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Περίλθψθ
Η ςυγκεκριμζνθ ζρευνα ζγινε με ςκοπό να ερευνιςει αν θ δθμιουργικότθτα
ςυςχετίηεται με τθν ακαδθμαϊκι επίδοςθ, ι αν κάποιο ι κάποια μακιματα,
ςυςχετίηονται με μία ι περιςςότερεσ μεταβλθτζσ τθσ δθμιουργικότθτασ. Για το
ςκοπό αυτό χρθςιμοποιιςαμε ζνα διαδεδομζνο τεςτ δθμιουργικότθτασ (το Torrance
Test of Creating Thinking), κακϊσ και ζνα Τεςτ Καλλιτεχνικισ Ζκφραςθσ, το οποίο
δθμιουργιςαμε για τισ ανάγκεσ τθσ ζρευνασ, και τα ςυγκρίναμε αρχικά μεταξφ τουσ
προκειμζνου να δοφμε αν υπάρχουν ςυςχετίςεισ μεταξφ των μεταβλθτϊν που
εξετάηει το κάκε ζνα, κακϊσ επίςθσ και με τουσ βακμοφσ πζντε μακθμάτων, ωσ
δείκτθ τθσ ακαδθμαϊκισ επίδοςθσ. Στθν ζρευνα ςυμμετείχαν 40 μακθτζσ και από τισ
τρεισ τάξεισ του γυμναςίου, από δφο ςχολεία του Πειραιά. Τα αποτελζςματα δεν
ζδειξαν να υπάρχει ςυςχζτιςθ μεταξφ των τριϊν κφριων μεταβλθτϊν, κάτι που
μπορεί να ςθμαίνει ότι οι τρεισ αυτζσ μετριςεισ μπορεί να μετροφν διαφορετικζσ
πλευρζσ τισ δθμιουργικότθτασ, όπωσ θ αποκλίνουςα, θ ςυγκλίνουςα και θ
εικονιςτικι ςκζψθ, από το TTCT, τουσ βακμοφσ ςτα μακιματα και το τεςτ
Καλλιτεχνικισ Ζκφραςθσ αντίςτοιχα. Επί μζρουσ ςυςχετίςεισ βρζκθκαν αρχικά,
μεταξφ του μακιματοσ τθσ Γλϊςςασ με μία από τισ δραςτθριότθτεσ

ςτο τεςτ

Καλλιτεχνικισ Ζκφραςθσ, κάτι που μοιάηει λογικό, αφοφ θ γλϊςςα ςυνδζεται με τθν
κίνθςθ και ζπειτα με δφο από τισ δραςτθριότθτεσ ςτο TTCT, κάτι που μπορεί να
ςχετίηεται με το γεγονόσ ότι θ επίδοςθ ςε αυτζσ τισ δοκιμαςίεσ αφοροφν τον
χειριςμό τθσ γλϊςςασ. Επίςθσ το μάκθμα τθσ Γεωγραφίασ φάνθκε να ςυςχετίηεται
με μία από τισ δραςτθριότθτεσ του TTCT. Η προςζγγιςθ ςε αυτι τθ δραςτθριότθτα
προχποκζτει αρκετι φανταςία,

και αυτι φαίνεται να είναι μία απαιτοφμενθ

προχπόκεςθ επίςθσ για το μάκθμα τθσ Γεωγραφίασ. Μελλοντικι ζρευνα κα
μποροφςε να περιλαμβάνει άλλον ζναν παράγοντα αποκλίνουςασ ςκζψθσ, ι να
χρθςιμοποιιςει ςυνδυαςτικά το TTCT με το τεςτ Καλλιτεχνικισ Ζκφραςθσ που
δθμιουργιςαμε, προκειμζνου να καλφψει τισ αδυναμίεσ του πρϊτου όςον αφορά
τισ εικονιςτικζσ δραςτθριότθτεσ.
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1. Ειςαγωγή
Θ ανκρϊπινθ νοθτικι δραςτθριότθτα αναπτφςςεται ςε δφο διαφορετικοφσ
τομείσ, που γενικά κεωροφνται αντίκετοι μεταξφ τουσ, ζχουν διαφορετικά κίνθτρα,
διαφορετικι

επεξεργαςία

τθσ

πλθροφορίασ

και

διαφορετικά

προϊόντα.

Παραδοςιακά, υπάρχει μία ςαφισ διάκριςθ μεταξφ τθσ αναλυτικισ ςκζψθσ, τθσ
λογικισ και τθσ φανταςίασ, τθσ Γνϊςθσ και τθσ Ζμπνευςθσ, τθσ Κετικισ κζψθσ και
τθσ Διαίςκθςθσ, τθσ υνείδθςθσ και του Αςυνειδιτου, ςφμφωνα με τον Freud.
Πρόκειται για τουσ δφο ακρογωνιαίουσ λίκουσ του ανκρϊπινου πνεφματοσ, που ο
κακζνασ διακατζχει το δικό του πεδίο, μθ προςβάςιμο από τον άλλο. Ακόμθ, ζχει
αποδοκεί ςτο κακζνα ζνα διαφορετικό θμιςφαίριο του ανκρϊπινου εγκεφάλου. Σο
αριςτερό για τον Λόγο και το δεξί για τθν Εικόνα, τθ Φανταςία. ε αυτοφσ τουσ δφο
διαμετρικά αντίκετουσ πόλουσ βρίςκονται θ Επιςτιμθ και θ Σζχνθ. Είναι όμωσ αυτζσ
οι δφο ιδιότθτεσ πράγματι τόςο αντίκετεσ, και είναι τα όρια μεταξφ τουσ τόςο
διακριτά; Τπάρχουν κοινά ςτοιχεία, και ποια είναι αυτά; Μία τρίτθ διάςταςθ, μία
τρίτθ ιδιότθτα του νου, μοιάηει να είναι ο κοινόσ παρονομαςτισ των δφο αυτϊν
οντοτιτων, γιατί ςχετίηεται και με τουσ δφο, κακϊσ περιλαμβάνει χαρακτθριςτικά
και ιδιότθτεσ, τα οποία μποροφν να αποδοκοφν από κοινοφ και ςτθν επιςτιμθ και
ςτθν τζχνθ. Αυτι θ τρίτθ διάςταςθ τθσ ανκρϊπινθσ νοθτικισ λειτουργίασ είναι θ
Δθμιουργικότθτα.
Οι απόψεισ για το αν θ Δθμιουργικότθτα είναι μία γενικι ικανότθτα, θ οποία
διαποτίηει όλθ τθν ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα, ανεξαρτιτωσ του πεδίου με το οποίο
εμπλζκεται το άτομο ι αν είναι ικανότθτα, θ οποία δθμιουργείται και αναπτφςςεται
ςε ςχζςθ με το ςυγκεκριμζνο πεδίο, διίςτανται.
φμφωνα με τθ κεωρία του Guilford θ δθμιουργικότθτα είναι μία γενικι
ικανότθτα που μπορεί να μεταφζρεται ανεξάρτθτα από το πεδίο ςτο οποίο γίνεται θ
δραςτθριότθτα.
Θ αποκλίνουςα ςκζψθ

και

θ

πρωτοτυπία

αποτελοφν κριτιρια

δθμιουργικότθτασ αυτι μετρϊνται με το TTCT. φμφωνα με αυτά, αυξθμζνθ
βακμολογία ςτο τεςτ δθμιουργικότθτασ, κα παρουςίαηε κετικι ςυςχζτιςθ με τουσ
βακμοφσ ςτθν καλλιτεχνικι ζκφραςθ και τθν ακαδθμαϊκι επίδοςθ.
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κοπόσ τθσ ζρευνασ είναι να διερευνθκοφν οι τυχόν ςχζςεισ και οι κοινζσ
αναφορζσ μεταξφ τθσ γνωςτικισ ικανότθτασ, όπωσ αυτι αντανακλάται ςτουσ
βακμοφσ του ςχολείου, τθσ καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ, μζςω τθσ δθμιουργίασ
καλλιτεχνικοφ ζργου, βάςει προεπιλεγμζνων κεμάτων και τθσ δθμιουργικότθτασ,
βάςει ενόσ κακιερωμζνου τεςτ δθμιουργικότθτασ. Θ ζρευνα προτείνεται για να
προβάλλει αυτι τθ δυνατότθτα, προκειμζνου να αναδειχκοφν οι αδυναμίεσ και τα
ιςχυρά ςθμεία, και να αναηθτθκοφν τρόποι, ϊςτε να χρθςιμοποιθκεί θ τζχνθ ωσ ζνα
επί πλζον μζςο για τθν καλφτερθ μζτρθςθ, και εντοπιςμό τθσ δθμιουργικότθτασ,
αλλά και για τθν καλλιζργεια και τθν ανάπτυξι τθσ, κάτι που με τθ ςειρά του μπορεί
να βελτιϊςει τθν ακαδθμαϊκι Επίδοςθ, αλλά επίςθσ, να αποτελζςει κίνθτρο για τθ
γενικότερθ εκδιλωςθ και καλλιζργεια των δυνατοτιτων των μακθτϊν.

2. Ακαδημαΰκή Επίδοςη
Πολλζσ ζρευνεσ ζχουν γίνει προκειμζνου να διαςαφθνιςτοφν οι παράγοντεσ
οι οποίοι εγγυϊνται τθν ακαδθμαϊκι Επίδοςθ. Οι ερευνθτζσ ζχουν καταλιξει ότι
είναι το αποτζλεςμα πολλϊν παραγόντων όπωσ θ νοθμοςφνθ, θ προςωπικότθτα και
οι διάφοροι πολιτιςτικοί παράγοντεσ, το κοινωνικό περιβάλλον.
χετικά πρόςφατα, ςε αυτοφσ τουσ παράγοντεσ προςτζκθκε και αυτόσ τθσ
δθμιουργικότθτασ, ωσ μία νοθτικι ικανότθτα διακριτι από αυτιν τθσ νοθμοςφνθσ.
Πολλοί ερευνθτζσ ςυμφωνοφν ότι για τθν ακαδθμαϊκι επίδοςθ απαιτοφνται
δφο βαςικοί παράγοντεσ: θ κριτικι ςκζψθ και θ δθμιουργικι ςκζψθ. Οι ικανότθτεσ
για κριτικι και δθμιουργικι ςκζψθ κεωροφνται κεμελιϊδεισ για τουσ ςπουδαςτζσ
(Crane, 1983). Θ κριτικι ςκζψθ χαρακτθρίηεται ωσ ςυγκλίνουςα, ενϊ θ δθμιουργικι
ςκζψθ ωσ αποκλίνουςα. Ενϊ θ δθμιουργικι ςκζψθ προςπακεί να δθμιουργιςει
κάτι νζο, θ κριτικι ςκζψθ αναηθτά αξία ι εγκυρότθτα ςε κάτι το οποίο υπάρχει. Θ
ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ δεν είναι νζα ιδζα. Πολλοί ερευνθτζσ ζχουν
επιςθμάνει ςτθ ςθμαςία τθσ, κακϊσ πίςτευαν ςτθ δφναμθ τθσ ςκζψθσ θ οποία κα
πρζπει να είναι ο κυριότεροσ ςτόχοσ ςτθν εκπαίδευςθ, και ότι τα εκπαιδευτικά
ιδρφματα ζχουν τθν ευκφνθ να διδάξουν τουσ ςπουδαςτζσ να πθγαίνουν πζραν των
απλϊν νοθτικϊν δραςτθριοτιτων, και να ανακαλοφν ι να επανατοποκετοφν ιδζεσ
και γεγονότα ςε ικανότθτεσ και ςυνικειεσ υψθλότερου επιπζδου, κάτι που αφορά
τθν κριτικι ςκζψθ. Από τθν άλλθ ζχει επιςθμανκεί θ ςθμαντικότθτα τθσ
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δθμιουργικισ ςκζψθσ ςτθν εκπαίδευςθ, κακϊσ και το ότι θ εκπαιδευτικι εμπειρία
κα πρζπει να δίνει τθν ευκαιρία να ανακαλφψει κάποιοσ το δυναμικό τουσ και να
επιτφχει ανϊτερα επίπεδα δθμιουργικισ ζκφραςθσ (Anderson, 1990). Και ακόμθ,
ότι ςυχνά, αν και οι μακθτζσ ςυμπλθρϊνουν τισ βαςικζσ ςπουδζσ, ζχουν αποκτιςει
μόνο μία επιφανειακι κατανόθςθ αυτοφ το οποίο ζμακαν. τθν πραγματικότθτα
λίγοι μακθτζσ διδάςκονται τισ ικανότθτεσ που χρειάηονται για να εξετάηουν τισ
αρχζσ, τισ αξίεσ και τα γεγονότα (Sutton, 1995). Αποτελζςματα ζρευνασ ζδειξαν ότι
αυτζσ οι δφο δομζσ (κριτικι και δθμιουργικι ςκζψθ) δεν ςυνδζονται ςτενά, και ότι
οι εκπαιδευτικοί κα πρζπει να προετοιμάηουν εξειδικευμζνα εκπαιδευτικά
προγράμματα που να παρακινοφν τθ δθμιουργικι και τθν κριτικι ςκζψθ ξεχωριςτά
(Baker, 2001).
φμφωνα με άλλουσ, οι δφο παράγοντεσ που κεωροφνται κεμελιϊδεισ είναι
θ νοθμοςφνθ και θ προςωπικότθτα (Denis Bratko a). Πολλοί ερευνθτζσ ςυμφωνοφν
ότι οι γνωςτικζσ μεταβλθτζσ και οι μεταβλθτζσ τθσ προςωπικότθτασ κα πρζπει να
λαμβάνονται υπ’ όψιν όταν προςπακοφμε να προβλζψουμε τθν ακαδθμαϊκι
επίδοςθ (Chamorro, 2004), χωρίσ όμωσ καμιά από αυτζσ να είναι επαρκισ από μόνθ
τθσ.
Θ ςυςχζτιςθ μεταξφ νοθμοςφνθσ και ακαδθμαϊκισ επίτευξθσ, εμφανίηεται να
μειϊνεται με τθν θλικία, όντασ υψθλότερθ ςτο δθμοτικό και χαμθλότερθ ςτο
γυμνάςιο και το λφκειο (Jensen, 1998).

3. Καλλιτεχνική έκφραςη
Θ ανάγκθ για καλλιτεχνικι ζκφραςθ είναι εγγενζσ χαρακτθριςτικό τθσ
ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ.

Ιδθ από τθν προϊςτορικι εποχι χρονολογοφνται

ςπθλαιογραφίεσ, οι οποίεσ ζχουν βρεκεί ςε ςπιλαια ςε περιοχζσ όπωσ θ Αφρικι, θ
Αυςτραλία, θ Ευρϊπθ, θ Βόρειοσ και θ Νότιοσ Αμερικι, θ Λνδία και θ νοτιοανατολικι
Αςία. Θ παλαιότερθ χρονολογείται περίπου 32.000 χρόνια πριν. Πρόκειται δθλαδι
για παγκόςμιο φαινόμενο. Σαυτόχρονα, θ καλλιτεχνικι ζκφραςθ ςυναντάται ωσ
ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά από τα πολφ πρϊιμα παιδικά χρόνια και μπορεί να
παραμείνει ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Σι είναι όμωσ αυτι θ παγκόςμια ανάγκθ
για καλλιτεχνικι ζκφραςθ; Από ποφ πθγάηει και τι ςτόχο ζχει; Κακϊσ δεν εξυπθρετεί
κάποιαν ανάγκθ ςχετικι με τθν επιβίωςθ, θ πθγι και ο λόγοσ φπαρξθσ τθσ τζχνθσ,
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παραμζνουν μυςτιριο. Θ δυςκολία ξεκινά ιδθ από τθν απόπειρα οριςμοφ για το τι
είναι τζχνθ. Όπωσ με τθ νοθμοςφνθ ι τθ δθμιουργικότθτα , θ τζχνθ αποτελεί μία
ομπρζλα, κάτω από τθν οποία βρίςκονται πολλζσ διαφορετικζσ όψεισ και μορφζσ
του φαινομζνου. Αν εξαιρζςουμε τα άλλα είδθ τθσ τζχνθσ, που αφοροφν
διαφορετικά αιςκθτιρια όργανα και λειτουργίεσ –μουςικι, χορόσ, δραματουργία,
κινθματογράφοσ- και να ςυμπεριλάβουμε μόνο αυτζσ που ζχουν αποκλειςτικι
ςχζςθ με τθν αίςκθςθ τθσ όραςθσ, τισ λεγόμενεσ εικαςτικζσ τζχνεσ – ηωγραφικι,
γλυπτικι, φωτογραφία- πάλι κα βρεκοφμε μπροςτά ςε ζνα τεράςτιο πεδίο για
διερεφνθςθ. Και αν αφαιρζςουμε τθ γλυπτικι που αφορά τισ τρεισ διαςτάςεισ,
κακϊσ και τθν εννοιολογικι τζχνθ, θ οποία μπορεί να αναπτυχκεί ςτο χϊρο και ςε
δράςεισ, κι εμπλζκεται πολφ με τισ υπόλοιπεσ τζχνεσ, αλλά και τθ φωτογραφία, που
για τθ δθμιουργία τθσ μεςολαβεί μία μθχανι, και κρατιςουμε μόνο τθ διςδιάςτατθ
ηωγραφικι επιφάνεια, και πάλι κα βρεκοφμε μπροςτά ςε ζνα πλικοσ παραγόντων
και προςεγγίςεων για το τι είναι τζχνθ. ε όλθ τθν ιςτορία τθσ τζχνθσ, κάκε φορά
ορίηεται με διαφορετικό τρόπο, και αυτό ςυνδζεται με το τι προςπακοφν να
«ανακαλφψουν» οι καλλιτζχνεσ τθσ κάκε εποχισ. Και αυτι θ «ανακάλυψθ» δεν
φανερϊνει παρά τθν ανακάλυψθ μιασ καινοφργιασ όψθσ του κόςμου, μία
διαφορετικι κζαςθ των ίδιων πραγμάτων, μία διαφορετικι αντίλθψθ και ερμθνεία
τθσ πραγματικότθτασ. τθν πραγματικότθτα, ο καλλιτζχνθσ ανακαλφπτει τισ
αντιλθπτικζσ ικανότθτεσ του ίδιου του εαυτοφ του και με τον ίδιο τρόπο εκφράηει
και το ςφγχρονο κοινωνικο - πολιτιςτικό του περιβάλλον. τθν αρχαία Αίγυπτο ο
τρόποσ αναπαράςταςθσ του κόςμου ιταν «νατουραλιςτικόσ», ζμοιαηε πολφ με τον
τρόπο που βλζπουν τον κόςμο τα παιδιά: οι μορφζσ παρουςιάηονταν παραταγμζνεσ
ςε ςειρά, με τισ φιγοφρεσ να φαίνονται τθν ίδια ςτιγμι από πλάγια όψθ ςτο κεφάλι
και ςτα πόδια, και πρόςκια όψθ ςτο μποφςτο. Σα άτομα με εξουςία ιταν πάντα
μεγαλφτερα από τα υπόλοιπα. Ιταν μία αναπαράςταςθ που ςτθριηόταν ςτθ
ςυναιςκθματικι αντίλθψθ μάλλον, παρά ςε μία αντικειμενικι παρατιρθςθ του
κόςμου. τθν κλαςικι Ελλάδα, το χαρακτθριςτικό τθσ τζχνθσ ιταν το μζτρο και θ
αρμονία, όπωσ αυτι εκφραηόταν με τθ ςυμμετρία, τον λόγο, και τθ χρυςι τομι.
τθν Αναγζννθςθ, οι καλλιτζχνεσ ανακάλυψαν τθν προοπτικι, δθλαδι ζνα
«εργαλείο» για να απεικονίηουν

