
PrzYPuŚĆmY , że maszzdefiniować termin inteligencja, Jakie rc:clzalezachowań włączyłbyś
do swojej definicji7 Pomy§] o własn,vch doświadczeniach. Jak to bvło, gdy rozpoczynałeś
naukę szkolną? Jak to b,vło, gdv podejmowałeś swoją pieru,szą pracę? Jest bardzcl
prawdopodobne, ze twoje zachowania w tych i innych sytuacjach byĘ określane jako
inteligentne lub nieinteligentne - mądre lub niemądre. Gdy takie określenia uą.wane są
w codziennej rozmorł,ie, mają względnie nieliczne konsekwencje, Jednak wl,stępuje wiele
sytuacji, w których to, czy twoje zachowania są uwazane za inteligentne, czy też za
nieinteligentne, ma znaczenie, Na przykład jeśli dorastałeś w Stanach Zjednoczonvch,
prawdopodobnie twój ,,potencjał" b),ł mierzonv juz w młodym wieku, §( większości
okręgów szkolnvch nauczyciele i administratorzy oświatv dążą do pomiaru inteligencji
dzieci w mozliwie wczesnym wieku. Nalczęścicj cz},nlą to w celu jak najlepszego
doPasowania wymagań do możlirł,ości uczniórłł Ale, jak zapewne zauważvłeś, życie luclzi
CZęSto ujawnia wpł,\ry/ pomiaru inteligencji w obszarach zdecydowanie wykraczającl,ch
poza szkołę.

UU tYm roEdlialo zajmiemy się podstawami pomiaru inteiigencji oraz 1ego sttl-
sowaniem. Dokonamy przeglądu wkładu psychologów do baclań nad różnicami indy-
widualn,vmi w zakresie inteligencji. Omówimy takze kontrowersje, jakie roclząsię niemal
nieuchronnie, gdy ludzie zaczynają interpretować te różntce, Naszvm celem będzie
ukazanie,jak funkcjonulą testy inteligencji, co decvduje o uz}teczności róznego rodzaju
testów i dlaczego nie zawsze tesq/ funkcjonują tak, jak powinnv. Zakończymy własnymi
uwagami na temat pomiaru ps,vchologicznego w społeczeństwie.

Zaczntemy od krótkiego przeglądu zagadnień związanych ze stosowaniem pomiaru
psychologicznego.
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Pomiar psyehologicuny (p-§},óologlca1 asses.s-nlenr)

cllznacza trykofzystrryl,enie określonvch proceclur t,e-

storł,ania clo clokonania oceny zdrllności, zachorł,ań

i inchryv,iclualnych cech ludzi. Pclmiar psyc[9]6g1"-

py jest często określanv jako miara różnic incllnvidu-

alnvch, gclvż lviększtlść pomiarti§, ()cenia, v, jakirn

stopniu clana jeclnostka jest r;dmienna ocl innvch

ludzi lub pociobna clo nich pod jakimś n,zglęclem,

zal'tlmzai miem1, się szczegcibrvo podstawrlłl rn i ce-

chami testowani,.t psvchologicznego, naszkic u j cnrr,

historię pomiaru. Ten szkic histonczn pclmrlże ci

zarówno zrozu nri eć zas tos rlw tt-lix o l,xz ugrJn lczenia

pomiaru, jak i prz,vgotule cię clo zajęcia stanolviska

wobec niektórl,cl-i aktualrrvch kontrowersj i,

Pomiar psychologierny (psychologica,1 assessmenl)

zastosowanie specjalisq,czn,vch procedur c1o ocen,v

zclolności, zachoneń i indywidualnvch cech 1udzi,

Historia pomiaru

Rozrł,ćli iormalnvch testór,v i proceclur pomilrrlt

riprlwszechnił się rł, zachoclniej psychologii stosun-

korvo nieciawno, na początku XX w. Jednak na clłu-

go. zanim psvchologia zachrlclnia zaczęla twtlt:zvć

test.v clo clcenv 1udzi, techniki pomiaru br4y już c,l-

clzicnntlścią w Chlnacir. Ponacl ,i tvs. 1at temu zasto-

Sowen() tam nryrafirrowan\I progranr t,estclrvrnia

słuzb qłvilnvch - urzęclnicv n-,u.'.'' cc) trz_y lata nł,-

kazr.wać slł,ole kclmpetencje w trakcie ustnego eg-

zaminu, Dwa t.vsiące 1at później, za pan()wania

ci,vnastii Han, stosrlrvano pisemne testv dla słuzb

clm,ilnl,ch, abv sprawcizać: ich kompetencje lv zakre-

sie pralł,a, u,tljskowości. rcllnictrła i geografii, Za

panclwania civnastir Ming ( 1368- 1,614). urzędnic.v

publiczni bvli qvbierani na poclstawie slvclich

osiągnięć w trzech etapach obiektrłvnej proceclury

selekc,vjnej. Pier-wszy etap egzaminćlw, był prze-

prowaclzanv na szczeblu lokalnym, Czteru procent

osób, które zclał,v ten egzamill, musiało poddać się

clrugienru etapc.x,vi: clziewięć clni i nocv egzaminów

pisertnych q, post2ci esejólv ze znajomości klas,v-

kćlur Pięć procent tvch, ktćltz1, zdali. byicl dopr,rsz-
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czany ch do ostatniego etapu, przeprowadzanego

wstoliry,
Chińskie procedury selekcji zostŃ opisane

przezbrytyjskich dyplomatów i mtsjonarzy na pŁ-F

czątkuXD(w. Zmodyfikowane wersje tego systemu

zostŃy szybko wprowadzone przęz BryĘjczvkó*,

a później przez Amerykanów do selekcjonowani,r

personelu słuźb cywilnych (Miggins, 1973),

Kluczową postaclą dla rozlvolu testowania inte]:-

gencji na zachodzie był Anglik, pochodząq z slż-
szych sfer, sir Francis Galton (1822-1911), Jęc
praca Herediary genius Qziedziczny geniusz), opr:-

blikowana w 1869 r., silnie wpĘnęła na mlćlenie

o metodach, teorii i praktyce testowania. Galton, d,l

leki kuzyn lśarolaDarwtna, spróbował zastosoł,ać ie-

go teorię ewolucji do badanialudzkich zdolności

Interesowało go, jak t dlaczego llldzie różnĄsię p1,1c

tym względem. Zastana-wtń się, dlaczego nielcórn-

Iudziesązdolniiosiąająslkces - jak on sam - pG:-

czas gdy liczni inni nie,

Galton jako pierwszy sformułował cztery ważne

zasady doqczące pomiar-u inteligencji, Po pientsze,

uvłńń,żeróznicewzalłesieinteligenc jisąmierza--

ne (kwantyfikowalne) w kategoriach poziomóti

inteligencji. Inaczej mówiąc, możliwe jest pmpl<r-

wanie v/artości liczbowych odróżntających pożorn",

inteligencji poszczególnych osób. Po drugie, różl,
ce występu j ąc e mięCtn1 ludźmi obruzuje tzw, krzl=
dzvvonowa- maiąone charukter rozlładu noffrl.;--

nego. Na kląłve j rozWadu normalnegowyniki rrielr-

uości|udzi plasują się pośrodku, a mńĄjest wynilrln

osób na |łańcachgeniuszu lub upośledzenia uml,

słowego (do kr4,vej tej powrócimyw dalszej czp,
r ozdzialu) . P o trzecie, inteligencj a czy zdolności umr,

słowe, mogąbyć mierzone za pomocą obiektyrrnvc:

testóW w których nakńde pltanie jest tylko jedr::

,,poptawna" odpowiedź.Ipo cnłart? stopień, rr- t"-

kim dwa zęstary wyników testóv/ są ze sobą pr-

wiązane, może być określony dziękt procedunt

staLysrycznej, którą Galton nazlvń korelaĘą, k
poglądy ol<azah się mieć :.rwńąwarlośÓ

Niesteq/ Galton sformułował także liczne idee

któreo\<azałysięznaczniebardziejkontrov/ersrinc
Na pr4rL,Jad sądzł, że geniusz podlega dzłedńae,

niu.'§fledług niego talent czy wybitność sąprzeL<arł

wane rcdzinnie ; wychowanie ma zń rylko minimab,



-' rl3 inteligenc]ę, Inteligencia, jego zdaniem, logicznego. Abv clokłacinie uvjaśnić szerokie zastos(>" I\ iąz,ana Z Pfzystosowaniem gatunku, w ro- wanietychzzLsacl,ptzlłvołamyzarć,*ropą,kład,vclo_
-']]iu Darwina, i rv irkiś sprlsÓll ostatecznie q/CZąCe tesklwania inteligencji, jak i pochoclzące' 
-' (cią t-lloralną jedrrostki, Ga]ton clązył do usta- z'inn"łch tlzieclzinpomiaru p.sl.choJogicznego.-l']]iź]. jako podstawy-politl,ki publicznej, polęcia 

uŁlLlrzlll PUI.L]aI u P,5}rCn(

,g.,net\cznie rłłzszych'' i,,nizszlch''. Zainicio- n*, r i
-.,ll e rlgeniczn1,, gJoszącv,ze gatr:nek lu.irk ,;; ffiZetelnOŚĆ

: :illĆ udoskona]onv clziękizastosonaniu teorii Jak pamięta sz z rozdz.2, rxetetnoś ć (reliabitity)''-'ji cicl zachęcania biolo€;icznie lePszyń luclzi utńn, *;nr.r- stopniu nlożnautać,że clane narzę_'',llnaŻanja się, i do zniechęcanialurlzibiolo ari" po,r,i-,, il:;;;;:;rl[ Jeżelt trzy razy]- gorszYch dcl Posiaclania potonsfił". Galton w ciągl-t jJ;.qÓ;;;ffi;!;i:., na srł,oją wagę',.;jir',i,!ii:ffi-ĘJ:?j j|;il*i*::: +;|,;; i zakńclyn raz;m|otoz. ci ona innącle nle- rłzrtość, można sądzić, ze nie działa sprawnie. Po-' ''':lrłitlne' wobec- 
_stoPnioweg o rlgraniczania wierny, że jestona nierzete lna, gdyżnie mozna li_' --l las\''" (Galton, 1907, s, 200, rłYcl, oĄ'g, 1883), crye na to, że claspólne wyniki. Oczywiścle, jezeli

zjesz ci':fit1, posiłek międąl dwoma wazeniami, nie-axie waŻne idee dotYczące Pomiaru inteticlencji powinieneś clczekiwać, że svagapokaze to samo,: '- : słje się Slr Francisowi cittonowi rl szz-ió1 li) ó;).l, ze oceniać, czy clane narzędz,iepomia_

: kontrolversllrre poglącly zclsta]v następnie ;:ii:::::T7ił;:|:Z#,']',],:X',1T,:T.]'".;'j'--cPto\\Źneiroz'inięte PneztYth,któtzYtrł'ier- Prosty sposób ,t*la..lrar,iu, czy clan1. test jest''-e intelektua]nie 
"łzsza rasa poR'illn e rozprze- zeteinr1 polega na objiczeniu rzetelności test-retest- ::liać się kosztem luclzi z ,,niższvmi'' unrl.słami. (test-re'test rc]nbi]ity) -'mrarT korelacji między rłvni-':- 

'-] ^'olenników 
tlrch iclei bvli amen,kańscyps1. kami t.vch ,r.".n'".oo;il:;rn-i teście, prze,,gorł.ie Gocldard iTerman, któr1,61teorie pzecl- o,n*n.lro,.,ńffi].i';ż,n'l|nril,*.nr".h czasu..i,5iiTil'-#'iŚcie nazistorłskiPrnrłritlca b"ro,,rr'.'retelny test cla współczr,nnik korelacji

=;.H;::,::,,o.,u,oł,,;ff 
iff J,*l;1?#:i:,:,T,li-i j;11":"#*Jh[*Ę*ffi:.,;

PracaSirFrancisaGa]tonasmorzyłar<onlf 

ltaa:Ę';il-,y"xY;i',i,,ił,łrT,m'r:*:;ru-'soółczesnegoPomiaru int,eligencji,Przyjtzyjmysię, drugim tazem, Zupełnie nierzetelnytest dawałby""'lch cech oczekuje się od formainego'pomiaru, *spŹłczynnik korelacji równy 0,00. oznaczałoby to,
że nie ma z,więku między pierwszym a drugim ze-Podstaw&Ęfif€ n3:1ry tawem sryTkóW - t tos, 

'tio 
pouątt owo miał naj-pomiar§§ fornralnei4o wyższy wynik, za drugim ,ir^ otrzymałwynik

.:.; iakńprocedura pomiaru formalnego ę.:! ,i?i-iJffiu:*TłrJ.r:Tfi:.i;.::.fiffif?;--",essmenĄ byłauhlteczna do klasyfikowania lub se- b*drir;;;;ehy.iest test,€iLjonowania |ednostek o ok'ejlonych cechach, xtłuąą-i"rrrrre dwa inne sposoby ocęniania rze_::-;-si 5Pę|ni2Ć trzY kryteria. Narzęclzie pomiaru po- telności. PieTis? polega na podawaniu alternatyw--*]]lflo bvĆ (D rzetelne, Q) trafnei (3) standaryzowa- nych, równongłycn ;;ńffi; Qsarallel forms)"--e' Jezeii nie sPełnia ono rYch krPenów, nie można zamiastdwukrotnego ,,oro*u.rru tei samei wersji.:jec PewnoŚci, ze wniost<lwYnil<ające z pomiaru są Stosowanie wersji równoległych zmniejszawpł},v/;'in-godne' ChocińW tym rozdziale zajmujemy się bezpośredniego ćwiczeni apozycjitestowych, pamię_;|-|nli,fem intelrgencji, Procedurypomiatu forma]ne- ci pytńtestowych i dĘentalóar"r*, do tego, aby::'dotYcząwszelkiego rodzaju testowania psycho- v"lrdawać ri| ,rułą w poszczególnych sl,tuaciach

Czym 1est pomiar7 373



Pom iar f ormalny (fo r mal assessm en r) Svstemaąlczne

p1,ocedu11 i narzędzia pomiaru u7\rvane pźe7

rłyszkolonych profesjonalistóvn, do oceny funkcjonov,a-

nia jednostki, jej zdolności, umiejętności czy stanów

umysłor,vych,

RzetelnoŚĆ (reliabilit.v) Stopień zgodności wvników

testu uzyskanl,ch w kolejnl,ch pomiarach; stabilność

lub spójność wyników uz,vskan1,6h za pomocą

danego narzędzia.

RzetelnoŚĆ test-retest (test- rete st rellability) L[lara

korelacji międz1, wl,nikaml tych sam}rch osób,

uzvskiwanlrpi 97 tym sam_vm teście w dwóch różnych

pomiarach.

Równoległe wer$i€ t€$tu (parallel form§y

Różne wersje jednego testu uzy!\,,ane do oceny jego

rzetelnoŚcil stosowanie Wersji równoległvch znrniejsza

wpĘłr, wprawy, pamięci lub dążenia jednostkj do sprau,iania

wrażenia osoby spójnie odpor,r,iadającej

na te same po4,,cje testowe.

testowych. Rzetelne testy dostarczają porównlrval-

nych wyników w swoich równolegĘh wersjach.
jeszcze inną miarą rzetelności jest wewnętrzna
spóinoŚĆ (.internal consistency) odpowiedzi w jed-

nym teście. Na przvkład możemy porównać wyniki

danej osoby w p),,taniach parzystych z synikami
W p},taniach nieparzystych. Rzetelny test daie takie

Zly spasab pamiaru rzetelnaści potówkawej,
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same wyniki w kńdej ze sv/oich połówek. N{órriri:,

wówczas, że ma on wysoką spójność we\\,nętni-l

mieżoną rzetelnością połówkową (splińa}f reirł
bi]ity).

\fl większości okoliczności nie rylko samo ng*-
dzie pomiaru powinno być żetelne, ale taiże met-r:i
jego stosowania. Zalóżmy, żębadacze chcą obsern,_-

wać daieci w klasie, aĘ ocenić ich pożom ąry§T.

W czasie zabaw. Mogą oni v/ qłrn Celu oprac,ttsń3:

schemat kodowania, który pozlvoli im na dokorr::x
właściwych rozróżnień. Taki schemat będzie fzftćj]]t
jeśli wszyscy obserwatoźy danego zachov/ania §-\5;;-

wląbardzo podobne oceny t1.rn samlT n dzieciom- ś>
nowi to jeden z powodów, dla którvch. abr :_,..:

dokonlmrać dokładnego pomiaru psychologiczę3:

potrzebatreningu.Trzębanauczyćsięstosorrac:-,=
tęm rczr óżnień w sposób netelny,

Badacze,którzy konstruują i stosują rnrz$zia ł-,
miarowe, bardzo staĄąsię zapewnić ich rzetehn:t:

Przyl<ładem możebyć iest SAT I stosowanr- n ś-
nach Zjednoczonych przy selekc j i do college' u - .T=;

na z częśct tego testu nie ma wph,vitl na ostatecz:]i

wynik ucznia. Pyanla w niej zawafte stanoxia :r:,
pozycle pozycji testowych, które miahfuv bvć {{t_,
fĄrstanew pftyszłoŚCi, w nowych testach. Baci.rr=t

którzy skonstruowali takl, test, mogą dzięki nic:-
porównać wyniki uczniów w p}taniach oc€Dia:]-,l_]

z ich wynikami w pytaniach nieocenianr-ch- ;",n

upewnić się, że wyniki w przyszłych egzarńrn{: -

wykorzystujących te nowe pytania - bę& porotllr
walne z wynikami aktualnie Stosowanego ęz3r"rr;:-;

Trafność

J ak p amiętasz z r ozdz. 2, traf n ość (vŃdi a-l t6;- : -

stopień, w jakim mierzy on to, co miał mir-,,:

llllevunętrzna spói naść (it^l te r nal consjs ren cr

Miara rzetelności; Stopień, w jakim test clostarcz_,

podobnych wl,ników w ptlszczególnvcl-r części_,.,_',

jak poą,cje pafz,vste i nieparz],ste,

fi z gtgl nsść polórrvlłcwa (s p \|t,h al f reliab i l l t t'

Niliara kclrelacji międz.v wl,nlft2mi testowanl,clr o:

uzyskanvmi w dwóch połorvach testu (ak np, !ll:. _

wl,nikami dla pozycli parąl55u.1,, i niepara,sn-clr

.*

ł



_l_]l\-test inteligencji mierzt r,ł4aśnie tę cechę 1po-
, .l przewid\\vać osi4;nięcia u. svtuacjach, w któ-
-, illteligencja jest wazna, Vlvniki w- trafnrłł.l
: i :ll ze t\\.órczoś ci odzwierciecliaj ą rzeczrrł-is tą
],l-zość,a nie umiejętności rl.sorł.ania czy na,

łk n-ięc trafrłość na ogół oclzwiercieclla
_rlość testu rlrl clokłaclnego przervidtrr,ania

::.ikcji) zachclwań czv skutkórv zu,iązanvch
j -]ll danego testll, Iizv ważne roclz.aietrafności

. :l il-t t l ś ć t re ś c i owa, t r a fn o ś ć k tw e ri a ] n a (z ev,n ę -,,. t trafrlość teoretvczna,
, it ce c]huje się trafnaśeią treściową (content
_.;l i . jeśli mierzr. pełnt. zakre" obszaru zainterc-
.. .t,t. Załóżnlta ze chcesz zlnierz:,ć zaclor,ł.olenie
:-i \je rł,r.starcz\,łobv zap,vtać o np, sukces
_r, lbv nlieć miarę trafną treścior,vo, musiał-

.,_ieć barclzo różne clz,iedzLn\.zvcia, pvtać o za-
,_-nie z |)rac\r, z relacjr społecznrrclr itcl,, ,,- tlcenić trafność kryterialną @riterion

,. ] ) testu,,z\\renątakże trafnośdą prognosty*-
' 3 :'Cc]jctjve va]jdiń,psr.chcllogo.,vie porólłłują

.. :lallej osobv z jej rłvnikiem lv lnnlłr-i tłrstancla-
. _1ll\ll] pomiarze cz.l, z knterium, zu,iązanvm

_-Ll Ilier^,-dany tect. Na przr,kład, 1ezeli test zcl-
- .. ) 1] s tf u o\\,anri aby p rzervidl,-u,-ać p orł,o c'lzcnie

_irlch, ocenv uzvskane na stucliach bl,h,b1. fl6-- :;]]teriunl. Jeśli okaze się, ze rłłnik testu w w\L, .irlpniu koreluje z ocenatni, możnasnł,ierc]zić.
:-. _t-chuje się trafnością kn,terialną. Ważnezada-

: lfC(-)\\l testa)§r pcllega na znajdor,vaniu odpo-
lill. mierzalnvch krr.teriów zew-nętrznr.ch.
- jt,l,tv się, jak baclacze rłł,kazali trafność kn te-
. ltan. tenclencr,jriości łarl nika,

_,\ ]7 jc 7,ostaią czklnkanri ławl, przr,sięgĘch. oczek-rrlcnlr,;

, :_.; atla]izou,ać dorrtlciv bez jakiejkols,iek tenclenu\jllu-
..,:-:i llaclaczr. clążrla clo rłrłazania trafiloścl pen ne1 tecl-r-

: llliaru - P retriltl.j uror At titu(le Quesrlrlnnal)e (PJAQ)
- :,.i 1lr;zrr.alalb1. ziclentrłiklt ać potencjalnirh łan,nikón,
_. :lrliljącr.ch tego stanclalcltt (Lecci i }Iver.s, 200E) P.IAQ

::.i ]9 stnierdzeń (np,: ,,Jeśli ptlclejrzanr ucleka przeci
|, ,.)ĄnczA to. ze prarł,clilptlclobnie popełnił przestęp-
.,.liczne zgłoszenta in,padkórł, cio ubezpleczl,cieli są

- ], -' ), Baclani iłskaztlją na 5-stclptticlwej skali. oc1 z.r/erł.,

.:,.;c nie zgadzatn się clcl zt]c:cl,clov,ltnie zgatlzatn się,
:,l srtllltiiu zgaclzają się z clenr.-m strvjerclzeniem, Abv

r:lcenjć trefhrlśt prilgt-tostvczną PJAQ, baclacze poprcisili
ólr c;sób o willełnienle krr.estionariusza, Następnic ta senlil
grupa czr-tała streszczclliźl sprarr cli ltr.cząt:t,ch t-liort]crstll.
grr-altórr i nellaści z Llrtlllią ir,tęku, Bac]anr.r:h pf()szonc)

tl llsk:tz:tt"lic. jlki ich zdenielrl 1lrln.lnien zaprść w_r,r.ok rr,kaz-
cle1 ze sllrlrr, Gdr,,bac]lLni częścicj niź n.iększrlśc. l. te1 grupic
fi llm rrJtlr,i,ali rłrrok ti rjłrr : s ugertlrł,ak l ttl. ż,e możęll n icl.i rl,l,
:j t ę|]O§.x(' tcn cJ c-n c|j n tlśĆ, P|AQ skr,r tccznie przet,itlrrrzł. ktr1-

tzt llaclrni lloglibr- rr,rtlirć więcej wtrrlkón rr,-nllr,l

Po rrt.kazaniu trafntlści knterialnej clanej techniki.
baclacze nlogź1 ż zaltfaniem uż\\\.ać 1ej clcl frlrrnukl-
\\,llnia p l]Zc\Ą.i clvl.ań .

