;  
s = 2,82). Większość badanych (63%, N = 33) była studentami, część skończyła 
studia (31%, N = 16), trzy osoby jeszcze nie rozpoczęły studiów. Spośród 33 
osób studiujących 18 osób studiowało pedagogikę, 12 – kierunek inny niż pe-
dagogika. 

W związku z tym, że badanie miało charakter eksploracyjny, nie formuło-
wano szczegółowych hipotez odnośnie do każdego ze sformułowanych proble-
mów badawczych. 

Opis wyników 

Procedurę opisu wyników rozpoczniemy od kwestii ważności poszczególnych 
atrybutów, czyli elementów składających się na profil osoby kreatywnej. Na 
rysunku 2 zaprezentowano istotności poszczególnych składowych. 

 
Rysunek 2. Ważność poszczególnych elementów dla profilu osoby kreatywnej 

Aktywność; 38%

Słuchana muzyka; 19%

Wyniki w nauce; 15% 

Zachowanie; 11%

Wygląd; 10%

Płeć; 6%
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Najbardziej istotnym elementem, wpływającym na to, czy ktoś zostanie 
uznany czy też nie za osobę kreatywną, okazała się aktywność, która odpo-
wiada za wybór osób kreatywnych w prawie czterech przypadkach na dziesięć. 
Elementem znajdującym się na drugim miejscu pod względem istotności była 
słuchana muzyka. Warto zwrócić uwagę na dużą wagę tego elementu, bowiem 
w przypadku młodzieży odpowiada on w znacznej mierze za przypisanie do 
grupy społecznej czy też subkultury i bywa istotnym czynnikiem kreowania 
i definiowania tożsamości (zob. np. Rychła, 2004). Stąd też, poprzez fakt słu-
chania takiego a nie innego rodzaju muzyki, wyrażają się nie tylko preferencje 
estetyczne, ale również przynależność do – czasem awangardowych (zob. Pa-
leczny, 1997) – subkultur. Kolejnym elementem w rankingu ważności są re-
zultaty w nauce; jak widać, mają one znaczenie dla faktu, czy uznamy kogoś 
za kreatywnego, czy też nie, choć na razie nie wiadomo, czy oznacza to, że 
preferowani są uczniowie lepsi czy też słabsi. Kolejne – niemal w równym 
stopniu istotne – elementy to zachowanie w szkole oraz wygląd, które mają 
zdecydowanie mniejsze znaczenie dla uznania kogoś za kreatywnego niż ak-
tywność czy też słuchana muzyka. Podobnie niezbyt istotna okazuje się płeć. 

Przed prezentacją bardziej szczegółowych informacji dotyczących użytecz-
ności poszczególnych poziomów, czyli wymiarów w obrębie każdego z atrybu-
tów, w tabeli 1 jest prezentowany procent prostych (surowych) wyborów każ-
dego z poziomów w trakcie badania. Na bazie tych wyborów obliczana jest 
użyteczność każdego z poziomów. W związku z tym, że na każdym ekranie 
prezentowano badanym trzy propozycje, każdy poziom miał szansę zostać 
wybrany średnio w 33% przypadków (gwarantowała to losowość prezentowa-
nych kombinacji). W związku z tym, wykorzystując test χ2, można sprawdzić, 
czy pewne kombinacje nie były wybierane istotnie częściej, niż można tego 
było oczekiwać (a więc z częstotliwością istotnie większą niż 1 do 3). 

Interakcje pomiędzy atrybutami nie są prezentowane w tabeli 1, gdyż 
w żadnym przypadku nie osiągnęły one progu statystycznej istotności. Mamy 
natomiast do czynienia z kilkoma istotnymi efektami głównymi i – równie 
interesującym – brakiem zależności w niektórych przypadkach. Jak widać, 
kobiety i mężczyźni byli uznawani za kreatywnych z jednakową – losową – 
częstotliwością, podobnie nie obserwujemy istotnych statystycznie różnic 
w odniesieniu do zachowania – najczęściej za kreatywne były uznawane osoby 
uzyskujące bardzo dobre i poprawne oceny z zachowania, ale różnice są nie-
istotne statystycznie. W przypadku słuchanej muzyki okazało się, iż za naj-
bardziej charakterystyczną dla osób kreatywnych uznawano hip-hop oraz 
heavy metal, zdecydowanie rzadziej wybierano muzykę poważną, odrzucano 
disco polo. Fakt przewagi współczesnych młodzieżowych form muzycznych nad 
muzyką poważną może świadczyć o tym, iż w wizerunku osoby kreatywnej 
istotną rolę odgrywa nonkonformizm i bunt kojarzony z hip-hopem i „ciężką” 
muzyką metalową. Okazało się też, iż za najbardziej charakterystyczne dla 
osób kreatywnych uznawano pisanie wierszy, uczestnictwo w kółkach plas-
tycznych, nieco rzadziej grę na gitarze i występowanie w zespole muzycznym. 
Najrzadziej za kreatywne uznawano osoby uprawiające sport bądź też nie 
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podejmujące żadnej szczególnej aktywności. Istotnie częściej, niż wynikało to 
z rozkładu losowego, uznawano za osoby kreatywne bardzo dobrych i dobrych 
uczniów oraz osoby wyróżniające się wyglądem, tj. częściej osoby z czerwonymi 
włosami czy też kolczykiem w nosie niż osoby schludne.  