τισ τρεισ διαςτάςεισ μζςα ςτθ διςδιάςτατθ

επιφάνεια. τα τζλθ του 19ου αιϊνα με το κίνθμα του ιμπρεςιονιςμοφ, οι
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καλλιτζχνεσ (Claude Monet, P.Α. Renoir, Α.Sisley, κ.ά.) «ανακάλυψαν» το χρϊμα
κακϊσ και τθν εντφπωςθ που δθμιουργεί το φωσ, κακϊσ κάνει τα πράγματα να
χάνουν τα όριά τουσ, να ςυμπλζκονται μεταξφ τουσ, και να εμφανίηονται εντελϊσ
διαφορετικά, ανάλογα με τισ διαφορζσ του φωτόσ ςτθ διάρκεια τθσ θμζρασ.
τθ ςυνζχεια οι καλλιτζχνεσ που εκπροςωποφςαν τον κυβιςμό (P.Picasso,
G.Braque, κ.ά.), «τόλμθςαν» να κατακερματίςουν τθν ανκρϊπινθ μορφι, ςτθν
προςπάκειά τουσ να τθ δουν μζςα από γεωμετρικζσ, απλουςτευμζνεσ φόρμεσ και
να ςυγκεράςουν το γενικό με το ειδικό, το ςφνολο και τισ λεπτομζρειεσ τθσ εικόνασ.
Σθ μορφι και το μινυμά τθσ. Και θ αφθρθμζνθ τζχνθ, (W. Kandinsky, P. Mondrian,
κ.ά.) με τισ πολλζσ εκφάνςεισ τθσ, προςπάκθςε να δει «κάτω» από τθν περιγραφι
απλά των παραςτατικϊν μορφϊν, τθ βαςικι δομι τουσ. Αφαιρϊντασ τισ
λεπτομζρειεσ και τα ςτοιχεία ωραιοποίθςθσ, οι καλλιτζχνεσ προςπάκθςαν να
μιλιςουν για τθν «ουςία» των μορφϊν του κόςμου, γι’ αυτό που βρίςκεται κάτω
από τα φαινόμενα, και να ανάγουν τθν εικόνα ςε αφθρθμζνεσ ζννοιεσ, και
ςφμβολα, ςτο ανάλογο των αρικμϊν και των μακθματικϊν εξιςϊςεων,
ςυγκεντρϊνοντασ τθν προςοχι τουσ γφρω από τθ δθμιουργία ιςορροπιϊν μζςα από
ςφνκεςθ των διαφόρων ηωγραφικϊν ςτοιχείων, όπωσ τα ςθμεία, οι γραμμζσ, οι
επιφάνειεσ, θ τονικι διαβάκμιςθ και το χρϊμα. Ακόμθ ο υπερρεαλιςμόσ, που
«ανακάλυψε» το αςυνείδθτο και τον κόςμο των ονείρων (Max Ernst, Salvador Dalí,
Giorgio de Chirico), ι ο αφθρθμζνοσ εξπρεςιονιςμόσ, που «ανακάλυψε» τθ ςθμαςία

τθσ ίδιασ τθσ χειρονομίασ του καλλιτζχνθ, τθ ςωματικι δθλαδι ςυμμετοχι του ςτθ
δθμιουργία του ζργου (Jackson Pollock).
Ζτςι ςυνεχίηεται θ πορεία των καλλιτεχνϊν και οι ανακαλφψεισ τουσ, τα
καινοφρια κινιματα κάκε φορά που αντανακλοφν νζεσ κεωρίεσ για τθν ίδια τθν
πραγματικότθτα που τουσ περιβάλλει. Και θ κάκε κεωρία ζρχεται για να ανατρζψει
τθν προθγοφμενθ, ςε μία πορεία δίχωσ τζλοσ, αφοφ οι ανακαλφψεισ των
δυνατοτιτων επεξεργαςίασ του ανκρϊπινου νου και των λειτουργιϊν του κζτουν
νζα ερωτιματα και αποκαλφπτουν νζεσ δυνατότθτεσ. Ακριβϊσ, όπωσ ςτθν
Επιςτιμθ.
Και ενϊ θ δθμιουργία ενόσ ζργου τζχνθσ αφορά τον καλλιτζχνθ, αφοφ ο
ίδιοσ επικυμεί μζςα από αυτι τθ διαδικαςία να εκφραςτεί, τθν ίδια ςτιγμι, αυτό το
προςωπικό προϊόν γίνεται ςτοιχείο επικοινωνίασ που βρίςκει ανταπόκριςθ ςτα
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άλλα άτομα εγείροντασ γνωςτικζσ και ςυναιςκθματικζσ αντιδράςεισ ςτουσ κεατζσ.
Μζςα από το προϊόν τθσ ζκφραςθσ ενόσ ατόμου, εκφράηονται και άλλα άτομα.

3.1. Αξιολόγηςη του Καλλιτεχνικού Έργου
Με ποιουσ όμωσ τρόπουσ γίνεται αυτι θ επικοινωνία; Από τθν αρχαιότθτα θ
φφςθ τθσ τζχνθσ ιταν ζνα κζμα που απαςχόλθςε τουσ φιλοςόφουσ. Θ εμπειρία τθσ
τζχνθσ, θ αντίλθψθ και θ αξιολόγθςι τθσ ςτθ ςυνζχεια απετζλεςαν πρόκλθςθ
προκειμζνου να γίνουν κατανοθτά μζςα από ζνα επιςτθμονικό πλαίςιο.
Ζχει γίνει πολλι ςυηιτθςθ αν θ εμπειρικι προςζγγιςθ και θ εκτίμθςθ των
ζργων τζχνθσ γίνεται ςε γνωςτικι ι ςε ψυχολογικι βάςθ.
τθν ψυχολογία, θ αιςκθτικι ζχει μία μακρά παράδοςθ ωσ ζνα εμπειρικό
πεδίο και το ερϊτθμα του τι κεωροφν οι άνκρωποι ωσ αιςκθτικά καλό βαςάνιςε
τουσ προδρόμουσ τθσ πειραματικισ ψυχολογίασ όπωσ ο Fechner (1871) και ο Wundt
(1874). Από τότε θ ζρευνα τθσ αιςκθτικισ εμπειρίασ υπιρξε κυρίωσ ςτο πεδίο τθσ
οπτικισ αντίλθψθσ, με κακαρι εςτίαςθ ςτισ οπτικζσ ιδιότθτεσ των ζργων τζχνθσ ι
των ερεκιςμάτων που μοιάηουν με τζχνθ. ιμερα υπάρχει αξιοςθμείωτθ γνϊςθ για
το ποιεσ οπτικζσ ιδιότθτεσ ζχουν τθ δυναμικι να αποτελζςουν αιςκθτικι εμπειρία ι
τουλάχιςτον να προκαλζςουν αιςκθτικζσ προτιμιςεισ.
φμφωνα με τθν ψυχολογία τθσ κεωρίασ Gestalt (ςτα γερμανικά ςχιμα, μορφι)
ο τρόποσ που γίνεται αντιλθπτι θ μορφι κάκε ςτοιχείου εξαρτάται από τθ κζςθ και
τθ λειτουργία του ςτθ ςυνολικι διάταξθ. Αποδείχκθκε ότι θ όραςθ δεν αποτελεί μία
μθχανικι καταγραφι αιςκθτϊν ςτοιχείων, αλλά, αντικζτωσ, μίαν αλθκινά
δθμιουργικι ςφλλθψθ τθσ πραγματικότθτασ. Και αυτό χαρακτθρίηει κάκε επίτευγμα
του νου: οι ίδιεσ αρχζσ ιςχφουν για όλεσ τισ ποικίλεσ πνευματικζσ ικανότθτεσ, διότι ο
νουσ λειτουργεί πάντοτε ωσ όλον. Κάκε αντίλθψθ εμπεριζχει και ςκζψθ, κάκε
ςυλλογιςμόσ εμπεριζχει και διαίςκθςθ, κάκε παρατιρθςθ εμπεριζχει και εφεφρεςθ
(Arnheim, 1974).
Ζχουν γίνει προθγοφμενεσ μελζτεσ με ςκοπό τθν ψυχολογικι κατανόθςθ τθσ
αντίλθψθσ τθσ τζχνθσ και τθσ αιςκθτικισ εκτίμθςθσ (Funch, 1997). Όςον αφορά τθ
ηωγραφικι

θ

οπτικι

εμπειρία

τθσ

τζχνθσ

περιλαμβάνει

γνωςτικά

και

ςυναιςκθματικά ςτοιχεία (Silvia P. , 2005). Οι (Hagtvedt, 2008) ςτθριγμζνοι ςτθ
κεωρία τθσ αλλθλεπίδραςθσ αυτϊν των δφο ςτοιχείων ανζπτυξαν ζνα γενικευμζνο
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μοντζλο για τθν αντίλθψθ και τθν αξιολόγθςθ των εικαςτικϊν τεχνϊν. Σο μοντζλο
αυτό ανζπτυξε μετριςεισ διαβακμιςμζνεσ ςε τρία ςτάδια για τθν αντίλθψθ των
εικαςτικϊν τεχνϊν και παρουςίαςε ζνα δομικό μοντζλο εξίςωςθσ το οποίο
ςυνενϊνει αυτά τα δφο ςτοιχεία που λαμβάνουν χϊρα ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τζχνθσ.
Οι ςυμμετζχοντεσ δεν είχαν τυπικι καλλιτεχνικι εκπαίδευςθ, επειδι οι
διαφορετικοφ τφπου εκπαίδευςθ κα μποροφςε να επθρεάςει τισ γνωςτικζσ κρίςεισ
κάτι που κα μποροφςε να περιπλζξει ζνα γενικό μοντζλο. Ζχει επίςθσ αποδειχτεί ότι
οι επαγγελματίεσ καλλιτζχνεσ και οι μθ καλλιτζχνεσ ζχουν διαφορετικζσ εικαςτικζσ
προτιμιςεισ (Bezruczko, 1994). Ομοίωσ, ο (Silvia P. J., 2005) ςθμείωςε ότι αν και οι
άνκρωποι και με υψθλι και με χαμθλι καλλιτεχνικι εκπαίδευςθ κάνουν τισ ίδιεσ
εκτιμιςεισ ςυναιςκθματικά, εντοφτοισ, διαφζρουν ςτισ εκτιμιςεισ τουσ για το τι
κάνει τθν τζχνθ ενδιαφζρουςα. Για το λόγο αυτό προτίμθςαν να ςυγκεντρωκοφν
ςτθν κατθγορία των ανεκπαίδευτων κεατϊν, αφοφ οι επιδράςεισ τθσ εκπαίδευςθσ
μποροφν να προςτεκοφν ςε μεταγενζςτερο ςτάδιο. Πάνω από όλα, κάποιασ μορφισ
καλλιτεχνικι εκτίμθςθ μοιάηει να είναι ζνα γενικό ανκρϊπινο φαινόμενο (Dutton,
2002), ενϊ διαφορετικζσ ςχολζσ τζχνθσ μπορεί να ζχουν πιο ςυγκεκριμζνεσ
επιρροζσ ςτθν αντίλθψθ και τθν κρίςθ των ζργων τζχνθσ.
Κατ’ αρχιν, το ζργο τζχνθσ (ηωγραφικό ι γλυπτικό) αναλφεται αντιλθπτικά. Θ
περιςςότερθ ψυχολογικι εργαςία που ςχετίηεται με τα ζργα τζχνθσ ζχει εςτιάςει
ςτα αντιλθπτικά χαρακτθριςτικά που ςχετίηονται με το ζργο τζχνθσ (Ramachandran,
Hirstein, 1999), (Zeki, 1999). Εντοφτοισ, απλζσ αντιλθπτικζσ μεταβλθτζσ ςυνικωσ
επθρεάηουν ςτισ ςχετικά απλζσ κρίςεισ αιςκθτικισ προτίμθςθσ. Όταν μόνο μία
αντιλθπτικι διάςταςθ αλλάηει, φάνθκε πϊσ οι άνκρωποι τείνουν να προτιμοφν το
ζνα ι το άλλο αντικείμενο. Ζνασ αρικμόσ από αντιλθπτικά χαρακτθριςτικά ζχουν
ερευνθκεί όςον αφορά τζτοιεσ αιςκθτικζσ προτιμιςεισ. ε αυτό το ςτάδιο
εμπλζκεται, κυρίωσ, θ βαςικι ινιακι οπτικι επεξεργαςία.

Αν και θ αντίλθψθ

εξαρτάται από ζνα πλικοσ φυςιολογικϊν (π.χ. θλικία, υγεία, επικυμία) και
κοινωνικϊν (π.χ. πολιτιςτικζσ διαφορζσ, κοινωνικοί ρόλοι, αυτό-εννοιολόγθςθ)
παραγόντων, θ αντίλθψθ τθσ «ίδιασ τθσ τζχνθσ είναι ζνα πολιτιςμικά παγκόςμιο
φαινόμενο» (Dutton, 2002).
Μία εξζταςθ τθσ μοντζρνασ τζχνθσ αποκαλφπτει ότι πολλζσ από τισ ιδιότθτεσ
που ερευνικθκαν από τουσ πρϊιμουσ ψυχολόγουσ δεν φαίνονται εφκολα ςτα
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δείγματα των ζργων τζχνθσ του 20ου αιϊνα. Εδϊ και ςχεδόν ζναν αιϊνα, οι οπτικζσ
ιδιότθτεσ ζχουν ςυμπλθρωκεί από τισ εννοιολογικζσ ιδζεσ και από τον Ντανταϊςμό
και μετά, δεν εμφανίηεται πια κανζνα ςθμάδι ενόσ κοινά αποδεκτοφ καλλιτεχνικοφ
ςτυλ ι κινιματοσ. Μάλλον, το αντίκετο, τον τελευταίο αιϊνα, θ τζχνθ κεωρείται
ιδιαίτερθ, μζςω κάποιων χαρακτθριςτικϊν, τα οποία κα πρζπει να αποδοκοφν από
ζνα ιδιαίτερο ςθμείο κζαςθσ προκειμζνου να κατανοθκεί θ αιςκθτικι εμπειρία με
ευρφτθτα.

3.2. Καλλιτεχνικά Κριτήρια
3.2.1.

Η Σύνθεςη

Ο όροσ ςφνκεςθ αποτελείται από τισ λζξεισ «τοποκετϊ» και «μαηί», και
αφορά τθν «ςυν-τοποκζτθςθ» διαφόρων μεμονωμζνων ςτοιχείων με τρόπον ϊςτε,
όλα αυτά μαηί να δθμιουργιςουν μία ενότθτα, μία νζα και ολοκλθρωμζνθ
οντότθτα. Θ ςφνκεςθ, μαηί με τθν αντίκετι τθσ αποςφνκεςθ, είναι μία διαδικαςία
που ςυμβαίνει ςυνεχϊσ και αδιαλείπτωσ ςε όλα τα πεδία ςε φυςικό και ςε νοθτικό
επίπεδο. τισ εικαςτικζσ τζχνεσ, αν και δεν εξθγεί εντελϊσ τθν ομορφιά – ι τθ
δθμοτικότθτα- κάκε ηωγραφικοφ ζργου ι ομάδασ ζργων, θ ςφνκεςθ είναι ζνα από
τα πιο ςθμαντικά ςυςτατικά τθσ ηωγραφικισ και του ςχεδίου. Σα διάφορα ςτοιχεία
ενόσ ηωγραφικοφ ζργου (τα ςθμεία, οι γραμμζσ, τα ςχιματα, θ τονικι διαβάκμιςθ,
ο χϊροσ, το χρϊμα και θ υφι), ςυντίκενται για να λειτουργιςουν από κοινοφ
προκειμζνου να ςχθματίςουν ζνα ςυναφζσ «όλον». Θ ςφνκεςθ είναι ο
ακρογωνιαίοσ λίκοσ των ζργων που βρίςκουμε τόςο ςυναρπαςτικά. Είναι αυτό που
κάνει τόςουσ ανκρϊπουσ να προτιμοφν τα ίδια ζργα, αυτά που ονομάηουμε ωσ τα
ςπουδαιότερα ζργα ςτθν ιςτορία τθσ τζχνθσ.
Ο αιςκθτικά καλόσ τρόποσ ςφνκεςθσ των εικαςτικϊν ςτοιχείων ενόσ ζργου
τζχνθσ, λειτουργεί ανεξάρτθτα από το κζμα του ζργου, με τθν ζννοια ότι
διαφορετικά κζματα μπορεί να ζχουν επιτυχθμζνθ ι αποτυχθμζνθ ςφνκεςθ ωσ
προσ το κζμα τουσ. Μπορεί ακόμθ να κεωρθκεί ωσ θ οργάνωςθ των καλλιτεχνικϊν
ςτοιχείων ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ τζχνθσ.
Αρχζσ τθσ τζχνθσ είναι οι κανόνεσ βάςει των οποίων γίνεται θ ςφνκεςθ των
ςτοιχείων: 1. α) Λςορροπία, β) θ απλότθτα, γ) θ ενότθτα, δ) και ε) θ αναλογία.
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«Οπτικά, όπωσ και φυςικά, ιςορροπία είναι θ κατάςταςθ κατανομισ, ςτθν οποία
όλθ θ δράςθ ζχει περιζλκει ςε ακινθςία. ε μία ιςορροπθμζνθ ςφνκεςθ όλοι οι
παράγοντεσ όπωσ ςχιμα, κατεφκυνςθ και θ κζςθ προςδιορίηονται αμοιβαία με
τζτοιον τρόπο, που καμία αλλαγι δεν φαίνεται να είναι δυνατι, και το όλον
προςλαμβάνει τον χαρακτιρα τθσ αναγκαιότθτασ ςε όλα τα μζρθ του. Μία μθ
ιςορροπθμζνθ ςφνκεςθ φαίνεται τυχαία, παροδικι, και ωσ εκ τοφτου μθ ζγκυρθ. Σα
ςτοιχεία τθσ δείχνουν μία τάςθ να αλλάξουν μζροσ ι ςχιμα για να φκάςουν ςε
κατάςταςθ που να εναρμονίηεται καλφτερα με τθ ςυνολικι δομι» (Arnheim, 1974).
2. α) ο ρυκμόσ, β) θ ποικιλία, γ) θ κίνθςθ, και δ) θ ζνταςθ: ταυτόχρονα με τθν
τάςθ για μείωςθ τθσ ζνταςθσ από τθν αρχι τθσ απλότθτασ, κατά τθν οποία τα
διάφορα ςτοιχεία τείνουν προσ τθ γενικι ιςορροπία, ο ανκρϊπινοσ νουσ επιηθτά
τθν αλλαγι, τθ δράςθ και τθν περιπζτεια. Αυτι του θ τάςθ βρίςκει ςυνεχι
αντίςταςθ, ωσ τθν τελικι του αποςφνκεςθ που αποφζρει ο κάνατοσ. Ο ανκρϊπινοσ
νουσ βρίςκεται ςε ζνα ςυνεχζσ παιχνίδι μεταξφ ανφψωςθσ και μείωςθσ τθσ ζνταςθσ.
Σο ίδιο ιςχφει και για όλεσ τισ λειτουργίεσ και τα ζργα του νου. Θ οπτικι εμπειρία
δεν κα μποροφςε να υλοποιθκεί αν ο εγκζφαλοσ διεπόταν μόνο από τθν τάςθ για
απλότθτα, αφοφ το αποτζλεςμα κα ιταν ζνα ομοιογενζσ πεδίο. Όταν προβάλλεται
ζνα αντικείμενο, θ προβολι του λειτουργεί ωσ περιοριςμόσ ςτο οπτικό πεδίο,
δθλαδι, ωσ δομικό κζμα. Αυτι θ διττι δυναμικι αντανακλάται ςε κάκε ζργο
οπτικοφ ςχεδιαςμοφ. Εξαρτάται από το ςτυλ του ζργου, αν θ ζνταςθ κα είναι
χαμθλι ι υψθλι (Arnheim, 1974).
Οι αρχζσ τθσ τζχνθσ, οι οποίεσ χρθςιμοποιοφνται ςτθ ςφνκεςθ, είναι
ςφμφωνεσ με κάποιεσ αντιλθπτικζσ προςεγγίςεισ:
Οι αντικζςεισ επεξεργάηονται πολφ νωρίσ και ςυνειςφζρουν με κάποιον
τρόπο ςτισ αιςκθτικζσ προτιμιςεισ (Ramachandran & Hirstein, 1999). Ακόμθ και
μικρζσ διαφοροποιιςεισ ςτθν αντίκεςθ μποροφν να προκαλζςουν αιςκθτικι
προτίμθςθ.
Θ ομαδοποίθςθ και θ ςειρά ςυνοψίηονται επίςθσ από τισ αναλφςεισ για τθν
αντίλθψθ. φμφωνα με τθ κεωρία τθσ όραςθσ του (Marr, 1982), αυτζσ οι
μεταβλθτζσ εξάγονται γριγορα και αυτόματα και είναι μζροσ του πλιρουσ
πρωταρχικοφ ςκαριφιματοσ. Οι ψυχολόγοι Gestalt ζχουν περιγράψει ζναν αρικμό
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από αρχζσ που οδθγοφν λιγότερο ι περιςςότερο ςε καλά gestalt και ο Arnheim
(1954) εξζφραςε ρθτά ότι τα καλά gestalt προτιμϊνται αιςκθτικά.
Οι

(Ramachandran,

Hirstein,

1999)

προςδιόριςαν

το

φαινόμενο

αποκορφφωμα – αλλαγι ςαν ζνα χαρακτθριςτικό τθσ τζχνθσ, το οποίο
χρθςιμοποιείται από τουσ καλλιτζχνεσ ςυνειδθτά ι αςυνείδθτα και το οποίο
επθρεάηει τισ αιςκθτικζσ προτιμιςεισ. Σο φαινόμενο αλλαγι - αιχμισ περιγράφει
ιςχυρότερεσ αποκρίςεισ ςε αντικείμενα τα οποία κατά κάποιον τρόπο διογκϊνουν
τισ ιδιότθτεσ οικείων αντικειμζνων. Πρόκειται για τθ γνωςτι τουσ καλλιτζχνεσ
ιδιότθτα τθσ καλλιτεχνικισ διαδικαςίασ, που ονομάηεται «χριςθ τθσ υπερβολισ
ςτθν τζχνθ».
Ομοίωσ, ο (Zeki, 1999), ορίηει τθ λειτουργία τθσ τζχνθσ ςαν μία αναηιτθςθ των
ουςιαςτικϊν χαρακτθριςτικϊν. Δθλαδι κάποια χαρακτθριςτικά ζλκουν τον κεατι
επειδι αξιοποιοφν ι εξάπτουν ευνοϊκά τισ ςυνικεισ επεξεργαςίεσ που εμπλζκονται
ςτθν ταυτοποίθςθ του οπτικοφ ερεκίςματοσ. Και οι δφο αυτζσ προςεγγίςεισ
(Ramachandran, Hirstein, 1999)και (Zeki, 1999), τονίηουν τθν ανταποδοτικι και
ευχάριςτθ φφςθ αυτϊν των διεργαςιϊν. Οι αρχζσ που ςυηθτοφν βρίςκονται ςε
πολλά παραδείγματα τθσ τζχνθσ.