W przrpaclku u,ielu cech tlsrlbist\,ch, któfc inte-
lesu ją pst.chr lJ ogtirłl brak jes t iclcaln egr l klt,tęr,i ttrll,
Na ptzl,kłacl nie lrra prljeclrnczego zaL]ho§Ianie ez\-
obiektwl,ne,i miarri która 1y5[171,1111|3§r,. jak barclzct
ktoś j es t lękou.ti cleprcstj nl- (.z\. .lgfcs\\.n_t : Psr.chcl-
lclgclwie korzr.stają z, teclrlt czs, konstrukrów, cltltr.-
CZąCvCh tych abstrakc\jnYch ccch - tc§o. Co jc
\\łłvołLtjc, jak rlpłrnają ne zacho\\ranic i 1ak §ą po-
§.iązane z innr.mi zl]lienn\Imi. Tr*fncŚć tegr§ty{Et!Ę
(.Col1strLlct va]kliń testLl stano\vi stclpień. 1y jakint
ten test acieknatnie mierz\-konstrukt lezącv u jegu
podłoża. Na przr,kiad no\\.źl milra clepresji ccc]huic
się trafnością teoretvczną, 1eśli jej rłlniki silnie ko-
relujllz trafhr-mi miarami cech. które clefiniują 1loję-
cie ,,clepresji". Ponaclto nowa miara nie pcln,itrna
ujarł-niać związkóu,z ceclrami, które nie nllesz,c:zą
się u- konstrukcle ..ciepresja'',

TrafnoŚĆ ftatiditi1 Stopień, w jakim test zeczl,wiście
miefży to, co ma mierz,vć,
TrafneŚĆ treŚeiowa (.content validiry| Stopień. w jakirrr
test adekwatnie mierzy pełn1, zakres przedmiotrr
zaintelesowania.
Trafność kryterialna (.criterioll va}iditg Stopień,
w jakirn rłl,nik testu jest zgodny z jakimś innvm krvterium
mi ezonej cech1,; inaczej : trafność pf o§]n ost,\,.Czna.
Trafność prognostyczn a (preclictive va]idiń Stopień,
w jakim wr.niki testu wskazują rezultat w specl,ficznej
mierze, która jest spójna z jakimś inn,vm krl,teritrm
ocenianej cechv; inaczej: trafność krl,terialna.
Trafność teoretyczna (consrr uct va]iditl) Stopień,
w jakim test adekwatnie mier4, konstrukt lezący u jego
podłoża.

Czym jest pomiar?



1Warunki, w jakich okreśIony test jest trafn)1 mogą

byćbardzo speq,ficzne, dlatego zawsze naleĘ zadać

sobie pl,tanie: ,,Z punktu widzeniajakiego ceiu test

jest trafny?". \Iiedza o tym, z jal<tmi innymi miarami

test koreluje lub nie koreluje, moze dostarczyć nowej

informacji na temat rych miar, konstruktóll czy ńożo-

ności ludzkiego zachowania. Na pruykład zŃóżmy, że

zaprojektowałeś test do pomiaru zdolności radzenta

sobie ze stresem przez studentów medycynlł Okaza-

ło się, ze wyniki w tym teście są silnie skorelowane ze

zdolnoŚcią do radzęnia sobie ze stresem na uczelni.

Zal<ładasz więc, ze ten test będzie korelował także

z umiejętnościąradzenia sobie ze stresująrymi rytu-

acjarniw pracy szpitalne1, ale okazuje się, że tak nie

jest. Poniewż stwierdzibś 1al<lś rodzaj trafności, do-

wiedziałeś się czegoś na temat swojego testu - w ja-

Kchwatunkach \est tratny - ofaz na temat swolego

konstruktu - różne kategorie stresorów malą od-

mienne konsekwencje. Będziesz zatem musial zmo-

dyfikować swój test tak, by uwzględniał specyficzne

stresory występujące w pracy szpitalnej.

P rryjrnljmy się zvłiry,kom między trafnością a ae-

telnością. Podczas gdy rzetelność mierzona jest

stopniem, w jakim test koreluje sam zę sobą (gdy

jest stosowany w różnych punktach czasowych lub

zrykorzystaniemróżnychpozyclitestowych),traf-
ność mierzona jest stopniem, w jakim test koreluje

z czyrnś wobec niego zewnętrznym (innym testem,

krperium behawioralnym lub ocenami sędziów

kompetentnych). Zwykle test, który nie jest rzetelny,

nie jest także trafny, gdyz test, który nie daje do-

brych predykcji w odniesieniu do samego siebie, nie

pozwala taUze na przewidlłvanie czegokolwiek in-

nego. Na prryWad,gdyby twoja grupa wypeł nia dzi-

siaj test doq,czący agreslmrności i wyniki nie byĘby

skorelowane zręzu\tatami w równoległej wersji wy-

pełnianej jutro (czyli test okazńby się nierzetelny),

jest mało prawdopodobne, aby wyniki uzyskane

przy pier-wszym czy drugim pomiarze pozwalaĘ na

przewidi,,uranie, kto nalczęściej w ciągu tygodnia

wszczynńby bójki lub kłócił się: chociażby dlatego,

że oba zestawy wyników testos/ych nie dawaĘby

tych samych przewidlłvań|. Zarazem możebyć tak,

że testjest w wysokim stopniu rzetelny, ale wcale

nię odznacza się trafnością. Załóżmy, ze postanowi-

liśmy zastosować twój wzrost w wieku dorosĘm
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jako miarę inteligencji. Czy rozumiesz dlaczr:_

byłaby to miara rzetelna, ale niętrafna?

Normy i standaryzacja

Mamy więc rzetelny i trafny test, ale nadal potrzć1]--

jemy norm, które dostarczyĘby konteksru r,
zintefpretowania różnych wyników testu. Na pr--
I<ład przypuśćmy, że uzyskałeś wynik 18 rr- te>;-,=

który mapokazać twój poziom depresji. Co to ozlł
cza? Czy twój poziom depresji jest umiarkorr-an"..

bardzo niski czy może przeciętny? Aby stwierdzjc"

co ozflacza twój wynik, musisz porównać go z t},

posrym wynikiem innych osób, czyli z nonnal-
(norms) Statystycznymi. Spra,wdzając normY dla c=-

nego testu, stwlęrdzasz, jaki jest Ępowy rozkład nr,
nikólv i \aka 1est średnia dla osób w twoim rr-ie'r*

i tv,lo1e) płci. Da)e to kontekst do interpretacli sr-c-

iego wyniku na skali depresji,

Prawdopodobnie miałeś do czynieńaz norTrlellL

gdy otrzymryńęś swoje wyniki w testach zdolnofo*

takich jak SAT I. Normy informowĄ cię o nm. iar

twoje wyniki mająsiędo wyników innych osób i ctc>

ma1aĘ w interpfetacji tego, jak dobne wl4<on*łc:

test na tle populacji normatywnej. Normv grupo§e

są najbardziej uĄtteczne przy interpretowaniu irto,;

widualnych wyników wtedy gdy grupa porórrrrarł,an

ma wspólne zbadanymi osobami wźne cechr: tairć

iak np. wiek, klasa społeczrta,kultura i dośw-iadczen:c

Aby normy miaĘ sens, każdy musi wvkonr-rł?:

ten sam test w standardowych warunkach. Stand}
ryzacia (standardization) oznacza zastosorr-ar-rie =
kiegoś narzędziatestuiąCego Wobec wszystkich osrr
w taki sam sposób i w takich samych warunkach, F,
trzeba standaryzacji wydaje się oczylvista, ale nie li
wsze warunek ten jest w prakryce spełnion.: Zfu:E

Narmy (norms) Standardy oparte na pomiaze

poziomu wykonania duŻej grupy ludzi; Stosowane

do porównlłvania rłryników jednostki z wynikami ill: ,

osób w ramach jednoznacznie określonej gruprł

§tandaryracia (smndardizatioll) Zbiór jednolin cl
procedur badania każdego uczestnika testu, wl§1;.1--

1ub eksperymentu; obeimu'e także sposoby

rejestrowania danych.



:Ę. ze przy Wykon),,v/aniu testÓW niektóre osoby
]fi^muią więcej czasu niż inne, dostają jaśniejsze
;ó bardziej szczegółowe instrukcje, mogą zadawać

=T.ania 
lub testująry morywuje je do lepszego wyko-

:=aia Gdy procedury nie zaulierają jednoznacznych
rsxazówek dotyczących sposobu przeprowadzania
:;dania czy obliczania wyników, trudno jest inter-
:retorrać znaczenie danego wyniku czy jego nviry)<t
: 

=i,ąs 
grupą porównawczą.

Dokonaliśmy pneglądu niektórych probiemów,
: l;,i{imi musządawać sobie radę badacze,gdy kon-
s:iluią test i określają, czy naprawdę mierzy on to,
::, ńcą oni mierzyć. Musząupewnić się, że test jest
:zerelnv i trafnlł Muszątakze określić standarclowe
r:runki, w jakich powinien być przeprowadzany,
źł bv normy miĄ sens, Powinieneś zatęmoceniać
ężń-svnik testowyw kategoriach zetelności i traf-

m illcich wykonywałeś dany test.

_Iesteśmy juz gotowi, aby zająć się pomiarem
r_religencji.

ł Jakie idee sir Francisa Galtona zostały
wykorzystane do badania inteligencji?

ł Co to jest rzetelność połówkowa?

t Jak badacz moze określić, czy jakaś miara
cechuje się traf nością prog nostyczną?

t Dlaczego testy powinny mieć normy?

IąĄlczne myślenie
ł:_r33mnij sobie badanie, które dotyczyło trafności kry-
e-,: lej PJAQ. W jaki sposób mozna dokonać pomiaru
rra;.cści tej techniki w warunkach prawdziwych spraw
an:.,iych?

lotllAR lNTELlGENcJl

łas inteligentni jesteście ty i twoi przyjaciete? ltby
l5eiić odpowiedzi nato pytanie, musisz najpierw
nedniować inteIigencję (intelligence). Nie jest to
r,_:ie łatwe zadanie, ale grupa 52 badaczy inteli-

lnteligencja (intelligence) Ogólna zdolność
do korzllstania z doświadczeń i do wyl<raczania poza
dostępne informacje na temat otoczenia.

gencji ustaliła nast ępującą ogólną definicję :,,Inte-
iigencja tobardzo ogólna zdolność umysłowa, któ-
ra obejmuje, między innymi, zdolność rozumowa-
nia, planow ania, t ozwiązyw ania p roblem ów, abs-
trakcyj nego myślenia, r ozumienia złozonych myśli,
szybkiego uczenia się i uczenia się na podstawie
doświadczenia" (Gottfredson, 1997, s. 13). Gdy
weźmie się pod uwagę tędużąIiczbęzdolności, nie
dziwi, że zawsze pojawiaĘ się kontrowersje do,
tyczące pomiaru inteligencji. Sposób, w jaki teo-
retycy rozumieją inteligen cję iwyższe funkcje umy-
słowe, ma duzywpłrryl nasposób, w jaki próbują |e
mierzy ć (Sternberg, 199 4) . Niektórzy psychologo-
wie sądzą, że ludzką inteligencję można vryrazić
za p omo cąj ednego u,yniku liczbowego. Inni twier-
dzą, że inteligencja ma wiele składników; które po-
winny być mierzone oddzielnie , a jeszcze inni są
zdania, że w rzeczywistości wys tępu j e kilka oddziel-
nych rodzajów inteligenc ji,w różnych dziedzinach
doświadczeń.

§fl tym podrozdziale opiszemy jak testy inteligen-
cji wiĘą się z tymi różnymi koncepcjami inteligencji,
Zaczniemy od przedstawienia kontekstu historycz-
nego, w jakim zrodziło się zainteresowanie inteli-
gencją i jej pomiarem.

P*cxą§k§ &*g§wwmm§m §m&*§§6*me§§

§( roku 1905 pojawlło się pierwsze opublikowane
spraurozdanie dotyczące testu inteligencii, Alfred
Binei (1857-1911) odpowi ędział nawezwanie fran-
cuskiego ministra oświary publicznej dotyczące srwo-
rzenia skuteczniejszych metod nauczania dzieci
upośledzonych rozwojowo. Binet i jego współpra-
cownik Teodore Simon (1873_1961) byli pzekonani,
ze do planowania programu nauczaniakonieczny |est
pomiar zdolności umysłowych dzieci. Binet dĘył do
stworzenia obiekty.vrnego testu osiągnięć umysło-
wych, który mógłby być wykorzystany do klasyfiko-
w ania i o ddzielania dzieci upośledzonych rozwo j owo
od dzieci mieszczących się w normie, Miał nadzieję,

Pomiar inteligencji



ze taki test spfa§ri, iż szkria będzie li nrnieiszvm stop-

nir-r polegała na subiektrrł,nt,ch ibr-ć nloze zrrickształ-

c()t]ych ocenach nauczl,cieli.

Lb.s, kv,antvtikcltłrać- illiefz\.ć - tlsiąqnięcia um\,,

słote. Binet opracclu,ał zaclania clop:rsorł,ane clo

rr,ieku i pclzr,cje test()\\re pozlr,alające porón nrlvać

oclpt lrviedzi wiel u clzieci, 7,ac|anil ztls tah, cltlbrane

w taki sposćlb, abr, tlclpon iecizi mogh,b),ć ocenilnc
tlbiektlnnic jako ptlpran,nc 1ułl niepoprawnc, abv

zaclania br,h zrćlżnlco\vane pocl n-zglęclen treści

i nie poztlstarł,ah pclcl silnvm wpłr.,rvem specvliki

śroclorł,isk, z ktćlrvch pociloclzilr., clzieci, oraz abl,

nlierzvłr,tł u,iększl,m slo1lniu occnianie i rtlzutno-

rł,anie niz pamięć (Binct, 191 1) .

zbacklnc> dzieci n, rózttvm rvicku i oblicztlt,lcl

pzeciętnr. rłr.nik dla nornralnl-ch clzie ci na kazdr,m

poziomlc rł,iekilrll.m, Następnie tlsiągnięcia każcle-

go dziecka zclstah portinnanc z przec.iętną clla in-

nr,ch clzieci \\ tvnr rvieku. \\'vniki testu zostah
§\,raz()ne rv kategoriach przecrętnego rł,leku, rr jlt-

kim nornlalne clzieci clsiągają określotrl, rł,r,nik. ia

miara zclstała naz\\rana wiekiem uimy§ł§Wyffi (.men-

tal agc1. Na plzr,kłacl, gch, rłvrrik clziecka br,ł rórvnr,

przeciętnemu rvvnikowi gruprl dzieci pięcioletnich.

strviercizano, ze jego lr,-iek urrrl,słorvl,łT ,nosi 5 1at,

njczależntę rlcl jego wieku życia (c,łlonological
age'1, cz.s,li liczbv lat oc1 urrlclzenia.

Ponodzenie Bineta w oprac()\\aniu testr_r inteli-

gencji tłvnarkl silnv upłrrł, na baclaczl, rl Stanach

Zjeclnrlczonvclr, Jeclrłla rł, su,oim rrlclzaju zbicźność

r.vl.ciarzeń i-tiston cznr,ch i sil społeczncl-politvczrtlclt

rrłstępu j ąca w Stanach Zjedncrzorrvch spou,t lcklrva-

ła eksploz1 ę zai n teresrlrł,ani:r pomi,arami zckllnośct

umvslonł.ch. Na początkr,r XX rłi naród anren,kańcki

brł w stanie chaclst-t. Globalrre n,arutiki gospociarcze,

społeczne i politr,czne spran,ihi ze clo krajl-r naphnę-

h, milio nv itligrantóui Non,e praw-clcl arvstrr,,t l rł, zakre-

sie kształcenia ogólnego sptxirlclorvało, ze szkoh

Wiak umyrlnwy (mental age) \i'skali inteligencli

Bineta n iek funkcjonowania intelektualnego danego

dziecka, wvrńany paez średni wiek, w jakim nornralnie

dzieci uzyskują danv wvnik,

łViak żyeia (chronologicaL age) Ltczba miesięcy lub iat,

które upĘnęĘ od uroclzenia danej osoblł

zapełniłv się uczniami. Potrzebny b,vł jakiś rodz.,

miaru, ablrifl.rr,r6*ować, dokumento§ieć i kla, -

wać dorosh,ch imigrantórł, i ich dzieci u, r _,

szkolnl,m (Chapman, 1988). GĄrtlzpoczęła sic

na światowa, miliony ochotników rusz\,,h, clt, -.

tón, lveńunkow1,66. Potrzebne okazah, się ii..,
poz,walające na określerie, ktćxzy ochotnicr p, ,

ją zdolność słbkiegr; uczenia się i mogą skL,::

ze specjalnego treningu pqnvództu,a. Norr-e . :- .
balne, grupowe tes§ zdolności uml§łorrrc1_ . -

zastosowane do clceny ptlnad 1,7 nlln relrrut -

pa uybitnvch psl,chrllogóW §, tym Leri i: ..
Edrłarcl Thorndike i Robert Yerkes, ocip on L. _-_.

nadzwyczajną potzebę czasów- wojnr,1 skol- t.

ła te testv w ciągu zaledn ie miesiąca (Ler-ri-r , , :

Jednr m ze skutktlw tcHo testu\\ani.r ",. ,

skalę bvlo to, ze Amen,kanie zaakceptcx, _,_

inteligencja moze róznicorł,ać luclzi pLlti , .
zdolności przlnr,,ódczvch oraz itlnr-c]l :l .

wazn\rch cech. Doprclwadzib to cLo f( rl

nienia stosowania testów w,szkołach : , 
_

Pomiar b14 postrzegany iako sposób n::l,

porządku rł, chao|ycznvm społeczcńi|,l,,.
nia, demokratyczna clroga oddzielatlt:l .

mogą skorzl,stać z edukacji 1ub szkrllel,:_.

go, od tlrch, którz,v skora,stać nie l-t,ii.,E_, --

po\\5le('l]ne Ę k( )rZ\5t\nantc Ic:l,,,.,
t,li. hatlacze dąż1 ti do stwu1,1e]lia l:,

\ł\,ch łatwTch do szerokiego stoso§ il] ].:

Testy imte!igeneii

Chociń to Binet zapoczątkował we Franś: ::

ryzowany pomiar zdolności umysłortrcl. :s
logowie amerykańscy wkrótce przejęli ;,_,:

względem pnyx.1ództwo. To właśnie onirrT:_q

li pojęcie ,,Ilorazu inteligencji". I1oraz intelis:=,

nowi liczbową, standaryzowaną miarę ir:e_:
Aktualnie stosowane są dwie grupy indrłi: ,
testów inteligencji: Stanfordzka Skala Bnc-,
Skale Inteligencji §fechsiera.

§tanfordzka §kala Bineta

Lewis Terman z Uniwersltetu Stanford;. :,

r ządca szkół publicznych, do centł. znaczeruć :
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] .,illl inteligellcji stu()rzone.j pt7,ez Bineta. Przl.-. l ał pl.tania testo\lle Bineta clo baciania clzieci
- l-, kań.skici-l. dokonał stanclarrzacji l,arunkcilł,. ,,r-ania testu i opracorvał n()rn]\,wickcllve na
.i.lri-ie baclair z uclziaIennsięcr. clzieci. V 1916 r..

l] lkorr,ał znlodńkowaną stanforclzką wers|ę te-, Btllcta, z\\,,anąporł,szechnie Stanforclzką Skalą,,,Tcr.Illln, lglo).
= llęki temu nowemu testowi Terman st§,orz\jł
,..tn,r- pojęcia iloraau inteligencji (intelligence
.:crlr, IQ; termin ten ukrrł \ł.illiam Stern, l91.{;
_,:,iltLtl7e polskiej stclsuje się także sktit II - pm1l.

: l]orez, inteiigencji. IQ, blł stclsunkietrl wieku
-1, ln ego clo wieku zt.cia, ilomn ożonvln przez
. ceht rłł.eliminowania ułamkón, cizicsiętnvch) :

IQ : wiek umvsłowy/uliek żrcia X 100

Dziecktl rr, u.ieku 8 lat. ktćlrego n,r.niki §.teście
n,r,kazr:ją ,ul iek unllsłclrrl. 10 lat, ma tlorazinteligeri-
cji 125 (10,8 X 100 : 125), ptlclczas gch.clzieckrl
§,t\,,i-l,l sźlln\.m rvieku. kttire ma osil151l.tięcia na p()lio-
mie 6lat, lłla iiclraz 75 (6,,E X 100 : l5). Osrlbll ktci-
n.cll -ul.,iek utnvsłr]q.,\, ra,n,n\ ,jcst rł.ie kt ln t zltia, malą
rloraz intelrgct-tcji rtirł,nv l0( ) Tak nięc nr.rlik 10{)
zostal uznanr. za 1lrzeciętnt. ilrlraz inteligencji.

llcrar intelige ncii (intetligence quotiellt, IQ)
§flskźnik uzr.skil,any lv stancla§zowanych testach
inteligencji; pierwotnie obliczany pnezpoclzielenie wieku
umrslonego pzez wiek zycia. a następnie pomnożenie
pnez 700; obecnie obliczany bezpośrednio jako wynik
testu inteligencji,

S kala

podobieństwa

Słownik

S ka la rozumowania percepcyjnego

,:<

]_,iarzaniecyfr

--,.netyka

S ka la szybkości przetwarzania

-: cie

-:''?Sidlll€

pod jakim względem samoloty i łodzie podwodne są podobne do siebie?
co oznacza słowo naśladować?

, -,cełnianie obrazków Badany patrzy na obrazek i wskazuje, cze'o na nlm brakuje
(np. koń nie ma grzywy).

S ka la pamięci operacyjnej

Badany uzywa klocków o kolorowych ściankach do odtworzenia wzorów
po kazywa nyc h przez badającego

Powtórz następulący ciąg cyf r,. 3 2 7 5 g.

Gdybyś wydał na brlet do kina B,50 zł, i na porcję prazonej kukurydzy
2,75 zł, ile zostałoby ci z 20 zł?

Badany stara się okreś|ić, czyleden z clwóch abstrakcyjnych symboli (np a,1)
pojawia się na dłuzszej liście symboli.

Badany patrzy na materiał ilustracyjny i wykonule poiecenia badającego
(np.. ,,Narysuj kreskę przez kazdy niebieski kwajrat l zielony trolkąt'').