 
Tabela 1.  

Oczekiwane i rzeczywiste procenty wyborów poszczególnych poziomów 

Atrybut Poziom 
Oczekiwany 

procent 
wyborów 

Rzeczywisty 
procent 

wyborów 
χ2 df p 

chłopiec 33,33% 33,33% 
płeć 

dziewczyna 33,33% 33,33% 
0 1 n.i. 

słucha hip-hopu 33,33% 40,20% 
słucha heavy metalu 33,33% 39,12% 
słucha disco polo 33,33% 18,67% 

słuchana  
muzyka 

słucha muzyki poważnej 33,33% 35,38% 

35,15 3 <0,01 

brak aktywności 33,33% 8,81% 
pisze wiersze  33,33% 52,04% 
gra na gitarze 33,33% 39,64% 
chodzi na kółko plastyczne 33,33% 47,30% 
bierze udział w akademiach 
szkolnych 33,33% 27,63% 

występuje w zespole  
muzycznym 33,33% 39,11% 

aktywność 

uprawia sport 33,33% 19,07% 

97,38 6 <0,01 

bardzo dobry uczeń 33,33% 41,35% 
dobry uczeń 33,33% 38,46% 
przeciętny uczeń 33,33% 32,37% 
słaby uczeń 33,33% 26,28% 

wyniki  
w nauce 

bardzo słaby uczeń 33,33% 28,21% 

15,67 4 <0,01 

zachowanie bardzo dobre 33,33% 34,94% 
zachowanie dobre 33,33% 33,97% 
zachowanie poprawne 33,33% 34,94% 
zachowanie nieodpowiednie 33,33% 29,49% 

zachowanie 

zachowanie naganne 33,33% 33,33% 

1,90 4 n.i. 

bardzo schludny/schludna 33,33% 26,35% 
czerwone włosy 33,33% 36,73% wygląd 
kolczyk w nosie 33,33% 36,92% 

11,43 2 <0,01 

Od prostych wyborów do użyteczności 

Powyżej zaprezentowano jedynie proste wybory dokonywane przez badanych, 
natomiast zasadniczą zaletą i wynikiem badań typu conjoint jest możliwość 
obliczenia użyteczności każdego z poziomów, tj. znaczenia każdego z poziomów 
w obrębie atrybutu dla ogólnego wizerunku osoby kreatywnej. Jak wspomnia-
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no wyżej, procedura taka zostaje dokonana z wykorzystaniem szeregu analiz 
regresji, w rezultacie zaś otrzymuje się wartości użyteczności każdego 
z poziomów sumujące się do 0 w obrębie atrybutu (zero-centered)1.11W tabeli 2 
przedstawiono użyteczności każdego z poziomów. 

Okazuje się, iż najwyższą użyteczność mają trzy poziomy związane z atry-
butem „aktywność”: pisanie wierszy, udział w kółku plastycznym oraz granie 
na gitarze, zdecydowanie niższą – kolejne elementy: bycie dobrym uczniem, 
występowanie w zespole muzycznym i słuchanie hip-hopu oraz heavy metalu. 
Najmniejszą użytecznością – z ujemną wagą przy charakteryzowaniu osoby 
kreatywnej – cechowały się takie poziomy, jak brak aktywności (poziom ten 
nie był rzecz jasna prezentowany badanym jako brak aktywności, w tym miej-
scu w profilu pojawiało się puste miejsce), uprawianie sportu, słuchanie disco 
polo, bycie słabym uczniem oraz schludny wygląd. Warto zauważyć, iż bycie 
bardzo słabym uczniem okazuje się bardziej charakterystyczne (użyteczne) dla 
osoby twórczej niż bycie uczniem słabym. Może to wskazywać na fakt, iż 
w percepcji badanych osoba ucząca się bardzo słabo jest bardziej wyróżniająca 
się i mogąca uchodzić (zapewne również za sprawą innych elementów) za kre-
atywną niż słaby uczeń. Podobną zależność widać również w przypadku zacho-
wania – zachowanie naganne okazuje się „bardziej użyteczne” niż zachowanie 
nieodpowiednie, podobnie zachowanie poprawne jest „bardziej użyteczne” niż 
zachowanie bardzo dobre. 