3.2.2.

Το Χρώμα

Σο χρϊμα είναι φωσ. Κάκε χρϊμα αντιπροςωπεφει ζνα ςυγκεκριμζνο μικοσ
κφματοσ από τθ φωτεινι ακτινοβολία του θλιακοφ φάςματοσ.
Σο χρϊμα υπολογίςτθκε ςτθν πρϊιμθ επεξεργαςία του οπτικοφ ερεκίςματοσ
(Zeki, S., 1980) και ζχει ςυηθτθκεί ςαν μία μεταβλθτι που επθρεάηει τισ αιςκθτικζσ
προτιμιςεισ. Μία πρόςφατθ ςυηιτθςθ αφοροφςε μία κριτικι εξζταςθ τθσ υπόκεςθσ
του Kandinsky ότι οι βαςικζσ μορφζσ όπωσ οι κφκλοι, τα τρίγωνα και τα τετράγωνα
είναι πιο όμορφα ςε κάποια χρϊματα (Jacobsen 2002). Εντοφτοισ, όςον αφορά τουσ
«γενικοφσ

νόμουσ», αυτζσ

οι

μελζτεσ

απζφεραν μάλλον απογοθτευτικά

αποτελζςματα.
Οι βαςικζσ ιδιότθτεσ των χρωμάτων είναι τρεισ: θ απόχρωςθ, ο κορεςμόσ και
θ φωτεινότθτα.
Ακριβϊσ όπωσ και με τα ςτοιχεία τθσ ςφνκεςθσ, τισ γραμμζσ, τουσ τόνουσ , τα
ςχιματα και τον προςανατολιςμό, το ίδιο και ςτο χρϊμα, το ηθτοφμενο είναι θ
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Λςορροπία και θ Αρμονία. τθν τζχνθ, θ χρωματικι αρμονία επιτυγχάνεται με τθ
χριςθ των αντικζςεων ςτισ ςωςτζσ αναλογίεσ. Σα είδθ των χρωματικϊν αντικζςεων
που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν μζςα ςε ζνα ζργο είναι:
1.

Θ αντίκεςθ του χρϊματοσ κακ’ εαυτό: Επιτυγχάνεται με τθ χρθςιμοποίθςθ

όλων των χρωμάτων ςτο μζγιςτο τθσ λάμψθσ τουσ, δθλαδι του κορεςμοφ τουσ.
Ζτςι, το κόκκινο, το κίτρινο και το μπλε ωσ πρωταρχικά χρϊματα, κα δθμιουργιςουν
μεγαλφτερθ αντίκεςθ από το πράςινο, το πορτοκαλί και το μωβ, που προζρχονται
από μία πρϊτθ ανάμειξθ, ενϊ θ παραβολι χρωμάτων δεφτερθσ ςε τάξθ ανάμειξθσ,
κα δϊςουν ακόμθ λιγότερο κακαρό αποτζλεςμα.
2.

H αντίκεςθ φωτεινοφ – ςκοτεινοφ: τθ ηωγραφικι εκφράηεται με το μαφρο

και το άςπρο, τα οποία μποροφν να αναμειχκοφν ςε διαφορετικό βακμό με τα
χρϊματα. Θ ανάμειξθ του άςπρου με ζνα χρϊμα, το «ανοίγει» ςε φωτεινότθτα, του
«κλζβει» όμωσ τθ λάμψθ, το ξεκωριάηει. Θ ανάμειξθ ενόσ χρϊματοσ με το μαφρο, το
ςκοτεινιάηει και το χρϊμα χάνει επίςθσ τθ λάμψθ του. Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ τα
χρϊματα χάνουν τθν κακαρότθτά τουσ και γκριηάρουν. Θ χριςθ αυτισ τθσ
αντίκεςθσ δίνει μεγάλθ ζνταςθ ςτο ζργο.
3.

Θ αντίκεςθ κερμοφ – ψυχροφ: Οι οπτικζσ εντυπϊςεισ των χρωμάτων μπορεί

να δϊςουν ακόμθ αίςκθςθ κερμοκραςίασ. Θ διάκριςθ μεταξφ κερμοφ και ψυχροφ
χρϊματοσ ζχει κερδίςει το ενδιαφζρον από τα τζλθ του 18 ου αιϊνα, χωρίσ όμωσ να
ζχει αναβακμιςτεί από τθ ςφγχρονθ χρωματομετρία όςον αφορά τθ ηωγραφικι,
αλλά χρθςιμοποιείται ακόμθ ςτισ ςχεδιαςτικζσ πρακτικζσ.
τθν αντίκεςθ τθσ κερμοκραςίασ των χρωμάτων αποδίδονται και άλλεσ
ιδιότθτεσ ωσ προσ τισ ψυχολογικζσ εντυπϊςεισ που ζχει παρατθρθκεί ότι
προκαλοφν: α) θ εντφπωςθ που δίνει ζνα ψυχρό χρϊμα είναι: ςκιερό, διαφανζσ,
θρεμιςτικό, λεπτό, μακρινό, ελαφρφ, υγρό, ενϊ ζνα κερμό χρϊμα δίνει τθν
εντφπωςθ ότι είναι: φωτεινό, αδιαφανζσ, ερεκιςτικό, χοντρό, γιινο, κοντινό, βαρφ,
ξθρό. Θ μεγαλφτερθ αντίκεςθ που κερμότθτασ που μπορεί να παρουςιάςουν δφο
χρϊματα βρίςκεται μεταξφ του πράςινο-μπλε και του πορτοκαλο –κόκκινου. τον
ιμπρεςιονιςμό οι καλλιτζχνεσ χρθςιμοποίθςαν πολφ αυτοφ του είδουσ τθν
αντίκεςθ, αντί για τισ τονικζσ αντικζςεισ που χρθςιμοποιοφςαν οι καλλιτζχνεσ τθσ
αναγζννθςθσ, εκμεταλλευόμενοι τισ ψυχολογικζσ εντυπϊςεισ. Αντί για ζνα ςκοφρο
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καφζ ςε μία ςκιά, ζβαηαν ζνα ψυχρό χρϊμα, με αποτζλεςμα ζνα ζργο γεμάτο
ηωντάνια και λάμψθ.
4)

Θ ταυτόχρονθ αντίκεςθ ςυμβαίνει όταν τθ ςτιγμι που βλζπουμε ζνα χρϊμα,

δθμιουργείται θ ανάγκθ να δοφμε και το ςυμπλθρωματικό του, δθλαδι αυτό που
βρίςκεται απζναντί του ςτο χρωματικό κφκλο (Hering 1892). Σο αποτζλεςμα είναι
όταν υπάρχει λευκό δίπλα ςε ζνα κόκκινο, το λευκό να παίρνει μία πραςινωπι
χροιά. Σο ίδιο ςυμβαίνει και τα γκρίηα δίπλα ςτα κακαρά χρϊματα. Παίρνουν το
χρϊμα του ςυμπλθρωματικοφ του χρϊματοσ που βρίςκεται δίπλα τουσ. Όταν δφο
ςυμπλθρωματικά χρϊματα βρεκοφν το ζνα δίπλα από το άλλο, γίνονται και τα δφο
πιο λαμπερά, όταν όμωσ αναμειχκοφν, δίνουν γκρίηα και ακόρεςτα χρϊματα. Κάκε
χρϊμα γεννά ταυτόχρονα το αντίκετό του. Όταν βλζπουμε για πολλι ϊρα ζνα
χρϊμα και ξαφνικά το τραβιξουμε από μπροςτά μασ, κα δοφμε αντί αυτοφ το
ςυμπλθρωματικό του. Σο φαινόμενο αυτό λζγεται μετείκαςμα. (Κεοτοκόπουλοσ,
Van Gogh)Και τζλοσ,
5)

Θ ποιοτικι αντίκεςθ λαμβάνει χϊρα όταν ςε ζναν πίνακα χρθςιμοποιοφνται

κακαρά με λιγότερο κακαρά χρϊματα. Σα κακαρά χρϊματα δίπλα ςτα γκρίηα
χάνουν τθ δφναμι τουσ, ενϊ τα γκρίηα γίνονται πιο ηωθρά (Matisse H., Klee P.).
6)

Θ ποςοτικι αντίκεςθ αφορά τισ ςχζςεισ που ζχουν δφο χρωματικζσ κθλίδεσ.

Για να ιςορροποφν δφο χρϊματα μζςα ςε μία ηωγραφικι επιφάνεια, δφο
παράγοντεσ λαμβάνονται υπ’ όψιν: θ φωτεινότθτα του χρϊματοσ και το μζγεκοσ τθσ
κθλίδασ. Πάντοτε μιλϊντασ για τα ηεφγθ των ςυμπλθρωματικϊν χρωμάτων. Ο
Goethe πρότεινε γι’ αυτζσ τισ αξίεσ αυτζσ τισ αρικμθτικζσ ςχζςεισ (εικόνα 1).

Μαφρο
0

Μωβ
1/4

Μπλε
1/3

Πράςινο
1/2

Κόκκινο
1/2

Πορτοκαλί
2/3

Κίτρινο
3/4

Λευκό
1

Εικόνα 1 - αριθμητικζσ ςχζςεισ του Goethe

Ζνα φωτεινό χρϊμα κερδίηει μεγαλφτερθ εντφπωςθ ςτθ ηωγραφικι
επιφάνεια, και για να ιςορροπεί με ζνα ςκοφρο, κα πρζπει να δίνεται ςε μικρότερθ
ποςότθτα, ϊςτε να επιτευχκεί θ ιςορροπία.
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Ο χαρακτιρασ και το αποτζλεςμα ενόσ χρϊματοσ κακορίηεται από τθν
τοποκζτθςι του απζναντι ςτα άλλα χρϊματα, κάτι που επιβεβαιϊνει τθν υπόκεςθ
τθσ ςφνκεςθσ των ςτοιχείων ςε ζνα ζργο.

3.2.3.

Η Πρωτοτυπία

Θ πρωτοτυπία ζχει ςχζςθ με τθ διερεφνθςθ και τθ διάνοιξθ νζων δρόμων
προσ οποιοδιποτε πεδίο. Είναι χαρακτθριςτικό γνϊριςμα των ερευνθτϊν και των
δθμιουργικϊν ανκρϊπων. υνδζεται με κάποια ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ
προςωπικότθτασ, όπωσ θ τόλμθ του να εμπλζκεται κάποιοσ ςε νζεσ καταςτάςεισ,
και να δοκιμάηει καινοφργιεσ, αδόκιμεσ λφςεισ ςε προβλιματα. Να ζχει γόνιμθ
φανταςία που του δίνει ιδζεσ πζρα από τισ προςφερόμενεσ, δοκιμαςμζνεσ. Να
προτείνει λφςεισ, αδιαφορϊντασ για τθν κριτικι που πικανόν να αντιμετωπίςουν οι
επιλογζσ του. Ακόμθ, υποδθλϊνει αυτοεκτίμθςθ και εμπιςτοςφνθ ςτισ ίδιεσ
δυνάμεισ, κακϊσ και ςεβαςμό ςτισ προςωπικζσ του προτιμιςεισ, ζςτω κι αν αυτζσ
δεν βρίςκονται μζςα ςτισ προτιμιςεισ του κοινωνικοφ του περιβάλλοντοσ ι ακόμθ
ζρχονται ςε αντίκεςθ με αυτό.
τθν καλλιτεχνικι παραγωγι, δεν μπορεί να εννοθκεί αλθκινό ζργο τζχνθσ
που να ςτερείται το χαρακτθριςτικό τθσ πρωτοτυπίασ. Κάκε ζργο είναι μία
απόπειρα διερεφνθςθσ με ςκοπό τθ δθμιουργία μιασ νζασ οντότθτασ, και ο
ςυνδυαςμόσ των διεργαςιϊν που απαιτοφνται γι’ αυτό το ςυγκεκριμζνο ζργο, θ
χρθςιμοποίθςθ των διαφόρων ςτοιχείων για τθ ςφνκεςι τουσ, θ ςτιγμιαία
ζμπνευςθ που δεν λείπει ςτθν προςπάκεια να δϊςει λφςεισ ςε προβλιματα
οργάνωςθσ, -με τρόπον ϊςτε, ςτθ ςυγκεκριμζνθ εικόνα να μθν υπάρχει τίποτα που
μπορεί να προςτεκεί, οφτε και να αφαιρεκεί-, είναι κάτι που δεν μπορεί να
επαναλθφκεί. Πρόκειται για γεγονόσ μοναδικό και ανεπανάλθπτο. το ζργο τζχνθσ,
εκτόσ από τθν ζννοια ι τισ ζννοιεσ, και άλλα γνωςτικά ςτοιχεία που επιδιϊκεται να
εκφραςτοφν, ςυμμετζχουν και θ ζκφραςθ των ςυναιςκθμάτων, αλλά και θ
ςωματικι ζκφραςθ, αφοφ θ ίδια θ ςυμμετοχι τθσ χειρονομίασ, και ο τρόποσ γραφισ
τθσ πινελιάσ του καλλιτζχνθ μπορεί να αποτελζςει βαςικό ςτοιχείο του ζργου (π.χ. θ
action art με εκπρόςωπό τθσ τον Jackson Pollock). Θ ακριβισ αναπαραγωγι ενόσ
ζργου τζχνθσ είναι αδφνατθ, ακόμθ κι αν το προςπακιςει ο ίδιοσ ο καλλιτζχνθσ,
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εκτόσ κι αν χρθςιμοποιιςει διαφορετικά μζςα (φωτογραφικι ι άλλου τφπου
ανατφπωςθ).
Όμωσ, αν και θ πρωτοτυπία είναι αναπόςπαςτο κομμάτι κάκε ζργου τζχνθσ,
από μόνθ τθσ δεν είναι αρκετι για να χαρακτθρίςει ζνα ζργο τζχνθσ ωσ τζτοιο.
Αναγκαία, αλλά όχι ικανι ςυνκικθ.
Κάποιοι πικανόν να καταφεφγουν ςε λφςθσ εντυπωςιαςμοφ, δθμιουργϊντασ
πρωτότυπα μεν, αλλά χωρίσ νόθμα και ςκοπό ζργα, ο εντυπωςιαςμόσ και θ
πρωτοτυπία γίνεται δθλαδι αυτοςκοπόσ. Ζνα ζργο τζχνθσ χαρακτθρίηεται από
πολυπλοκότθτα, εμπλζκεται ςε ςφνκετεσ διεργαςίεσ, και δεν μπορεί να αρχίηει και
να τελειϊνει ςτον εντυπωςιαςμό, και απλά ςτθν πρόκλθςθ ζκπλθξθσ από ζνα
ερζκιςμα. Θ εξερευνθτικι αντίδραςθ που προκαλείται ςτον κεατι από ζνα
πρωτότυπο ζργο, κα πρζπει να τον οδθγιςει ςτθν αποκάλυψθ ενόσ βακφτερου
νοιματοσ, το μινυμα του ζργου, είτε είναι γνωςτικό, είτε αιςκθτικό και όχι να
παραμείνει ςε αυτό το επίπεδο. Ζργα που περιορίηονται ςτο επίπεδο τθσ
εντφπωςθσ μόνο, μπορεί να μθν είναι κατάλλθλα οφτε για διακόςμθςθ, αφοφ αυτόσ
ο δεφτεροσ όροσ ςτθρίηεται ςτθν αρχι τθσ οικειότθτασ, βάςει τθσ οποίασ μία εικόνα
γίνεται ευχάριςτα αποδεκτι όταν περιζχει ςτοιχεία ι ςφμβολα που είναι οικεία
ςτον κεατι.
Οι (Ramachandran, Hirstein, 1999), δθλϊνουν: «μία δυναμικι ζνςταςθ κα
μποροφςε να είναι ότι θ πρωτοτυπία είναι θ ουςία τθσ τζχνθσ και οι κανόνεσ μασ
δεν τθ ςυλλαμβάνουν».