Pomiar inteligencji
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Liczne

t Niska inteligencja
w normie

Zakres lQ diagnozujący
upoś|edzenie umysłowe

Nowa Stanfordzka Skala Bineta szybko stała się

standardov/ym narzędziem w psychologii klinicznej,
psychiatrii i poradnictwie szkolnym. Skala ta za,wiera

szereg podtestów, z których kńdy jest dopasowany
do określonego wieku umysłowego. Od swojego po-

wstania Stanfordzka Skala Bineta doczekałasię kilku

Rycina 9.2 Pomiar inteligencji

Psychalog przeprowadza test i ntelige ncj i z czteroletni rn

dzieckiem, |llykananiowa część testu zawiera zadanie

polegające na sortcwaniu zestawu kalorowych e/emen-

taw. Dlaczega proby wykananiowe stanawią ważny ele

ment pomiaru ilorazu inteltgencji?

Rozdział 9 Psychologia i zycie

nowych wersji (Terman i Merrill, 7937, 7960.

Thorndike i in,, 1986). Dzięki tym moĄfikacj<
kres zastosowania testu został tozszeżon. na

nie bardzo maĘh dzieci i bardzo inteliger
dorosĘch. Ponadto zębrano dane poru,aJają

zaktua]izowanie norm dla średnich wynikóx rr

ślonych grupach wiekowych. Najnowsza. pĘt
sjaStanfordzkiej Skali Bineta pozwńa na okre

llorazu inteligencji osób o osiągnięciach mie

cych się w normie, upośledzonych umrsłorr

szczegóInie uzdolnionych (Roid, 2003)

Skale lnteligencji Wechslera

David llllechsler ze szpitalaBellełrre 1y \611-.-

ku postanowił zweryfikować determinann- rł-.-

w skalach werbalnych stosowanych do pon,u:
ligencji u dorosĘch. W 1939 r, opublikorr-ał S.;

telige nc j i\ł'e chs ler-B ellełu e, zavł ier ającą :. _,

werbalne i niewerbalne, wykonaniowe. Dzę_-;

można było otrzymać, poza ogólnym ilorazr:
ligencji, oddzielne oszacowania ilorazu rr e=.
i ilor azu niewerbalnego. Po kilku zmianach. r. ;',

test został nazwany Skalą Inteligencji \\-ec-,:
DorosĘch §rAjS - Wechs]er Adult lnte*
Scale), a obecnie, po kolejnych modriŁł.:
\(NS-N iVechsler, 199).

\
§

.o
o
o
N

=

85 100 115

lloraz inteligencji

Wysoka inteligencja
w normie

l60145130 175 190

Rycina 9.1 Rozkład wyników lQ w dużei próbie

Wyniki lQ są znarmalizowane tak, że ,wynik 1a0 stanawi średnią w papulat! kownie duża osób uzlskuje wyniki s

1aa, jak i pawyżej 10Q. Wyniki między 85 i 1 1 5 są akreślane jaka inteligencja normalna. Wyniki pawyżej 1j0 wsl

że jedno§ka ma ponadprzeciętne zdalności, a wyniki poniżej 70 przlczyniają stę do diagnory upaśledzenia umysłc

Zakres IQ świadczący
o wybitnej i nte|igencji

70

C

affi



§.łIS-IV ma dziesięć podtestów podstawowych
. :lęc dodatkowych, które objemują wiele różnych
-srektów ilorazu inteligencji. §( tab. 9.7 zarnieszczo-
: ll-z,-I<łady pwań, które mogłyby znaleźć się
n- : €o r o dzaju teś cie. J ak widać, \rA] S-IV ot ganizu -
: pt-rdtesty -w cztery skale, które mierząrozumie-
:-; rr erbaln e, r ozumowanie percepc yjne, pamięć
_ :eractjną oraz szybkość przetwarzania. Gdyby
:, Cdano cię badaniu §{ilUS-Ę wykonałbyś wszystkie
],_!.itesty i otrzymń wynik ogólny czyli pełny iloraz
:_:eiigencji oraz oddzięlne wyniki dla czterech skal.

§-śIS-IV jest przeznaczony dla osób w wieku od
_: :at. ale istniejąteżpodobne testy do badaniadzie-
_: zob. ryc. 9.7), Skala Inteligencji §flechslera dla
]neci MSC-rV - Wechsler Intelligence Scale for
,_:i]dren - Fourth Edition;Wechsler, 2003) jestpne-
]jczona dla dzięci w wieku od 6 do 76lat, a Ska]a
_::ieligencji Wechslera dlaDzieci w §fieku Przed-
.:<lrlnrm CMPPSI-III - Wechs]er Preschool and Pri-
:un= Scale of Intelligence - Third Edition; §7echsler,

- _,_l]'l dla dzieci w wieku od 2,5 roku do7lati3 mie-
:;ccr: ),Iajnowsze wersje obu tych testów sąbardziej
!_, ]orowe, nowoczesne i prnljazne dzieciom.

\ĘĄIS-ry \XiISC-IV i W.PPSI-il tworząrodzinę te-
:; in- intelige nc)i, dzięki którym można uzy skać p eł-
:.-", ioraz inteligencji na wszystkich poziomach
.:eku. Ponadto, dzięki porównlmrainym wynikom
*, :odtestach, ponvalająone na śledzenie ronvoju
.:eirdcznych zdolności intelektualn ych. Z tego po-
=,::,łJu skale Wechslera są szczegóInie wartościowe,
:i- ta sama osoba ma być testowana w różnym wie-
r:; - np. gdy zaleĘ nam na p rześIedzeniu p os tęp ówjecka w reakcji na różnę programy nauczania.

Ektrema intel§genc§i

_,,razllinteligenc jinieobliczasię jużaktualnie,dzie-
ic rr-iek umysłowy przezwiekĘcia. Gdybyś dzisiaj

,---,-,-konłryał test, two]'e wyniki zostaĘby doclane
. :ezpośrednio porównane z wynikami innych osób
*, rnoim wieku, Iloraz inteligencji 100 jes t ,,przecięt-
:_,,'' i oznacza, że 50% osób w twoim wieku uzyska-
:; nżs4 wynik Qob. ryc.9.2). §flyniki w przedziale
;_r-110 są określane jako ,,normalne''. \V tej części
-;imujemysię osobami, których iloraz mieści się po
ainej lub drugiej stronie tego przedziału.

*pa§ledzeni€ Ł§rffi}rs§euve i trąxdn*l*e§
§f *J*aen§§ §frę

Gclv tlsobv u, lvieku poniż,ej 18 ]at r_rzvskują iloraz
inteligcnc;i, którv jest niżs.l,,s, mniej rvięcej o clna
clcichvlenia stanclarcitlw.e ilcl śreclniej. stanorvi ttl
kn.teriurtr zaklasl,fiktlrł.ania ich poziomu ;ako upo-
śladaenia uatye{*weg a (intellectual rlisabilit1).
Analogicznc krt teriltn-i rv teścic WIUS stancllv i ilr.lraz,
inteligencji frittn\. 70. Jeclnak, jak lłiclać lł,- tab. 9.2,
abv ktoś został uznanv za upośleclzonegtl um\rc,
łtlrł.o, musi takze rvl.fux7r,,wać tlgraniczenia,,[..,]
n, zachtlwaniu aclaptacljnvm r.ł,r.rażającvnl się
w umiejętności:tch pcljęcionvcl,i, społecznl.ch i acla-

1;tacvjnrlclr" (Alcrican Associatitln tln Mental Re-
tarclation,2002, s,73). Darvniei. na określenie osćlb
o ilrlrazie illteligencji międzl, ]0 i 75 clraz. rliższs-ln
stoso\\,eno pojęcie opóźnienia umvsłowego.jectnak
z por^,,oclu szerokiej cletinicli, ktćlra ur,r,zglęclnia
zachtlr,vatlie aclaptacvjne .,r-lpośleclzenie ullr.słolr,e''
stab się lepsą,m terminem (Schalock i in., 200l.
Gclr, przeprr)lł,adza się cliagnclzę jeclnrlstck z Llp()-
śleclzeniem Ltnlvsłolvrrnl, clązl, się c1o zrclzunlicnia.
na tr,]c, na ile jest ttl mozlirve, jakie ograni czenia
unliejętrrclści aclaptacrlnt,ch nla każcla jeclnostka.
Zamiast kategtln,zow.ać \uclzi z Ll\\ragi na sam ilclraz
inteligencji, r,l.spółcześnie celenl jest clostarczctric
u,sparcia śroclorviskowegcl i spcfeczne.qo, jak najle-
piej cl clpason all eg( ) tl r; pcltrzeb każ,clej j ecl n ostki,

Upośleclzenie umrrsłor,ve n-}oze llrrć skutkienl
oc] dzialr.wania rtiztlvch czyn ników genetl,cznvch
i śroc1olł,isko\\,t.ch, Na przvkłacl osrlbt, clotknięte
ze,sprienl Dovna - zltburzentenl nłłvołanr:I| I)r7,ęz,
cioclatkouł, materiał genet},cznv na 2 1. chrrlnlrlsomie
- częst() mają niski iloraz tnteligencji. Inne zabttrze-
nie genefi,czne. znźlne jlko fen,v}oketclnuria (PI{L]),
tak),e n-loże nliecl negafitnl.npll,rv na ilclraz inteli-
gencji (Gassió i in., 2005) . Jecllłak clzięki ścisłemu strl-
sotr,aniu specjalnej clietrl rr,ożna kontroiorł,ać

tlpośledren ie u mysłowe (in te 11 e c ttt al d i s ab il ity)
Stan, w który,m iioraz inteligencji jednostki wvnosi 70-75
lub mniej i wvkazuje ona ograniczenia w zakresie
umieiętności adaptacl.in1,6| potzebn,r,,ch do realizowania
Codzienn},ch zadań zvciow1,6|.

Pomiar inteligencji
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Diagnozu;e się upośledzenie umysłowe, jeśli:

=* lloraz inteligencji jednostki wynosi ok. dwa

odchylenia standardowe ponizej śred niej

w danym teście inteligencji.

=ł występują u niej następujące ograniczenia

u miejętności i zachowań ada ptacyjnych:

Pojęciowe

Posłu giwa nie się językiem

Czytanie i pisanie

Posługiwanie się pojęciem,,pieniądza"

Społeczne

Bycie odpowiedziaInym za swoje działanie

Umielętność niebycia zbyt łatwowiernym

i naiwnym

U miejętność u nikania prześladowania

Praktyczne

Przygotowywanie posiłków i jedzenie

Ubieranie się

U miejętności zawodowe
:* pojawienie się tych zaburzeń ma miejsce

w wieku ponizej 18 lat"

Źróclło: American Association on Mental Retardation,2002. s, 4ż.

negat},lvne skutki fenyloketonurii, jeśII zostŃa zdia-

gnozowana w wieku niemowlęcym. Badania rodzin-

ne sugerują, że dziedzictwo genetyczne odgryvra

roię tylko w przypadku tego, co było kiedyś określa-

ne jako upośledzenie umysłowe w stopniu iekkim

(zob. ryc. 9.2; Plomin i Spinath, 200Ę1. Powazniejsze

postacie upośledzenia zdająsię być wywołane przez

niepodlegają ce dziedziczęniu spontani czne zaburze-

nia genetyczne w rozwoju 1ednostkowym. Środowi-

skiem, które najczęściej odgrywa kq,tyczną rolę

w powstawaniu upośledzenia umysłowego, jest śro-

dowisko prenatalne. Różyczka 1ub syfilis kobiety

w trakcie ciązy stanowi czynnik ryzyka urodzenia
przez nią dzięckaz upośledzeniem umysłowym. Po,

nadto, spoą,vanie alkoholu 1ub innych szkodiiwych

Rozdział 9 Psychologia i zycie

substancji w czasie ciĘy, zwłaszczaw jel pocątk:*
wymokresie,takżezlviększaryzykourodzeniadziel-
ka z deflqtami poznawczymi (Bennett i in., 20ł-n:

HuŁink i Mulder, 2006).

Dawniej osoby z upośledzeniem umysło§-\:
byĘ kształcone - jeśli w ogóle tak się dzińo - p:-
wie wyłącznie w oddzielnych instytucjach. Jednrt
poniewaz zgromadzono dane dowodzące. że :=
oddzielne programy nie są skuteczne, rząd t-S_\ z;
proponował ustawę wymagającą, aby osobl, z i]!r_-

śledzeniami byĘ ksztil.cone w jak naju,iększl::"

stopniu w szkołach powszechnych QXrillianrson i r:,

2006). Ustawa uznaje, ze niekióre pozioml,upo:,;-
dzeniawymagająoddzielnegonauczania._]ed,-i
ok. 45o/o osób z diagnoząupośledzenia umvsłon e;l -

spędza część lub większość kńdego dnia nil;"-

szkolnej w klasach ze swoimi rówieśnikami.

Iloraz inteligencji dostar cza ogóInej inform*_-:-

na temat tego, jakie osiągnięcia mogą mieć lucm
w różnego rodzaju zadaniach werbalnvch i nies*-
balnych, w stosunku do norm wiekowych. Zdznr;
się czasami przypadki, w których niepokói hu:":

r ozdźw ięk między ilor azem inteligenc j i a osn gĘ-
ciami. Osoby, u których ta różnica jest duza. su :jj-
gnozowane jako mające trudności w uczenh dę
(\earning disorder), Zanim kiinicyści zdiagn,rz-;u

trudności w uczeniu się, muszą wyklucnć r:ę
czynniki, które także mogą pfowadztć do słsil.::
osiągnięć w nauce, jak niska motywacja. żei iŃ,r":
nauczanie czy problemy natury fizycznej lnp- j=.
c]Ąz wzrokowe). Liczne szkoĘ dostarczająuur: _ł: -

u których zdiagnozowano trudności w uczerul_ :ć
specjalnego wsparcia.

Trudngści w uczeniu aią (.learning clisorc}cr,

Zabugenia defirriorvane jako znaczącl rozbież:] : _ : ]

ilolazetn inteligencji jednosth i 1ej clsiągnięcia::-_:

!ffiybitne łdolłTgśei

Jednclstki są cliagnozorvane jako rłłibitnrc _

śli malą iloraz inteligencji porvrzej 13[) .|:_,

jak rł, przl,padku definicji upośledzenia L11]-, ,

nauktlwcy tr,vierdzą, że polęcie ,1łł,bitllr __,

n



rrń,a 9.3 Koncepcja wybitnych zdolności w postaci
tćó kół

i;ccnie z koncepcją trzech kó| jednostki wybltnie uz-
:lc,- one znajdują się na przecięciu ponadprzeciętnych
g,,:ości, wysakiej twórczości i wysakiega poziamu
ą^gażowania w zadania.
l".n3:: Renzulli, J. G978). \Mhat makes giftedness? Re-examinig a
Iżlrlf:ln, Phi De]ta Kappan, 60,180-184. Przedrukowano za zgodą
anłljiliq:

*:- nie jest adekwatnie opisl,vlane w kategoriach
u:r,:zri inteligencji. Na przykład Joseph RenrulIi
3i-5l pr4.toczył argumenty na rzecz koncepcji

:mtdsuwiającej wybitne zdolności w postaci ,,trzech
*l _ ł- _ charak teryzujący ch z d oln oś ci na wymiar ach
i-mości, twórczości i zaangńowania w zadanie
:_b" n-c. 9.3), Zgodnie zqrm poglądem, jednostka

:l_ze zosać Uznana zawybitnie zdolną, gdy ma ilo-
u nteligencji powlej normy ale nie musi on być
:iirjzo rrvsoki. Ponadto, musi wykazynrać wysoki po-
3_cl r§-órczości i siine zaangńowanie w okeślone
:n:błemv lub dziedziny osiągnięć. Taka szersza defi-
:lł_:u *rtitnych zdolności v,ryjaśnia, dlaczego ludzie
*r+:ri: nie majązdolności obejmująrych całego spek-
r_::l zdolności akademickich (Winneq 2000). Na
:r":sład c:łĄeś zdolności, twórczość i zaangńowa-
rlĘ aIOgą być różne dla dziedziny słownikowej
;n-rnen-cznej.

Jakic cechl.posiadają na ogół cizreci lł,róitnie
uzcltllnione? Forrnalne badania takich clzieci roz-
poczęh, się rv roku 1!21, gcir. Lerl is Terman rozpo-
cz.ął ptldłuzne badanie gl up,y ponacl 1500
chłop ccirv i clzierł.c_-z\,nek, ktćlrlrcłl rłł niki tes tć)\i
mieściłv się w górnr.nl 19ć icl-r populacji szkolnej
(Tcrnlan, 1925) Śleclzrltlo lrlsl, tej gILlp\. clo osią-
gnięcia prz,ez. nią rł,ieklt 80 ]at (Holahan i Sears.
1995).'Ii:rnlan i jego następcr. pragnęli sprawdzić,
jak te clzicci cl:rlvałl sobie radę rv zvciu. Stawi;rnc
przez Termana pvtania nacial kształtują proces
bacian,czrl Na przvkłacl baclał on mrt głoszącr1
ze rvr4litnic uzdolnione cizieci mają problemr-
Z prz\rst()S()\ĄIaniem społecznvm i emocjtltialnl m.
Terma.n nl.snuł całkiern przeciu,nr. rł,niosek:
stu,lerclził, ze baclane przez niego dzieci są 1epie1

przvstoso\\,ane niz clzieci tłniej lrzclolniclne, Nie-
mniej wicle współczest-lvch badań 1lotlł,ierdza
n niosek, ze rłr,bitnie uzciolnitlne dzieci są barclzicj
intror,ł,ertt.czne - bardziej ztlrientowane dcl we-
§łlątrz (zob. s. 572) niż ich rórvieśnicr,(Sak. 2001).
L_rkierr_rnkor,r,:rnie n a rr,łas ne wc\\rnętrzne zr.cic czę -

śctou,cl sprzvja ..zżlangazowiiniu rł, zaclante", bęclą-
cernu jednr.m z krr,tcri(;ry u1l|jllych zc1olnclści.
§Iartc; prz\/ t\.m zaur,l,.lżr.ć, ze uzdolnicltle clzieci
są oclptxłriednitl zaangazo§lźLnc rł. zvcie szktllne.
Na przl.kłacl baclanie 230 r,rczestników letrric-gtl
pr()granlu clla rvrtitnie uzclo]nionvch nskazało.
ze upretRianie sportu jest icl-i najczęstszą doclatko-
\\rź} akt\T\rn()ścią szkolną lub pozaszkolną (Olszer.v-

ski-Kubilir_rs i Lee, 21J04), Br,li takze zaangażorvani
u, działalność 1icznr.ch klub<ilr, akadenllckich i bra-
li udzlał u, kclnkursach, szczegćllnie matemat\lczn\rch.

Tertlan stwierclził takż,e, że rn,bitnie uzdoiniclne
clzieci r,r, cluzcj nlierzc osiągalr, sr_lkccs n, zr,,ciu. fbn
lakt nie zaskzLkuje, gdvz, jak lvskażę:ntl. tl clalszcj czę-
ści rozcl;łiału .I\oraz inteligerrcji jest dclbrr,nl predrł-
toretn stetusu zatrudnienia i clochoclón, probicmem

z rłłbitnre uzdolnionvmi nie jest to, ze mają niskie
osiągnięcia, ale to, ze nie uzl,skują \\1§tarczająt.eirr l

wsparcia eclukacrlnego, które pozu,clliłobr. inr n, peł-
ni rozrvinąć zdolntlści (Briggs i in., 2008; Sternberg
i Grigorenko. 2003). Skclro nvbitne zcloiności są tlpi
s\.!\,-an e j ako kons tr u kt wielour.miaroył,, edukacj a

osób rn,bitnie zclrllnr.clr nrusi br.ć tak elastl czna. abl,

1lzts clrł,ała clo pt lszc-zegćllnr,.c h talent ćxłi

Pomiar inteligencji
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t Jakie miary wykorzystywano początkowo
do obliczania ilorazu inteligencji?

* Jakie rodzaje podtestów wprowadził David
Wechsler do pomiaru ilorazu inteligencji?

* W jaki sposób zmieniła się diagnoza
upośledzenia u mysłowego w ostatnich
20 latach?

{. Jakie wymiary definiują wybitne zdolności
w koncepcji trzech kół?

T§*§§ffi §§§T§Ł§&§!Ę{§§

I)otl,chczas rlmtirł,iliśnrv niekttire ze sposobórr 1lt l-

r-niar u inteligencji. N'Iozes7, terez zapvt_ać sam siebie:
CZv te test\,, pozu,alają na uci]uł,Cenie r,vszvstkicgcl.

co określamy 5|6glęm irlteligenc:ja? Czr. obeilnLr]ą te
\.sz\rstkie zdolności, które tu,oim zclaniem skłaclają

się na inteligencję? Abr. łatwiei ci bl4o zastzLnarł,iać

się nac1 tt,nri pvtaniami. dokonali§prl przegląclu tco-
rii intelrgencji, V miarę, jak bęclziesz czr,.tał na temat
kazdej z t\rcl-} te()rii, pr.taj sam siebie. 671; jej zwcllen-
nicy b1.libl, skłonni strlstlwać ilclraz inteligerrcji jakcl

nlrarę inteligencji.

Psychom€tryczne teorie
§exte§§gexxx§§

Psychometryczne teorie inteligencji powstaĘ
mniej więcej w takiej samej atmosferze filozoficz-
nej, jaka przyczynIła się do rozwoju testów inteli-
gencji. Psychometria Qlsychometrics) stanowi
dziedzinę psychologii, która specjalŁuje się w testo-
waniu umysfu, w kazdym jego aspekcie, w tym oso-
bowości, inteligencji i zdolności. Tak więc podejście
psychometryczne jest ściśle zlviryanez metodami te-

stowymi. Psychometrzy analaują nviagki statystycz-
nemiędzyróżnymimiaramizdolności,tallmi jak74
podtestów §rAIS-n, a następnie, na podstawie tych

Rycina 9.4 Mózgowe podstawy inteligencji ogólnej
Pa pamiarze inteligencji agolnej za pamacą WAIS

dokonana skanawania mozgu za pamocą MRł - w ce -
paznan ia stru ktu ry mozgow poszczegol nych bada nycr,

W pokolorawanych abszarach jednostki o względnie w.,z-

szej inteligencji ogolnej mają grubszątkankę mozgową.

Źródło; Haier, R.J. i in., Structural brain variation and general tntellige:,:.ł-

Neurolmage, 23,s.425433,Copyńght@ 2})4.Pnedrukowano za 4ł ,' ,
Elsevier.

nviryków, wy ciryają w nioski na [emat natury ludżiig
inteligencji. Najczęście1 stosowana technika nosi mlr-
no analizy czynnikowej,Jest to procedura stafisn-rl-
aa, która wykrywa mnieszą liczbę wymiarów, rr-Ęei
czy czynników, w większym zbiorze zmiennvch nie-
zależnych. Celem analuy czrnnikowe1 jest zidenrr--
kowanie podstawowych wlrrniarów psychologiczłl i:
badany ch zjawisk. O czynriście procedu ra s ta§§F.]--
na rylko identlfikuje prawidłowości statysą,czne: r_-
lą psychologów zaś jest przedstawienie i obrł:l-
interpretacji rych prawidłowości.