Na bazie obliczonych użyteczności cząstkowych dokonano sumarycznego 
wyliczenia wartości użyteczności wszystkich 4200 możliwych do uzyskania 
profili. Zakres ich użyteczności wynosił od -15 (w przypadku profilu osoby 
najmniej kreatywnej) do +9 (w przypadku osoby najbardziej kreatywnej). 
Okazało się, iż profilem z najwyższą wartością użyteczności, tj. najlepiej dopa-
sowaną do charakterystyki osoby kreatywnej, był chłopiec słuchający hip-hopu 
i piszący wiersze, bardzo dobry uczeń, ale z zachowaniem poprawnym i czer-
wonymi włosami, zaś najmniej kreatywną osobą – słuchająca disco polo i słabo 
ucząca się dziewczyna, bardzo schludna, ale z nieodpowiednim zachowaniem 
i nie podejmująca żadnej szczególnej aktywności.  

Ranking profili pokazał też kilka zaskakujących kwestii. Mianowicie nie-
które zdroworozsądkowe elementy charakterystyki osób kreatywnych czy też 
zdolnych (na przykład słuchanie muzyki poważnej) zajmują względnie odległe 
miejsca. Profil osoby słuchającej muzyki poważnej pojawił się dopiero na 34. 
miejscu (pierwsze 33 pozycje to osoby słuchające hip-hopu i heavy metalu), 
osoba schludna pojawiła się w rankingu dopiero na 247. miejscu, przeciętny 
uczeń na pozycji 195., ale już osoba zachowująca się nagannie na miejscu 78., 

                                                 
1 Proste wybory nie są wystarczające z kilku powodów, przede wszystkim jednak 

z tej racji, że (co zapewne dostrzeże uważny czytelnik) całkowita liczba możliwości 
w badaniu wynosiła 4200, zaś całkowita liczba ocen – 52 (liczba respondentów) x 10 
(liczba ekranów) x 3 (liczba profili na ekran) –  „jedynie” 1560. W rezultacie należało 
przewidzieć pozostałe opcje, z wykorzystaniem zaawansowanych, a pominiętych w tym 
miejscu procedur analitycznych. 
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podczas gdy osoba słuchająca disco-polo dopiero na 1031. miejscu, a osoba 
uprawiająca sport – na 2018 miejscu.  

 
Tabela 2.  

Użyteczność poszczególnych badanych poziomów 

Atrybut Poziom Użyteczność Zakres 

chłopiec -0,05 płeć 
dziewczyna -0,05 

00,11 

słucha hip-hopu -1,47 
słucha heavy metalu -1,38 
słucha disco polo -3,71 

słuchana mu-
zyka 

słucha muzyki poważnej -0,87 

05,18 

brak aktywności -7,31 
pisze wiersze -4,32 
gra na gitarze -1,89 
chodzi na kółko plastyczne -4,07 
bierze udział w akademiach szkolnych -0,64 
występuje w zespole muzycznym -1,54 

aktywność 

uprawia sport -3,87 

11,63 

bardzo dobry uczeń -1,82 
dobry uczeń -1,27 
przeciętny uczeń -0,05 
słaby uczeń -1,88 

wyniki 
 w nauce 

bardzo słaby uczeń -1,17 

03,69 

zachowanie bardzo dobre -0,42 
zachowanie dobre -0,02 
zachowanie poprawne -0,57 
zachowanie nieodpowiednie -0,65 

zachowanie 

zachowanie naganne -0,32 

01,22 

bardzo schludny/schludna -1,48 
czerwone włosy -0,79 wygląd 
kolczyk w nosie -0,69 

02,27 

 
W pierwszej setce znalazło się 53 chłopców i 47 dziewcząt, 15 osób słucha-

jących muzyki poważnej, 45 – hip-hopu i 40 – heavy metalu. Było tam też 56 
osób piszących wiersze, 44 chodzące na kółko plastyczne, 29 dobrych i 71 bar-
dzo dobrych uczniów, 24 osoby z zachowaniem poprawnym, 8 z zachowaniem 
nagannym, 16 z zachowaniem dobrym i 52 osoby z zachowaniem bardzo do-
brym; 47 osób miało kolczyk w nosie, 53 – czerwone włosy.  