4. Δημιουργικότητα
Θ δθμιουργικότθτα, ίςωσ περιςςότερο και από τθν τζχνθ και τθ νοθμοςφνθ
μοιάηει να εμπλζκεται ςε περιςςότερεσ πλευρζσ τθσ νοθτικισ λειτουργίασ και τθσ
ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ. Μςωσ γιατί αγγίηει και τισ δφο περιοχζσ, τθσ ςυνειδθτισ
και τθσ αςυνείδθτθσ γνϊςθσ, τθσ γνωςτικισ και τθσ ςυναιςκθματικισ νοθτικισ
λειτουργίασ.
χετίηεται παραδοςιακά με τθν ζμπνευςθ, αφοφ ςτθν αρχαία Ελλάδα ταυτιηόταν με
το «δαιμόνιο» του ωκράτθ και τισ «μοφςεσ».
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Θ δθμιουργικότθτα ζχει αποτελζςει αντικείμενο μελζτθσ των φιλοςόφων,
ψυχολόγων,

κοινωνιολόγων

και

μακθματικϊν,

και

πρόςφατα

των

νευροφυςιολόγων, κακϊσ αναπτφςςεται θ κατανόθςθ τθσ ςφνκετθσ λειτουργίασ
του ανκρϊπινου εγκεφάλου. Ακόμθ, θ εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ ςτισ επικοινωνίεσ
ζχει ςτρζψει το ενδιαφζρον προσ τθ δθμιουργικότθτα ωσ το μζςον λφςεωσ
προβλθμάτων που αφοροφν τθν επιςτιμθ των υπολογιςτϊν.
-

-

-

-

Θ δθμιουργικότθτα είναι εγγενισ ανκρϊπινθ ικανότθτα, χωρίσ αυτιν δεν κα
μποροφςε να υπάρξει το ανκρϊπινο είδοσ, οφτε να εξελιχκεί. Είναι ο ίδιοσ ο
οριςμόσ τθσ εξζλιξθσ.
Θ πρωτοτυπία είναι κεμελιϊδεσ χαρακτθριςτικό τθσ δθμιουργικότθτασ, είναι
χαρακτθριςτικό τθσ ίδιασ τθσ φφςθσ, αφοφ κάκε φυςικι οντότθτα είναι
μοναδικι και ανεπανάλθπτθ.
Είναι θ ικανότθτα για αφαιρετικι ςκζψθ και τθ δθμιουργία ςυμβόλων όπωσ
οι λζξεισ, οι αρικμοί, ι οι εικόνεσ, μζςω των οποίων αντιπροςωπεφεται ο
φυςικόσ κόςμοσ
Είναι θ ικανότθτα για ςφνκεςθ ετερόκλθτων ςτοιχείων ςε μία αρμονικι
ολότθτα .
Θ ικανότθτα ςφνκεςθσ γνωςτϊν και οικείων ςτοιχείων ςε μία εντελϊσ νζα
και πρωτοφανι οντότθτα.
Κάκε ανακάλυψθ, κάκε νζο κοινωνικό, επιςτθμονικό, καλλιτεχνικό ρεφμα,
δεν είναι παρά ζνασ νζοσ τρόποσ κζαςθσ του υπάρχοντοσ κόςμου, ςτθν
πραγματικότθτα είναι μία ςτροφι τθσ ίδιασ τθσ αντίλθψθσ, θ οποία μοιάηει
να ζχει ανεξάντλθτεσ δυνατότθτεσ. Δθμιουργικότθτα είναι θ ικανότθτα
απαγκίςτρωςθσ τθσ αντίλθψθσ από ζναν ςυγκεκριμζνο τρόπο κζαςθσ των
πραγμάτων και θ δυνατότθτα ανακάλυψθσ νζων τρόπων. Είναι θ ικανότθτα
εναλλαγισ τθσ αντιλθπτικισ κατάςταςθσ, είτε ςυνειδθτά είτε αςυνείδθτα.
Είναι θ ικανότθτα να ανακαλφπτει κανείσ το καινοφργιο ακόμθ και ςτισ πιο
τετριμμζνεσ και οικείεσ καταςτάςεισ. Είναι θ ικανότθτα για ςυνεχι
αναγζννθςθ.
Θ ζννοια τθσ δθμιουργικότθτασ ιρκε ςτο προςκινιο τθσ ψυχολογίασ από τον

J.P. Guilford ςε μία ςυγκζντρωςθ τθσ ΑΡΑ, το 1950, ο οποίοσ παρατιρθςε ότι αυτι θ
ζρευνα πάνω ςε αυτι τθ κεμελιϊδθ πλευρά τθσ ανκρϊπινθσ νόθςθσ δεν ξεπερνάει
το 2% τθσ ςυνολικισ ζρευνασ (Kaufman J., 2009). τισ δεκαετίεσ που ακολοφκθςαν,
θ ζρευνα για τθ δθμιουργικότθτα αυξικθκε με πολφ γριγορο ρυκμό. Μζςα ςτα
τελευταία χρόνια ζχουν δθμοςιευτεί πάνω από 10.000 άρκρα για τθ
δθμιουργικότθτα, μζςα από τισ διάφορεσ περιοχζσ που περιλαμβάνει θ ψυχολογία,
γνωςιακι, αναπτυξιακι, κλινικι, κοινωνικι και βιομθχανίασ /οργάνωςθσ, και
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διαμζςου άλλων γνωςτικϊν πεδίων όπωσ τα οικονομικά, θ εκπαίδευςθ και οι
τζχνεσ.

4.1.1.

Οριςμοί

Δεν υπάρχει ζνασ μόνο οριςμόσ για τθ Δθμιουργικότθτα, παρά το ότι ζχει
δοκεί μεγάλθ ζμφαςθ ςτθ δθμιουργικι προςπάκεια, όςον αφορά τθ διαδικαςία
τθσ, αλλά και όςον αφορά το προϊόν τθσ.
Κεωρθτικοί από πολλοφσ χϊρουσ ςυμφωνοφν ότι ζνασ οριςμόσ που κα
μποροφςε να ςυμπεριλάβει με πολφ γενικό τρόπο τισ επιμζρουσ απόψεισ για τθ
δθμιουργικότθτα είναι: Θ δθμιουργικότθτα μπορεί να οριςτεί ςαν τθν ψυχολογικι
διαδικαςία, θ οποία παράγει πρωτότυπεσ και κατάλλθλεσ ιδζεσ.
χετίηεται με τθν ικανότθτα των ατόμων να ςκζφτονται επινοθτικά και με
φανταςία και να πθγαίνουν πζραν των παραδοςιακϊν δρόμων για τθ λφςθ
προβλθμάτων. Θ δυςκολία θ οποία ζχει παρουςιαςτεί είναι ςτο να προςδιοριςτεί
το κριτιριο τθσ νεωτερικότθτασ, κακϊσ, κατά κάποιον τρόπο, κάκε ανκρϊπινθ
δράςθ μπορεί να κεωρθκεί δθμιουργικι με τθν ζννοια ότι καμία κατάςταςθ δεν
είναι ακριβϊσ θ ίδια με μία προθγοφμενθ. Οι περιςςότεροι ερευνθτζσ προτιμοφν να
κάνουν τθ διάκριςθ μεταξφ τθσ «φυςιολογικισ» και τθσ δθμιουργικισ ςκζψθσ,
ορίηοντασ τθ δεφτερθ ωσ «παραγωγικι» (Wertheimer M. , 1959), «πλευρικι» (de
Bono, 1970), και «αποκλίνουςα» ςκζψθ (Guilford, J.P., 1975), (Runco, 1995).

4.1.2.

Θεωρίεσ

Οι διάφοροι οριςμοί και κεωρίεσ ζχουν προςπακιςει να απαντιςουν ςτο τι
είναι θ δθμιουργικότθτα διακρίνοντάσ τθν είτε ωσ ατομικό χαρακτθριςτικό, είτε ωσ
διαδικαςία με τθν οποία λφνονται προβλιματα ι γεννϊνται νζεσ ιδζεσ. τθν πρϊτθ
περίπτωςθ, υπάρχει μία περαιτζρω διάκριςθ, ςε δφο περιπτϊςεισ, ςτθν πρϊτθ το
χαρακτθριςτικό αυτό είναι εγγενζσ, ατομικό και κατά κάποιον τρόπο το φζρει το
άτομο ωσ κλθρονομιά, και ςτθ δεφτερθ

περίπτωςθ, αυτό αποκτάται από τθν

επίδραςθ εξωγενϊν περιςτάςεων, όπωσ θ εκπαίδευςθ και θ εμπειρία.
Οι ερευνθτζσ ζχουν διακρίνει ςτο δθμιουργικό άτομο τρία χαρακτθριςτικά:
Πρϊτον, το οικογενειακό υπόβακρο, το οποίο ζχει τθν ικανότθτα να επθρεάηει τθν
τθ δθμιουργικι ανάπτυξθ είτε κετικά είτε αρνθτικά. Σο δεφτερο είναι τα προςωπικά
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χαρακτθριςτικά, τα οποία είναι τα είδθ των προςωπικϊν ποιοτιτων, οι οποίεσ
διευκολφνουν τθ δθμιουργικι ςκζψθ και ςυμπεριφορά, και ζχει βρεκεί ότι
διακρίνονται από τον υψθλό βακμό νοθμοςφνθσ και το IQ ωσ προχποκζςεισ για
καλλιτεχνικι επίτευξθ. Αυτζσ οι ποιότθτεσ είναι θ ευελιξία, θ ελευκερία τθσ ςκζψθσ,
θ τάςθ για ανεξαρτθςία, μία επικυμία να παίρνει ρίςκα, και μία ανοχι ςτθν
αμφιβολία (π.χ. θ ικανότθτα να παραμζνει απροκατάλθπτοσ όταν ζρχεται
αντιμζτωποσ με τθν αβεβαιότθτα). Ακόμθ, ςυηθτοφνται θ επιμονι και το κάρροσ. Σο
τρίτο χαρακτθριςτικό είναι θ απόκτθςθ γνωςτικϊν ικανοτιτων, όπωσ θ
αποκλίνουςα ςκζψθ, όπωσ π.χ. θ ςκζψθ «πζραν του τετραγϊνου» όπου θ εξάςκθςθ
τθσ φανταςίασ οδθγεί ςε πολλαπλζσ πικανζσ λφςεισ ςε ζνα πρόβλθμα.
Θ δθμιουργικότθτα ωσ διαδικαςία ζχει κατανεμθκεί ςε ςτάδια. Αυτά είναι θ
προετοιμαςία ι παρατιρθςθ, ο προςδιοριςμόσ του προβλιματοσ, ίςωσ το ςτάδιο
τθσ επϊαςθσ, και τζλοσ θ διαςαφινιςθ που οδθγεί ςε μία λφςθ. Ακόμθ, ωσ τελικό
ςτάδιο μπορεί να ςυμπεριλάβει τθ διαπίςτωςθ.
Ο G.Wallas ςτο βιβλίο του Θ Σζχνθ τθσ κζψθσ (1926), παρουςίαςε ζνα από
τα πρϊτα μοντζλα τθσ δθμιουργικισ διαδικαςίασ. φμφωνα με αυτό το μοντζλο, οι
δθμιουργικζσ ενοράςεισ εξθγοφνται από μία διαδικαςία πζντε ςταδίων: α)
προετοιμαςία (κατά το οποίο ζνα άτομο εςτιάηεται ςε ζνα πρόβλθμα και εξερευνεί
τισ διαςτάςεισ του), β) εκκόλαψθ (το πρόβλθμα εςωτερικοποιείται από το
αςυνείδθτο), γ) γνωςτοποίθςθ (το δθμιουργικό άτομο ζχει ζνα «αίςκθμα» ότι
βρίςκεται προσ τθ λφςθ του προβλιματοσ), δ) διαφϊτιςθ ι ενόραςθ (θ δθμιουργικι
ιδζα εκριγνυται από τθν αςυνείδθτθ επεξεργαςία τθσ, και ε) επαλικευςθ (όπου θ
ιδζα επιβεβαιϊνεται ςυνειδθτά, υιοκετείται και εφαρμόηεται). Αυτό το μοντζλο του
Wallas, δζχκθκε διάφορεσ κριτικζσ και ακολοφκθςαν παρεμφερείσ προτάςεισ που
ςτθρίηονταν ςε αυτό.
Θ ψυχομετρικι κεωρία του (Guilford J. P., 1956), θ κεωρία gestalt του
(Wertheimer M. , 1959), οι ςυςχετιςτικζσ κεωρίεσ των (Mednick, 1962) και (Eysenck
H. , 1995), οι κοινωνικο – ψυχολογικζσ κεωρίεσ των (Campbell, 1960), θ Δαρβινικι
κεωρία, και τθσ (Amabile, 1983), θ επενδυτικι κεωρία των (Sternberg R. &., 1995),
και θ γνωςτικι κεωρία του (Martindale, 1978), αποτελοφν κάποιεσ τισ κυριότερεσ
κεωρίεσ τθσ δθμιουργικότθτασ.
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Σο μοντζλο των 4C τθσ δθμιουργικότθτασ

(Big-C, /Little-c/mini-c/Pro-c),

κάνει ζναν διαχωριςμό ςτον τρόπο ζρευνασ και μζτρθςθσ τθσ δθμιουργικότθτασ,
εξετάηοντασ άτομα αναγνωριςμζνα ωσ χαριςματικά και επιτυχθμζνα επαγγελματικά
ωσ άτομα με δθμιουργικότθτα (Big-C), αυτά που εμφανίηουν δθμιουργικότθτα ςτθν
κακθμερινι τουσ ςυνδιαλλαγι

(Little-c), αυτά που είναι εν τθ γενζςει τουσ

δθμιουργικά ι που εξαςκοφνται ςτθ δθμιουργικότθτα, όπωσ ςπουδαςτζσ τζχνθσ,
κα., (mini-c), και αυτά που εμφανίηουν ςτοιχεία δθμιουργικότθτασ επαγγελματικά,
χωρίσ να ζχουν δεχκεί ιδιαίτερθ εκπαίδευςθ γι’ αυτό. Οι (Kaufman J., 2009) Σο
ςυγκεκριμζνο

μοντζλο

επικεντρϊνεται

αποκλειςτικά

ςτο

προϊόν

τθσ

δθμιουργικότθτασ, χωρίσ να λαμβάνει υπ’ όψιν τθ δυναμικι των ιδιαίτερων
χαρακτθριςτικϊν τθσ προςωπικότθτασ, και τθσ επίδραςθσ από το περιβάλλον, οι
οποίοι είναι παράγοντεσ δθμιουργικότθτασ.
Άλλοι ερευνθτζσ ζχουν χρθςιμοποιιςει τουσ όρουσ ευζλικτθ ι ρευςτι
νοθμοςφνθ, θ οποία είναι

περίπου όμοια, αλλά όχι ςυνϊνυμθ με τθ

δθμιουργικότθτα.
Από τισ πολλζσ κεωρίεσ που αφοροφν τθ δθμιουργικότθτα, θ κεωρία του
Guilford, ο οποίοσ κάνει μία διάκριςθ μεταξφ τθσ ςυγκλίνουςασ και τθσ
αποκλίνουςασ ςκζψθσ, ζχει αποδειχκεί ευρζωσ αποδεκτι, και ανκεκτικι ςτο χρόνο.
Θ ςυγκλίνουςα ςκζψθ αναηθτά μία μόνο ςωςτι λφςθ ςε ζνα πρόβλθμα, ενϊ θ
αποκλίνουςα δθμιουργεί πολλαπλζσ απαντιςεισ ςε ζνα ςφνολο προβλθμάτων. Θ
αποκλίνουςα ςκζψθ ζχει κακιερωκεί ωσ ςυνϊνυμθ με τθ δθμιουργικότθτα ςτθ
βιβλιογραφία τθσ ψυχολογίασ.

Αυτοί οι δφο οριςμοί αποτελοφςαν μζροσ του

μοντζλου του Θ Δομι τθσ Νοθμοςφνθσ.
Ο Guilford δεν ιταν ικανοποιθμζνοσ με τον ζνα από τουσ δφο παράγοντεσ
τθσ νοθμοςφνθσ, οι οποίοι υποςτθρίηονταν από τουσ Pearson, Spearman, Birt, κά.
Είχαν γίνει προςπάκειεσ να καταςκευάςει ζνα μοντζλο για τθ νοθμοςφνθ (όπωσ
μετριζται με τα I.Q. τεςτ) με τθ «δθμιουργικότθτα», όμωσ δεν ιταν αρκετά
ικανοποιθτικά. Καταςκεφαςε ζνα πολυπαραγοντικό μοντζλο νοθμοςφνθσ από
παράγοντεσ που προζρχονταν από τα τεςτ και τισ κεωρθτικζσ ςυηθτιςεισ τθσ
νοθμοςφνθσ. Αυτό το μοντζλο αντικατζςτθςε τουσ όρουσ «IQ νοθμοςφνθ» και
«Δθμιουργικότθτα» με τουσ όρουσ «ςυγκλίνουςα παραγωγι» και «αποκλίνουςα
παραγωγι» αντίςτοιχα (Orton, 1992, Hudson, 1966).
22 | Β α ς ι λ ι κ ι

οφρά

Δημιουργικότητα, Καλλιτεχνική Ζκφραςη και Ακαδημαϊκή Επίδοςη:
Φανεροί και Κρυφοί ςφνδεςμοι

φμφωνα με τθ κεωρία του SI (Structure of Intellect) θ επίδοςθ ςτα τεςτ
νοθμοςφνθσ ενόσ ατόμου μπορεί να αναηθτθκεί ςτισ υποκείμενεσ νοθτικζσ του
ικανότθτεσ ι παράγοντεσ νοθμοςφνθσ. Θ κεωρία SI αποτελείται από πάνω από 150
διαφορετικζσ διανοθτικζσ ικανότθτεσ, οι οποίεσ οργανϊνονται κατά μικοσ τριϊν
διαςτάςεων: ςτουσ Χειριςμοφσ, ςτο Περιεχόμενο, και ςτα Προϊόντα.
I.

Διάςταςη Χειριςμών
Σο SI περιλαμβάνει ζξι γενικοφσ χειριςμοφσ νοθτικϊν διεργαςιϊν:
i.

Νόθςθ: Θ ικανότθτα κατανόθςθσ, αφομοίωςθσ, ανακάλυψθσ και επίγνωςθσ
τθσ πλθροφορίασ.

ii.

Μνθμονικι καταγραφι: Θ ικανότθτα κωδικοποίθςθσ τθσ πλθροφορίασ.

iii.

Μνθμονικι ανάκλθςθ: Θ ικανότθτα ανάκλθςθσ τθσ πλθροφορίασ

iv.

Αποκλίνουςα Παραγωγι: Θ ικανότθτα δθμιουργίασ πολλαπλϊν λφςεων ςε
ζνα πρόβλθμα, θ δθμιουργικότθτα.

v.

υγκλίνουςα Παραγωγι: Θ ικανότθτα κατάλθξθσ ςε μία μοναδικι λφςθ ςε
ζνα πρόβλθμα – λφςθ με τθν υπακοι ςε κανόνεσ.

vi.

Αξιολόγθςθ: Θ ικανότθτα κρίςθσ αν είναι θ πλθροφορία κατάλλθλθ, ςυναφισ
ι ζγκυρθ.

II.

Διάςταςη περιεχομζνου
Σο SI περιλαμβάνει πζντε ευρείεσ περιοχζσ πλθροφορίασ, ςτισ οποίεσ θ ανκρϊπινθ
νόθςθ εφαρμόηει τουσ ζξι χειριςμοφσ:
i.

Οπτικι: Θ πλθροφορία λαμβάνεται από τθν όραςθ.

ii.

Ακουςτικι: Θ πλθροφορία λαμβάνεται από τθν ακοι.

iii.

Κιναιςκθτικι: Θ πλθροφορία γίνεται αντιλθπτι μζςω των ςωματικϊν
δράςεων.

iv.

υμβολικι: Θ πλθροφορία γίνεται αντιλθπτι ωσ ςφμβολα ι ςθμεία τα οποία
δεν ζχουν κανζνα μινυμα από μόνα τουσ. Π.χ. οι αρικμοί ι τα γράμματα τθσ
αλφαβιτου.

III.

v.

θμαςιολογικι: Αφορά ςτο λεκτικό νόθμα και τισ ιδζεσ.

vi.

υμπεριφοριςτικι: Θ πλθροφορία γίνεται αντιλθπτι ωσ ανκρϊπινεσ πράξεισ.
Διάςταςη Προϊόντοσ:
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Περιλαμβάνει τα αποτελζςματα των χειριςμϊν που εφαρμόςτθκαν ςτισ
ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ. Σο μοντζλο SI περιλαμβάνει ζξι προϊόντα, κατά
αυξανόμενθ πολυπλοκότθτα:
i.

Μονάδεσ: Απλά κζματα γνϊςθσ.

ii.

Κατθγορίεσ: Ομάδεσ μονάδων με κοινά χαρακτθριςτικά.

iii.

χζςεισ: Πολλαπλζσ αλλθλεπιδροφςεσ ςυςχετίςεισ με ςκοπό τθ δθμιουργία
δικτφων.

iv.

Μεταμορφϊςεισ: Αλλαγζσ, προοπτικζσ, μετατροπζσ, ι μεταβολζσ τθσ
γνϊςθσ.

v.

Εφαρμογζσ: Προβλζψεισ, αναφορζσ, επακόλουκα, ι προοπτικζσ γνϊςθσ.