Charles Spearman pneprowadzi jedną z pia-,, -

szych i wżniejszych analizę czynnikową intelige::,.--_

Odkrył, ze osiągnięcia poszczególnych osób rr- :_;-
nych testach intehgencji byĘ silnie ze sobą skorell:"a=
ne. Na podstawie tego faktu wyciagnĄ wniosek, :;
istnieje czynnlk inteligencji ogólnej, czynnik g §
stanowiący podstawę wszystkich inteligenrr:;::
osiągnięć (Spearman, 792Ą. I<ażdadziedzina pcł-,:,
także powiryane z niąspec},ficzne umiejętności" c :-

re Spearman nazvvń czynnikiem s, Na prn*łaci _s=
gnięcia jabejś osoby w testach słownikorrr ch ::-
arytmetycznych zależą zarówno od jej intelig*,:i
ogólnej, 1Ń i od zdolności specldcznych dla k-"_c:
z tych dziedzin. Naukowcy wykorzvstali ,.:r*
MRI do zidentyfikowania mózgowych podstatr ,=--
nlka g. Na ryc. 9.4 przedstawiono niektóre Ńx:--
mózgu, w których tkanka mózgowa jest gl-*:*n
u osób o względnie wysokiej inteligencji ogółr.c :u:

ZyCleRozdział $ Psycho|ogia i
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- lb o nizszej inteligencji ilgólnej (Haier i in.,

Raynond Cattell (1963), stosuiąc barclziej za-
.>( ]§-anc techniki analizt c^,ntriktnve1, stwierclził,
,.cligencja clgólrla nrrlze zclstać poclzielona na

.., zelęclnie ntezależne kot,llponentv. które nzrvał
_:cr-rcją skrustalizowaną i inteligcnclą ph.nną. ln-

: e l i g e ntja skryst*lizoura na @ rystallized intellige n-
. lejrlluje wiedzę nabrtą przez jeclnostkę clrez jcj

:'cil-1ość unskjrł,ania dtlstępu dcl tej r,vieclzi-; jcst
:.,terzrlna za pom()Cą testÓ§I SłoWnikowvcl-i, an,t-

: ,lllych i testórł, wicclzy ogólncj, lnteligenrja
Ąnna ę.fluicl intelligence) cl.znacz,azclolność clo clo-

_itllia złozonl,ch relacji oraz, c1o rclzu,iąą.rł,allia
,,ll,tlórł,; jest mierzona za polll()cą testów sz()l:ów

. 1 r rll,c]r z klockćlw t vł tzualizacji p rzcs trzc nnc],
lr-ch infclrm:rcja potzebnzr do rozrł,iązania pro-

] ,_i jcst zawarta lub łatwo clostruegaina. Inteligen-
-..l-r sta]izorłlana pozn ala lucizi< lm clawać sobie
_- z na§rlacająqłł-u rv\zwaniani z,vcitlwvmr; in-

-L,]lcia 1ilr,nna pomaga radzić sobie z norrf.mi,
,,Ęt r jnvnli 1lrr lbicnlami,

()c_l czasćx, Cattella liczni psychologou,ie tak
posz,erzali swojc koncepcje inteligencji, ab,_r,.

obejmt-lrł,ah! onc znacznie rł,ięcej rriż trlkcl osią-
gnięcia baclane ql 1;1fl1,61ljl-tr,ch testach inteligen-
cli. Prz,s,jrzvml. się teraz clnćlm roclzajom tetlrii.
które znacznie rłvkraczaj ą poze zagacinienie ilclra-
zr_r intcligencji.

Psychometria Ql sychometrics) Gałąź psychologii
specjalizująca się w testach psychologicznych.
Czynnik g (g) V/edfug Spearmana, czynnik inteligencji
ogólnej, leżący u podłoża wszystkich zachowań
inteligentnych.
I ntel igentja skrystalizowa na (.c rys tall iz e cI inte l lige n c e)

Aspekt inteligencji obejmująry indl,vlidualną wi edzę, nabytą
pnez dan:ą osobę, wra z jej umieiętnością uzyskiwania
dostępu do tej wiedzy; mierzona jest za pomocą testów
słownikowych, ar},tmefycżnych oraz testów wiedzy ogólnej,
lnteligencja pĘnna (fluid intelligence) Aspekt
inteligencji zwiąany z możliwością postrzegania złożonych
r elacji i r ozwiązyłvania proble m ów

Czy rtl*zfis mi*ć a**f*fti* d* pcru:i*r* w ir:te,nn*ei*?
- :Slo, Po PrzeczY'taniu rozdziału na stronie, którą odwiec]ził, były cztery tez być trafne. Ale przypuśćmy, ze są
'. -'ai inteligencji, studenci rózne testy, co c]ało nam mozliwość rzeteine. Zastanówmy się, dlaczego,
:.:anawiają się, 1ak dalibY sobie radę ocenienia ich rzetelności, Przypomni1 milno to, powinniśmy zatroszczyć się
,:stem lnte|igencji, Obecnie bardzo sobje, ze rzeteiność dotyczystałości: o ich trafność, ustalając do jakiego

, ', o ,1est odwiedziĆ jedn ą z licznych tego, czy kazcly iest, który ma mierzyć stopn ja testy te mierzą to, co mają
"':r V\AĄĄł, abY wYkonaĆ test to samo, daje prawie takie same mierzyc.llorazy inteligencji poindextera
' : gencji, i otrzYmaĆ wYnik w Postaci wyniki. Okazało się, ze Poinclexter zosialy obliczone przez porównanle
, :zu lnteligencji, CzY te liczby uzyskał oclpowiednio wyniki: 116, 117, 1ego osią9nięć (liczby prawidłov,rych

-, '.: tłlek znaczą? OdPowiemy na to 129 l ] 30 ]ezelr wrócisz do ryc.9.2, odpowiedzi na 20 pyłań)

- , ;rlie, Powracając do niektÓrych zobaczysz, ze wszystkie te wyniki z osiągnięciami tych osób, które
,: :c, wProwadzonYch w tYm oznacza1ą, iz Poindexter jest powyzej odwiedziły tę samą stronę irrternetową
,-:zlale, Średniej, ale dwa z nich iokują 9o przed nim. Program na stronie

,:-, dokonaĆ analizY, PotrzebowaliŚmy w ,,wysokiq inteligencji w normie", internetowe,j szacuje iloraz inte|igencji,
, 

=", lYch danYch tak wlęc a dwa na granicy ,,wyzszej " i ,,bardzo przy1mu)ączałozenie o występowaniu
- ,;::-csi1 ŚmY PrzYlaciela, ktÓrego wysokiej", Te rzekome testy inteligencji rozkładu normainego, 1ak na ryc. 9.2,
-.-,'i'emY PoindexteĘ o wYkonanie nie okazały się szczególnie rzetelne. Czy dostrzegasz tu probIemy1

-.-, nteligencji w sieci, Na pierwszej Skoro testy nie są rzetelne, nie mogą Po pierwsze, nie mamy powodów,

Teorie inteligencji
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§obeń §tarnberg (1999) takzc ptlclkreśla znacze-

nic prclcesó§- pożna§lcżJ.ch w rrlzrviązrlvaniu pro-

blemórv jako elementćlrv snoiej clgćllnie,jszej teorii
intcligencli. Sternbcrg nakreślił tet;rię triarchiczr-rą.

trzvczęściclri ą. Tizl- tl,\,rr lżnit lnc przez nicQt, roclzaje

inteligencji - analitr.czna, tri ćlrcza i pt,aktr,c;łna - rc-
prezer-rtują różne spclsclbv charakterrzcln ania sku-

tecznr.Ch clziałań poznarr,Czl.Ch,

Intcligc ncj a ana]jtvczna clostarc]z,1 1]odstźl§,o\rllch
urlliejętności przetlr-arzania inlornlacj i, ktore luclzie

stosują n obec ]ic_-zr-lr,ch znatrvch zaclań żl,citlrł,lch, Ten

rodzaj inteligencji jest clefinion,anr, pzcz krlnlptlncn-

t\] cz\- prc]cesv ttn-tr§łol.e, kttire znajclują się u podłc>

za nllśletlia i rozu.iprriania problemtirv, Stcrnbcrg
ziclentrfi kr ln,lł trzv r odzaje konlptln e ntón. kluczo-
lwch clla pfzetwalzania infilrmacji: (1) kon-rponentl.
,zlvlzlzanc Z nabt,u,anicnl wiecizr,, służące ltczetlil.t się

norłłclr fakttiu,l (2) ktlrnp, lnentt, zrr illztnc z tr vkclt,l\,-

rvanicm, słuzącc strategirlm i technikorn rr lzn,iz14ll.a-

nia 1lrobiemfly; ()faz (3) krlmptlnelltv rnetap()zna-

\\( /c. 5IUŻil('c sc|cl<,,;, )n( )\\:lnill \tl,Jtcgii i n]r lniIr lti l-

rlaniu 1lclstępćlrrl r1l clązeniu clo celu, Abr. uruchomić

część nlojej intcligcncli ailalitvcznej, pź\€oto\\aliśmy
ćtviczetlia zanertc rll tab, 9.3. Spróui je teraz lvvktltlać,

Rozdzial v PsychoIogia i zycie

aby sądzić, ze ludzie, którzy

odwledzają tę stronę, mają przeciętny

iloraz inteligencji o wartości 100

(mierzony przez tradycyjny, rzetelny

test), Czyz nie jest prawdopodobne,

że wśród ludzi, którzy wykonują testy

w internecie występuje autoselekcja?

Po drugie, nie mamy powodów, aby

sądzic, że kazdy, kto wykonał testy,

robił to w takich samych,

wystanda ryzowa nych waru n kach,

Na przykład część pytań testowych

odwołuje się do słownika,

Czy mozemy być pewni,

ze Iudzie nie korzystali

z podręcznego słownika

(lub ze słownika w komputerze),

zeby podwyzszyć swoje wyniki?

(,,Popatrz mamo, zawsze ci mówiłem,

zejestem geniaIny|"),

lnternet dostarcza licznych mozliwości

dokonania pomiaru zarówno własnego

ilorazu lnteligencji, jak i róznych

osiągnięc i cech osobowości.

Powinieneś stosować wiedzę zdobytą

w tym rozdziale, aby dokonywać

samodzielnej, starannej oceny

rzetelności i trafności wynikow,

które osiągniesz w testach

na stronach V\MĄł.

Tymczasem Poindexter uzaleznił si

od mierzenia ilorazu inteligenc-i

w internecie. Jego najlepszy dotyc

wynik to 159 w European lQ Test,

Poindexter jest przekonany, ze 1 59

trafna ocena jego ilorazu inie|igenr

Czy podzielasz jego przekonanie?
J^ą foza porownanlerr ogoir

wyników, jak mozna by ocen!ć

rzetel ność r ozny ch i nternetorl,.

testów ilorazu inteligencji?
J__-ł Lo mozna Zro0lc, aOy

wystandaryzować warunki

wykonyłvania testu w interne:

Ponizej znajdule się lista anagramów pomle;l:
słów. Postaraj się, tak szybko, jak mozesz, zl.
wiązanie kazdego anagramu.

1. M-A-R-A-B

2. K-A-Z-K-R .

3. G-l-Ł-U-D

4. K-R-A-S-Z_T

5. o-E-N-|-B

6. R-K-A-O-W

7. R-N-A-(O

B. S-Z-E-|-P ,,

9. R-O_G_T-A

10. D-A-A-N-Ł

Rozwiązanle znajdzesz na stronie 4O7,
Na podstawie Sternberg, R,],, (1986) lt:'telllge,t: .
D ego: Harcourt Brace Jovanovich,

|ak ci poszłc:) z anagremami? Abr jc :,

nlusiałeś uz\rć przecle s-Sz\rstkim k()1l, ,

z\\riąza1l\Ich z rłl.k6nlq,2niem i kolrlp clrl -
tilpozna\\,czl.ch. Dzięki komponenltlrll r
Z rłl.kontryv-aniem mogłeś rv ltmyśle rr1.1:-

1iteramil konrponentv metapozna\\lcze ]

Triarchiczna teoria inteligencii
Sternberga
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., -qie zl]alezięnja rozwiązań, Przrjrzyjmv się
_ - _-lliL1 ]iter: G,I-Ł-U-P. Yl jaki sposób cloko-

] , -.'-!l]ll\:Śie, przekształcenia anagramu w DŁU_
. lia _stfategia na początek polega na próbie
, .,]lil] połączenia spółgłrlsek, które jest prarv-

. bne w jęzvku polskim, jak D-Ł 1ub G-Ł,
, <.r;rie§ii \wmaga komponentórv metapo-

-, a]]l Wpro\\,aclzenje ich w zvcie \Ą/Vmaga' .lenltiw zwtązanllch z r,wkonrłvanięm, Za-
]i Czasalni clobra Strategia nie pror,vaclzi clo

:. _, Przl,jr7q sl§ anagramo\vi K-R-A-S,Z-T Mo-
.-,-l-atl-iać truclność, gdyż S-K nie stanon-i czę-

- )czątku Wyfazu. Cz\. zastanar,viałeś się nad
_l_lai,atnem przez jakiś czas, prćlbując innl,cl,l
:,,.)\\'§]rfazui

,\i lozkładaniu rćlznvch zad,ań na kompo-
.laciacze mogą dokłaclnie wskazać proces1,,

: -i]zl}icuią osiągnięcia osób o oclmiennych
.,_i-r inteligencli. Na przl,kład, mogą oclkrl.f,
],l-]onentv metapoznawcze uczniów O rł1156-
:,lzle inteligencji sprawiają, iz rłl.bierają oni

_ ) :-:ltegie rozrłriązlłvania okreŚlonego roclzaju
-lllćltr. niz ich rór,vieśnicy o nizszrł-n tlorazir
.:i,tcji. Róznica w seiekcji strategii przycz\-nll

ie§]o) ze ucznio\vie o rłysokim ilorazie in-
_ .. ji rlają §lższe osiągnięcia w rozrviązyu,2nil_l

: :ll órr,l

=ilgcncja twórcza obejmuje zclcl]ność ]uclzi dcl
: .,_l sobie z nolr,t,mi problemami. Sternberg

_ lllón,i, że,,[,..l inteligencjatwórczazau,ięra
, :.:lt]ści uz}Ą\?ne c1o twozenia, \łTm}ślania, oc1-
. ,,.l. rrvobrazania , prZs,pUSZCZenia czy stawiania
- ] 1s, 325:). Zńóżmv np., ze grupa lr-rclzi znala-
: ,lLl jakimś rłłpaclku w tarapatach. Oceniłblś

cllgerltną tę osobę, która najszńciej blłabv,, ,.: 
1lolllóc grupie w znalezieniu dobrego rr11-

] t illacii.
.:|igerlcja praktyczna ujav.nia się rł, raclzeniu

_, z eoclziennr.mi clziałaniami. Obejn-iuje ona
.. przvstosowyy2nin się cio nor.łł.ch i cld-
--i,t ]<onteks tó.rv, selekcj onowarua n4aścrrłl,ch

_ :.> lti§- onz skutecznegcl kształtoyvaniaotocze-
. :lr clobrze pasorł,ało do pc;trzeb, lnteligencja

- _z]l!l jest związana z określonymi konteksta-
_ ;.l lllietzvć, baclacz.ęnuszą sami zanurz,s,ć się, , ,]ltekstach,

Zcsptił bailan.czr. postanił stlbie jako cel porniar inteligencji
prektłczllej wśrrjd nasto]atków z grupr. Eskinlosćlw \up'ik
naA]asce (-Gr-igclrerlkcl i in.. 2O0.i). Chclciaż żlją oni wl)L]wo-
czesn\-ch t-lomach z e]ektrr-czntlśclą. clgrzeivanietl i tc]efcl-
nem. clil ]iczt,lł,ch grup w czasic clhrgiej, cięzkiej ziml: n.itlżna
c]otzcć tr,]ko sanr<l]otenl, Z tego pclrł.oclu pon.riar intellgen-
cji praktl,cznej koncentfo\\ilł się na roclzajacil rł,ieclzri pcl-
trzebnrrh clo przeżr,cl a, P rzljul,j się rrlstępltjącen]u p\tan iu :

Vi/ujck Nlarkus bartlzo cluzo rłie na temllt polorr,ania ]la I()sc)-

nraki, ife naju,iększą szatlsę na złapanie rosclnlaka, jeśli zakl-
zv pułapkę:

a. l{a prlcllrlvm cltzeu.ie ,

b, \\ clziupli Illart\\.ego clrzelva,

c, Da]cko clc1 jakicjkolu,ick lzek1,

c], Blisko zalłtarznięte1 l.zekl,

Czt.t,r,blrle - 
.,a" jako popras,ną oclporł.lcciź? Test intcligencji

Prakti'czr-rej sklaila} się z .śłl 1ęgr l 1l l1|21j1 ])\.t.ln. nJ knire clcl-

por,i,iaclalri badane nastoiatki, Ponacltcl. baclacze poprosili
czkltlkrilr, grr:pr! §r qln clortlsh,ch i sta$a,,żnę. o oce nę, któ-
rc rlastclJati<i najlepic.j pasują clo o1lisu. n1l, unlnlartu]i - ..cltl-
bze nlr,ślącegcl, kogtlś, kto nla ncxl e prltntsh.r.clzniązlłianta

problemclrłl i rtżtrva unlt,słl clo przezycia'' (s 19]). Nastcllat,
ki uzł,skełl.różrlc nł.nikj n tc-ścic ilteligencji praktr.cznej, \a
ogćll tc, ktrlrc nrtcszkalv ir. śloc]r ln isku zur.banizorr.ant nl. lnir-
l.:,niższły irltcligencję pnktvczną, niz le tnleszlrajlŁce na tele-
rlach rlie.]skich, Prlnrclto nmto]atki o nątr,ższej inteligcncji
praktl-czn ej uztska]r. także lajbar cLziej pt lzitrlłnc tlcenl,
tai<ich cec/,l, jak ttnvuartu]i.

Vłdać z tego przr,łłaclu, dlaczego pcljęcie ,,rnteligen-
c;'i praktrcznej" lla ocimienne znec7,nie \v rć)żnych
kontekstach. Jeclnak ogólna iclea pclzostaje taka sa-
tla: luclzie nlogą rł,nclsić rrniej lub rł.ięcej inteligen-
cjl praktl,cznej cltl raclzenia sobie z coclziennrłni
zaclaniamj.

Teoria wielorakich intelioencii
Gardnera i inteligencia '
emocionalna

§{*ward §ardner (1999, 2006) róuniez zal]r()pollo-
n:rł teorię, ktćlra rrlzszerza clcfinicję inteligencji
prlza umicjętności nrierzone przez test\r irrtcligen-
cj i. Garclncr ziclcn tr,fi kclri.ał liczl-1c r rlclzajc inteligen cj i,
clotrczące r(żnl,ch l ucizkich cl rlśri.iaclczeń. \{:rrtclść
kńclcj z ts-ch zclcl]rloścl lesr jnna w poszc7,cgo]nvcl1

Teorie inteligencli
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społeczeństwach, zgoclnie z t\Im. co jest clla darlegcl
spr llęl7cństt\J l)( )ll,Zcl)nc. U/\lc('lnc i r rl jcsl ti tlinl

ceniolle. Jak rviclać r,r, tail. 9,.1, Garclner rł.vróznił
o:icnl rt ltlzlj,'lrr inti,ligcnt ji.

\r/eclług Garclnera sprlłeczefistrł,o zachclcltrie

1lromuje du"li pierw-sze rcxlzaje inteligenc1i. podczas
gdv s1lo}cczcństtl,,a triezachtldnie częst() barclzicj tc-
nią innc roclzaje. h\a przr,kład, px Y\-spie Carrlline
rł, ]\,Iikronezji, żeg,|arze musżą umicć pokonlm,acl

tluze ociległości bez map, rłt.ktltzvstuiąc t),lkcl swcl-

ją inteligcncję przestrzenną i cielesnr>kinestetl,cz-
ną. Te unie;ętności 1iczą się §r tfrln społeczeństlvie

barciziej niz umielętność pisania esejciw. Na Bali,
gclzie clziałalnclśtl artystvc]z1-}a sten()wi częśc zr-cia

codziennego, wysoko cenione są inteligencja n,:-
zyczna i talenty w zakresie koordynacji krokór.
taneczny ch. Inteligenc j a interpers onalna j est s-az-

niejsza w społeczeństwach kolekrywisrycznrch. i::;
japońskie, w których współpraca iżycie we §spc,i
nocie uwńane sązabatdziej wartościowe, nż nta :,_

miejsce w społeczeństwach indywidualisqan} c:
takich jak amerykańskie (TŁiandis, 1990).

Do pomiaru tego rodzaju inteligencji potrzeŁ:
znacznię więcej niz tylko zastosowania testó§- n!-;
papier-ołówek i prostych miar liczbowych. Tecr:-;

inteligencji Gardnera vqlimag^ obserwow-ania le;-
nostki i oceniania jejw różnych sltuacjach no--
wych, jak również w wąskim zakresie, w sl,tuaciac_

Typ inteligencji

Log iczno-
-matematyczna

językowa

Przyrod nlcza

M uzyczna

przestrze n na

Cielesno-

-kinestetyczna

l nterpersona l na

Końcowe efekty rozwoju

Naukowlec
Matematyk

Poeta

Dzlen nika rz

BioIog

Ekolog

Kompozytor
5krzypek

Nawigator
Rzeżbiarz

Ta ncerz

5portowiec

Tera peuta

Sprzedawca

Osoba o szczegółowej,
trafnej samowiedzy

Kluczowe komponenty

Wrazliwość na wzorce logiczne 1ub Iiczbo,".: :-.
zdolność dostrzegania ich; zdolność pro\lval]::- :

dlugieqo ciąqu roz;mowaria,

WrazIiwosc na dzw ęi.i, rytrry i z^acze",a ,: 
,

wrazliwość na rózne funkcje języka,

Wrazliwość na róznice między gatunkan^ , z]_ ,.
do subLelnej inLerakc, z zy,ącyni stv\c-7e , . -,

Wrazliwość na rytmy, wysokości l barwy dz,,. =. :

ich rozumienie i zdolność do ich iworzen a ,::, " .
form ekspresji muzyczne1.

Umiejętności trafnego postrzegania św a:a

wzrokowo,przestrzenneqo i aktuallzowa r ;
swo'ch p:erwotnych percepcji,

U miejętności kontrolowania własnych ruc, :,,

ciała i zręczność w radzeniu sobie z przecir ,..