Ostatnia setka (miejsca od 4100 do 4200, 51 dziewcząt i 49 chłopców) to 
osoby słuchające disco polo (wszystkie 100 osób), 8 osób uprawiających sport, 
92  osoby nie podejmujące żadnej aktywności, 36 słabych, 16 przeciętnych, 
9 dobrych i 39 bardzo słabych uczniów. Znalazło się też tutaj 15 osób z zacho-
waniem poprawnym, 26 osób z zachowaniem nieodpowiednim, 23 osoby z za-
chowaniem nagannym, 20 osób z zachowaniem dobrym i 16 osób z zachowa-
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niem bardzo dobrym; 24 osoby miały kolczyk w nosie, 22 czerwone włosy, po-
zostałe 54 osoby to osoby bardzo schludne. Procent osób znajdujących się 
w pierwszej i ostatniej (42.) setce jest prezentowany w tabeli 3.  
 

Tabela 3.  
Procent poszczególnych poziomów w pierwszej i ostatniej setce 4200 wyróż-
nionych profili 

Atrybut Poziom 
Pierwsze (1.) 

sto profili 
(profile 1-100) 

Ostatnie (42.) 
sto profili  

(profile 4100-4200) 
chłopiec 53% 49% płeć 
dziewczyna 47% 51% 

  100% 100% 
słucha hip-hopu 45%   
słucha heavy metalu 40%   
słucha disco polo   100% 

słuchana 
muzyka 

słucha muzyki poważnej 15%   
  100% 100% 

brak aktywności   92% 
pisze wiersze 56%   
gra na gitarze     
chodzi na kółko plastyczne 44%   
bierze udział w akademiach szkolnych     
występuje w zespole muzycznym     

aktywność 

uprawia sport   8% 
  100% 100% 

bardzo dobry uczeń 71%   
dobry uczeń 29% 9% 
przeciętny uczeń   16% 
słaby uczeń   36% 

wyniki 
 w nauce 

bardzo słaby uczeń   39% 
  100% 100% 

zachowanie bardzo dobre 52% 16% 
zachowanie dobre 16% 20% 
zachowanie poprawne 24% 15% 
zachowanie nieodpowiednie   26% 

zachowanie 

zachowanie naganne 8% 23% 
  100% 100% 

bardzo schludny/schludna   54% 
czerwone włosy 53% 22% wygląd 
kolczyk w nosie 47% 24% 

  100% 100% 
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PODSUMOWANIE, DYSKUSJA I WNIOSKI 

Celem prezentowanych badań była próba innego niż do tej pory podejścia me-
todologicznego do badania postrzegania osób kreatywnych. Wybrano w tym 
celu metodologię choice-based conjoint, zestaw technik wysofistykowanych 
analitycznie, ale prostych i atrakcyjnych dla osoby badanej.  

Badania pozwoliły na rekonstrukcję głównych elementów wizerunku        
osoby kreatywnej opartą zarówno na informacjach zawartych w literaturze 
przedmiotu, jak również w zdroworozsądkowych przekonaniach uzyskanych 
w czasie zogniskowanego wywiadu grupowego. W istocie mowa więc o ukry-
tych teoriach twórczości, czy też społecznych reprezentacjach kreatywności. 
W związku z tym, że społeczne reprezentacje oddają podzielane przekonania, 
ich rekonstrukcja pozornie nie wnosi wiele nowości do rozumienia problema-
tyki – jest raczej swoistą kodyfikacją i potwierdzeniem tego, co i tak wiadomo. 
Ze zbliżoną sytuacją mamy do czynienia także w tym przypadku. Okazało się, 
że tym, co przede wszystkim powinno być uznane za konstytutywny składnik 
kreatywności (lub raczej charakterystykę osoby kreatywnej), jest aktywność. 
Wydaje się to zgodne z poglądami Hocevara (1981), który pisząc o metodach 
diagnozowania potencjału kreatywnego i dokonując przeglądu dziesięciu róż-
nych metod pomiaru, stwierdził w końcu, iż z największą trafnością mamy do 
czynienia, gdy bierzemy pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia jednostki oraz 
jej zaangażowanie w realizację swojego hobby. Również na poziomie ukrytych 
teorii kreatywności jesteśmy skłonni uważać za osobę bardziej kreatywną 
kogoś, kto pisze wiersze, chodzi na kółko plastyczne czy też zajmuje się muzy-
ką. Widzimy więc na tym przykładzie, że kreatywność wciąż łączona jest 
z twórczością oraz jej podstawowymi dziedzinami, tj. literaturą, sztuką i mu-
zyką. Osoba uprawiająca sport jest być może aktywna, ale nie jest to aktyw-
ność charakterystyczna dla kreatywności.  