Απζναντι από τθν προςζγγιςθ του Guilford βρζκθκαν οι ερευνθτζσ που
υποςτθρίηουν τθν φπαρξθ ενόσ γενικοφ παράγοντα νοθτικισ ικανότθτασ. φμφωνα
με τον Jensen (1998), π.χ., ο ιςχυριςμόσ του Guilford ότι ο παράγοντασ g ιταν
αδφνατοσ, επθρεάςτθκε από τθν παρατιρθςι του ότι ζνασ αξιοςθμείωτοσ αρικμόσ
γνωςιακϊν τεςτ ςτο προςωπικό των Αεροπορικϊν Δυνάμεων των

Θ.Π.Α., δεν

ζδειχναν ςθμαντικζσ ςυςχετίςεισ. Παρ’ όλα αυτά ο Jensen υποςτθρίηει ότι ςφμφωνα
με μεταγενζςτερεσ μεταναλφςεισ, αυτό ιταν αποτζλεςμα τεχναςμάτων, όπωσ θ
δειγματολθψία των ςφαλμάτων, ο περιοριςμόσ του εφρουσ, και ςφάλματα
μζτρθςθσ. Με τισ κατάλλθλεσ διορκϊςεισ αυτϊν των τεχναςμάτων, όλεσ οι
ςυςχετίςεισ ςτα δεδομζνα του Guilford είναι κετικζσ (Jensen, 1998).

4.1.3.

Μετρήςεισ τησ Δημιουργικότητασ

Ανάλογα με τισ διάφορεσ προςεγγίςεισ ωσ προσ τθ δθμιουργικότθτα, ζχουν
ςχεδιαςτεί εργαλεία για τθ μζτρθςι τθσ. Άλλα ζχουν ςκοπό να εντοπίςουν ςτοιχεία
τθσ προςωπικότθτασ, άλλα να προςδιορίςουν το δθμιουργικό περιβάλλον, άλλα να
αξιολογιςουν τισ γνωςτικζσ διεργαςίεσ τθσ αποκλίνουςασ ςκζψθσ ι τα
χαρακτθριςτικά των δθμιουργικϊν προϊόντων και άλλα να ταυτοποιιςουν το
δθμιουργικό φφοσ. Όλα αυτά τα τεςτ ζχουν υποςτεί ιςχυρι κριτικι, ενϊ οι
διάφοροι ζλεγχοι εγκυρότθτασ και αξιοπιςτίασ ζχουν καταλιξει ςε αντιφατικά
αποτελζςματα (Weisberg, 1993).
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Ο αμερικανόσ ψυχολόγοσ E. Paul Torrance, θγετικι μορφι ςτθν ζρευνα τθσ
δθμιουργικότθτασ, ζγινε γνωςτόσ από τθν ανάπτυξθ των Torrance Test of Creative
Thinking.

Αυτό ζχει μεταφραςτεί ςε περιςςότερεσ από 35 γλϊςςεσ και ζχει

εφαρμοςτεί ςτο πεδίο τθσ εκπαίδευςθσ και ςτον κόςμο των ςυνεταιριςμϊν. Ο
(Torrance, 1990a) δθμιοφργθςε τα τεςτ δθμιουργικότθτασ με ςκοπό να
χρθςιμοποιθκοφν ωσ βάςθ για εξατομικευμζνθ διδαςκαλία ςε διαφορετικοφσ
μακθτζσ, βαςιςμζνθ ςτουσ βακμοφσ των τεςτ, αν και αυτά ζχουν χρθςιμοποιθκεί
κυρίωσ για τθν ταυτοποίθςθ των χαριςματικϊν παιδιϊν. Σο τεςτ δίνει ζναν ςφνκετο
βακμό (τον Δείκτθ Δθμιουργικότθτασ – Creative Index - CI), αλλά ο ίδιοσ ο Torrance
αποκάρρυνε τθν ερμθνεία του βακμοφ ωσ ςτατικι μζτρθςθ τθσ ικανότθτασ ενόσ
προςϊπου, και, αντίκετα, υποςτιριηε τθ χριςθ του ωσ ζνα προφίλ των δυνατϊν
ςθμείων και ωσ μζςον για τθν κατανόθςθ και τθν καλλιζργεια τθσ δθμιουργικότθτασ
ενόσ ατόμου. Δθλαδι, ο ςκοπόσ του TTCT ιταν θ ζρευνα και ο πειραματιςμόσ, για
γενικι χριςθ, για εκπαιδευτικό ςχεδιαςμό, και για τον προςδιοριςμό των πικανϊν
δυνατϊν ςθμείων των μακθτϊν. Σο τεςτ δεν ςχεδιάςτθκε απλά για τθ μζτρθςθ τθσ
δθμιουργικότθτασ, αλλά, αντίκετα, για να εξυπθρετιςει ςαν ζνα εργαλείο για τον
εμπλουτιςμό τθσ.
Ο (Guilford J. P., 1956), κεωροφςε ότι θ δθμιουργικι ςκζψθ περιλαμβάνει τθν
αποκλίνουςα ςκζψθ, θ οποία δίνει ζμφαςθ ςτθν ευφράδεια, τθν ευελιξία, τθν
πρωτοτυπία και τθν εφαρμογι. Παρ’ όλα αυτά, επεςιμανε ότι θ δθμιουργικι
ςκζψθ δεν είναι το ίδιο με τθν αποκλίνουςα ςκζψθ, επειδι θ δθμιουργικι ςκζψθ
απαιτεί ευαιςκθςία ςτα προβλιματα, κακϊσ και ικανότθτεσ επαναπροςδιοριςμοφ,
κάτι που περιλαμβάνει μετατροπζσ τθσ ςκζψθσ, επανερμθνείεσ και ελευκερία από
παγιωμζνεσ λειτουργίεσ που οδθγοφν ςε μοναδικζσ λφςεισ.
τθν πρϊτθ (1966) και τθ δεφτερθ ζκδοςθ (1974), τα ερεκίςματα ςτο TTCT
παραμζνουν τα ίδια, όμωσ ςτθν τρίτθ (1984), άλλαξε θ βακμολογικι προςζγγιςθ.
Ο (Chase, 1985) ζκανε κριτικι ςτισ προθγοφμενεσ εκδόςεισ του TTCT εξαιτίασ τθσ
ζλλειψθσ εμπειρικισ βάςθσ ςτισ βακμολογικζσ αποφάςεισ, θ οποία οφειλόταν ςτθν
υποκειμενικότθτα τθσ βακμολογίασ. Σο βακμολογικό ςφςτθμα βελτιϊκθκε από τθν
ζκδοςθ του 1984, επειδι ο Torrance εμπλοφτιςε τθ βακμολογία με το ςχεδιαςμό
ενόσ ομαλοφ ςυςτιματοσ βακμολόγθςθσ. Προςτζκθκαν δφο μετριςεισ του
δθμιουργικοφ δυναμικοφ που αναφζρονταν ςτισ νόρμεσ, θ αφαιρετικότθτα των
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τίτλων και θ αντίςταςθ ςτθν πρόωρθ ολοκλιρωςθ, ενϊ περιορίςτθκε θ ευελιξία
(που μετροφςε κατθγορίεσ ςχετικϊν απαντιςεων) επειδι ςυςχετιηόταν πολφ υψθλά
με τθν ευχζρεια (Torrance, 1990a). Επίςθσ προςτζκθκαν δεκατρείσ μετριςεισ
αναφερόμενεσ ςτο κριτιριο, τισ οποίεσ ο (Torrance, 1990a) ονόμαηε δθμιουργικζσ
δυνάμεισ. Αυτά ιταν θ ςυναιςκθματικι εκφραςτικότθτα, θ διθγθματικι ικανότθτα,
θ κίνθςθ ι πράξθ, θ εκφραςτικότθτα των τίτλων, θ ςφνκεςθ θμιτελϊν φιγοφρων, θ
ςφνκεςθ γραμμϊν ι κφκλων, θ αςυνικιςτθ οπτικοποίθςθ, θ εςωτερικι
οπτικοποίθςθ, θ επζκταςθ ι το ςπάςιμο των ορίων, το χιοφμορ, ο πλοφτοσ των
ςχθμάτων λόγου, θ πολυχρωμία των ςχθμάτων λόγου, και θ φανταςία.
Σο TTCT παρά τθ μεγάλθ του εφαρμογι, ζχει δεχκεί επίςθσ πολλι κριτικι από
πολλοφσ ερευνθτζσ.
φμφωνα με τουσ οδθγοφσ του 1966 και του 1974, οι ςυντελεςτζσ αξιοπιςτίασ
του ελζγχου – επανελζγχου ζχουν κυμανκεί από .50 ωσ .93, οι οποίοι δεν είναι τόςο
υψθλοί. Ο Torrance διλωςε ότι το κίνθτρο επθρεάηει τθ μζτρθςθ τθσ δθμιουργικισ
λειτουργίασ, κάτι το οποίο εξθγεί τθ χαμθλι αξιοπιςτία του ελζγχου – επανελζγχου.
Ο (Treffinger, 1985) ςυμπζρανε ότι με δεδομζνθ τθ ςυνκετότθτα τθσ δθμιουργικισ
ςκζψθσ, το TTCT μπορεί να κεωρθκεί ότι ζχει λογικό βακμό αξιοπιςτίασ ςτισ
ομαδικζσ και ερευνθτικζσ εφαρμογζσ.
Όςον αφορά τθν εγκυρότθτα, μελζτεσ του TTCT ζχουν δείξει αντικρουόμενα
αποτελζςματα όςον αφορά τθ διάςταςθ. Ο (Guilford, 1971) εννοιολόγθςε τθν
αποκλίνουςα ςκζψθ ωσ πολυδιάςτατθ, και πολλοί ερευνθτζσ ζχουν υποκζςει ότι θ
δθμιουργικότθτα

αποτελείται

από

αρκετοφσ

ανεξάρτθτουσ

ψυχολογικοφσ

παράγοντεσ. Ο ίδιοσ ο (Torrance, 1990a) ζχει ενκαρρφνει τθ χριςθ βακμϊν
ατομικισ κλίμακασ και προειδοποίθςε ότι θ χριςθ ενόσ βακμοφ μπορεί να
παραπλανιςει. Ο (Hocevar, D. , 1979b) υποςτιριξε ότι το TTCT και τα τεςτ
αποκλίνουςασ ςκζψθσ του Guilford μετροφν μόνο τθν ευχζρεια, ενϊ ο (Dixon, J.,
1979) ανθςυχοφςε ότι οι βακμοί ςτθν πρωτοτυπία εξαρτϊνται υπερβολικά από
τουσ βακμοφσ τθσ ευχζρειασ. Επίςθσ οι (Runco & Mraz, 1992) επζκριναν τθν ζλλειψθ
διαχωριςτικισ εγκυρότθτασ του TTCT ςε μία μελζτθ που περιελάμβανε αρκετά
άλλα τεςτ αποκλίνουςασ ςκζψθσ. Ο (Chase, 1985) κεϊρθςε ότι οι ςυντελεςτζσ
ςυςχζτιςθσ μεταξφ τθσ ευχζρειασ, τθσ ευελιξίασ και τθσ πρωτοτυπίασ ιταν τόςο
υψθλοί (.74 με .80), ϊςτε ζνασ μόνο βακμόσ κα ιταν αρκετόσ και για τισ τρεισ αυτζσ
26 | Β α ς ι λ ι κ ι

οφρά

Δημιουργικότητα, Καλλιτεχνική Ζκφραςη και Ακαδημαϊκή Επίδοςη:
Φανεροί και Κρυφοί ςφνδεςμοι

υποκλίμακεσ. Σο ίδιο υποςτθρίηει και ο (Treffinger, 1985), ο οποίοσ προειδοποίθςε
ότι οι ερμθνείεσ των υποκλιμάκων ςα να ιταν ανεξάρτθτεσ κα ζπρεπε να
αποφεφγονται, ενϊ ο (Hassan, 1986) ςυμπζρανε ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία
για να κεωριςουμε ότι θ δθμιουργικότθτα ςυγκροτείται από τα διαφορετικά
χαρακτθριςτικά που προτάκθκαν από τον Torrance.

5. Σχέςεισ Δημιουργικότητασ, Καλλιτεχνικήσ Έκφραςησ και
Ακαδημαΰκήσ Επίτευξησ
5.1. Δημιουργικότητα και Ακαδημαΰκή Επίδοςη
Θ ερϊτθςθ για το αν θ δθμιουργικότθτα είναι μία ικανότθτα, θ οποία ενζχεται
ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ, ζχει απαντθκεί από αρκετοφσ ερευνθτζσ τθσ μάκθςθσ
και τθσ δθμιουργικότθτασ. Ο Guilford (1950) διλωςε ότι «μία ςτιγμι μάκθςθσ είναι
μία δθμιουργικι πράξθ.. και ότι μία νοιμων μακθςιακι κεωρία κα πρζπει να λάβει
υπ’ όψιν τθσ και τθ βακειά γνϊςθ, και τθ δθμιουργικι πράξθ» και πρότεινε ότι οι
μεταςχθματιςμοί τθσ πλθροφορίασ είναι το κλειδί για να κατανοιςουμε τθ βακειά
γνϊςθ. Αυτζσ τισ μεταμορφϊςεισ, τισ παρουςιάηει ςτο μοντζλο του SI (Structure of
Intellect) και μποροφν να ςυμβοφν και κατά τθ ςυγκλίνουςα και κατά τθν
αποκλίνουςα παραγωγι.
ε ότι αφορά τθ ςχζςθ τθσ ακαδθμαϊκισ επίδοςθσ και τθσ δθμιουργικότθτασ
ζχουν τεκεί διαφορετικζσ απόψεισ ωσ προσ τον τρόπο εκδιλωςθσ και ανάπτυξθσ τθσ
δθμιουργικότθτασ. Για κάποιουσ ερευνθτζσ είναι θ ενόραςθ, δθλαδι, θ λφςθ
προβλθμάτων με τθ χριςθ ενόσ αντικειμζνου με κάποιον αςυνικιςτο τρόπο
(Jacobs, 1981), κάτι που απαιτεί τθν αναδόμθςθ του προβλιματοσ. Επίςθσ κζτουν
το ερϊτθμα αν υπάρχει ειδικι ι γενικι μεταφορά ικανοτιτων για τθ λφςθ αυτϊν
των προβλθμάτων. Ακόμθ, κάνουν μία διάκριςθ μεταξφ «εξερευνθτϊν» και
«αφομοιωτϊν», με τουσ πρϊτουσ να αποδίδουν καλφτερα όταν το πρόβλθμα είναι
καινοφανζσ και τουσ δεφτερουσ να αποδίδουν καλφτερα όταν το πρόβλθμα
ςχετίηεται με τθν προθγοφμενθ εμπειρία τουσ. Αυτι τθ διάκριςθ υιοκζτθςε και ο
(Martinsen, 1995), ο οποίοσ πίςτευε ότι οι δφο διαφορετικοί γνωςτικοί τρόποι
ςυνδζονταν με τθ δθμιουργικότθτα, ςτο ότι θ δθμιουργικότθτα είναι ςυνδεδεμζνθ
με τθν ικανότθτα διαχείριςθσ υψθλά καινοτόμων δοκιμαςιϊν.
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Ακόμθ, θ μεταγνϊςθ αναφζρεται ωσ μία ικανότθτα που ςυνδζεται με τθ
δθμιουργικι ςκζψθ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. φμφωνα με τον (Guilford, J.P.,
1975), όταν οι μακθτζσ μακαίνουν για τθ φφςθ τθσ διανοθτικισ τουσ
επινοθτικότθτασ, αποκτοφν μεγαλφτερο ζλεγχο πάνω ςε αυτιν, και για τον Davis
(Davis, 1991) είναι ςθμαντικό οι μακθτζσ να βοθκοφνται μεταγνωςτικά να
κατανοιςουν το κζμα τθσ δθμιουργικότθτασ, γιατί αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ
ςυνείδθςθ τθσ δθμιουργικότθτασ, τθν απομυκοποίθςι τθσ και τθν αφξθςθ των
δθμιουργικϊν ιδεϊν και προϊόντων. Οι Runco & Chand (Runco, 1995) εςτίαςαν ςτθ
ςθμαςία τθσ γνϊςθσ και του κινιτρου για τθ δθμιουργικι ςκζψθ. Διαχϊριςαν τθ
γνϊςθ ςε δθλωτικι και διαδικαςτικι. Θ δθλωτικι γνϊςθ δίνει πλθροφορία για τθ
λειτουργία, ενϊ θ διαδικαςτικι δίνει οδθγίεσ για ςτρατθγικι ςκζψθ, τθν οποία
περιγράφουν ωσ μεταγνωςτικι ικανότθτα. Από τθν άλλθ, θ εφρεςθ προβλθμάτων,
διευκολφνει το αλθκινό κίνθτρο. Δθλαδι, όταν οι μακθτζσ επιλζγουν μόνοι τουσ τισ
δοκιμαςίεσ τουσ, ζχουν μεγαλφτερο κίνθτρο, και το να βρίςκουν προβλιματα, είναι
το ίδιο ςθμαντικό με το να τα λφνουν.
Άλλεσ κεωρίεσ

μάκθςθσ ςυνδζουν τθ δθμιουργικότθτα με τθ νόθςθ,

κεωρϊντασ τθ ςκζψθ ωσ μία «καταςκευαςτικι διαδικαςία», δθλαδι, κακϊσ τα
άτομα ςκζφτονται, δομοφν τθ βάςθ τθσ γνϊςθσ τουσ. Ακόμθ, οι Houtz, J.C., & Krug,
D. (Houtz, 1995) κεωροφν ότι θ δθμιουργικότθτα είναι και γνωςτικι και
ςυναιςκθματικι προςπάκεια, και ότι, ςφμφωνα με γενικά αποδεκτζσ προςεγγίςεισ
προσ τθ γνωςτικι κεωρία, «ο νουσ δθμιουργεί ςυνεχϊσ». Πρόςφατα, οι
«Μακθτοκεντρικζσ Ψυχολογικζσ Αρχζσ» τθσ ΑΡΑ (1993) πρότειναν επίςθσ τθ
ςθμαςία των δθμιουργικϊν ςυμπεριφορϊν. Οι αρχζσ 4,5 και 8 περιλαμβάνουν
όψεισ τθσ δθμιουργικότθτασ και τθσ δθμιουργικισ ςκζψθσ. Π.χ., θ Αρχι 4,
αναφζρεται ςτθ ςτρατθγικι ςκζψθ για τθ λφςθ προβλθμάτων, θ Αρχι 5, ςτθ
«ςκζψθ για τθ ςκζψθ και τθ μάκθςθ», δθλαδι τθ μεταγνϊςθ, και θ Αρχι 8, μιλάει
για το κίνθτρο και τθν καινοτομία. Δθλαδι, φαίνεται θ ςφνδεςθ που γίνεται μεταξφ
μακθτοκεντρικισ μάκθςθσ, διευκόλυνςθσ τθσ δθμιουργικότθτασ και δθμιουργικισ
ςκζψθσ.
Ακόμθ, θ δθμιουργικότθτα ςυνδζεται με το κίνθτρο και τουσ ςυναιςκθματικοφσ
παράγοντεσ. Θ Αρχι του Πραγματικοφ Κινιτρου για τθ Δθμιουργικότθτα, των
Hennessey & Amabile, (Hennessey, 1987), υποςτθρίηει ότι το εςωτερικό κίνθτρο
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ςυντελεί ςτθ δθμιουργικότθτα, ενϊ το εξωτερικό τθν υποςκάπτει. Επίςθσ ότι το
εςωτερικό κίνθτρο επθρεάηεται ςε μεγάλο βακμό από παράγοντεσ τθσ κατάςταςθσ.
Δθλαδι, παράγοντεσ εξωτερικοί ωσ προσ μία δεδομζνθ δοκιμαςία, κα μποροφςαν
να μειϊςουν το εςωτερικό κίνθτρο, και επομζνωσ να μειϊςουν τθ δθμιουργικότθτα.
Για τον (Sternberg, 2001), θ δθμιουργικότθτα ςε κοινωνικό πλαίςιο γίνεται
καλφτερα κατανοθτι ςαν μία διαλεκτικι ςχζςθ με τθ νοθμοςφνθ και τθ ςοφία.
υγκεκριμζνα, θ νοθμοςφνθ μορφοποιεί τθ κζςθ μιασ τζτοιασ διαλεκτικισ. Αρχικά
ορίηει τθ νοθμοςφνθ ωσ τθν ικανότθτα προςαρμογισ ςτο περιβάλλον. Αναγνωρίηει
ότι κάποιοι κεωρθτικοί πιςτεφουν ότι αυτι θ ικανότθτα είναι ςχετικά γενικοφ πεδίου (Jensen, 1998), ενϊ άλλοι ότι είναι ςχετικά ειδικοφ – πεδίου (Gardner, 1993),
ενϊ για κάποιουσ αυτι θ νοθμοςφνθ ζχει και γενικζσ και ειδικζσ ιδιότθτεσ.
Διαχωρίηει τθ δθμιουργικότθτα ςε δφο «είδθ»: Πρϊτον, τθ δθμιουργικότθτα που
αψθφά

