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ROLĄ KREATYWNOŚCl W REDUKOWANlU UPRZEDZEŃ

przedrniotem pięciu badań składających się na doktorat był związek miedzy kreatywnoŚcią

myślenia a stopniem uprzedzeń wobec grup mniejszościowych" Badania miałY charakter

korelacyjny lub eksperymentalny" W trzech badaniach eksperymentalnych {eksPerYment l, ll i

V) stymulowano kolejno poszczególne czynniki kreatywnoŚci myŚlenia a więc: twórczej

wyobraźni, myślenia dywergencyjnego, oraz giętkości poznawczej a następnie mierzono

sytuacyjny poziom uprzedzeń, ksenofobii i dystansu społecznego wobec osób z odmiennYch

grup etnicznych, W dwóch badaniach korelacyjnych obserwowano związek miedzy wybranYmi

składnikami kreatywnościjednostki a poziomem jej uprzedzeń wobec odmiennych kulturowo

grup



W eksperymencie 1stwierdzono ze sĘmulowanie twórczej wyobraźni zmniejsza uprzedzenia i

ksenofobię oraz poczucie dystansu wobec ,,obcymi" kulturowo kategorii osób. W badaniu 2

uzyska no podobne rez u łtaty po styrn ulowan i u rnyśl en i a dywergencyj nego,

W trzecim eksperymencie stymulowano kolejny wazny czynnik kreatywnoŚci: giętkoŚc

poznawczą, nie uzyskano jednak bezpośredniego efektu tej manipulacji ale zaobserwowano

oczekiwaną korełację między mienoną po manipulacji giętkością a kreatywnoŚcią. W

eksperymencie tym stwierdzono podobne, silniejsze, korelacje miedzy płynnoŚcią i

oryginalnością myślenia a otwartością na odmienność.

W dwóch badaniach korelacyjnych uzyskano wyniki zgodne z hipotezę. RÓznie mierzona

kreatywność myślenia koreluje pozfiwnie w otwartością na ,,obcość" społeczną, RÓwnież

metaanaliza uzyskanych danych we wszystkich powyzej wymienionych badaniach potwierdzają

konkluzję.

Ocena i dyskusja: badania, analiza wyników, interpretowanie

Badania zostały zaplanowane i przeprowadzone zgodnie z wszystkimi wymogami

metodologicznymi. Równiez analiza wyników spełnia wszystkie wymogistatystyczne,

W rozbudowanej i wnikliwej dyskusji wyników Autorka koncentruje się głównie na fakcie

niezbyt silnych statystycznie efektów zastosowanych oddziaływań a takze niewysokich

korelacjach miedzy składnikami kreatywności a uprzedzeniami, Wydaje mi się ze na uzyskane

wyniki mozna jednak spojrzeć inaczej. Warto zwrócić przede wszystkim uwagę ze uprzedzenia

i negatywne postawy wobec innych grup społecznych nie powstają w wyniku poznawania i

myśłenia jednostki o danej kategorii ludzi. Są najczęściej wynikiem przekazywanych społecznie



stereotypów, najczęściej z dużym ładunkiem wartoŚciującym i ernocjonalnyrn a ubogim

poznawczym, Stereotypy takie są podtrzymywane i wzmacniane społecznie. Ustosunkowanie

się do ,,innego" determinowane stereotypem nie sprzyja samodzielnemu myŚleniu,

zdobywaniu nowych, prawdziwych informacji. Badania socjologiczne sugerują, ze skuteczną

metodą obniżania uprzedzeń i skracanie dystansu jest bezpośredni kontakt jednostki innyrni;

np. bezpośrednie kontakty z Ukraińcem, Zydem, muzułmaninem, Naturalne eksperYmentY M.

Sherifa |realistic conflicttłłeory) pokazały ze wykonywanie wspólne pracy nad jakimŚ projektem

{np. budowanie mostu prze.z skautów) redukuje uprzedzenia wobec osób Z gru9

rnniejszościowych. W takim kontekście mamy bowiem większe szanse na rnyŚlenie i

poZn awanie ,,innego" - współpracującego z nami partnera,

W recenzowanych badaniach uczestnicy proszeni byli o ustosunkowanie się do okreŚlonej,

odmiennej kulturowo grupy. Badani mieli wyrazic w ankiecie stosunek do społecznie

stereotypizowanej kategorii ludzi przez zaznaczenie krótkiej odpowiedzi na skalach. W tej

sytuacji rola zbiorowego stereotypu powinna być {może być) silna a znacznie stabsza rola

chwilowej nawet refleksji, Eksperymentalne ćwiczenia podnoszącego oryginalnoŚĆ myŚlenia

mogłoby mieć w tych warunkach ograniczony efekt, Społecznie ugruntowana stereotypizacja

,,innych", powinna być oporem przed doraźną choćby modyfikacją postaw poprzez trening

kreatywności.