Istotnym elementem charakterystyki osoby kreatywnej jest słuchana 
przez nią muzyka – zmienna o charakterze w dużej mierze socjologicznym, 
prawie nie analizowana w studiach nad kreatywnością. Uznano jednak, że 
muzyka, jako element stylu życia i dookreślania tożsamości młodych ludzi, 
jest niezmiernie istotna oraz dystynktywna, co okazało się tropem słusznym. 
W percepcji badanych osób osoba kreatywna to raczej ktoś, kto słucha muzyki 
hip-hopowej i heavy metalowej niż muzyki poważnej czy disco polo. Wydaje 
się, iż rezultat ten powinien być interpretowany w kategoriach asocjacji wią-
żących się z wymienionymi rodzajami muzyki – większe wartości użyteczności 
młodzieżowych rodzajów muzyki mogą oznaczać, iż w percepcji badanych oso-
ba kreatywna to ktoś nonkonformistyczny, wyróżniający się i niehołdujący 
tradycyjnym wartościom – również estetycznym – wyrażanym chociażby przez 
muzykę poważną. Osoby kreatywne są postrzegane jako dobrzy i bardzo do-
brzy uczniowie, co stoi w zdecydowanej sprzeczności z wieloma danymi uzna-
jącymi, że uczeń twórczy to taki, który ma kłopoty z nauką. Trudno stwier-
dzić, w jakim stopniu dobre wyniki w nauce należy wiązać z charakterystyką 
ucznia kreatywnego, a w jakim jest to efekt „halo”, sprawiający, że osobie kre-
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atywnej przypisywane są pozytywne cechy i osiągnięcia. Wydaje się jednak, iż 
słuszniejszy jest trop upatrujący w dobrych rezultatach w nauce charaktery-
styczny element profilu osoby twórczej. Mało istotne dla wizerunku kreatyw-
nej osoby okazały się: jej zachowanie w szkole, wygląd czy płeć. Nie oznacza to 
jednak, że nie zaobserwowano interesujących zależności również w odniesie-
niu do tych wymiarów. Najwyższą wartość użyteczności w wymiarze „zacho-
wanie” dało się zaobserwować w przypadku osób z poprawnym i bardzo do-
brym zachowaniem, co mogłoby wskazywać na to, iż osoba kreatywna, taka 
jak postrzegają ją ludzie, w warunkach szkolnych równie dobrze może zacho-
wywać się bardzo dobrze, jak i jedynie poprawnie. W odniesieniu do wyglądu 
takiej osoby – który, obok płci, jest najmniej ważnym atrybutem – okazało się, 
iż do uznania kogoś za osobę kreatywną skłania raczej niekonwencjonalny 
i nonkonformistyczny wygląd (kolczyk w nosie, czerwone włosy) niż wygląd 
wskazujący na tradycjonalizm i grzeczne zachowanie (bardzo schludny/schlu-
dna). Podobnie w odniesieniu do płci można było zauważyć nieznacznie więk-
sze znaczenie poziomu „mężczyzna” niż „kobieta”, choć różnice nie były istotne 
statystycznie. 

Należy pamiętać, iż uzyskane rezultaty w znacznej mierze zależały od 
elementów wziętych pod uwagę przy planowaniu badania. Stąd też przedsta-
wiony model należy traktować raczej jako eksperymentalne ukazanie możli-
wości innego podejścia metodologicznego niż wykorzystywanie Likertowskich 
skal czy metod jakościowych – podejścia obiecującego, bo całościowego, z pew-
nością jednak nie pozbawionego ograniczeń. Wzięte pod uwagę atrybuty były 
jedynie dyskusyjną propozycją; być może należało uwzględnić inne potencjal-
nie istotne elementy, jak na przykład poczucie humoru, zainteresowania itp. 
Zaproponowane atrybuty i poziomy były więc pewnym kompromisem i wstęp-
ną sugestią – wydaje się, iż wartą rozwijania, poprzez usunięcie mało istot-
nych atrybutów i uzupełnienie listy o inne elementy wizerunku osoby kre-
atywnej. W dalszych badaniach szczególnie istotne powinno być sprawdzenie, 
czy wizerunek osoby kreatywnej, ważność atrybutów i istotność elementów 
różnią się istotnie w pewnych podgrupach – na przykład wśród nauczycieli 
i rodziców, specjalistów i laików, osób różniących się wykształceniem, pocho-
dzeniem społecznym itp. Kwestie te zostaną podjęte w badaniach prowadzo-
nych na większej i bardziej reprezentatywnej próbie. 
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