τισ

υπάρχουςεσ,

κατεςτθμζνεσ

ιδζεσ

και

«ανακατευκφνει»

και

«επανεκκινεί», θ οποία δθμιουργεί αντίκεςθ ςτθν κοινωνία και προκαλεί τθν
αντίδραςθ και ακόμθ τθν επίκεςθ των ανκρϊπων προσ το δθμιουργικό άτομο, το
οποίο κεωρείται ωσ μθ ςωςτά εκτιμθμζνο, αυτιν που ο (Kuhn, 1970) ονομάηει
«απορριπτικι του παραδείγματοσ», και δεφτερον, ςτο είδοσ του δθμιουργικοφ
ζργου, το οποίο είναι, κατά μίαν άποψθ, λιγότερο νεωτερικό, και βαςικά «προωκεί
προςαυξιςεισ» των υπαρχουςϊν ιδεϊν. Ζνα τζτοιο ζργο είναι λιγότερο πικανό να
δθμιουργιςει αντίκεςθ, και θ φφςθ του είναι πλθςιζςτερα ςτο ζργο που
αντιπροςωπεφει τα προϊόντα τθσ νοθμοςφνθσ: είναι προςαρμοςτικό ςτα υπάρχοντα
παραδείγματα, είτε αυτά είναι ςτθν επιςτιμθ, τθ λογοτεχνία, τθν τζχνθ, είτε
οπουδιποτε αλλοφ. Θ δθμιουργικότθτα του τφπου «προϊκθςθσ προςαυξιςεων»
είναι πικανότερο να εκτιμθκεί από γονείσ, δαςκάλουσ, επιβλζποντεσ και άλλουσ,
από ότι τα είδθ δθμιουργικότθτασ «ανακατεφκυνςθσ» ι «επανεκκίνθςθσ», τα οποία
αψθφοφν τισ υπάρχουςεσ ιδζεσ. ε αυτι τθν περίπτωςθ, οι άνκρωποι γίνονται
γνωςτοί όχι επειδι επινοοφν νζα παραδείγματα (θ δθμιουργικότθτα που αψθφά το
πλικοσ), αλλά επειδι εργάηονται εξαιρετικά καλά μζςα ςτα υπάρχοντα
παραδείγματα (Sternberg, 2001). Θ νοθμοςφνθ κεωρείται ωσ προχπόκεςθ για τθ
δθμιουργικότθτα, επειδι τα δθμιουργικά προϊόντα ζχουν υψθλι ποιότθτα, και οι
δθμιουργικοί άνκρωποι δεν δθμιουργοφν μόνο πολλζσ ιδζεσ, αλλά επίςθσ τισ
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αναλφουν, και τισ διακρίνουν (ζξυπνα) μεταξφ καλφτερων και χειρότερων ιδεϊν
(Sternberg, 2001).
Ακόμθ, πζραν τθσ νοθμοςφνθσ και των άλλων ικανοτιτων, θ δθμιουργικότθτα
μοιάηει να είναι κατά μεγάλο μζροσ, μία απόφαςθ, αφοφ κάποιοι άνκρωποι
χρθςιμοποιοφν τθ νοθμοςφνθ τουσ για να ευχαριςτιςουν το πλικοσ, ενϊ άλλοι για
να το αψθφιςουν. Σα άτομα με υψθλι δθμιουργικότθτα αποφαςίηουν, μεταξφ
άλλων, να επαναπροςδιορίςουν τα προβλιματα (π.χ. ο

Monet και ο

ιμπρεςιονιςμόσ), να αναλφςουν τισ ιδζεσ τουσ (όπωσ ο Pauling, και θ κεωρία του
«ιςχυροφ δεςμοφ τθσ μεταςχθματιςμζνθσ χθμείασ»), να προςπακιςουν να πείςουν
τουσ άλλουσ για τθν αξία των ιδεϊν τουσ, όπωσ ζκανε ο Darwin, από το να
περιμζνουν οι άλλοι να τισ δεχκοφν εφκολα, να πάρουν ςθμαντικά ρίςκα (όπωσ
πιρε ο Irving ορίηοντασ ςφγχρονεσ νζεσ ςυμβάςεισ), να αναηθτοφν εκκεντρικζσ
ςυςχετίςεισ μεταξφ των ιδεϊν, που οι άλλοι δεν αναηθτοφν (όπωσ ο Donaldson
πζτυχε ζναν μοναδικό ςυνδυαςμό ιδεϊν ςτθν παγκόςμια ιςτορία τθσ λογοτεχνίασ,
όταν καταςκεφαςε τισ ςειρζσ του Thomas Covenant, ενόσ χαρακτιρα λεπροφ και
άπιςτου), και να αντιλθφκοφν ότι θ υπάρχουςα γνϊςθ μπορεί να αποτελζςει ζνα
εμπόδιο τόςο όςο και μία βοικεια ςτθ γζννθςθ δθμιουργικϊν ιδεϊν (Sternberg,
2001). Δθλωτικό τθσ δθμιουργικότθτασ ωσ απόφαςθσ είναι το γεγονόσ ότι ο κακζνασ
μπορεί να υιοκετιςει μία δθμιουργικι διάκεςθ, που όμωσ, για πολλοφσ λόγουσ οι
άνκρωποι τυπικά δεν μποροφν να φκάςουν τα φψθ δθμιουργικότθτασ κάποιων
ατόμων. Κάποιοι από αυτοφσ τουσ λόγουσ είναι

οι διαφορετικοί βακμοί

ςυμβατότθτασ μεταξφ του ποφ βρίςκεται θ ςκζψθ των ανκρϊπων και το ποφ
βρίςκεται ζνα πεδίο ςε ζναν δεδομζνο χρόνο τθσ ιςτορίασ.
Για τον (Sternberg, 2001), θ οφία αντιπροςωπεφει μία ςφνκεςθ τθσ κζςθσ τθσ
νοθμοςφνθσ και τθσ αντίκεςθσ τθσ δθμιουργικότθτασ. Για τον (Sternberg R. J., 1999),
οι ςοφοί άνκρωποι ιςορροποφν τθν ανάγκθ για αλλαγι (δθμιουργικότθτα) με τθν
ανάγκθ για ςτακερότθτα και ςυνζχεια (νοθμοςφνθ). Δθλαδι, είναι πιο αποκλίνοντεσ
ι νομοκετικοί ςτον τρόπο ςκζψθσ τουσ από πολλοφσ ζξυπνουσ ανκρϊπουσ, αλλά,
τθν ίδια ϊρα, είναι πιο ςυγκλίνοντεσ και ακόμθ ςυντθρθτικοί ςτον τρόπο ςκζψθσ
τουσ από πολλοφσ υψθλά δθμιουργικοφσ ανκρϊπουσ (Sternberg R. J., 1999). Και
καταλιγει, ότι ο (Gardner, 1993), επεςιμανε ότι το ςοφό πρόςωπο πρζπει να
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επιδεικνφει, ςε κάποιον βακμό, και νοθμοςφνθ και δθμιουργικότθτα, κακϊσ επίςθσ
και μία ςοφία, θ οποία προζρχεται από αυτι τθ νοθμοςφνθ και τθ
δθμιουργικότθτα.

5.2. Δημιουργικότητα και Καλλιτεχνική Έκφραςη
Θ δθμιουργικότθτα είναι το ζνα ανκρϊπινο χαρακτθριςτικό το οποίο λαμβάνει
χϊρα ςε μία ποικιλία πλαιςίων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ καλλιτεχνικισ
παραγωγισ. ε ότι αφορά τθν τζχνθ γενικότερα, θ δθμιουργικότθτα λαμβάνει
κεντρικι κζςθ ςτθν προςπάκεια να εξθγθκεί το πϊσ παράγεται θ τζχνθ, με
αποτζλεςμα αμζτρθτεσ ζρευνεσ από διαφορετικά ςθμεία και μορφζσ τθσ τζχνθσ. Θ
καλλιτεχνικι δθμιουργία –παραγωγι για άλλουσ- είναι εξ’ οριςμοφ δθμιουργικι
διαδικαςία, με όρουσ διαδικαςίασ και με όρουσ προϊόντων.
Κατά τθ διάρκεια του 17ου και του 18ου αιϊνα υπιρχε πολφσ προβλθματιςμόσ
για τθ φφςθ τθσ μεγαλοφυΐασ –θ ακακόριςτθ ποιότθτα που άγγιηε κάποια άτομα
και τουσ μετζτρεπε ςε μεγάλουσ καλλιτζχνεσ. Από ψυχολογικισ απόψεωσ, θ ιδζα
τθσ ιδιοφυίασ ωσ προερχόμενθσ από μία ανεξιχνίαςτθ ι μυςτικι πθγι είναι
αςτιρικτθ, αλλά, μάλλον ότι θ δθμιουργικι ςκζψθ είναι απλά θ επζκταςθ των
φυςιολογικϊν νοθτικϊν λειτουργιϊν (Weisberg, 1993).
Θ πρωτοτυπία, όπωσ αναπτφχκθκε πιο πάνω, είναι κεμελιϊδεσ χαρακτθριςτικό
τθσ τζχνθσ, αλλά και τθσ δθμιουργικότθτασ.
Θ καλλιτεχνικι διαδικαςία μοιάηει πολφ με τθν περιγραφι

του μοντζλου του

(Wallas G., 1926) για τθ δθμιουργικι λφςθ προβλθμάτων, μζςα από τα ςτάδια τθσ
προετοιμαςίασ, τθσ εκκόλαψθσ, τθσ διαφϊτιςθσ, και τελικά τθσ εφαρμογισ και του
ελζγχου τθσ ιδζασ. φμφωνα με αυτό το μοντζλο, όπωσ ςυμβαίνει και με τθ
δθμιουργικότθτα, και ςτθν καλλιτεχνικι διαδικαςία, θ προετοιμαςία και θ
εκκόλαψθ είναι τα αρχικά ςτάδια, όπου ο καλλιτζχνθσ, ωσ υποκείμενοσ ςτα
ερεκίςματα του περιβάλλοντοσ και τθσ εποχισ του, βρίςκεται αντιμζτωποσ με
καταςτάςεισ ι ιδζεσ, οι οποίεσ του δίνουν ζνα αρχικό ζναυςμα για προβλθματιςμό
ι ςφγκρουςθ. ε αυτι τθ φάςθ, κζτει ερωτιματα, τα οποία αγγίηουν κζματα που
αφοροφν και τθ νόθςθ και το κυμικό. Είναι θ φάςθ όπου ζνα κζμα, μπορεί να
«βαςανίηει» τον καλλιτζχνθ, τον καλεί να πάρει μία κζςθ απζναντι ςτο πρόβλθμα,
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και τον οδθγεί προσ τθν αναηιτθςθ τρόπου ζκφραςισ του, αλλά και λφςθσ, με
τρόπον ϊςτε, να ζχει ζνα αποτζλεςμα, το οποίο πρωτίςτωσ να ικανοποιεί τον ίδιο. Θ
χρονικι διάρκεια τθσ εκκόλαψθσ εξαρτάται από τα ατομικά χαρακτθριςτικά του
καλλιτζχνθ, από το είδοσ του προβλιματοσ, από τισ ςυνκικεσ μζςα ςτισ οποίεσ αυτό
γεννικθκε, τθν αλλθλεπίδραςι του με το περιβάλλον. Μπορεί να είναι πολφ μικρι,
ι να διαρκζςει ακόμθ και χρόνια. Αυτό μπορεί να εξθγιςει το ότι ζνασ καλλιτζχνθσ
μπορεί να περάςει μία χρονικι περίοδο ι και όλθ του τθν καλλιτεχνικι πορεία,
αναηθτϊντασ τθ λφςθ ςε κάποιο ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα, μία εμμονι, ςτοιχείο
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικό τθσ καλλιτεχνικισ διαδικαςίασ, με αποτζλεςμα να
παρουςιάηει ςειρά ζργων που αποτελοφν τθν πορεία τθσ ςκζψθσ και του
προβλθματιςμοφ του πάνω ςτο ςυγκεκριμζνο κζμα: θ «γαλάηια περίοδοσ» του
Picasso, ι θ ςειρά των ζργων με τισ χορεφτριεσ του Degas μζςω των οποίων
προςπακοφςε να αποδϊςει τθσ αίςκθςθ τθσ κίνθςθσ ι του χϊρου, θ ςειρά ζργων
από κακθμερινζσ ςτιγμζσ ςτο εςωτερικό ενόσ ολλανδικοφ ςπιτιοφ, του J. Bermeer,
ςτα οποία αυτό που τον ενδιζφερε να αποδϊςει δεν ιταν παρά το χρϊμα ςε ζνα
κομμάτι φφαςμα όταν ζμπαινε το φωσ από ζνα παράκυρο, και άπειρα
παραδείγματα, όςα ςχεδόν και οι καλλιτζχνεσ, αφοφ, ακόμθ και μζςα από το ίδιο
«κίνθμα» ο κάκε καλλιτζχνθσ είχε επίςθσ τθν προςωπικι του κατεφκυνςθ και
αντιμετϊπιηε το ίδιο κζμα από μία διαφορετικι διάςταςθ. Και τα ίδια τα κινιματα
τθσ τζχνθσ, δεν αποτελοφν παρά τθν προςιλωςθ ςε ζναν προβλθματιςμό
κοινωνικισ, φιλοςοφικισ, επιςτθμονικισ ι άλλθσ προζλευςθσ, αλλά ςε ομαδικό
πλζον επίπεδο.
Θ ενόραςθ αποτελεί ζνα από τα κεμελιϊδθ χαρακτθριςτικά τθσ τζχνθσ και
τθσ δθμιουργικότθτασ, αφοφ κα μποροφςε να ταυτολογθκεί με τθν ζμπνευςθ, θ
οποία αποτελεί χαρακτθριςτικό τθσ τζχνθσ ωσ διαδικαςίασ, αλλά και το ίδιο το ζργο
τζχνθσ είναι το προϊόν ζμπνευςθσ. Ζρευνεσ ςχετικά με τισ δθμιουργικζσ διαδικαςίεσ
των μεγάλων καλλιτεχνϊν, ςυνκετϊν και ςυγγραφζων του παρελκόντοσ ζχουν
προςπακιςει να απαντιςουν ςτο από ποφ ζρχεται θ ζμπνευςι τουσ και πϊσ αυτι
μεταβιβάηεται ςτο τελικό καλλιτεχνικό ζργο. Θ ζμπνευςθ ακολουκεί τθν εκκόλαψθ,
είναι θ λφςθ ςτο πρόβλθμα που απαςχολεί τον καλλιτζχνθ, κι ζρχεται ςαν απάντθςθ
ςτο ερϊτθμα ι τα ερωτιματα που αυτόσ ζχει κζςει προθγουμζνωσ. Θ ξαφνικι λφςθ
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ι ζμπνευςθ, είναι το αποτζλεςμα προβλθματιςμοφ, το οποίο ο καλλιτζχνθσ
επεξεργάηεται ςε κάποιο επίπεδο ςυνειδθτά και ςε κάποιο άλλο, αςυνείδθτα.
Οι ψυχολόγοι τθσ μορφισ (Gestalt) όπωσ ο (Wertheimer M. , 1991) ζκαναν
ζναν παραλλθλιςμό μεταξφ τθσ φάςθσ τθσ διαφϊτιςθσ, και τθσ ενόραςθσ, θ οποία
λαμβάνει χϊρα κατά τθν ανακάλυψθ μιασ αντιλθπτικισ οργάνωςθσ, όπωσ θ
αναγνϊριςθ ενόσ ςχιματοσ ι θ ςτροφι τθσ αντίλθψθσ από τθ φιγοφρα ςτο φόντο.
Αυτό οδιγθςε ςε μακροχρόνια διερεφνθςθ τθσ δθμιουργικισ διαδικαςίασ και
μζτρθςθ του δθμιουργικοφ δυναμικοφ των ατόμων μζςα από αυτό που ονομάςτθκε
«προβλιματα ενόραςθσ» (Sternberg & Davidson, 1995), τα οποία εννοιολογικθκαν
διαφορετικά από τα αναλυτικά προβλιματα, κακϊσ μποροφν να βοθκιςουν να
κατανοθκοφν πλευρζσ τθσ δθμιουργικότθτασ μζςα από τθν προςομοίωςθ με τισ
φάςεισ του αδιεξόδου, τθσ εκκόλαψθσ και τθσ ενόραςθσ. Θ αξία αυτϊν των
πειραμάτων ιταν ότι αναπαριγαγαν τα φαινόμενα τα οποία ιταν χαρακτθριςτικά
ςτοιχεία τθσ καλλιτεχνικισ και τθσ επιςτθμονικισ δθμιουργικότθτασ ςε μία
πρόςφορθ εργαςτθριακι μζτρθςθ.
Θ εφαρμογι τθσ υπάρχουςασ γνϊςθσ, θ οποία αναφζρεται ςυχνά ςτθ
βιβλιογραφία που αφορά τθ δθμιουργικότθτα, θ οποία καλείται να ταιριάξει τθν
πραγματικότθτα ςε μία υπάρχουςα εννοιολογικι φόρμα. κα μποροφςε να
προςαρμοςτεί επίςθσ και ςτθν καλλιτεχνικι διαδικαςία, αφοφ ο καλλιτζχνθσ
καλείται να επικαλεςτεί τθν προθγοφμενθ γνϊςθ και εμπειρία του, από τθν οποία
κα αντλιςει τα ςτοιχεία που κεωρεί ότι ςχετίηονται με το πρόβλθμα που ο ίδιοσ
ζχει κζςει, και μεταξφ των οποίων κα επιλζξει τα καταλλθλότερα, για να τα
χρθςιμοποιιςει είτε μεμονωμζνα είτε ςε ςυνδυαςμό, προκειμζνου να βρει τθν
καλφτερθ δυνατι λφςθ, το αποτζλεςμα τθσ οποίασ είναι το τελικό ζργο. Οι γνϊςεισ
του είναι οι αρχζσ και οι κανόνεσ τουσ οποίουσ ζχει διδαχκεί, είτε μζςω δαςκάλων,
είτε μζςω τθσ εμπειρίασ του, τουσ οποίουσ καλείται να εφαρμόςει, για το ηθτοφμενο
αποτζλεςμα.
Άλλοι γνωςτικοί χειριςμοί που εμπλζκονται με τθ δθμιουργικότθτα είναι θ
αναλογία, ο ςυνδυαςμόσ και θ αφαίρεςθ.
Πολλοί ςυγγραφείσ ζχουν αναφζρει τθν αναλογία ωσ ζννοια – κλειδί για τθ
δθμιουργικότθτα. τθν τζχνθ, θ αναλογία είναι επίςθσ μία ζννοια – κλειδί, κακϊσ το
ίδιο το ζργο αποτελεί μία αναλογικι προςζγγιςθ τθσ πραγματικότθτασ, είτε αυτι θ
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προςζγγιςθ αφορά μία μορφι, ζναν χϊρο, μία ζννοια, ζνα ςυναίςκθμα. ε μία
κατθγοριοποίθςθ των προβλθμάτων ενόραςθσ ο (Weisberg, 1995b) ζδειξε ότι ςτθ
μεγάλθ πλειοψθφία αυτϊν των προβλθμάτων, θ λφςθ βαςίηεται ςτθν ανακάλυψθ
μιασ αςυνικιςτθσ χριςθσ αντικειμζνων ι λζξεων, ι απαιτεί μία χαλάρωςθ από τθν
αρχικι (πιο φανερι) ερμθνεία τθσ δοκιμαςίασ. ε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ θ λφςθ
προκφπτει με τθ χριςθ τθσ ανίχνευςθσ μιασ αναλογίασ. Όςον αφορά τθν τζχνθ, θ
αναλογία είναι τόςο κεμελιϊδθσ που κα μποροφςε ίςωσ να αποτελζςει και ζναν
οριςμό τθσ.
Ο ςυνδυαςμόσ ωσ χειριςμόσ τθσ δθμιουργικότθτασ είναι θ ςυνζνωςθ δφο ι
περιςςοτζρων εννοιϊν ςε μία ιδζα. Θ διαφορά του από τθν αναλογία είναι ότι
απαιτεί τθ δθμιουργία μιασ νζασ εννοιολογικισ δομισ. τθν τζχνθ, αυτόσ ο
χειριςμόσ αντιςτοιχεί ςτθ ςφνκεςθ, με τισ ιδιότθτεσ που περιγράφθκαν πιο πάνω.
Ακόμθ, ο ςυνδυαςμόσ μπορεί να βρεκεί ςτισ επιρροζσ που αςκοφνται μεταξφ
των καλλιτεχνϊν, με τθν ενςωμάτωςθ του ζργου των άλλων ςτο δικό τουσ
καλλιτεχνικό φφοσ. Μςωσ το πιο ακραίο παράδειγμα είναι του Picasso, ο οποίοσ
κεωρθτικά αφομοίωνε το ζργο των άλλων, αρχικά με τθ μίμθςθ και τελικά με τθν
πλιρθ ενςωμάτωςι του ςτο δικό του φφοσ (Miller, 1996).
Σζλοσ, ζνασ ακόμθ χειριςμόσ τθσ δθμιουργικότθτασ είναι θ αφαίρεςθ. Θ
αφαίρεςθ δόκθκε ςαν μία απάντθςθ ςτο παράδοξο τθσ απόκτθςθσ τθσ νζασ γνϊςθσ
από τον (Piaget, J., 1968), ςτθν εργαςία του πάνω ςτθ γενετικι επιςτθμολογία. Ο
Piaget ανζφερε ότι θ νζα αφθρθμζνθ γνϊςθ δομείται πάνω ςε μία άλλθ υπάρχουςα
γνϊςθ, ζτςι ϊςτε θ νζα γνϊςθ να εξαρτάται πάντα πάνω ςτθν υπάρχουςα.
Θ νοθτικι διαδικαςία τθσ αφαίρεςθσ μπορεί να οριςτεί ωσ θ ανακάλυψθ
κάκε δομισ, κανόνα, ςχεδίου ι οργάνωςθσ θ οποία είναι παροφςα ςε ζναν αρικμό
διαφορετικϊν αντιλιψεων, οι οποίεσ μποροφν να είναι είτε φυςικζσ είτε νοθτικζσ
ςτθ φφςθ. Από αυτι τθν ανακάλυψθ προκφπτει το προϊόν τθσ αφαίρεςθσ που είναι
μία εννοιολογικι οντότθτα, θ οποία προςδιορίηει τθ ςχζςθ μεταξφ των ςτοιχείων
ςτα οποία αναφζρεται προσ ζνα χαμθλότερο, πιο ςυγκεκριμζνο επίπεδο
αφαίρεςθσ.
Αφθρθμζνθ αναπαράςταςθ είναι μία προχπόκεςθ για αρκετοφσ γνωςτικοφσ
χειριςμοφσ, όπωσ ο ςυμβολιςμόσ, θ κατθγοριοποίθςθ, θ διάκριςθ, θ γενίκευςθ και θ
αναγνϊριςθ ενόσ ςχιματοσ. Ο (Mednick, 1962) ςτθν ςυςχετιςτικι προςζγγιςθ τθσ
34 | Β α ς ι λ ι κ ι