Lmiejętności dostrzegania rastroju, Lso,. . . :

motywacji i pragnień innych iudzl oraz tr,łas: 
= .

reagowania na nie,

Dostęp do wlasnych uczuc, umiejętnos( : , - -

nia oraz polegania na nich przy klerowan'_.

zachowaniem; znajomość własnych mocn!:- :

slabości, pragnień i inteIigencji,

l ntra personal na

Źróclło: Garclner,H., Fnnes of nind, Copvrighł @ 19E3, Basic Books, Przedr-ukowano za zgodą Basic tsooks, członka Perseus B, , , .
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f, fizedstawianych v/ trady cyjny ch testach inteligen-
_;i. Gdybyśmy poddali ludzi pomiarowi za pomocą
-:eJnrrh testów wszystkich ośmiu rodzajów inteli-
;encji, uzyskalibyśmy znaczną różnorodność we
;.zorcach silnych i słabych stron. Jednak Gardner
:rierdzi, żeludzie często różniąsię z uwagi nalicz-
:ę inteligencji, które dominują w ich cloświadczeniu
:,,ciosym, Zwraca on uwagę na silny kontrast mię-
:n- profilami typu reflektorowego i laserowego
Gardner, 2006). Osoby z profilem typu reflektoro-

;, ęo (searcń light profile) urykazujązrównowazone
::_ne srony w kilku inteligencjach. Gardner sądzi,
:e taki profil jest powszechny wśród polityków
_ :iznesmenów Osoby z profilem typu laserowego
:,<er profile) wykazują silne strony w jednej lub

--och inteligencjach. Gardner sądzi, że ten profil
l:l: powszechny wśród artystÓW i naukowców.

§ ostatnich latachbadacze zaczęli zajmować się
.;;zególnie jednym rodzalem inteligencji - inteli-
rnclą emocjonalną - która jest zwiryana z pojęcia-
:_ inteiigen cji interpers onalnej i intrape rs onalnej
;,- rioncepcii Gardnęra Qob. tab, 9.4). lnteligencia
rrocionaln a (emotional inteĘence) defi niowana
Ę:i poprzez cztery główne składniki (Mayer i in.,
_ _ł_r3a. 2008b):

=* umiejętność trafnego i właściwego postrze-
gania, oceniania i wyrażania emocji;

=ł umiejętność stosowania emocji do uławia-
ria myślenia;

=l umiej ętność rozumie nia i ana]Łowania emo-
ąioraz efektywnego stosowania wiedzy emocjo-
ulnej;

=ł umiejętność regulowania własnych emocji
"r sposób wspierający włas ny rozwój emocjonal-
:l i intelektualny
Te defi nic j a o dzwiercie d Ia w idzenie p ozytyw nej

:_i emocji w funkcjonowaniu intelektuainym -
l=]--_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_Ęemogąsprawić,żemyśleniebędziebardzie j

.r-:;ligentne, aludzie mogą myśleć w sposób inte-
ta-_:ltnv na temat swoich emocji i emocji innych
:s:o.

Psrchologow ie zaczęIi pr ow adzić badania, któ-
:: ,lT Wują, że inteligencja emocjonalna ma
ft:=e konsekwenc je dla codziennego życia, Przyj-

=,::r- się emocjonalnym doświadczeniom uczniów
:-,- srudentów w środowisku szkolnym. Przypuść-

m}.; ze Pointderter ma słalle w-vniki na egza-
minie, Jeśli będzie potrafił pc:radz-ić sobie z nega-
tlłvn\lmi emocjami, ma szźltlse na dobrą przvszłość,
Ogóinie rłlższa inteligencja emocjonalna pow-itlna
pomagać stuclentom w lepsz,vrn raclzeniu sobie
z emocjonalnl,mi aspektanri osiągrrięć akade,
mickich. Sprarł,dźnl1 jak testolł,,ano tę hipotezę,

Zesllół lllLclaczt, ;loprosił 3r8 stuc]entórv o nł.pelr-ricnie

testu nlierzącego irrteJigencję errrocjonalrlą (Rclcle i in..
2007), Badani nrclzie li. np,, koklrowe ibtrlglafie nvarzl.i nlic-
]l za zlrlanie rr.skazać. jakic elnocje rł,vraza clana trł.arz, Ja-
ko lliarę osiągnięc. na stucliach 1lr.zrjętcl śrecinią occll
kaźdego baclanego. Ponacltcl cltlkonano rejestracji rłicietl
|rz\.nlinutorłł,clr nł1loweclzi studentów l trakcl e dvskus ji

grupo§lc', Sędziolł,ie konlpetcntni ocenialj naglania rlidecl
ri. ce]u clkrcślenia takich cech. jak jakclść użl,vianvch
atgunle ntciw Gclr, spran clzon cl z,r;iązkl nlięclz1, inte ligencją
e nlocjonalllą i osiągnięciami, rlkazalo się, że osoilv
o u,r,silkiej illteJigencli enrocjotraincj są skutecznrcjszvmi
nóncanri pubiicznr,ntr, \\' rlclrriesieniu clo innvch nriar
akac]cnrlckiclr stwicrclzclno. że moill\,acjl xllhłr,a na zna-
czenie inteligencji emocjonalnej. Na pzl,kład tvlkcl ci stu,
denci o rrł,sokiej irlteligencji cniocjonalnej. którzt, określali
siebie jakrl pilnr,ch i staratlnvclr, nricii uł,ższą śretlni4,

Przeclstau,ione wyniki pcltrvierclzają znaczenie inteli
gencji emocjonalnej. Obrazują takze wniosek, clcl
którego wrćlcirl-tv \\I rozdt,. 11: u poclłoza pon odze-
nia na stucliachleż,ąrr.iedza i motlłł,acja,

Nasz przegląd teorii i metocl testclrvania inteli-
getlcji stał się areną do cjl.skusji o iclr społecznym
kontekście, którv sprarł.ia. ze temat inteligcncji
brldzi tr le k,,n11,9r,..rr",

lnteligencja emocjonalna (emotional intel}igence)
Rodzaj inteligencji definiowany jako zdolność
do trafnego i odpowiedniego spostrzegania, oceniania
oruz vq.rażania emocji, do wykorzystlwania emocji
w celu ułatwiania myślenia, do rozumienia
i analizowania emocji, do efektlwnego
wykorą,56y57nnia wiedą, emoc jonalnej oraz
do regulowania swoich emocji w celu stvmulowania
rozwoju, zarówno emocjonalnego,
jak i intelektualnego.

Teorie inteligencli



.!. Dlaczego Spearman doszedł do wniosku,

ze istnieje czynnik g, inteligencja o9ólna?

-} Jakie trzy rodzaje inteligencji wchodzą

w skład triarchicznej teorii inteligencji

Sternberga?

-F Jaki rodzaj inteligencji, w teorii Gardnera,

moze zdecydować o tym, ze ktoś zostanie

dobrym rzeźbiarzem?

Kł,yt3rcxne mtyś§**E*

Pomyśl o badaniu związku inteli9encji emocjonalnej z za-

dowoIeniem zzycia. D|aczego wazne 1est, aby uzyskać miary

sukcesu badanych od ich przełozonych?

psŁ§EY{xr§§ &§P§KTY
§ruT§Ł§&Ęa§{§§

Przekonaiiśmv się, ze n,spółczesne koncepcje inteli-

gencji ocirzucają rvąskie por,r,iązanie rłr,niku n, teścle

inteligencji z inteligencią danej clsobrL Jeclnak pt lrni

m() to testy pozostają rv społeczeństwie zachocl-

ninr najczęstszym sposc]bem poniaru,,inteiigencji",

Z uwagi na dtlminację testów inteligencjii dostęp-

ność rwników n, postaci ilorazćlw inteligencji,

łatn,e b14o dokon\s,anie porór,vnań róznvch grup

na poclstał,ie ich .,przeciętnego" ilorazu inteligencji,

§l stanach zjedrioczonvch tego roclz,aju porów-

nania grup etnicznych i rasorłT,ch brfu często wr
krlrz1,511.1i,-2ne ]ako dolł,ód na r7,eCZ q,roclzonej,

§eneĘlc7nęj nizsztlśr:i plzedstan,icieli grr-rp mnicj-

-szościorłl,ch, Przeclstarł,imy pokrótce histc trię rir,
kofz\rst\Ą[ania nl,nikćlrł uzyskirł,anvch w, testach

inteligencji do nvkazlu,ania nizszości umvsłou,ei

niektórvch grr:p. Następnie przvjrzvln}r się aktual-

nr.m danyn na temat n-phu,-u natunr i łlchrlrr-ania

na inteligencję i na lłvniki n, testach inteligencji,

Przekonasz się, ze jest to jedno z najbarclziej poli-

tvcznie zapalnvch zagaclnień w psvchologii, gdlż
politt.ka państr,von-a rł, zakresie kontvngcntów imi-

gracl,jnlch, poclziału środkćln, na eclukację i u,ielu

innvch spraw moze opierać się na sposobar:h inter-

Rozdział § PsychoIogia l zycie

preto\\rania clanvch clotl-cząct,cl-i ilclr:rzcin -:, 
-, 

-

cji ptlszczególnl,ch grup splołecznvch,

Historia porównań gruporvyó

Na początku )o( w. psychoiog Henry floddrr
(lB66-195D stał się orędownikiem testorr-anie n:,;t-

liwości umysłowych wszystkich imigrantórr i _*-bł-

Wnego wyHuczania tych,któr4l zostah okr*.<:

1ako ,,mający defekt umysłowy". Takie pogĘó- n--
gĘ przyczynić się do Ńłorzenia społecznęlo ł-
matu wrogiego wobec przyjmowania niekton;:-

grupimigrantów(Zenderland,1998),Irzeczrrrr-,*:e,
w 1924 r. Kongres uchwalił,Ałr ograniuenkrnjlFi
cji (Immigration RestrictionAcr), któn, ustano*,ii :,:-

litykę narodową polegaj ącą la poddax,aniu tsTi-i:
inteligencji imigrantóww chwili ich prnjazdu n-a E-
lis Island w NowymJorku .IlczniZydzi. §losi- Rcs:;
nie i imigranci innych narodowości b1,li klasrfiiiott,x-:

jako ,,kretyni" na podstawie wynikóu,rr- testachr ic:e-

ligencji. Niektórzy psychologowie interpreto*:ł,: :;
statystyczne wyniki jako dowodzące. że imiprr:. -

z pofudniowej i wschodniej Europv są genen-,ż]-Jć

gorsi niz imigranci z dalekiej półnoq, Europr- ,-,1;

z Europy Zachodniel (zob. Ruch, t931. _ledrra-,i ::

,,gorszę" grupy byĘ taĘze mniej zaznajomtone z :f _--

Diac;ął iml_qlal,iiivi, ła Elils ls/łł-C pci,,;:. . ,

nilirl iesian;i,nłeiic7*r:c1l7 ,#]a,ł:i spcsób i,!,1j ,] , _-

'_ , ,,, a:. . /i 
"ż;)e 

n,',, ,, ',,., i,^, :, v ,d ,: ' -

genei;.,c.rłryi



ninującym języlłem i kulturą, występującymi w te-
:rech inteligencji, gdpbyli to imigranci najświeższej
;an: (Po kilku dekadach te róznice grupowe s/ te-
s-:ch inteligencji całkowicie zanikĘ, ale teoria dzie-
5czonych rasowo różnicw inteligenc ji przetrwńa).

Trr-ierdzenie Goddarda (1977) na temat gene-
:, r_zne j niższości został,o jeszcze wzmocnione przez
:rfi. że w testach inteligencji w czasie I wojny
.;r iatowej Afroamerykanie i przedstawiciele innych
:_lrejszości rasowych uzyskiwali niższe wyniki niż
;.:łr n,iększość. Lewis Terman, który jakwiemy pro,
T_ _!§-ał w Stanach Zlednoczonych testowanie inteli-
::rcji. w taki nienaukowy sposób skomentował

-:e (które pomógł zebrać) na temat mniejszości
]"i ]}§f-ch w Stanach Zjednoczonych:

jch tępota zdaje się mieć charakter rasouł/ [ ..] Nie wyda-
-= się, abv aktualnie było możiiwe przekonanie społeczeń-

:=z. że nie pow.inni oni mieć prawa do rozmnżania się,

=ociż z eugenicznego pr_lnktu widzenia stanowią powżny
::łblem, gdyż rozmnńają się nieząlkie licznie" (Terrłan,

_,i16. s. 9i*92),

. . _.;;.;;3 l*ilreaiłe n;łlrł#;., fuii*łla.= {i!€[l:l..

_- . _-.::ila-iriiie : lĆrła*,..,, i,"el:4 iŁ.o /$yi/ąl] ,:l;1]

.'. .,,,a.i ), ;?t;e ir*i ił Ji,"Ą,,-.jl--, rag,,J]': /,,'afi 1;

. :".= ;:c,:ujł zł*,l4 pisalx.; Ni§rz*qo i;łie
-_- 

---:i-,;lr.ćj; ł:ł;l;rl dł i;a.Jełi; wpi,ywu
- .'_ ] ::,,ł§*yi.,,,_iłJ ::ł iiłrał- r,,;l*iiłgnl;i i

Nazwiska zmieniĘ się, ale problem pozostaleta-
ki sam. Dzisiaj w Stanach Zjednoczonych Afroame-
rykanie i Amerykanie pocl'odzenia latynoskiego
przeciętnie uzys ku j ą niższe wyniki w s tandaryzowa-
nych testach inteligencji niż Amerykanie pocho-
dzęnia azjatyckiego i biali. Oczl.udście ,w każdej
z tych grup znajdują się jednostki, którJrch nrzniki
mieszczą się na najwyższym (i najniższym) krańcu
kontinuum skali ilorazu inteligencji. Jak te róznice
wyników w testach inteliger'cji powinny być inter-
pretowane? Jedna tradycj a polega na przypią,nraniu
tph różnic nizszości genetycznej (naturze';. Po pre-
zentacjt dowodów na rzecz różnic genetycznych
p od względe m ilor azu inteligenc j i, r ozw aży my dru-
gą mozliwoś ć - że tc.l różnice w środowisku (wycho-
waniu) mają silny wpŁ\Ąv na Iloraz inteligencji.
]iafność kńdego z tych wviaśnień (lub jakielś ich
kombinacji) ma ważne konsekwencje społeczne,
ekonomiczne i polityczne.

&x§*dx§e§§ęe§ć m §§wrmx §xxt*§§gem*§§

§(l jaki sposób można oszacować, do jakiego stop-
nia inteligencja jest zdeterminowana genetycznie?
Odpowiedź na to pytanie wvmaga od badacza
dokonania wyboru miary inteligencji. Tak więc py-
tanie przestaje dowczyć tego, CZy abstrakcyjna ,,in-
teligencj a" pozostaj e pod wpĘmre m dziędzicznoś ct,
ale, w większośct przypadków, tego, czy llorazy in-
teligencji są podobne w obrębie drzew rodzinnych,
Aby udzielić odpowiedzi nato węższe pltanie,ba-
dacze muszą r ozdzielić s/pły\ĄT wspólnvch genów
i wspóinego środowiska. Jedna z metod polega na
porównl.vraniu funkcjonoulania bliźniąt monozygo-
tycznych (ednolajowych), bliźniąt dyzygotycznych
(dwujajowych) oraz krewnych o innych stopniach
pokrewieńs twa genetycznego. Rycina 9 .5 p rzedsta-
wia korelacje między wynikami w testach inteli,
gencji różnych osób, z uwzględnieniem stopnia
ich pokrewieństwa genetycznego (Plomin i Petrill,
1997). Jak widać, im większe podobieństwo gene-
tyczne, tym większe podobieństwo w zakresie i]ora-
zu inteligencji. (Powinieneś zwrócić uwagę nafakt,
żę dane te ilustrują także wp\"v,, środowiska, gdyz
ilorazy inteligencji sąbardziej podobne wśród tych,
którzy bvli wychowlmr ani r azem) .

7
t;
{l?

,w
*. . :§#+; r
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Korelacje

0 0,2

Bliźnięta monozygotyczne, wychowywane razem

Bl iź n ięta mo nozygotyczne, wychowywa ne oso b no

Bliźnięta dyzygotyczne, wychowywane razem

Rodzeństwo, wychowywane razem

Rodziddziecko przez niego wychowywane

Bliźnięta dyzygotyczne, wychowywane osobno

Rodzeństwo, wychowywa ne osobno

, Rodzic/dziecko wychowywane przez kogoś innego

]1 Rodzeństwo, adopcyjne

i

i Rodziddziecko, adopcyjne

Rycina 9.5 lQ a pokrewieństwo genetyczne

Na tej ilustracji pżed§awiono korelacje międzs ilorazem inteligencji bliźniąt monoąlgotycznych (jednojajov,tyÓi ,: c,r
dyapotycznych (dwujajowych) wychawywanych razem (w tym samym środowisku damawym) lub wYchal

osgbno (w różnych środowiskach damowych). Dla porównania zamieszczono rownież dane doĘczące rnre's
(braci i sióstł oraz rodziców i dzieci, tak biologicznych, jak adopryjnych. Dane pokazują znaczenie crynników anł,l
geneĘcznych (ticzby w rubryce ,,pokrewienstwo genetyczne" określają część wspolną materialu geneĘenqc _a

środowiskowych. Na prrykład bliźnięta monozygatyczne wykazują wyższe korelage ilorazów inteligencji niż b,r,ę
dy4tgoĘczne * świadczl to o wptyłie geneĘcznym, Jednak u obu rodzajów bliźniąt stvvierdza się ll,ryższe koreĘe Y,
sąwychawwane razern - świadczy to o wpĘwie środowiska.

źródło; intelligen ce,24, w: Plomin, R. i Petrill, S.A., Genetics and intelligence: 'What's new?, s, 53-77, Coplright @ 1997. Przedrukoxz:r- = ry:r:

Elsevier,

Pokrewieństwo genetyczne

a,4 06 0,8 l

Wspólne
środowisko
rodzi nne

1 Takie samo

'1 Rózne

,5 Takie samo

,5 Takie samo

Takie samc

,5 Różne

,5 Różne

,5 Różne

0 Takie ęm

0 Takie sam

Baclacze \\rykoźystllią tego roctzajr: clarłc clcl prób
()szaco§,ani a o dziedziczahlości ilorazu intelige n t, j i.

{lszaeołvanie odziedziczalności (.heritability esti-

nlare) rlkreślonej cechr,, 1ak inteligencja, opartc jcst

na r.vielkości zmienności tej ceclrv w wrłlikach testu,

która może bvć przvpisana czynniktlm genetvcz-

nym, Oszacou,anie to uzvskuje się, 1icząc wariancję

We s,Sż,vStkich rłrynikach testu dla clanej populacji
(np. studentów college'u 67y pacjentów szpitali ps,v-

chiatrvcznvch) i następr'ie określając, 1aka część caŁ

kowitej wariancji §ł,nika z czl,nnikór,v genet\lcznvch

lub d,ziedz,icznych. Czvni się ttl, porórv,nując jednost-

ki, ktore sz1 rł, róznlłn stopniu spokrerł,nione gene-

tvcznie. Badacze, którzry doklnali przeglądlr llcznlch
baclań nar1 odzletlz,iczalnoścrą ilorazu inteligen cji,

Rozdzial 3 PsychoIogia i zycle

doszli do wniosku, ze ok, 50% wariancji s

inteligencji jest rezultatem wphrlwu crynnlk
tycznych (Grigorenko, 2000).

Być moze jeszczebardziej interesujące i

odziedziczalność wzrasta w ciągu Ęcia: ń.l,

ten Wzrost, badacze Często wykorzystują b

mterzącwielokrotnie ich iloraz intelige r-,_

mv się badaniu, które trv"akr 13 lat

Oszaccwanię odziedriczalnoŚci (.1,1eritabi}it: ., :

Statystyczrre clszacolvanie stopnia clziedziczn.:. _

tcCht rz1 zJ(hu$ania. o(enianc l)I7e7 stoIlr,

;lodobieństwa nriędąl jednostkami różniącr-;:l:,..

z uwagi na pokrewieństw() genetyczne,

r

:...ll: ;:.



Z,esylbadacz:1 rozpoczĄ od zebrania grupy 209 pięciolet-
:cj,: par blizniąt (I{oektra i in., 200|. §f wieku 5 lat pnepro-
*adzono u nich test inteligencji dostarczający danych na
:=!,nat iorzau inteligencji werbalnej i niewerbalnej. Ponowne
:6żnia miĄ miejsce, gdy dzieci miaĘ 7 , I0 , 12 i 78 lat. Z uwa-
a na dfugotrwało ść badania część blźniąt wypadła z niego ,
:emniej badaue uąnkali lorazy 1lJ par na wszystkich pię-
-u pożomach wi eku. Analiry wykazaĘ, że lorary inteiigencji
:,:żostźią dość stabilne. Korelacje między wynikami w wieku
i i 18 łat wyniosĘ 0,51 dla lorazu inteligencl.i we halnej oraz
. .+- da ilorazu inteligencji niewerbalnej. Wcelu o szacowuia
-aziedziczalności, badacze porównali korelacje u blźrlląt mo-
:.:zrgoqvcznych i dyzygotycznyÓ nal<ńdl,rn poziomie wieku.
)'a iorazu inteligencji werbalnej oszacowanie odfuędziua|-
:_.:ści wlrriosło 46%w ńelu 5 lat i wzrosło do 84% w wieku
li lat. Dla ilorazu inteligencji niewerbalnej, oszacowania
_,iźedżczdnościwyrttosĘ64%owwieku 5lat i wzro sĘ do74%
;; łieku 18 lat.

: ,sćlb jest zaskoczonych tego K)dzaiudanvmi,
. \ claje im się, ze środor,łliskcl powinno mieć

., ,,'-,, 11 nie mniejsą/ wp\rw w miarę LlphTvu z\._
,iakbadacze Ęiaśniają takie sprzeczne z in-

1 iezultaty: ,,Jest możliwe, ze pred\rspoz\rcje
- _ - _-Zne popychają nas ku Śrociol.viskom, ktÓre

_ ] j eią nasze tendencje genen,.czne, prowaciząc
-_1]]]\-1n clo wzrostu odzledziczalnośCi W toku ZV-
i.,_lI-1-iin i Petrr]l, 1997, s. ó1).
:, lóćtn.v do punktu, w którrym analiza gene-

_. staje się kontrowersl.jna: do róznic w wlni-
..stów inteligencji międzv Afroamerykanani

, ::li_\mervkanami. Kilka dziesięcioleci temu róz-
_1 \\fnosiła 15 pkt. tlorazu inteligencji, Jeclnak

..-l,c szaculą, ze w ci€u 30 lat, mięclz\r rokiem-- l ]002, różnica z,malała d,o 4-7 pkt, (Dickens
' l 2006). Chociaz zmniejszanie się róznic suge-

-- _. z iałani e §ph§,.ów, śroclowiskowr.ch, u trzlr111.
l, się róznicv sprawiło, że wiele osób jest zd,anta,
..1Z\. rasanli rystępują róŻnice genetvczne nie
,{onania 

1Hernnstein i Murnr1 199,t). Niemniej,
:-,]§,et ilorzz inteligencii jest w- du żei mierze clzte-

, _:lCkow Ttgera Woodsa byli biali, czarni, Tajowie,
, jZ..nni Amerykanie, Co mowi to o pojęciu ,,rasy''

w Sta nach Zjed noczonych ?

dztcz,nv, to cz,\, ta różnica oclzwierciec]la genetrrczną
nizszość;ednostek z grup\l () niżs:mchrwnikacl-i? Oc1-
pon,ieclź jest przecząc a. ()dzieclziczalność jest clpar-
ta na Oszacowaniu WeW1] ątn okreŚlone; gruprł Nie
moze b\rc ona uż\Ą\rana clo interpretowania różnic
międzlr grupanri, niezależnie ocl tego, jak silne są te
róznice w jakimś obiektlłvn16 teście.