Dlatego trzeba docenić uzyskanie przez doktorantkę istotne (choĆ niezbyt silne} negatywne

korelacje poziomu kreatywności z uprzedzeniami a takze zaobserwowane przez Nią pozytywne

efekty stymulowania kreatywności, Mozna przypuszczacże waznym czynnikiem sprzyjającym

wystąpieniu tej zalezności i efektów odziaływania był cechy badanej kategorii osób, BYli to

studenci i młodziez licealna z dużego europejskiego miasta, W swojej dyskus.ii Pani Groyecka -



Bernard bardzo słusznie zwraca uwagę na mozliwy moderujący charakter tej PoPulacji w

zaobserwowanych wynikach, Doraźna (wzbudzona eksperymentalnłe) tendencja do

kreatywnego rnyślenia miałaby w tych warunkach większe zastosowanie. Dotyczy to równiez

zaobserwowanego związku między poziomem kreatywności a postawami wobec,,obcYch".

W ramach projektu doktorskieg<l wykonano ponadto dwa badania korelacyjne w którYch

związek rniedzy siła czynników a kreatywnością korelowała istotne ujemnie z uPrzedzeniami.

W tym przypadku związek ten wygląda na silniejszy niz w eksperymentach w których doraŹnie

wzmacnia się kreatywność. W tym prżypadku badany bowiem był związek międzY ogólną

dyspozycję * umiejętnością i prawdopodobnie tendencją do myŚlenia kreatywnego - a większą

poznawczą otwartością na obcość. Jest prawdopodobne że bardziej kreaĘwna jednostka jest

bardziej odporna na funkcjonujące w jej otoczeniu stereotypizacje i uprzedzenia wobec obcych

grup, Łatwiej jest jej bowiem uruchomić i wykorzystaĆ bardziej kreatywne - to znaczy nP,

alternatywne - definiowanie zachowań i cech osób z grupy naznaczonej negatYwnYmi

stereotypami i uprzedzeniami, Przy takiej interpretacji wynik powyższych korelacji jest waŻny

dla Autorki, Pozytywnie weryfikuje bowiem Jej oczekiwanie, ze kluczowe składniki kreatywnoŚci

pozwalają wyzwolić się ze stereotypizacji i negatywnego ustosunkowania się do innoŚci. ldąc

tropem razważań doktorantki, być moze praktycznym zastosowaniem Jej wynikÓw bYłYbY

treningi kreatywności w których pracowano by nad rozwiazywaniern problemów osób z

,,odmiennych" grup, ewentualnie równiez z udziałem takich osób.

Konkluzja

Tematyka badań doktorskich jest nowatorska, Nie ma zbyt duzo rozwazań, a tym bardziej

badań, nad wpływem kreatywności myślenia na siłę uprzedzeń wobec ,,innoŚci" kulturowej.



Badania doktorantki wpisują się dobrze w zary§owujący się trend badań i propagowania

społecznie cennych i waznych konsekwencji kreatywności a także oddziaływań ją

zwiększających" Wprowadza do nich nowy temat i empiryczne fakty. Doktorantka

przeprowadziła serię przemyślanych teoretycznie i metodologicznie badań eksperymentalnych

i korelacyjnych. Uzyskane dane poddała trafnie dobranym, zawansowanym procedurom

statystycznym. Wyniki analiz są poprawnie zinterpretowane. Dostarczają przesłanek

teoreĘcznych i metodologicznych dla kontynuacjitych waznych poznawczo i społecznie badań,

Biorąc to pod uwagq bardzo pozytywnie oceniam pracę doktorską Pani Agaty Groyeckiej-

Bernard i wnoszę o dopuszczenie jej Autorki dla dalszych etapów przewodu doktorskiego.
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