οφρά

Δημιουργικότητα, Καλλιτεχνική Ζκφραςη και Ακαδημαϊκή Επίδοςη:
Φανεροί και Κρυφοί ςφνδεςμοι

δθμιουργικότθτασ προςδιόριςε το χειριςμό τθσ αφαίρεςθσ κάνοντασ μία διάκριςθ
μεταξφ τθσ δθμιουργικότθτασ που προκφπτει από τθ ςυςχζτιςθ διά τθσ ομοιότθτασ
και τθσ δθμιουργικότθτασ που προκφπτει από τθ ςυςχζτιςθ μζςω ενόσ τρίτου
παράγοντα, ο οποίοσ καταςκευάηεται από κοινά χαρακτθριςτικά των δφο μερϊν.
Με αυτι τθ διάκριςθ υπονοεί τθν αφθρθμζνθ φφςθ αυτϊν των ςτοιχείων όταν
δθλϊνει ότι θ ομοιότθτα λαμβάνει χϊρα ςε περιοχζσ που εξαρτϊνται λιγότερο από
ςφμβολα, ενϊ θ ςυςχζτιςθ που διαμεςολαβείται ζχει τεράςτια ςθμαςία ςε εκείνεσ
τισ περιοχζσ όπου θ χριςθ των ςυμβόλων είναι επιβεβλθμζνθ. Οι (Root - Bernstein,
1991) προςζγγιςαν τθν αφαίρεςθ ωσ μία διαδικαςία απλοφςτευςθσ και
«περιοριςμοφ των μθ απαραίτθτων λεπτομερειϊν με ςκοπό να αποκαλυφκεί θ
υποκείμενθ τάξθ, ςχιμα ι δομι. υηθτϊντασ κάποια ζργα αφθρθμζνθσ τζχνθσ
ζδωςαν τθν εντφπωςθ ότι θ διαδικαςία τθσ απλοφςτευςθσ και θ απογφμνωςθ από
τισ λεπτομζρειεσ οδιγθςαν ςτθν ανακάλυψθ τθσ αφαίρεςθσ. Ολόκλθρο το κίνθμα
τθσ αφθρθμζνθσ τζχνθσ ξεκίνθςε και ςυνζχιςε, ακριβϊσ από τθν αναηιτθςθ τθσ
δομισ κάτω τθν ζνδυςθ των λεπτομερειϊν. Οι Kandinsky, Delaunay, Kupka,
Mondrian, Malevich είναι οι ςπουδαιότεροι καλλιτζχνεσ που προγραμματικά κα
δθλϊςουν μία «τζχνθ χωρίσ αντικείμενο». Θ βάςει προτφπων ηωγραφικι
διακόπθκε. Μετατοπίςτθκε με τον τρόπο αυτόν από το πραγματικό αντικείμενο ςτο
πιο αφθρθμζνο. Αυτό βζβαια, δεν ζγινε ξαφνικά και χωρίσ λόγο, αλλά μζςα από το
βίωμα τθσ εμπειρίασ τθσ αμφιςβιτθςθσ κάκε ςτακερισ ωσ τότε εικόνασ του
κόςμου. ε μία εποχι όπου ςυντελοφνται κοςμογονικζσ αλλαγζσ με τισ νζεσ
ανακαλφψεισ ςτθ φυςικι όπωσ θ διάςπαςθ του ατόμου, τθν αμφιςβιτθςθ τθσ
κρθςκείασ και τθσ θκικισ (από το δυνατό χζρι του Nietzsche) ζκανε τουσ
καλλιτζχνεσ να μετατοπιςτοφν από τθν αναπαράςταςθ του ενόσ φαινομενικοφ,
όπωσ αποδείχκθκε, κόςμου, και να αναηθτιςουν βακφτερεσ και πιο ςτακερζσ
δομζσ, και «αιϊνιασ διάρκειασ αλικειεσ».

6. Σκοπόσ και Μέθοδοσ
Πολφσ λόγοσ ζχει γίνει για το αν θ δθμιουργικότθτα αποτελεί μία γενικι
ικανότθτα που διαπερνά τα πεδία πάνω ςτα οποία εφαρμόηεται, ι είναι μία
ικανότθτα που εξαρτάται από το εκάςτοτε πεδίο, μζςα ςτο οποίο γεννάται και
αναπτφςςεται, χωρίσ να επθρεάηεται ι να επθρεάηει άλλουσ τομείσ. Θ εμπειρικι
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παρατιρθςθ από το μάκθμα των καλλιτεχνικϊν ςτισ τρεισ τάξεισ του γυμναςίου,
δείχνει ότι κυρίωσ οι καλοί και οι μζςοι μακθτζσ εμφανίηουν καλι επίδοςθ επίςθσ
και ςτθν καλλιτεχνικι ζκφραςθ, ενϊ, οι μακθτζσ με ςχετικά χαμθλι ακαδθμαϊκι
επίδοςθ, κατά κανόνα, δεν αποδίδουν ςτθν καλλιτεχνικι ζκφραςθ, τουλάχιςτον ςτο
βακμό που αποδίδουν οι μακθτζσ οι οποίοι επιτυγχάνουν γενικά καλοφσ βακμοφσ
και ςτα άλλα μακιματα. Δθλαδι, τα προϊόντα τθσ καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ δεν
διακρίνονται από υψθλι καλλιτεχνικι ποιότθτα, ςφμφωνα με μία αιςκθτικι
εκτίμθςθ, αν και με τθν εξάςκθςθ μπορεί να εμφανίςουν αξιοςθμείωτθ βελτίωςθ.
Ακόμθ, οι μακθτζσ με χαμθλι ακαδθμαϊκι γενικότερα επίδοςθ, παρουςιάηουν μία
γενικότερθ δυςκολία ςυγκζντρωςθσ, θ οποία απαιτείται προκειμζνου να
ανταπεξζλκουν ςτο ηθτοφμενο κζμα και ακόμθ δυςκολία ςτθν οργάνωςθ τθσ
ςκζψθσ, των ςυναιςκθμάτων και τθσ φανταςίασ, όπωσ αυτι αντανακλάται ςε ζνα
οργανωμζνο εικαςτικό αποτζλεςμα.
Από τθν άλλθ, ζχει παρατθρθκεί, μακθτζσ με πολφ υψθλοφσ βακμοφσ ςτα άλλα
μακιματα, ενϊ παρουςιάηουν μία γενικά υψθλι ικανότθτα ςχεδιαςμοφ και
αναπαράςταςθσ των εικαςτικϊν μορφϊν, ςυνάφεια και καταλλθλότθτα ωσ προσ το
κζμα τουσ, εμφανίηουν μία ζλλειψθ πρωτοτυπίασ, προτιμοφν να βαδίηουν ςε
«ςίγουρα» μονοπάτια και αποφεφγουν να ριςκάρουν να παρουςιάςουν πιο
τολμθρζσ και αςυνικιςτεσ ςυνκζςεισ. Αυτζσ οι παρατθριςεισ οδιγθςαν ςτθν
ανάγκθ διερεφνθςθσ του αν θ δθμιουργικότθτα, ωσ μία ευρφτερθσ μορφισ ευφυΐα
από το IQ, αποτελεί μία ικανότθτα, θ οποία επθρεάηει τθν επίδοςθ των μακθτϊν
ανεξάρτθτα από το πεδίο ςτο οποίο εφαρμόηεται, ι είναι μία ικανότθτα που
γεννάται και αναπτφςςεται μζςα από τθν εξάςκθςθ ςε ζνα ιδιαίτερο πεδίο.
Θ Ειρινθ-Άννα Διακίδου ςτο μελζτθ τθσ Domain Specificity in Creativity Testing:
A Comparison of Performance on a General Divergent-Thinking Test, και ζνα
παράλλθλο, Content-Specific Test κζλθςε να ερευνιςει αν υπάρχουν υποκείμενεσ ι
όχι γενικζσ γνωςτικζσ ικανότθτεσ ςτθν δθμιουργικι επίδοςθ. Χρθςιμοποίθςε ζνα
γενικό τεςτ δθμιουργικότθτασ και ζνα τεςτ ςχετικό με το μάκθμα τθσ ιςτορίασ, ωσ
εξειδικευμζνθ μζτρθςθ δθμιουργικότθτασ και αποκλίνουςασ ςκζψθσ ςτο πεδίο του
μακιματοσ τθσ ιςτορίασ. Θ ζρευνα ζγινε με παρόμοιο τρόπο, όπωσ με το TTCT, για
τθ μζτρθςθ τθσ δθμιουργικότθτασ, δθλαδι, με ίδια λειτουργία ωσ προσ το
περιεχόμενο και ωσ προσ τθ δοκιμαςία. Χρθςιμοποίθςε δθλαδι τθ λεκτικι ζκδοςθ
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του Torrance Test of Creative Thinking, και θ δοκιμαςία ςτο τεςτ τθσ Λςτορίασ CHT
ιταν και αυτι ςε λεκτικι μορφι. Σζλοσ θ βακμολόγθςθ ζγινε με τα ίδια ακριβϊσ
κριτιρια – τθν Ευφράδεια ωσ εκφραςτι τθσ αποκλίνουςασ ςκζψθσ, και τθν
Πρωτοτυπία, ωσ εκφραςτι τθσ δθμιουργικότθτασ- και με τον ίδιο τρόπο (Diakidoy,
2001).
Θ παροφςα ζρευνα ζγινε με ςκοπό να εξετάςει αν υπάρχει ςυςχζτιςθ των
βακμϊν

ςτο

τεςτ

δθμιουργικότθτασ,

ωσ

εκφραςτι

γενικισ

ικανότθτασ

αποκλίνουςασ ςκζψθσ και δθμιουργικότθτασ, με τουσ βακμοφσ ςτο τεςτ
καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ, το οποίο αντιπροςωπεφει το πεδίο του μακιματοσ των
καλλιτεχνικϊν, και των βακμϊν των πζντε μακθμάτων που αντιπροςωπεφουν το
πεδίο τθσ ςχολικισ επίδοςθσ, αλλά και το ιδιαίτερο πεδίο του κάκε μακιματοσ
ξεχωριςτά: άλγεβρα, γλϊςςα, βιολογία, γεωγραφία και μουςικι.
Ο λόγοσ που επιλζξαμε να κάνουμε αυτι τθν αναηιτθςθ των ςχζςεων, είναι για
να δοφμε αν θ επίδοςθ ςε ζνα ιδιαίτερο πεδίο που εξ’ οριςμοφ ζχει ςχζςθ με τθ
δθμιουργικότθτα, όπωσ θ καλλιτεχνικι ζκφραςθ, ςχετίηεται με τθ γενικι ικανότθτα
αποκλίνουςασ ςκζψθσ και δθμιουργικότθτασ. Και ακόμθ, αν θ δθμιουργικότθτα
(όπωσ εκφράηεται μζςα από τθ μζτρθςθ αποκλίνουςασ ςκζψθσ από το TTCT)
ςχετίηεται με τουσ βακμοφσ των πζντε μακθμάτων, ωσ εκπροςϊπουσ τθσ
ακαδθμαϊκισ επίδοςθσ.
Από το TTCT, χρθςιμοποιιςαμε και τθ λεκτικι και τθν εικονιςτικι ζκδοςθ,
του τφπου Α. Ο λόγοσ ιταν για να δοφμε αν κα υπάρξουν ςυςχετίςεισ με τθν
καλλιτεχνικι ζκφραςθ, προκειμζνου να ελζγξουμε αν κα υπάρξει ςυςχζτιςθ ςτισ
δοκιμαςίεσ που μοιάηουν, ωσ προσ τθ διαδικαςία, δθλαδι, τισ εικονιςτικζσ
δοκιμαςίεσ, αν και, ο βακμόσ των εικονιςτικϊν δοκιμαςιϊν του TTCT ςτθρίηεται ςε
λεκτικά εξαγόμενα, κακϊσ ο μακθτισ, κα πρζπει να αποδϊςει μία εικόνα και να
προςκζςει και τον τίτλο, διαφορετικά, θ επίδοςθ μόνο από τθν εικόνα, χωρίσ τον
τίτλο, βακμολογείται με 0. Σα κριτιρια όμωσ που χρθςιμοποιιςαμε για τθ
βακμολόγθςθ του τεςτ καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ, δεν είναι ταυτόςθμα με τα
κριτιρια του τεςτ δθμιουργικότθτασ, δθλαδι τθν Ευχζρεια και τθν Πρωτοτυπία,
αλλά, χρθςιμοποιιςαμε κριτιρια που αφοροφν τθν αιςκθτικι εκτίμθςθ ενόσ
καλλιτεχνιματοσ, δθλαδι, τθ φνκεςθ, το Χρϊμα και τθν Πρωτοτυπία. Θ
Πρωτοτυπία ςτθν περίπτωςθ τθσ καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ, δεν είναι θ ίδια με τθ
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λεκτικι ςυχνότθτα ςτο TTCT, οφτε και αφορά ακριβϊσ τθ ςυχνότθτα κάποιου
ςτοιχείου διά μζςου των μακθτϊν, αλλά, μάλλον τθν πρωτοτυπία ωσ προσ τον
ςυνδυαςμό των ηωγραφικϊν ςτοιχείων, δθλαδι, τον αςυνικιςτο τρόπο ςφνκεςθσ.

6.1. Συμμετέχοντεσ
τθν ζρευνα αυτι πιραν μζροσ 40 μακθτζσ τθσ Αϋ, Βϋ, και Γϋ τάξθσ από δφο
γυμνάςια τθσ ευρφτερθσ περιοχισ του Πειραιά, ιςοδφναμα μοιραςμζνοι (n1=20 και
n2=20). τθ ςυντριπτικι τουσ πλειοψθφία ιταν κορίτςια, γι’ αυτό και δεν ζγινε
κανείσ ζλεγχοσ πικανϊν διαφορϊν λόγω φφλου. Οι μακθτζσ ςυμμετείχαν
εκελοντικά και με τθν ζγκριςθ των γονζων τουσ, κακϊσ και των διευκυντϊν των δφο
ςχολείων.

6.2. Υλικά και Διαδικαςία
Για τθν αποτίμθςθ τθσ δθμιουργικότθτασ χορθγικθκε το Torrance Test of
Creative Thinking, Form A, Verbal + Figural. Σο τμιμα των λεκτικϊν τεςτ αποτελείται
από ζξι δραςτθριότθτεσ, οι οποίεσ βαςίηονται ςτισ εικόνεσ που παρουςιάηονται, και
ηθτείται λεκτικι απάντθςθ. Οι τρεισ πρϊτεσ από τισ ζξι δραςτθριότθτεσ βαςίηονται
ςτθν ίδια εικόνα και ηθτείται από τουσ μακθτζσ να χρθςιμοποιιςουν τθ ςκζψθ και
τθ φανταςία τουσ για να: 1θ υποβάλλουν ερωτιςεισ, 2θ να μαντζψουν αιτίεσ, 3θ να
μαντζψουν αποτελζςματα/ςυνζπειεσ. Οι επόμενεσ τρεισ λεκτικζσ δραςτθριότθτεσ
περιλαμβάνουν: 4θ Βελτίωςθ προϊόντοσ, 5θ Αςυνικιςτεσ χριςεισ (Χαρτοκιβϊτια),
και 6θ να μαντζψουν τι κα ςυνζβαινε ι τι κα μποροφςε να ςυμβεί από μία
υποκετικι κατάςταςθ. Σο τμιμα των εικονιςτικϊν τεςτ αποτελείται από τρεισ
δραςτθριότθτεσ, που βαςίηονται ςε θμιτελι ςχιματα, τα οποία ηθτείται από τουσ
ςυμμετζχοντεσ να ςυμπλθρϊςουν και να δϊςουν ζναν τίτλο. Θ 1θ αποτελείται από
ζνα μεγάλο μαφρο ςχιμα, που μοιάηει με αυγό. Ηθτείται από τουσ μακθτζσ να
ςκεφκοφν μία εικόνα ι ζνα πράγμα που κα μποροφςαν να ςχεδιάςουν με βάςθ
αυτό το ςχιμα, το οποίο κα αποτελεί μζροσ τθσ εικόνασ που κα φτιάξουν οι
μακθτζσ. το τζλοσ, κα πρζπει να δϊςουν ζναν τίτλο που να ζχει ςχζςθ με τθν
εικόνα, που να είναι όμωσ όςο ζξυπνοσ και αςυνικιςτοσ γίνεται. Θ 2θ περιλαμβάνει
10 θμιτελι γραμμικά ςχιματα, τα οποία οι μακθτζσ πρζπει να ςυμπλθρϊςουν με
γραμμζσ και άλλα ςτοιχεία και να δϊςουν ςτο τζλοσ ζναν τίτλο για το κάκε ςχιμα.
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Θ 3θ αποτελείται από 30 ηευγάρια παράλλθλων γραμμϊν, και ηθτείται από τουσ
μακθτζσ να ςχεδιάςουν όςα περιςςότερα πράγματα ι εικόνεσ μποροφν, ζχοντασ ωσ
βάςθ, ι να περιλαμβάνουν τα ηευγάρια των παράλλθλων γραμμϊν που
εικονίηονται. Σο κάκε ηευγάρι γραμμϊν κα πρζπει να αποτελεί το κφριο μζροσ του
ςχεδίου και μποροφν να προςκζςουν γραμμζσ και άλλα ςτοιχεία μζςα ι και ζξω
από το κάκε ηευγάρι. το τζλοσ ηθτείται να δϊςουν ζναν τίτλο για κάκε ςχζδιο. Ο
χρόνοσ που είχαν οι μακθτζσ ςτθ διάκεςι τουσ για κάκε δραςτθριότθτα ιταν 10
λεπτά.
Σο τεςτ λαμβάνει δφο βακμολογίεσ, μία για τθν Ευφράδεια, (Fluency), που
ςτθρίηεται ςτο πλικοσ των απαντιςεων, και μία για τθν Πρωτοτυπία (Originality),
που ςτθρίηεται ςτθ ςυχνότθτα των απαντιςεων διαμζςου τθσ κάκε μίασ
δραςτθριότθτασ ξεχωριςτά.
Οι βακμοί είναι για το Fluency ο αρικμόσ των μθ επαναλαμβανόμενων
απαντιςεων για κάκε δραςτθριότθτα, και ο μζςοσ όροσ τουσ είναι ο ςυνολικόσ
βακμόσ Ευφράδειασ.
Οι βακμοί για το Originality βαςίςτθκαν ςτθ ςυχνότθτα των αποκρίςεων
διαμζςου του ςυγκεκριμζνου δείγματοσ των ςυμμετεχόντων, εξαιτίασ τθσ
αδυναμίασ εφαρμογισ του TTCT norm-derived scores (Torrance, 1990a).
υγκεκριμζνα, όλεσ οι αποκρίςεισ που δόκθκαν για λιγότερο από το 5% μζςα ςτο
δείγμα (για το ςυγκεκριμζνο δείγμα 40 ςυμμετεχόντων, θ ςυχνότθτα είναι 2),
ζλαβαν ζναν βακμό ςυχνότθτασ 2. Για αποκρίςεισ που δόκθκαν για λιγότερο από το
15% του δείγματοσ, (ςε αυτό το δείγμα 6), ο βακμόσ ιταν 1, και οι υπόλοιποι
ζλαβαν βακμό ςυχνότθτασ 0 (Vernon, 1971).
Για