()szacorł,ania odztedztczalności oclnoszą się t1,lko
clo przeciętnej w określonej pclpr_riac|i. Chociaz rł,ie-
m,I Ze np. \ĄIZfo.St lnabarclzo \ĄJ,sokie oszac()\Ąranie
odzteclzjczalności- około 93-96% (Silr,entrlinen i in..
2006) - nje mozna określić, 1akaczęśćtulojep;o wzro-
stu \Ąrynika z wpłlu,,ólv genetvczn\,-ch, 'len sam atgu-
ment jest prawclzinv n, odniesieniu do ilclrazlt
inteligencj i : pominlo nl,s o ki ch oszacorł,ań odzieclzi _
czalności, nie jesteślnv w stanie określić specvficzne-
go rvkłaclu genevcznego clo iloraztt inteligencji clanej
jeclnostki lub clo śI.erlnich u,r,ników.rł, grupach. Fakt,
ze lv jakimś teście illteligerrcji jakaś glupe resowa c^,.
etniczna uł.skuje nizsze lr,r,niki niz inna, nje ozna-
cza, że różnica między tl,mi grupami jest natun.ge-
netvcznej, na\\et ieśli oszacowan_ie oclzieclz,iczaln<:śc:j
dla ilorazu inteligencji jest w jakiejś grtrllie rłł,sokic
(Hunt i Carlson. 2007).

Innv porł,ód k()ntrowersii stanorłi samrl pojęcie
.,fas\i", Gdl. ludzie ni,iercizą. ż.ę róż.ntcaw ilorazie in-
teligencji jest porl odorva na prze,zczvnnik. genet\icz-
ne, czvt-tią si]ne zalozenie. że ana.liz,a genet,Vczna
pozrr.ala na clrlkrlnanie jasncgo rozfóznieniJ mięclzv
rasami. Baclacze ilorazu inteligencji uu,ażająna ogół,
że rasa jest rórvnocześnie konstruktem biolclgicz-
nvnl i społecznjrm, Na przr.kłacl w Stanach Zjetlno-
czonvch konwencja społeczna kaze przewaznie
nazlwać ludzi, którzv nlają jakiegokolrł.iek 1lrzoclka
aflr..kańskiego, czarll\rnl. Prąj rzvnlv s ię przvpaclkowi
niezlr,.kłego golfistl, Ti ge ra lffioocls a. któn. częs trl bl,i
eĘrki3l6ql2nv l c1l.s krrm i no\\.an\, j alro Afroamen.ka-
nit-t, chociztz jego clzieclzictwo jest o rł,iele barclziej
z,łożone (egtl przocikan-ri br4i biali, czarni, Tajorvic,
Chińczy61, i rclzenni Anlenłalie), §bclc]s stanorvi clo-
skonah, prąlĘlu6 osobli lv przl.paclku ktćlrej ocent.
spoleczne rozmljająsię z rzeczrłł.ismścią biologicz-
ną. Pomimo to. niektórzv baclacze inteligcncjJ
tnlierdzą, żę różnjce genetvczne międzl,. rasanli są
\\\rstarcza'ące. abv dokon\Ąi.ać zasadnrrch porównań
(Hunt i Carlso1-l, 2007), Inni bad,acze trvicrciza rćlrv-

PoIityczne aspekty inteligencji
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tJwaga, jaką ze strany daraslych atrzymują dzieci, może wplywac na ich inteligencję, W ,,addzielnej, ale row

szkalnejw latach 4a. XXw. (po lewej) dzieci afraamerykańskie atrrymywaly niewielę uwagi, Zupełnie inacze.

przedstawiany z prawej strany jest silnie zaangażowany w edukację dziecka. W jaki sposób tego rodza.

środowiskawe wpłwają na ilaraz inteligencji?

nie zclccvclolvźLnie, ze ptljęcie ..11151l" poz{)staje pod

tak si]nt,rn 11,phriietn okolicznclści spolecztrl,ch, iż pll-

rór ,nani,;l nięclzrgrupowe s,.! bczuzr,teczne (Stern-

bcrg i Grigclrenko, 2007; Sternbelg i in.. 2005)

Bez \vątpienia genr, rnaj,ą,znacząc1l lip\lq, tra i}cl-

raz inteligencji jeclnostki. tak jak ma to rnrejscc

n, przvpacikr,t u,ielu tntlr-ch ccclr i zc]olności. Jednak
staraliśnlt- się rłrkazarl, że clz,ietlz,icztrośc' nie stall()\\ i

aclek\\iatncgo rrł,jaśtlienia ró,żnic pclci wzglęclenl i Lcl-

r:tzLt intrli,l,-,nt ii rtli,\ r lzr 3rLrprrlli rltSt lsr nli i ctt]it .z-

nlłni. OclgnTl,a ()1la koniecznz1. ale nient,stirrczlt j 4t,.1

rolę rv naszvm rozi:mierrilt taklch rezultatón: Rtlz-

wAzm\i tcraz, j,lką rolę ri p, |§-s[A§llniLr rr\żrli6 pl;fl

nzględcr.l ilorazu inteligencji moze cldgrl,rr,ać śro-

clorr,isktl,

po niervaz clszac ou,ania c l d,zj e tlz,i czall-lo ś ci rl vn tls zą

rr.niej niz 1,00, nienlt, ,żc clzieclztct§,o gclletvczne
rie jest j eclr,nr.m czr,nllikietn oclpou icclziah-t\łn zir

iitlraz inteligencji jeclntlstki - ronłiez śrildou-iskcl

nrg5j q,ph.tlać na tcn ilorurz, Ale jak mclzetlly ocenić,

ktcire aspektr, śrclcltlu,iska nają istotnr. rłllhrł, na i1o-

Rozdzial : PsychoIogia i zycie

raz inteligencji? Jakie cechy twojego śror

wpŁywająna to, że możesz osiągnąć nrsol
w teście inteligencji (Kristensen i Bjerked:

van der Sluis i in., 2008)? Środowiska są żc
systemami bodźców, które różnią się na s,

miarach, tak fizycznych, jak i społecznr-ch,

być doświadczane na rózne sposobv prze
które w ntch zyją, Nawet dzieci w tvm san-

dowisku rodzinnym niekoniecznie dzielą l

mo, mające decydujące znaczenie, śrol
psychologiczne. Przypomnij sobie, jak ru
w swojej rodzinie. Jeśli miałeś rodzeńsn,c
kńdezwas otrzym},,s/ńotyle samo uwagi z

rodziców, czy poziom stresu zmieniń się z

czy zmieniaĘ się zasoby finansowe, c4- lJI-

status małzeński twoich rodziców?Jest oc^-

ś rodowiska sl<ładają się z Iiczny ch ele mentó

stających w dynamicznym zwiryI<l, zmienai
w czasie. Dlatego też trudno było psr-ch

określić, jakiego rodzaju warunki środorr-i

uwaga, stres, ubóstwo, zdrowie, wojna itd

wpł}"$/ na l|oraz inteligencii.
Badacze najczęściej koncentrowali się

dziej globaInych miarach środowiska. ta

Środowisko a iloraz inteligencii



Ftr ?.9 Związek między dziedzicznością,
iudowiskiem i ilorazem inteligencji 

---'l

') ,v,es ukazuje wkład dziedzicznaści i śradawiska w ilo-,.J ąteligenc|, llorazy inteligencji ojców i synow są
--E3.cne (wpływ dziedziczności), ale ilarazy tak ajców,
e" s/nów są związane z klasą społeczną (wpływ
rmłłiska),

r-ls społeczno-ekonomiczny Na przyl<ładw du-
:-,:r badaniu podfuznym z udziałemponacl 26 q,s.
:::eci najlepszymi predyk torami ilorazuinteligencji

=scka w wieku 4tat okazaĘ się status społeczno-
t§ifnomiczny i poziom wykształcenia matki. Tentrosek dotyczył zatówno dzieci afroamervkań-

sklch, jak i białr.ch (Broman i in., 1975). Na nc. 9.6
przecistawiclnr- jest ogtiln1. tł.pł\ll klesl społecznej
na ii, li,ltz irltcligcnt ji.

Dlaczego klasa społec2p2 11,pfi,Ra na iloraz inte-
ligencii? Zamożruńć i ubtistwtl lł.tclgą wllłrłt,ać na
funkcjontlu,anie intelektualne na rł.icle l.r,żnlch
spclsLlbórnr. 7, czego nalbarclzie1 rlczrłł,iste są zasobr.
zclI.on.tltne i cclukacr,jne. Zlr. stan zclrotlia matki
w czaslc clążl, i ntała waga uroclzeniorva clzlecka
s tanorr,ią silrrc p r.cclr,.ktrlrr. j c-go tlizszvch zclcllności
tlnll.słcxł.ch. Dzieci uroclzone w r_rbogich roclzi-
nach częsttl są źle oclztłl itlne, u,iele z nich plzr-cl-icl-
clzi clo szkclh.glclclnvch, tvnl sa1-1l\/1-Il są nlniei zclol-
t,tc- cio kclncetltracji na nźluce. Pollaclto rv bieclnr.clr
clrlnracll i,tltlzc brakrlwać ksiązek, pras\., konlpute-
rórv i innr.ci) rzeczy, kt<ire pt:zs,czr.niają się clo st\/-
mulclrł,ania utn\,słu. ..Orientzrcja lla przet;\\.anie'.,
charaktcrvstvczna clla ubogich roclziićlni szczegól-
nie sanlotnt.ch. pozt;starvia rclclzicom nielr,.iele
czesu czv energii na zaban ę z, clziećn-lt i iclr intelek-
ti_lalnc Stl.nluiorr.atlic, ccl ma barclzo lliekilrzl:sttr],
wpłrl^,, na osiągl-lięcia rv takich zacianiach. 1akie rłr,,
stępuj:1 n. stanc]arclonlch testach intcligencji.

PżeZ ostatnie'i0 lat l1.1uk, lrt-cr- l.( lz§ iiJli l)l.c)greill\i
ntające na ce] u 1lrzecirr,ciział:illic ef'ektclm zLlb()zone-
go śroclrlwiska. Program Heacl Start zclstał po raz_
pierl,szv sfinansonlan\- plz ez rzącl feder.alnt, rr, 1965 r,,
abl. odporvieclzleć na ,. |.. ,] pouzeb.,zc]rowia fjncz-
ncfao, pottzebr. rclztl ojrlrł.e. spoleczne, eclukacr,ltle

Sredni iloraz inteiigencji ojców

Średni iloraz inteligencji synów
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Grupa uczestnicząca w programie

Grupa, która nie uczestniczyła w programie

20% 40o/o
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<.łl n iai

-->]:robki powyzej
ż0 tys. USD
,,. wieku 40 lat

ry 9.7 Wpryw interwencyinego programu przedszkolnego
i''btkYtie, którzl bYli objYci Paedszkotnyń programem High/kope perry mieliwyżue osiągnięcia niż uczniowie,ffiłryw nim nie uczestnic4łli,
Irodo: Schweinh art, LJ. The High§cope Perry Preschool Study through Age 40.
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i emocjonalnę dzieciz rodzin o niskich dochodach,
oraz zwiększyć zdolność rodzin do dbania o swoje
dzieci, przęz pomoc polegającą na udzielaniu
wzmocnieni a i wsparcia" (Kassebaum , 1994, s . 723) .

Założeniem Head Start i innych podobnych pro-
gramów nie było przeniesienie ózieci do upr4mrile,
jowanych środowisk, ale popra-waśrodowisk, w któ-

rych się urodzĘ. Dzieci otrzymywaĘ specjalną
edukację w wieku przedszkolnym, codzienne jadĘ
przyzwolte posiłki, aich rodzice otrzymywalt porady

dotyczące zdrowia i innych aspektów wychowania
dztecka.

Przyjrzyjmy się programowi, który rozpoczĄsię
w 1,962 r, w przedszkolu High/Scope Perry w Ypsi-
lanti, Michigan (Schweinhart, 2004). Program był
skierowany do afroamerykańskich dzieci w wieku

3 i 4 lat, pochodzących z rodzin o niskich docho-
dach. Dzieci te zostaĘ określone jako grupa wyso-
kiego ryzyka niepowodzeń szkolnych. Program
dostar czŃ, dzieciom ś rodowiska, które ws pomaga-

ło edukac j ę uczestniczącą - dzieci byĘ zachęcane
do inicjowania i planowania własnych dzińań oraz
działań gru py p rze ds zko lne j . Ponadto angażow ano
rodziców w edukację dzieci poprzezwizyy w do-
mach i grupowe spotkania rodziców. Puezkolejne
40Iat ś\edzono losy uczestników badania, Na ryc.

9.7 przedstawione są porównania osiągnięć osób,
które braĘ udział w programie, z osiągnięciami
osób z tej samei populacji, ale nieobjętych progra-

mem. Jak widać, uczestnicy programu mieli wyż-
szy, nlż ich rówieśnicy nieobięci programem , iloraz
inteligencji w wieku 5lat.Wyższe teżbyło praul-

dopodobieństwo ukończenia przez nich szkoĘ
średniej oraz posiadaniawyżej płatnei pracy w wie-
ku 401at.

Podobne wnioski wynikaią zbadań nad progra-

mem wczesnej interwencji prowadzonym w Chica-
go: 15 lat po udziale w programie przedszkolnym,
jego uczestnicy ujawniali wiele takich samych korrry-

ści, jak grupaz programu High/Scope Perry w tym

znacznie wyższy odsetek ukończenia szkoĘ średniej
(Ou i Reynolds, 2 006) . Te badania dostar czają silne-
go wsparcia dlatezy oznaczeniu środowiska dlaroz-
woju intelektualnego. Dostarczajątakże konkretnych
modeli programów, które mogą zmienićĄcie dzie-

ci z grup ryzyka.

Rozdział 9 Psychologia i zycie

Prawdopodobnie ludzie mniej pnejmowalibv się

razem inteligencji, gdyby nie pomvalń on na bar

uĄxeczne pnewidywania: Iiczne badania poWń
iloraz inteligencji jest trafnym predyktorem ocen

szkoły podstawowej do studiów wyzszych wĘcz
statusu zawodowego oraz osiągruęć w licznvch ro
jach praq, (Gottfredson,2002; Nettelbeck i \fLl:

2005). Te wyniki sugerują, ze testy inteligencji tr:
mterzązdolności intelektualne, które mają zasl
czeznaczenie dla osiąqania takich sukcesórr: ia-k

cenione w kuIwrzezachodniej - inteligencja. mle

na za pomocą iorazu inteligencj i, bezpośrednio n
wa na osiąganie sukcesów lloraz inteligen§i n:

takze wpĘmlać na osiągnięcia w nauce i n- p:

w sposób pośredni, powodując zmianę ntorr]i
i pnekonań. Osoby o v,izszym tlotaże intelige

mająptavłdopodobnie większą szansę na po\\c|

nie w nauce szkolnej, stają się bardńei zno§T\cF.
do studiowania, rozwIja się u nich motrrr-aci: ;

gnięć ibardziej oprymistycznie oceńająsrroie s;.

na sukces. Dzięci o nższym iorazie inteligen,.:lr

gązostać,,skierowane" do szk*, klas cn, prqr::
nauczaniao nższym poziomie, co moze suć st
wet pewnym srygmatyzująqlm obcĘenienl c-
czucia własnej skuteczności ucznia, §' ten sR_

iloraz inteligencji może pozostawać pod vpi1;
środowiska i, z druglej strony, nł,orzr-ć c.r=
nowe środowiska - niektóre lepsze, inne gor::e
mtar llorazu inteligencji moze więc stać się prz3

czeniem, nlezależnie od tego, jakie br1o p:.:
genetyczne inteligencji danego dziecka.

Chociń testy inteligencjt okazalv się tranr,.::

nędziemw powszechnym uzyciu, nadal licz::: :l
cze kwestionują ich trafność w przypadku plc,::*

między różnymi grupami kulturowymi i r:-.<:;,

(Greenfield, 7997; Serpell, 2000), Abv prze:::
dzać zasadne porównania, nalezy stosou ać t*;;
re mająwalidację dla kńdej oddzielnej grl_lq; :
i Carlson, 200Ą. Krytycy często wskazuią. że a:,

pują systemaryczne odchylenia w testach intei:5=

podwńające możIiwość ich stosowania rr- r,ć,:
kulturach, Napzyklad pytaniamierzące tr [6f,
teligenclirozumieniewerbalnezaldadają.żer:r:-,

kultura a trafność
testów inteligencji



::ł:zaie §iedzy są dostępne dla wszystkich testowa-
:;,= rosób Qob. tab.9.2),W rzeczyv,listości ludzie
: :,znrch kultur często mającałfuemodmienne pod-
r:re kulrurowe, które wpĘvra na stopień trudności
:r=:i łTagan i Holland, 200Ą , Ponadto forma testów
. §i.51o testowanie mogą nie pasować do kuituro-
mr,ł poięć ,,inteligencji'' czy ,ylłaściwego zachowa-
:n; - l §lęm§g rg, 200Ą. Przyjt-zyjmy się prąpadkowi
:Ę§\nego oceniania w szkole.

_G&-dzieci imigrantów larynoskich idą do szkoly, nacisk

=.zei na rozumienie niż na mówienie, na sżanowanie
.i,frOnteru nauczycielabardziej nŁ na wyrźanie wlasnego

=lnfu. prowadządo negaqvłnych ocen [,..]. Tak więc, spo-
s-t komunikowania się ceniony w jednej kulturze - słu-
.:::łie z respektem - staje się podstawą d,o raczej
rr:hopnie uogólnionej negaty,lvnej ocen). w warunkach
szho}nrch, w których cenionl,rn sposobem komunikowa_
:!a się jest asertywne wypowiadanie się'' (Greenfield, 1997,
:, 1120),

Te dzieci imigrantów musząnauczyćsię, jak po-
m,::rr-zachowlmrać się w szkole w Stanach Zjedno-
:,nrch. aĘ ich nauczy ciele mogli zrozumieć, że są
rreiigentne.

Chclc,iń często v\r zwia]ęJ z p o r ównaniami mię_

=,eulrurowymi wskazuje się na zawarto,ść testóW
::*rżne problemy tkwi ą także w kontekście tes to-
tł:_n inteligencji. Claude Steele (1997; Steele
- _ł:fn§on, 1995, l99B) wysunął hipotezę, że osią-
rr.Ęcla w testach zdo]ności pozostająpod wpĘ-
fr-=Tl g]oŹby stereotypu (stereotype threat;
:,lr:alanej również jako wrźliwość na stereotyp -
:rr,,p. red.) - groźby, że zostanie potwierdzony ne-
§E3T\nv stereotyp grupy, do której należy 1ednosr
ui Eadania sugerują, że przekonanie o lym, iż jakiś
:-ęam!,ny stereotyp jest prawdziwy, moze powo-
:r_'nać niskie osiągnięcia związane z tym rt.r.ory-
:r:I. P rryir^imy się przyI<ładowi działania j ednego
,: $ereotypóW

Croźba stereotypu (sreleoryp e threat)
, - :l z:;l,iązana z ryzykiem potwierclzenia negatvTł,negL)
:.: ,i,-PU grupli do której należy dana jeclnostka.

Bac]anie dofi.czvkl pierrr,szcgil i clrugiego ptlkolenra itl.tigtan-
tciw z inclii Zachoclnicl-r (Deaux i in.. 200'). I].]sta\\iono hipo-
tezę, ze pienr,sze pokilienie imigralrtcirłl urodzonc w Inc]iach
Zachtldnich. nie bęclzie posiad:rio wrstatczająr:cgc.l clośr,n.iecl-

czenia kuiturilw-ego StaIlón. Zjeclnclczclllt.ch. abr,, nebr.ć
negan,\\n\. stefe(]t\.p na tenrat swoich zclillI-rości intelcktul]-
nt,ch. Natomiast oczekjrłencl, źe chrrgie pokolellie. urocizone
rr, Stanach Zjedr-roczol.rr.ch, będzie posiaclakl ten stereot\.l],
iliprltezt.zostah,, ;xlnvierdzone . gclt. grupv llacianvcl.r z pienr"
szego i dlugiegrl pokoJenia llnigl antów rullełnilv kn estiona-
t,il_tsz clotr.czącl srvojej n iecln, na te lrrat §.ch ster:eofipcin; Dla
rl,vkazallla krlnseknencji tego rozkłaclu wieclzti Llaclacze po-
prostli tlbie grupr. o uclzieicnlc clciprlrr.iecizi r.ra oltania z n er-
llalrrej r:zę-ści praktvcznegcl testu GRE, Pc*owic. baclanvcl-1

powcdziano. żc ich osią3llięcia mają n.artrlść clillgnosrl.czną
clla ulniejętnrlści rverllalllvci.r. DrLlgiej pobrł.ie , że oclpciriia-
dają rla p_vtania, abr. pomćlc rv konstrukcji testu. Jak wiclać na
nr. 9,8, clrugie pclkolerrle lmiglalrtórrl ptlsiaclające nege§lll
n\. stefc()t\.]], uzl.skało nizsze wtł.tikl rv rł.arunkach cliagno-
stvcznvch: gclv srtuacja n,iclgla uaktrtnić stcreotl,p. lniirł
On negat\l1 n}. rrpłrlł Pt ltlicrl,-lz j ec lnak pi err.r,szc pokolerlie
inligrantriw nic posiaclało tego stereon.pu, ich osiągnięcia
nie rrcielpiah. z ptlrrrldu groźbv stereot\]]Li,

Poclkreś]nr. 1eszcze raz., ż,e na osillgnięcia clrugrcgtl
pokdenia imigrantćlw rłph,nęło to, w 

1 
aki spostib ba-

ciani ci clefiniorł.ali si,tuację. lilko rvteclu gch. lticlzie
są przekonani, ze s\tuac 1a jest zu,tąz,ana że stefe()ry-
pem - p()nie\\raz np. wierzą, iż test miezv inteltgen-
cję - wieciza na temat tego ste|eofi,pu rł,phllia
negat\Ąvnie na ich osią3nięcia, Czrl sąclzisz, że b14obv
nl()zlitrlt: clokonanie pomiaru lloraztlinteligencji bez
pzrm,c;hrvania groŹbr. stereot\pu ?

Dlaczc5;o groź,ba stere]ot\pll \\ph\la negźlt\Ą\rnie.l
Batlarzc zitlcntr llkt lnali lrzt tl)et.hLlliznlr. które pr l-

gerszeiąwr.krxlanie (Scl-rrnacler i in.. 2008). Po picrn
sz,e, groź-ba stereot\pu rłłvołuje fizjolrlgiczną
rcakcję stresr_r (rlpiszcrn1. ją \y ro7,d7,.12), która ma
negafi Tvn\, §ph,rl, na kcln ce ntrzicj ę u\\rapai. Po clrugie,
groźba stereotvpu u rvie]r: ostib por1,oduje mrlni-
torou.anie l4a.snr.ch osiągl]ięć w sp()sób, któr\-
m()ze pro\vaclzić, np,, c1o ostrozniej.szvcl-r i mniej
tnćlrczvch odpowiedzi. Po tzecie, gclr, luclzie clrl-
ślr,iadczaj ą grt lźbr, s tereot\pll. m Ltszą nvkclrzr.stać
l1,ięcej zas ()ba)tł, u lll\rsłollt,ch na tlu mie nie n egat\Ą\L
nvch mrśli i uczttć. Pr:nponlnij sobie nasze omówic-
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Rycina 9.8 Sr*źi:* st*r€*t§stt

l# błdłliu poń,|^lIanc lmig,;antłtu drugi*ga rót olĘnia.

ktirz,y po-tiacle li negatyvłny jle/eoi|/0 łł l:ąói Jco/nos',i

iłleler iualn yrł -trłnJ*l q { ł pV, z i n t q r a nta rł l §ierr,rz€llo
p*&clenia. Aićrr,ll nie §c:iarYaji tarieg* 5i€rećlj,/sii,

Foł:ięvłaż ift)ljg{afi{i drua,łgc pc(l,/€l,.l posi;ł-ła/i sle,

rc:aż-yp, irn asięEnlerrł tlleglv t,ccćr§ lenttl _qrJ,,, sąizili, Żę

,a5. .J;,,J:c, J:€ ,(. _,cu, ,ł5;i ,n:s/s, 1ro,,;,c

Źrócllcl: Deaux, t. i in, (20()ll. Becclrrlirlg łlcricrn: Stereotrl;e thl,e:it

efl'ects in ,\litl Carribern inl1lljgrxnts grilLrlls, Socia1 Psl,cńrlłlglc,:r/

Clultl,relJr,. r0, ]Sj-,iO,i. (,rlplrigJlt O ]00r. łlrerican Sclciologlcel

Asstlci:rticltl. Pl,zeclru]lcltlltto za zgoclą nr,chl,crl

nic L]amięci operacvjnej s- rozdz, 7, Czvsty rł,p\,lł,

groźbl stereotvpu polega ne przeclążeniu zasobćlrł,

panięci operacr,jnej jeclnostki, co spre\\-ia, że lnl
Ona mniciszą SZanSę na SukCeS \ł \qlkon\Nan)lm

Zaclaniu.

I ostatllia myśl nźr telnat inteligencji i kr_rltunl

W Stanach Zjeclnoczonrch ogólnie §\§tępuie oclchr,-

lenie kulturo$re \1, kierunku genetvcznego \l1.]aśnia-

nia róźnic inclrryl,iclualnr,ch. fiarold §tgve,nson

i jego v-spółpraco§,,1licy (1993) pośrvięcili kilka lat na

śleclzenie osi44nięć \\ illatematvce c1zieci chińskich.

japońskich i anren,kańskich. \V l9E0 r, clzieci azja-

tvckie lniałr przeciętnie znxcznie tr,\zsze osiąppięcia

niż ich amenkailscy rórł,ieśnicrl Róznica utrzvm\\Te-

ła się n- i990 r.: ,§lko ;i.19ó dzieci chińskich i 10,37o

dzieci japońskich [..,] miało ułniki tak niskie, jak

przeciętne c'lziecko amen,kańskie" (s, 5,1), Czl,clzie-

ci azjat,vckie są genet\rcznie 1epsze? Okazuje się, ze

luclzie w Stanach 7,1eclnoc.zonvch są skłonni cldpo-

Rozdzial ,s Psycholo9ia i zycie

wiadać twierdząco na to p\tanie. Gdy Sterensc,i

i jego współpracownicy prosili uczniów, nauc^-oe ,

i rodziców azjatyckich i amerykańskich o ocene

względnego znaczenta ,,ciężI<tej pracy" i ,Wrodzone

inteligencji" dla osiągnięć , Azjacikładli nacisk na cie.z-

kąpracę, podczas gdy Amerykanie - na wrodzone

zdolności. Czy dostrzegasz,w 1al<sposób ten punk

widzenia moze prowa dzić do wniosku, formułon:-

nego przezAmerykanÓw, Że AzjacimusząbrĆ gene-

q,cznie lepsi z matematyki? poniewaz takie pogĘr,

maląimp\lkacje dlapoliryki państwowej - iie pienle-

dzy należy wydać na nauczanie matemaĘ&i. skor"_

Amerykanie i tak nie są w stanie się je| nauczr u':

-wńnęjest, ńy dokonać staranne1 analizv tego n:;

dza1ubadań,w celu wskazania, co można, a czego rue

można zmienić w fu nkcj onowaniu intelektua]nrłr

-;" W jakich okolicznościach Goddard i inni

badacze zaczęli dokonywać porównań miedl.

grupami pod względem ilorazu inteligenc1 '

€. Dlaczego formułowanie wnioskow

dotyczących róznic rasowych w wysokości

ilorazu inteligencji na podstawie oszaco\r\/a,

odziedziczalności nie jest uprawnione?

.i. Na jakie aspekty zycia wpływają programi

interwencyjne prowadzone w przedszkolac, -

"i- Co ujawniły badania Harolda Stevenson; ,=

temat różnic międzykulturowych w po9Iacac-

dotyczących osią9nięć szkol nych?

Myśier:te krytyeane
Pomyśl o badaniu na temat groźby stereotyp-

sposob w rzeczywistych sytuacjach zyciowych os::
prowadzające iesty inteli9encji wzbudzają prz,,: , , -

ze testy są diagnostyczne?

TUUÓRCUSŚĆ

Zanim opuścimy obszar inteligencji i iej pomir-
zajm|ęmy się zagadnieniem twórczości. Twórq*Ć

ltfiljilĘ'i]_-.r ]
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lbórtzośf (creatińty) Zdolność do generowania idei
_-:b rrttworów, które są równocześnie nowe
l odpox:iednie do okoliczności.

:utiliĘ) s tanowi zdolno ść j ednostki do genero-
n-::ria idei czy vqvtworów, które są fós/nocześnie
jł_,fi€ i odpowiednie do okoliczności, w których
--:_sleh- stworzone (Sternberg iLubart, 7999). Roz-
"fi!J:T}\-§'l'nalezienie koła. Było ono czymś nowym,
ł;z przed jego nieznanym wynalazcą nlkt nie
:, _ sirzegał ZaS tos owan ia to czący ch się p rzedmio-
: _,e Br-ło ono odpowiednie, gdyż zastosowanie, ja-
u,r nógł mieć nowy przedmiot, było oczl,łviste.
ą.+- dopasowania do okoliczności, nowe idee czy
: cdmiory są często uwńane za dziwnę czy nie-
mrtińj§r€.

\r_s7g 6n-}5v/ienie twórczościznajduje się w roz-
nie poświęconym inteligencji, poniewż wielu lu-
t rądzi, że występuje silny związek między
{:l_=_:gencją a twórczością. Aby stwierdzić, czy tak
:r,N-iście jest, musimy, po pierwsze, umieć do-
u.:r::_' pomiatu twórczości, a po drugie, określić
Js ":!, eli między twórczościąa inteligencj ą. Dlatego
inŁ]l;tćfl\- omówimy metody oceny idei czy w},two-
l,i,T§ ś§o nrórczych, a potem przyjrzymy się zwię-
ro_r-_ nórczości z inteligencją. Następnie spojrzymy
uu, r,:-;.ncje, w których występuje wybitna twór-
::t_*: i rozwńymy związki mlędzy twórczością
u -::l_rirami psychicznymi, Zobaczymy, czego mo-

m ml,:rme zdolności twÓrcze.

Fołniar twórczości
i łtiązek z inteligencią

T ruur: sposóbmożnaoceniać ludzi jako (względnie)
m*, r,zl-ń l ub nie twórc zy ch? Badacze sto s ow ali za-
flł,fi[-n; :Ttierzą ce zarówno myślenie dlwergencyj ne
mu - lłmnergenclne (Nielsen i in., 2008; Runco,
3]t;- Iicne podejścia koncentrują się na myŚl€.

- łferyencyinym (divergent thinking), które
rcw ftfrniorrzne jako zdolność do generowania
reł-: rózrrrch ronviryańokreślonego problemu. Ę-
mnr il§lę sprawdzają myślenie dlłvergencyjne,

PTĘt:gią badanemu zademonstrować myślenie

pł;,nne §r,artkie) i giętkie (Tbrranc-e, 197,1l Wailach
i Kogan. 1965):

=* rl r.tlień rł,szl.stkic przt,choclzące ci na ml.śl
r7,ecz7,, ktćlre są kri,.aclraton e ;

;* n,r.mień lł, ciąEal.t trzcch minut tr.]e biah,c]-l
jadalnvch rz,ccz\!, ile potrafisz;

=* młnieti \\rsz\rstkie zasttlsorł,ania cegĄl jakie
przr.choclzą ci na n-lr,ś],

Ocl1;clrviedzi sz1 clceniane na rwrtliatze phnrlclśc:i
(.flttencli\ - ogćllna liczba clclrębnrch ponłr,słclrr ; c_lrr.-

gina}nośc i (. un iclu e ne ss'1- ltczba pomvsłórł: ktćlre
nie br-łv podane przez kogokolrł,iek innego rł, okre-
ślonej grr,rpiel i niezu,l,kltlści (unusualness) - liczba
ptlmvsłóq ktćlre zostałr. 1ltlclane np. przezmnicj niz
59ó jakiejś grupr- (Rlrnco, 1991).

My§lenie konwergencyj ne (cr_ln ł.cr -ge nt th in-
kng) jest clefiniclrł,ane jako zclolność c1o zebrania cla-
nr.ch z rózl-tl,ch źróde1, abv rozlviązać probiem.
I_Iznatnr. ko€aoś za trvórczego, jeśli potrafi zebrać dane
\\, s i] os ób, kfuin. clt;p rclrv aclzi cl c l no\\re go r onv iązania.
Jeclnrłl z testów shJzącr,ch clo ponliaru mr,śIenia kon-
rr,ergencljncgrl jest test or1} egh,ch skojazeń (.reil-)ote

associates resr). Baclani naią za zaclanie znaleźć sło-
r,r,o. które jcst zrl,iązane z 1,1ozostalrrni przeclstanio-
n\łni słon atlłi (Bclrłden i.lr_rng-Beeman. 2003) :

Z jakim słowem zlr,iązlłne są §.szvstkie te sło\\,a?
tviej ski, szrł,aj cirrski, białr.,

Z jakim sklwem z,u,iązanc są tl.szl.stkie te słolł,a?
rr.bka, ktlpalnia. gorączka

Z jakinl słorr,enl zuljązane są u.szrstkie te słona?
pszczoła, tron. szachl.

(Ocl1lolr,ieclzi podajernv na końct: tej części). Inrre
1,1,1ia.n, ml.śletlia konu,ergencrjnego krlncentrLrją się
na §r§lądżie (insigh), którv jest clefiniorł,anv jakrl

Myśl*nie dywergenryjn a (dive rgent thinking)
Aspekt nł,órczości, który charakteryzuje się zdolnością do
twozenia nieztr,ykĘch, ale adekwatnych tozlviązań
problemu.

Myślen ie kanwergenryj nQ ( co nve rge nt th i nking)
Aspekt tn órczości, który charakteryzuje się zdolnością
do zebrania info rmacji z różnych źródeł w celu
rozwiąania problemu.

$Ugląd (inslgńr) Nagłe pojawienie się w umyśle
t ozsł lęania danego problemu,

Tworczosc
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nagłc poia\\-ierrie się rł, umlśle rclzu,iązania. Czv pa-

t-lliętasz opisanr,w rrlzclz.8 problem, którł łl.magał
rll,jęcia piłeczek do ping-pclngai' Rozrviązanle tego
problemu młnaga rr,glądu. Llznamy za trł,(lrcze oscl-

llr. u kt, ln ch ng|ąiJ przvl]( )\l n( |\\ e rol\\ iązania.

Inne podejście clcl ocetlianla luclzi jako tutirczr,cl-r

lub nietrł,órczrch polega na prclszeniu ich o stnotze-
nie jakiegoś t\vórczego \\łtworu - nlsllnku. rł-iclsza

czv krótkiego oporviaclania. Następnie sęcizitlrvic
kompetentni oceniają pozionl trł,órczości kazdegcl

z rvr.tworćlw Przvirzs1 się du,ón-r zcljęciom pokaza-
t]\rm l]a Ą,c. 9.9. Które trł,o1tll zclaniem jest barclziej

twórcze? Czs, mozesz nrlaśr ić, cllaczego tak sąclzis,z?

Czv trvoi przr,jaciele zgoclzilillr, się z tnoją oceną?

I]aclania pokazahl ze zgoclnośc'ocen jest clość rłł,scl-

ka, gch, sędziowie klasvfikują §Ąttr.ory z urvlgi nr
trł,órczość (Amabilc. 1983) Ludzie mogą bvć nięc
rzetelnie oceniani przez sęclzión jako cechująct się
rłrrsokitn lub niskim poziomem tr,i-órczości, Co rł-ię-

cej, lr,rclzre całkicn trafnie rlcenlają, czv ich w-łasne

§\ts,Or\r s;1 trł,órcze.

\\'1cdnr-nl zl:edań 226 rlsćlb svpelniło test nrvś]enia dt,rver.

gcllcvjnego (S]Jr.ia, 200i]a). Na przl,kłacl rłl najcltłl atltl ltic-

zil,r,kle zastclson eni:1 nclz:t, Ptl nł,pełnicniu l<zclcgtl zaclallia.

blLclani czrtali slvolc oc11lon,iec]zi i nr.bierali dn.ie . które ich

zcLltllic1-1l bvh,nalbarclzicj trr,c]lt,cze, Oclpclr.:r,ieclzi badanl,ch br.

lv także tlccnianc przez trzec.h sęclzión, konlpetentnvclr,

Ogćllnie rzecz ujnltljąc, bat'iani i sęclziolrie brli clośc'zgodni

rv ocenacIl tcgtl, kttlr:e tldptlwietlzi bl,lt najllarclzie1 t\vórcze ,

Niel,nniej niektrir^. blclani 1cpiej clrlkonrlr,ali r lccn rvłasnvci-l

rl,rtrł.orón niż inni, Przecie rr,sz,r,stkilrl ilaclar-i. ktćlrzr.tlccilia-

li siebie jakrl szczególnie trr.ćlt,czr-ch i rltwart_r.ch na tlclrł,e clo-

śrviaclczenia, bv]i także najiepsr n, ic] entvfikou,ltl,1iu srvoicl,t

najbarciziej trr,órczr.ch r ltlpclu,ieclzi, I]aclacz slbrnllrłrlwał

rrnir isck, żc ,, l ] trvrircze jeclnostki l,nają poilwćljne zciolno,

ści: są iepsze w generonaniu twirczl.ch iclei i w clclstrzega-

niu. ktrire z nir:h są najJepsze" (s, l.+5).

Przrjen-rnie moze b\,ć dorr,iedzeć się, ze inni luclzie
są skłonni 7,ge(17,ać się z trvtlitłi ocenemil jeśli un r-
żlłs,z 

"że 
br,łeś tlł,órc^l

§' licznl.cl-r ekspe n mentach baclaczc oceniali
Związek mięclz4, twórczclścią a inteligencją, Na prż].
kłaci u, jeclnr,n,i l,baclań uz\§keno nlian, ilorazu inte-

ligerlcji i mvślenia clt,rrclgcnct jrlcgr l nrcrllieckich
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dzieci w wieku od 72 do 16lat (Preckel i in., 2006'l.

Korelacja między ilorazem inteligencji i myśleniem
dlvrergencyjnl,rn wyniosła 0,54, co sugeruje, ze osc
by o wl,zsąłrn ilorazie inteligencii na ogół również rrr.
kazują v,ryższy poziom myślenia dl,vrergencfinego
Podobne wyniki uzyskano w Stanach Zjednoczonr-cŁ

(Silvia, 200Bb). §fl tych badaniach mierzono tn-ór-

czość za pomocą zadń odwołujących się do mńleni:
dpvergenryj nego, które, jak w skazaliśm)l s tan o§Ę
rylko jeden z możliwych sposobów mierzenia tn-ór-

czości (Runco, 2008). Mniej wiemy na temat zxiaz-
ków między ilorazem inteligencji i innymi miaralr-
twórczości. Podsumowu jąc, można sfwierdzić. i a*i

ujĄ to jeden z badaczy, żę,,[., .l inteligencja zdaje sle

do pewnego stopnia umozliwiać twórczość, a]e nic
promuje jej" (Perkins, 1988, s. 379).Inaczej móriĘ-
pewien poziom inteligencji daje jednostce mozliritś_
byciatwórczą,ale jednostkatamożeniewykorzrsl;
waćtej możliwości. Wramce Psychologiaw tł:okn z;-
ciu na stronie 404, dokonujemy przeglądubadr,:;
temat mozliwości podwyzszenia twórczośCi,

Jak ci poszło z zadaniami na myślenie koną---
gencyjne? Odpowiedzi brzmią: ser, złoto i króio,r:

Wybitna twórczość

Istniej ą rr,r,bitnc j ednostki, któn.cl-r §],1l1.,

trvórczości nie mieściłvb1, ,i* no z:ldllc -.,
pzr.choclzi ci na mr,śl, gdv jesteś pfoszo]]-

nienie kogoś, kto jest nieznlkle irr-i_,l,. ,

oclp()wiedź zależv pran clopocl obtlle czr, >

tego. cż\.m sanr się zajmujesz i ocl trlrli,_ l- _

cji. Pst chcllogcllvic nloglibv ri skzrzać Zr gl:-, _.

c]a, Luclzie itlteresującr. się sztukallli 1ll.,-
muzl,ką cz\I tańccnl nrogliby wl,mie rrić P,,: ,

Igora Strarł,ińskiegcl czl, X{artę Graharll r ,

jest rłl,krvcie wspólnvch cech ()s()i]1 ],,,,

1ednostek lub ich rvcześniejszvch l -

które moghlb\r stano§Iić prech,ktor\ ri,, -

Historycy sztuki często spekulowali, z. .. :,__ _

Vincenta van Gogha jako artysty pozas-., . .

pod wpływem choroby psychicznej, Cc ,. ,

ogolnym, pokazaly badania na temat z.,. ._. .

między tworczością i szalenstwem?

1l



ryrina 9,9 Ocenianie twórtzości
- EĘ:etYczne zadanie fotograficzne: zrób jak najlepsze zdjęcie drzewa. (A) efekt nietwórczy; (B) efekt twarczy,

-:,ści? Howard Gardner (1993) vlybrń j ednostki,
ł--irch niezwykłe zdolności odpowiadały ośmiu
:r:łsanrm wcześniej rodzajominteligencji. §fl tej gru-
:rę maleź]i się między innymi Freud, Picasso, Stra-
t-:_<kiiGrńam.AnalizaGardnerapozwoltłamuna
:[a 32ęrri. portretu doświadczeń Ęciowych przy-
{:Eio§-ego Mórcy którego ochrzcił inicjałami E.C.:

r C. odkłrya obszar problemowy albo dziedzinęspecjal-
:_Ęo zaintefesowania, uką, która obiecuje, że |zaprowadń]
3r na nieznane wodyJest to chwila pełna napięcia, §r rym

=.crnencie E.C. izotuie się od swoiclr rówieśników i musi
:raco$.ać prawie wyłącznie sam. Czule, że znajduje się
; punkcie przełomu, który jest jeszcze trudny do zrcnumie-
:-ź_ nawet dla niego samego. Co zaskakujące, w rym kry-

-unlm momencie, by móc zachować równowagę, E.C.

=łnie wsparcia poznawczego i emocjonalnego. Bez takiego
; }larcia mógłby doświadczyć jakiegoś załamania'' (Gard-
::-.7D3, s,361),

LzĘo możesz dowiedzieć się z opowia dań nate-
:-l.;: :rrilingj fwórczości, co pomogłoby ci stać się
:ir:ziei rwórca.,.rrn? Możesz nńladować wzorzęc po-

dejmowania ryzvka. §i.usoce tr,l,órcze jeclnclstki chcą
rłrpłvnąć na,.nieznane wocly'' (Galclner, 1993; Stern-
bery i Lubart. 1996). §/vstępuje tu też, wzorzec
pź\€otonania. V,/łroce twćrcze jednostki znvkle po-
śtvięcalą rł.iele lat na nablłl,znie rłiedz,v czv umiejęt-
ności eksperckich rv dziedz,inach,rł, któn,ch oslągną
doskrxlałośc' (\X/eisberg, 1986). VĄstępuje u nich we_
Wnętzna moqĄĄlacja. §irsoce trł,Órcze jeclnclstki
nyk;nują swoj e clzia}:ania z ponr;clu aclr lwolenia i satlt-
fakcji, jakie czerpią ze srł,clich \\\,tworów (Collins
i Alabile. 1999') . Jęr,ęli bęclziesz w stanie zebrać w sn o-
im zvciu te rr.,szvstkie c4łrniki razem, pclnlrlze ci ttl
w podrłłzszeniu pclziomu snł,ch osiąp;nięć nv,órca,ch.

Przecl zakc>ńczeniern prezentacji zagaclnienia
twórczości, chceml, rozpatrzvć jeclen z najpt_lw-
szechniejszych stereotrpć]§/ clotvczącrrch twórcón :

ic]-r clośri,iadczenie zt,ciowe ociera się o - lub obej-
muje - chorobv psr.chiczne, szaieńsilvt;, Poglącl, ze
w-,soki poziom twórczości jest ściśle zwtązanl,z, sza-
leńst$,em, nlabardzo clługą historię i nlrr'.oclzi się
az cld Platona (Kesse1, 1989). §. czasach współcze-
snl,ch Kraepelin (1921) twierclził, że fazv maniakalne
u osób cierpiącvch na .,chorobę maniakalno-clcpre-

Tworczosc

,,
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s}lną", cz\.li zal]Llrzenie alektrrvne cln ubiegunclrł,e,

stano\vią sprzr1 aj ącc rlkclliczności clla srł,obodn egcl

toku prilccsórł, tlr,ślr;rlt,ch, znacznie z\\,ieksz.l j.lL c-

go poziorn tr.vórczości. Mania, jak się przekonasz
y-ł rc>zdz.15, ccchuje się okresarni rr,l,stlkiegrl ptlbr_l-

clzenia; jednostka czuje się nteclv r-ra ogtił szczęśli-

lva i jest ekspansrri,I,1a. Nie nla rvątplirr,rlści. ze u,icltt

u,r.bitnl ch trr,órctiw z zakresu sztuk pięknvch i lite-

ratulfl cierpiakl na teg() rodzaju z,abttrzcnta nastlojtt

(Keiger. 1993). ]cc]nak abr,ustalić. jakie są z,lviązki

t-t,tięclzr. tr,ł,,órczością i chorobz1 pst,cliczną, nau kon,

c\l lnllszą rwść ptlza te anegclon,czne cloniesierli;l,

Barclziej kclntrcllclrvanc baclar.ia rvvkazują ctl llajnf ,

zej słabc zn iązki rłięclzl, nie ktćlrrrni rclclzajatrri cho-

rób psvchicznvch, jak choroba c,lrvubiegunorva,

a tntirczością (Lauronen j in., 2004; Santclslt i in.,

2007). Nienlnicj, jak zan-sze, korelacja nie iritilrnu-
je cl zrr,iązku przvczvno\vo-sklttkrlru,m. B\,ć lnozc
niektć;rc roclzajc chorób psvchiczt-ll ch umożlit,iaią

1uclziorn n,iększą kreatrrvnclścl (Akiskal i Akiskal.

200r). Nc jcst tez nrozlirve. ze lrvsiłek t§,ofcz\-

zrvrększa prarvciclpclcli)i]ieństwo clośn,iaclczarlra cho-

1;11|11, psr-chicznej (Ranrcv i \\ieisłlerg, 200,i). i u, koń,

cu. br,ć mozc jakieś cechv nrizgl_t czvt-lią lr:clzi

barclzo truirczl,t lli i rćlw-nocześrl ie barclzi c j poclattlr,-

mi na chrlrobl. 1lsvchiczne. ale tlie trla nrięclzr- rlttlli

żadnego zniązku przvczvno§lego (Dietlich. ]0( )+).

Poznałeś jr-rz niektóre mctoch, l vkorzvstl-u,źLne

i)l,ZL,l l)\\ ( holnqorr ( It ) pomi.ll,Ll i itll,.,I,1ll'clort ltlill
rtiżnic inclr,rl,iclualnl.ch rv zakresie inteligencji i tu,ćlr-

czości. Roztunicsz. jak batlrcze stafali się t,nierzr,ć

i clpisrtiać te trlltlne pojęcili. \\,'ostatniej częśri tcgt,

roz<lziałv zastano§,i1I\, się. cllaczego pclmrar, 1lsvcho-
logiczllt, czasanli gcnerujc kontrolvcrsje.

.l- wymień dwa wazne kryteria pozwalające

ocenić daną ideę czy produkt jako twórcze.

-} Na czym polega myślenie dywergencyjne?

* Jakie trzy czynniki zdają się odgrywać rolę

w wybitnej twórczości?

P*ltjl lAffi A §p$Ł§eutŃ§Tulro

Podstawowym celem pomiaru psrrcholog.__ __

jest dokonanie dokładnej oceny 1uclzi, ncjl.=

Me, na ile jest to moziiwe - od błędón, §] ill:i.. _

z sądon oeenirjącyt,h, Osiąga się tel ,

zastępowanie subiektr.vlnych ocen lraucA _ ,:

codawców i inn1,6| osób oceniająclch, -,

obiektw,nymi miarami, starannie skonstri. -
i możliul,p1 do poddania kn tyc2nę1 oce tllc ,

nlotiriorłalNlrcdr tsincra w jegł l pinllrc ",,,
Binet i inni badacze mieli nadzielę. żć ,.=,,

nie pomoze rł, uczynieniu społeczeil_sl\_. .-,,

demokrat},cznym i zminimallzuje licz1lę ..c_

dejmowan,vch na podstarł,ie arbitralnr ch .,.- .
płci, ras\r, narodowości, przrnvilejćl§, cz-, r - -
Zewnętrznego. Niemniej iednak. po1,1,il:l-

wzniosłrrch celów, nie ma barclziej kon|i,_r,r :.,-

go obszaru psychologii niz ponriar. Pojarr r.l ., - _

główne zastrzeżenia natury ett,czne j clrl n---..,. :

rł,iedliwości decvzji opartych na testae : , -

ności testów do ocenl, edukacji ofez tt,tl.". .-, .

sou,ania rłyników testćlw jako etl kiet clc_l k-, : -

rvania jednostek.

Krytvcy którzv niepokoją się o sprlrr, :

testo\vania, tr,vierdzą, Ze negat\Ą\ille kol. : ; -.

clla niektórych badanvch mogą bvć g(jfsz- :-."

nych (Helms, 2006). Na przvkład koszr.-i- .

kie, gdy testy, \\, ktć;ryr6fu grupJ, tltlicj:: ,

uzyskują niskie rłnlniki, są w\,korzrlst\1\,:]l]. _

mozliy,ienia im podejmowania pe§ll\-t1] ]

zatflldnienia . Czasami członkol,te gfllp ." :

ścionrrch u7irskuią w testach słabe s rrltki .

grup.y te są oceniane na podstarvie nie-r, l_,,

norm. Ab\, rozrłriązać ten problem. bac1.,. -,

kovn ali metod1, selekcji zalłodowej. łącz:,,_ .
umiej ętności poznawczv ch t pozap ozneT, _

Corte i in., 2007). Celem jest mozlirr-rlśL' -- _

nania pontldzenia \ pl,ac\ la ponll lt.i

miar, uwzgiędniającvch różnice mięclz-, :
rł, nrynikach testowł,ch.

Drugie zasu zeżenie natuf_y et\-czl].-,

tego, że testowanie nie trrlko ponlas..

ucznićlu,, |ecz może także czasami oclql-

w kształtowaniu eclukacji. Jakość s\lsle t]]'

nych i efektvrvność nauczvcieli oceniarlc :.

Rozdziai S PsychoIogia l zycie
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- _ : _ :, ,./ ktorej szkoły są nagradzane za wysokb
, : , .,. . qe przez uczniów w wystandaryzowanych

__: sprawić, że nauczyciele będą skłonni klaśc
. _,_- -;:,sk na umiejętności rozwiązywania testow

niż na szersze cele uczenia się?

._.i,,iie tego, jakie rrrniki ltczniotie uasl<ują
,_ls j2lglilęć (Crocctl i Costigarl. 2007), Finan-

_ . 1loclatkrirv, lclkalne wsparcie dla szkćlł czr.
: - - ]l ]Qr()(lzenia pr lszczegćllnt,cl] nauczl cieli,

.,,:zccl ocl rlr,nikćlrł.trlch testóni \\,.rtoka stun.
,,..|-l,:I z n,r,nikami test(i§, moze cloprtlrvadzić

. .::i\\ania, Na przr,kłacl u. jednl.m z badań
. ,]lo \\,\-standanżo§rane rvvniki testór.v n.pu-
- szktlłac]l podstawo$\,ch rv Chic€o. Bacla-

- ,l_-l )\] llt. żę pclu,ażne przrpadki (]SZust§ll
. :,_itclrćlrr, lub nauczvcieli mają nliejsce
:-.lliej r.l. ,i-5?ó klas (|acob i Levitt, 2003)
_l^rt. n, },{anland. kicrorvniczka szkoh, pocl-

,' z)rlzyl:l clr,misję, gdl zebrano srllidnc c1o-

. l.|). ze tv jej szkrlle uczniom piątej klasv
- , r-rlzrregcl rodzaju pol]loc\, prz\żl]a\venc)

...,, CzaS na rozu,iąz\u,anle testó§- i możli-

.]ićgo podejścia c,lo nich rv ccllt uzr.skania
,,rvnikćlrr. (Thornas i§/irrgert. 2000) Do-

l-zccirr,i<cl szkclle clclstarcz\,li Sanli ucznio§:lc.
irt ki prlu,iec]ziah. rociziconr, że pozrval ano

- , _' ]lib §lręcz nan]a§iiano clo ściąplania: zlsra-
) L-, cl]eczeg() clclrośli rralegali, abt.tcl robih:
.tnf, obrazują, jakie mrlgą pou,starr,ać szktl-

_ , :lrki testó§I są cenione nlżej niż eclukacja.
_ 1lrrlblenl natllr\I etr.cznej zl-iązant jcst

,,-,,rltki testcin, nrogą nabrać charakteru nie-
:l cltl zlnian1, ctr.kict. Luclzte zbrt często

. llic. jako o t-nającvch iloraz inteligencji 11t)

, , . il czrrtirko\\Ą,m ucżniem, tak jakbv ulni-
: , litetanlt naklejonr-mi lia czcllc, 'lakie etl-

kietv mclgą stać się barierą clla rclznoju, gch,luclzie
ci nabiorą przekonanill, ze ich cechv umtsłou,e
i ost;biste są stałe i niezmienne - że nie mogą po-
prarł, i tl srł,o j ego,,zl,ci on,e go p r z 

.s, 
dz,tału", Dla tvc łl,

którzv zostaii ocenieni ne!]at\T\inic. nł,nlki testórł,
stają się nał()zo1l\,1ili prz.ez Ńch sAl,t]\rch rlgraniczc-
nianli nlotl.rł,acljnr,tłli. które ołll. izają ich poczucie
nłasnej skuteczności i zmniejszają liczbę l.rzlvań,
kttire br-libr- skłonnr ptldejmtlwać. Jest tcl jeszcze
jeclna konsekrł,encja przekonań na temat !]rLlpo-
nł,ch cleficltćlu, u. Llrlrazię inteligencji. Ci, którzv
zostali rl ten spclstib pr_rbllcznie napiętnorł,ani, zlt-
cz,s,nają rvierzr,ć: \\, t(), co mórl ią na ic]r temat .,eks-
perci". i przestają traktonać szkołę i cclukację jako
sposób na p()pra\\ię nlasnegtl zr.cia,

\Ń' tr.m rulzcLz,iale olntin,iliśml §Iazne aspektv
inteligencji i tnrlrczości. Don.icclziałcś się, jak r-ra-

ukorr,cr. clclrniowali i reclefiniorr,ali te 1lojęcia, ab\.
rozpclznać \vazne elencntr- luc]zkich osi4gnięć. Przc-
konałeś się takze, cllaczcgcl pomiar ilorazu inteligen-
cji pclzostaje kontfowers\jnri Nalezr. uwzględniać
SZersZY k(]ntckst tcstorrania. ,zaninl zacznie się
fort lrułrlrł,ać lr,n irlski nź1 ten-},lt zclrll nośc i okreś l o-
nvch jeclnoste[< i gr:up.

*ł. Dlaczego pomiar psychologiczny moze mieć
negatywne konsekwencje dla poszczególnych
grup ludzi?

* Dlaczego pomiar moze odgrywać znaczącą
rolę w kształtowaniu praktyk edukacyjnych?

"t Dlaczego wyniki uzyskane w testach mogą
stać się etykietami, mającymi szersze
konsekwencje?

Pomiar a społeczeństwo



Jak mozesz stać się bardziej twórczym?
Gdy badacze mierzą twórczość,

zawsze stwierdzają, ze niektórzy

ludzie są bardziej, a lnni mniej iwórczy

(Runco, 2007). Nie Qznacza to jednak,

ze nie mozna stac się bardz;ej

twórczym. W rzeczytłistości badacze

wykazali, ze konteksty bardzo silnie

wpływają na jakość twórczych

produktów. Oplszemy trzy

manipL,lacje, które przyczyniają się

do zwiększania twórczości. W trakcie

czytania o nich, pomyśl, jak mógłbyś

zastosowac je we własnym zyciu.

W pierwszym badaniu wykazano

pozytywny wpływ doświadczeń

międzykulturowych na twórczość

(Leung i in.,2008) Badacze

sf orm u lowa l i p rzyp,,lszczen',e, że

ekspozycja na inną kulturę dostarcza

ludziom doświadczeń, np.

w poszukiwaniu,,[...] idei

z nieznanych źródeł i miejsc"

i w syntetyzowaniu ,,idei

z odmiennych kultur; pozornie nie

do pogodzenia" (s. 173). .Jednak aby

udowodnić swoją hipotezę, badacze

nie wysyłaIi badanych za morza.

przedstawiali im natomiast rózne

wersje 45-minutowego pokazu

slaldów. "Jedna wersja

koncentrowala się wyłącznie

na kulturze chińskiej (która była

nieznana badanym).

Inna wersja zestawiała kulturę chińską

i amerykańską. Po każdym pokazle

slajdów badani proszeni byli o na-

pisanie twórczej wersji bajki

o Kopciuszku. Osoby, które o9|ądały

wersję zestawralącą obie kultury, były

bardziej twórcze. Kluczem do wyzszej twórczości koncentruje się na fy"r,

twórczości było jeclnoczesne 1ak ludzie zastanawiają się nad q, -
doświadczanie obu zestawionvch co mogłoby być (Markman

ze sobą kultur.

Przykład drugie1 metody

podwyzszania poziomu tworczości

pochodzi z badania, w ktorym

zestawiano myslenie o bliskiej

i da|ekiej przyszłośc, (Fórster i in,,

20O4)" Przypuś cmy, że poprosimy cię

o sformułowanie p|anów a|bo na

jutro, albo na za rok. Gdy

rozpatru j emy na]bliższą przyszłosc,

mamy tendencję do koncentrowanla

się na konkretnych szczegółach; gdy

rozpatrujemy d alszą przy szłosc,

myślenie staje się bardziej

abstrakcyjne, Czy gdy planujesz

przyjęcie, doświadczasz przejścia od

konkretu do abstrakcji? Badacze

postawiłi hipotezę, ze badani staną slę

bardziej tworczy, 1eśli skłoni się ich

do myślenia w sposób bardziej

abstrakcyjny. Aby zweryfi kować swoją

hipotezę, rozpoczęli od zachęcenia

badanych do przyjęcia bliskiej lub

od ległej perspektywy czasowej,

PoprosiIi ich o spędzenie 2 min na

wyobrazaniu sobie swojego zycia

,,.1utro" lub ,,za rok" . Po krótkiej

przerwie badanym przedstawiano

następujące zadanie: ,,Pani Miller lubi

swoje rośliny. Znaldźty|e, ile potrafisz,

twórczych sposobów dalszego

udoskonaIenia jej pokoju" (s. '184).

Badani, którzy wyobrazali sobie swoje

życie za rok, dostarczaii bardzie1

twórczych od powiedzi. Trzecia

metoda podwyzszania poziomrl

lln.,2007), Gdy myślą oni c s,,^,:_.

przeszlosci, c7ę5lo 7d5La^d.,, ; c ,,

nad kontrfaktycznymi myś an,

tnp,,,Gdybyn^ uyy52l6 \ l6 ^.

wcześnie1, nie wpadłabym l,, t:-

si,aszny xorek"), N ei,to,e, .,.,

kot-tr'altycz"lycl- mys l są 3-],-,

gdyz kodują szerszy zakres ^-:; _

dzlałań z uwagi na negaty,i",,, j, :

(ak, ,,Gdybym zrobiła, ,, sk"::, : :

lepszy"), lnne są subtrakt,v,j, le _: : _

kodulą węzszy zakres dzlaiar

(np, ,,Gdybym nie zroblła, , :l,, -

byłby lepszy") Badacze pop,:.

baoarycl- o iormlłorta" -. ^ ,,

kontrfaktycznych addyt5,r,u:. :-, _

subtraktywnych w ocin esle- , ';,

1akiegoŚ ne9atywne9o sk,.]i(_, ,,. _-

zyclu, Badacze rozumo\Ą a

W na5lęp.r]ąCy Spo\o0,

addytywne myśli kontrfakl, :- -.

ktore dooają nolve 1.,, . .--:, ,

do le.orslruowan:a rzec_,,, .,.,,

wzbudzają rozległy styl prz:.,,.. . :

l tory JlatW a tworczo)C ]. .

Rzeczyw,scie, oadar , ,to _.

konst,lowaIi addylytł ^e - , -

kontrfaktyczne, produko,,^,a . .

krótkotermi nowych zacho,,,. : -

twórczych (np. by]l w stan . .: ,. 
-

ba,dzlej tworcze T,owe .i a_ ..

cegły) niz badani, ktorzy ge,:,, .

suot,a|.rywne nyS i \oal'r , ,, ',

Czy dosl,zegasz moz| vros, _ ,.

war a kazdej z Lycn metoo ,

wylszyę swoją codz,en^a .,
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l o to jest pomiar?
=* Pomiar ma w psychologii długą tradycję,
_, :oczątkowaną w starozytnych Chinach,
l-:czący wkład w rozwój technik pomiaru
, - ósł Sir Francis Galton,

=* .lzyteczne narzędzie pomiaru musi być
: :lel ne, trafne i wystandaryzowane, Rzetelne
z.zędzie w stałych warunkach daje stałe
, ,l ki, Trafne narzędzie mierzy to,

:: mterzenia czego zostało skonstruowane,

= iVystandaryzowany test zawsze jest
: -:eprowadzany 

i oceniany w taki sam sposób,
: ^crmy pozwalają na porównanie wyniku
:. -ej osoby ze średnimi wynikami innych osób
,, ::,,m samym wieku, tej samej płci i z tej samej
,_:Ury.

Po miar inteligencii
t T,adycja obiektywnego pomiaru
^::ligencji została zapoczątkowana u zarania
, ,, ,.v, we Francji, przez A. Bineta.
,',, riki pomiaru były wyrazane w kategoriach
,, :ku umysłowego

- ały reprezentować aktualny poziom
', ^ xcjonowania dziecka.

=} ',V Stanach Zjednoczonych Terman stworzył
-l::nfordzką Skalę Bineta i spopularyzował
;: ecie ,,ilorazu inteligencji''.
Ę tVechsler skonstruował specjalne testy do
::,niaru inteligencji dla dorosłych, dla dzieci
., ,,,,jeku szkolnym i dla dzieci w wieku
_ -zedszkolnym,

:9 Definicje upośledzenia umysłowego
,, "., b itnych zdol ności koncentrują się zarówno-: iorazie inteligencji, jak i na osiągnięciach

,", ccCziennym zyciu.

Teorie inteligencji
* Psych o m etryczn e analizy ilor azu i ntel i gen cj i

sugerują, ze na wyniki uzyskiwane w testach
wpływa kilka podstawowych zdolności.
składających się na inteligencję płynną
i skrystalizowaną.

* Współczesne teorie przyjmująszerokie
pojęcie ,,inteligencji'' ijako taką ją mierzą,
z uwzględnieniem umiejętności i sposobów
myślenia wykorzystywanych przez ludzi do
rozwiązywania takich problemów, z jakimi
spotykają się w zyciu codziennym.

=* Sternberg wyróżnił analityczny, tworczy
i praktyczny aspekt inteligencji.
Ę Gardner zidentyfikował osiem rodzajow
i ntel igencj i, które obej m ują rodzaje i ntel i gencj i

mierzone przez klasyczne testy inteligencji,
ale takze znacznie wykraczają poza nie.
Od niedawna badacze zajmują się
inteligencją emocjonalną.

Poiityczne aspekty inteligencji
* Prawie od samego swego początku testy
i ntel i g en cj i były wykorzystywa n e d o głoszen ia
negatywnych poglądów na temat niektórych
grup etnicznych i rasowych.
* Z powodu względnie wysokiej
odziedziczalności ilorazu inteligencji, część
badaczy przypisywała czynnikom wrodzonym
niskie wyniki uzyskiwane przez niektóre 9rupy
rasowe i etniczne.
a* Niskie wyniki niektórych grup mozna
wyjaśnić niekorzystnym środowiskiem i groźbą
stereotypu. Badania wykazały, że rożnice
między grupami mogą zmieniać się dzięki
interwencjom środowiskowym.



Trrvórczość
:* Do pomiaru twórczości często

wykorzystuje się testy myślenia

dywergencyjnego i konwergencyjnego,

* Wybitnie twórcze jednostki podejmują

ryzyko, przygotowują się i mają bardzo

wysoką motywację do działania

w wybranej dziedzinie.

=* Chociaz występuje związek między

tworczością i niektorymi chorobami

psychicznymi, nie potwierdzono

występowania między nimi związku

przyczynowego,

Fgnniar i społeczeństwo
=* chociaz wyniki testów często są

uzyteczne do przewidywania osiąg nieć

i jako wskaźnik osiągnięć aktualnych,

nie powinny być one wykorzystywane

do ograniczania mozliwości rozwoju

i zmiany jednostki.

t Gdy wyniki pomiaru mogą mieć

wpływ na życie jednostki, stosowane

techniki muszą być rzetelne i trafne

w odniesieniu do właśnie tej jednostki

i do konkretnego celu.
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Podstawowe terrniny
*:ikg@)
;,:}a stereotypu (stereotype threat)
] .jJ lnteligencji (Q lub II; intel}igence quotient)
-:; -ićncia 1intelligence|
r:::'';encja emocjonalna (emotional intelligence)
-- :=-'aencja pĘnna (fluid intelligence)
r ::-:encia skrystalizowan a (.crystallized intelligence)
- :,_-:ję drrrergencyjne tdivergent rhinking1
:: ,:_=::ie konwergencyjn e (convergent thinking), 

-_-.- 
rnorms)

:_:_ :,;\ anie odziedziczalności (heritability estimate)
,,, l::: tbrmalny (formal assessment)
:,:- .: psrchologiczny Qlsychologicalźssessmerr)
,-- ,,: ,netria ępslchomerrics1- - , ' .r9e §'ersie test u Q:ara}lel forms of rhe resL l

-* ;:. j1.1ść ( rel iabil i ty)

; : : 
",lazani§ 

e3!*§§effi*ąry e tafu*i§ §"§:

tsRLMA

KRżAK

DŁLGI

5KRZAT

\IEBo
hRo§rA

oRKĄN

PISZE

GRoTA

L{D\A

rzetelność połówkowa (split-half ret iability)
rzetelność test-retest (test-retest reliabi liĘ|
standaryzacj a (.s ta n d ard iz a t i o n)
trafność (.validity)

trafność kryterialna ( criterion vaticlity)
trafność pfognostycżna Ql redictive validity)
trafność teoretycżna (.construct validity)
trafność treściowa (content validity)
trudności w uczeniu się (learning disorder)
twórczość (,c re ativity)
upośledzenie umysłowe (inteltectual clisability|
wewnętrżna spójność Qnterna] consistency)
wgląd QnsigńĄ
wiek umysłowy (menta| age)
wiek życia (.chronological age)

I