τθν

αποτίμθςθ

τθσ

καλλιτεχνικισ

ζκφραςθσ,

δόκθκαν

τρία

κζματα/δραςτθριότθτεσ, Creative Artistic Expression Test (CAE), βάςει των οποίων,
οι ςυμμετζχοντεσ ζπρεπε να δθμιουργιςουν ζνα καλλιτεχνικό ζργο: 1ο
«αφθρθμζνθ ςφνκεςθ», 2ο «Εξωγιινοι ςτθν πόλθ μασ» και 3ο «ο Χορόσ». Σα τρία
κζματα αγγίηουν διαφορετικζσ πλευρζσ τθσ καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ. Θ αφθρθμζνθ
ςφνκεςθ δεν εμπλζκεται με κάποια αναπαράςταςθ μορφϊν, αλλά μόνο με τθ
ςφνκεςθ των απλϊν βαςικϊν ςτοιχείων, όπωσ τα ςθμεία, οι γραμμζσ, τα ςχιματα
και τα χρϊματα. Σο δεφτερο κζμα δίνει μεγαλφτερθ βαρφτθτα ςτθ φανταςία και το
χιοφμορ των μακθτϊν, προκειμζνου να δθμιουργιςουν μορφζσ που δεν ζχουν δει
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ποτζ, και να τισ αποδϊςουν με όςο το δυνατόν πιο ευρθματικό τρόπο, κακϊσ και να
δθμιουργιςουν ζνα «ςενάριο», μία μικρι ιςτορία ςτο ζργο τουσ. Σο τρίτο κζμα
ςτθρίηεται περιςςότερο ςε γνωςτζσ εικόνεσ που οι μακθτζσ μπορεί να ζχουν από
τθν προθγοφμενθ εμπειρία τουσ και μποροφν να χρθςιμοποιιςουν τθ μνιμθ τουσ
για να τισ αναπαραςτιςουν, κακϊσ και να προςπακιςουν να αποδϊςουν τθν
αίςκθςθ τθσ κίνθςθσ, εμφανζςτερα από τισ δφο προθγοφμενεσ δραςτθριότθτεσ.
Οι τρεισ δραςτθριότθτεσ διεξιχκθςαν με απόςταςθ δφο εβδομάδων θ μία
από τθν άλλθ, και ο χρόνοσ για κάκε καλλιτεχνικι δραςτθριότθτα ιταν 3 ϊρεσ. Οι
οδθγίεσ που είχαν οι μακθτζσ ιταν να επεξεργαςκοφν το κζμα όπωσ το
αντιλαμβάνονται οι ίδιοι, χρθςιμοποιϊντασ τα υλικά (μολφβια, χρϊματα, κτλ.) με τα
οποία είναι εξοικειωμζνοι να χρθςιμοποιοφν ςτο μάκθμα των καλλιτεχνικϊν.
Σα ζργα βακμολογικθκαν από τζςςερεισ ανεξάρτθτουσ βακμολογθτζσ, δφο
καλλιτζχνεσ και δαςκάλουσ τζχνθσ, και δφο μθ καλλιτζχνεσ.
Σα κριτιρια βάςει των οποίων δόκθκαν οι βακμοί ςτθν καλλιτεχνικι
ζκφραςθ ιταν: θ φνκεςθ, το Χρϊμα και θ Πρωτοτυπία. Σα κριτιρια επιλζχκθκαν
μεταξφ πολλϊν άλλων, ωσ κεμελιϊδθ για τθν αξιολόγθςθ ζργων τζχνθσ, και
υφίςτανται ανεξάρτθτα από το κζμα που διζπει το καλλιτεχνικό ζργο.
Θ κλίμακα τθσ βακμολόγθςθσ των καλλιτεχνικϊν ζργων ιταν 0-10 για κάκε
κριτιριο.
Για τθν αποτίμθςθ τθσ ακαδθμαϊκισ επίδοςθσ χρθςιμοποιικθκαν οι βακμοί
ςτα μακιματα: Άλγεβρα, Γλϊςςα, Βιολογία, Γεωγραφία και Μουςικι.
Σελικά, ζγινε αναγωγι ςτο 100, των βακμϊν του TTCT, του CAE και των
πζντε μακθμάτων, προκειμζνου να γίνει θ ανάλυςθ.
Θ μελζτθ διεξιχκθ ςε δφο ςτάδια. Αρχικά δόκθκαν τα κζματα για τθν
καλλιτεχνικι ζκφραςθ, με απόςταςθ δφο εβδομάδων το ζνα από το άλλο.
Σζςςερεισ εβδομάδεσ αργότερα, χορθγικθκε ςτουσ μακθτζσ το Torrance
Test of Creative Thinking, για τθ μζτρθςθ τθσ δθμιουργικότθτασ, το οποίο ευγενϊσ
μασ παραχωρικθκε από το πανεπιςτιμιο Κφπρου και ςυγκεκριμζνα τθν κυρία
Ειρινθ – Άννα Διακίδου, αναπλθρωματικι κακθγιτρια Εκπαιδευτικισ Ψυχολογίασ
ςτο τμιμα Ψυχολογίασ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου. Θ χριςθ του TTCT ςτθν
παροφςα ζρευνα διεξιχκθ με βάςει τισ οδθγίεσ τισ οποίεσ λάβαμε από τθν κ.
Διακίδου, κακϊσ θ ίδια ζχει χρθςιμοποιιςει ςτισ μελζτεσ τθσ το TTCT, για τθ
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διαχείριςθ και τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ του οποίου, ζχει ςτθριχκεί ςτο TTCT
Directions Manual (Torrance, 1990b).

7. Αποτελέςματα
Ζγιναν αρχικά προκαταρκτικζσ περιγραφικζσ αναλφςεισ όλων των κφριων
μεταβλθτϊν, προκειμζνου να δοφμε τουσ μζςουσ όρουσ, τισ κανονικζσ κατανομζσ
και τισ αποκλίςεισ, και ςτθ ςυνζχεια κάναμε ανάλυςθ ςυςχετίςεων μεταξφ των
μεταβλθτϊν, των οποίων τθ ςχζςθ κζλουμε να ελζγξουμε.
ε πρϊτθ φάςθ οι αναλφςεισ ζγιναν μζςα ςε κάκε ενότθτα που εξετάηεται
ξεχωριςτά (δθμιουργικότθτα, καλλιτεχνικι ζκφραςθ, ακαδθμαϊκι επίδοςθ),
και ςτθ ςυνζχεια ζγιναν ςυςχετίςεισ μεταξφ των μεταβλθτϊν και των τριϊν
ενοτιτων.
Αυτό είναι μία πρϊτθ προςζγγιςθ ςτο κζμα τθσ ζρευνασ, που πικανόν να
χρειαςτεί περαιτζρω μελλοντικι διερεφνθςθ.
Διαφορζσ μεταξφ των δφο ςχολείων, των τεςςάρων βακμολογθτϊν, του
φφλου, τθσ θλικίασ, τθσ πλαγιότθτασ, τθσ ςυναιςκθςίασ, και τθσ προθγοφμενθσ
γνϊςθσ, δεν κρίκθκε ςκόπιμο να εξεταςκοφν τθν παροφςα ςτιγμι, αν και υπάρχουν
τα δεδομζνα. Χρθςιμοποιικθκε το πρόγραμμα ςτατιςτικισ SPSS.

A.
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΤΧΕΣΙΕΩΝ ΜΕΣΑΞΤ ΣΩΝ ΜΕΣΑΒΛΗΣΩΝ ΠΟΤ ΜΕΣΡΟΤΝ
ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ
Α1.

Αποτελζςματα μεταξφ των βαςικϊν μεταβλθτϊν που αφοροφν τθ

δθμιουργικότθτα (Πίνακασ 1 και Πίνακασ 2):
Ο πίνακασ 1 παρουςιάηει περιγραφικά ςτατιςτικά ςτοιχεία, που αφοροφν τισ
επί μζρουσ μεταβλθτζσ του τεςτ δθμιουργικότθτασ: Είναι ο βακμόσ Fluency TTCT
(αντιπροςωπεφει τθν αποκλίνουςα ςκζψθ) ςε όλο του τεςτ (λεκτικζσ και
εικονιςτικζσ δραςτθριότθτεσ), ο βακμόσ Originality TTCT (αντιπροςωπεφει τθ
δθμιουργικότθτα), ςε όλο το τεςτ (λεκτικζσ και εικονιςτικζσ δραςτθριότθτεσ), ο
βακμόσ Fluency ςτο ςφνολο των λεκτικϊν, ο βακμόσ Fluency ςτο ςφνολο των
εικονιςτικϊν δοκιμαςιϊν, ο βακμόσ Originality ςτο ςφνολο των λεκτικϊν και ο
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βακμόσ Originality ςτο ςφνολο των εικονιςτικϊν δοκιμαςιϊν. Μποροφμε να δοφμε
τθ μζςθ τιμι τθσ κάκε μεταβλθτισ, τισ κανονικζσ κατανομζσ και τισ αποκλίςεισ.
Ο Πίνακασ 2 παρουςιάηει τα αποτελζςματα των ςυςχετίςεων των ωσ άνω
μεταβλθτϊν. Θ ανάλυςθ των ςτοιχείων του πίνακα ζχει ωσ εξισ:
I.

Εμφανίηεται μζτρια ςυςχζτιςθ μεταξφ του ςυνολικοφ βακμοφ Ευχζρειασ και
του ςυνολικοφ βακμοφ Πρωτοτυπίασ ςτισ λεκτικζσ και τισ εικονιςτικζσ
δοκιμαςίεσ:
TTCT Total Fluency και TTCT Total Originality

II.

→ r (40) = 0,55, p < 0.01

Δεν υπάρχει ςθμαντικι ςυςχζτιςθ μεταξφ του ςυνόλου των λεκτικϊν και του
ςυνόλου των εικονιςτικϊν δοκιμαςιϊν.

III.

Δεν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι ςυςχζτιςθ μεταξφ Ευχζρειασ ςτισ λεκτικζσ
και Ευχζρειασ ςτισ εικονιςτικζσ δραςτθριότθτεσ, κακϊσ και μεταξφ
Πρωτοτυπίασ ςτισ λεκτικζσ – Πρωτοτυπίασ ςτισ εικονιςτικζσ.

IV.

Σο ςφνολο τθσ Ευχζρειασ δεν ςυςχετίηεται με τθν Πρωτοτυπία ςτισ λεκτικζσ,
όμωσ ςυςχετίηεται με τθν Πρωτοτυπία ςτισ εικονιςτικζσ δοκιμαςίεσ:
TTCT Total Fluency

V.

vs.

TTCT FA Originality

→ r (40) = 0,50, p < 0.01

Σο ςφνολο τθσ Πρωτοτυπίασ δεν ςυςχετίηεται με τθν Ευχζρεια ςτισ λεκτικζσ,
όμωσ ςυςχετίηεται με τθν Ευχζρεια ςτισ εικονιςτικζσ δραςτθριότθτεσ:
TTCT Total Originality vs.

VI.

TTCT FA Fluency

→ r (40) = 0,60, p < 0.01

Θ Ευχζρεια ςτισ λεκτικζσ δοκιμαςίεσ δεν ςυςχετίηεται με τθν Ευχζρεια ςτισ
εικονιςτικζσ, όμωσ ςυςχετίηεται με τθν Πρωτοτυπία:
TTCT/VA/Fluency

VII.

vs.

TTCT FA Originality

→ r (40) = 0,43, p < 0.01

Θ Πρωτοτυπία ςτο ςφνολο των εικονιςτικϊν δοκιμαςιϊν δεν ςυςχετίηεται με
τθν Ευχζρεια, αλλά οφτε και με τθν Πρωτοτυπία ςτισ λεκτικζσ
δραςτθριότθτεσ.
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VIII.

Τπάρχει μζτρια ςυςχζτιςθ Ευχζρειασ - Πρωτοτυπίασ ςτισ λεκτικζσ
δραςτθριότθτεσ,

δεν

υπάρχει

όμωσ

μεταξφ

Ευχζρειασ

λεκτικζσ

-

Πρωτοτυπίασ εικονιςτικζσ:
TTCT VA Fluency

IX.

vs.

TTCT VA Originality

→ r (40) = 0,44, p < 0.01

Θ Ευχζρεια παρουςιάηει υψθλι ςυςχζτιςθ με τθν Πρωτοτυπία ςτισ
εικονιςτικζσ δραςτθριότθτεσ, δεν παρουςιάηει όμωσ με τθν Πρωτοτυπία ςτισ
λεκτικζσ:
TTCT FA Fluency

Α2.

vs.

TTCT FA Originality

→ r (40) = 0,73, p < 0.01

Σα Αποτελζςματα των ςυςχετίςεων μεταξφ των ζξι λεκτικϊν

δραςτθριοτιτων ωσ προσ τθν Ευχζρεια (VA/Fl/Act1-Act2-Act3-Act4-Act5-Act6)
ζδειξαν: (Πίνακασ 1 και Πίνακασ 4)
τον πίνακα 3 μποροφμε να δοφμε τουσ μζςουσ όρουσ, τισ τυπικζσ
αποκλίςεισ και τισ κατανομζσ των βακμϊν των ζξι λεκτικϊν δραςτθριοτιτων του
TTCT ωσ προσ τθν Ευχζρεια.
τον πίνακα 4 βλζπουμε τισ ςυςχετίςεισ τθσ Ευχζρειασ μεταξφ των ζξι
λεκτικϊν δραςτθριοτιτων: 1) Κάνω ερωτιςεισ, 2) Μαντεφω Αιτίεσ, 3) Μαντεφω
υνζπειεσ, 4) Βελτίωςθ Προϊόντοσ, 5)Αςυνικιςτεσ Χριςεισ, 6) Τποκετικι
Κατάςταςθ:
Τπάρχει

μζτρια

κετικι

ςυςχζτιςθ

μεταξφ

όλων

των

λεκτικϊν

δραςτθριοτιτων του TTCT, όςον αφορά το Fluency:
TTCT/VA/Fluency/Act1 vs. TTCT/VA/ Fluency/Act2 → r (40) =,53, p < .01
TTCT/VA/Fluency/Act1 vs. TTCT/VA/ Fluency/Act3 → r (40) =,66, p < .01
TTCT/VA/Fluency/Act1 vs. TTCT/VA/ Fluency/Act4 → r (40) =,56, p < .01
TTCT/VA/Fluency/Act1 vs. TTCT/VA/ Fluency/Act5 → r (40) =,66, p < .01
TTCT/VA/Fluency/Act1 vs. TTCT/VA/ Fluency/Act6 → r (40) =,64, p < .01
TTCT/VA/Fluency/Act2 vs. TTCT/VA/ Fluency/Act3 → r (40) =,72, p < .01
TTCT/VA/Fluency/Act2 vs. TTCT/VA/ Fluency/Act4 → r (40) =,68, p < .01
TTCT/VA/Fluency/Act2 vs. TTCT/VA/ Fluency/Act5 → r (40) =,63, p < .01
TTCT/VA/Fluency/Act2 vs. TTCT/VA/ Fluency/Act6 → r (40) =,52, p < .01
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TTCT/VA/Fluency/Act3 vs. TTCT/VA/ Fluency/Act4 → r (40) =,73, p < .01
TTCT/VA/Fluency/Act3 vs. TTCT/VA/ Fluency/Act5 → r (40) =,61, p < .01
TTCT/VA/Fluency/Act3 vs. TTCT/VA/ Fluency/Act6 → r (40) =,61, p < .01
TTCT/VA/Fluency/Act4 vs. TTCT/VA/ Fluency/Act5 → r (40) =,65, p < .01
TTCT/VA/Fluency/Act4 vs. TTCT/VA/ Fluency/Act6 → r (40) =,51, p < .01
TTCT/VA/Fluency/Act5 vs. TTCT/VA/ Fluency/Act6 → r (40) =,70, p < .01

Α3.

Αποτελζςματα ςυςχετίςεων τθσ Ευχζρειασ μεταξφ των τριϊν εικονιςτικϊν

δραςτθριοτιτων (FA/Fl/Act1-Act2-Act3): (Πίνακασ 5 και Πίνακασ 6)
τον Πίνακα 5 μποροφμε να δοφμε τον μζςο όρο, τισ τυπικζσ αποκλίςεισ και
τθν κφρτωςθ των βακμϊν των τριϊν εικονιςτικϊν δραςτθριοτιτων, όςον αφορά τθν
Ευχζρεια, και ςτον Πίνακα 6 βλζπουμε τα αποτελζςματα των ςυςχετίςεων μεταξφ
τουσ:
Τπάρχει μζςθ ςυςχζτιςθ μεταξφ των εικονιςτικϊν δραςτθριοτιτων 2
(ςχεδιαςμόσ εικόνων) και 3(γραμμζσ), όμωσ δεν υπάρχει ςυςχζτιςθ μεταξφ των
δραςτθριοτιτων 1 (ςχεδιαςμόσ εικόνασ) και 2 (ςχεδιαςμόσ εικόνων) και 1 και 3,
όςον αφορά το Fluency:
TTCT/FA/Fluency/Act2 vs.

TTCT FA Fluency Act3 → r(40) = 0,45, p < 0,01

Α4.

υςχετίςεισ μεταξφ των ζξι λεκτικϊν δραςτθριοτιτων, όςον αφορά τθν
Πρωτοτυπία, (VA/Or/Act1-Act2-Act3-Act4-Act5-Act6): (Πίνακασ 7 και Πίνακασ 8)
I.

Μεταξφ των ζξι λεκτικϊν δραςτθριοτιτων, ωσ προσ τθν Πρωτοτυπία, δεν

υπάρχει ςυςχζτιςθ, εκτόσ από τισ δραςτθριότθτεσ 3(Μαντεφω υνζπειεσ) και 6
(Τποκετικι Κατάςταςθ) μεταξφ των οποίων υπάρχει μζτρια ςυςχζτιςθ:
TTCT/VA/Originality/Act3 vs. TTCT/VA/Originality/Act6 → r(40) = 0,48, p < 0.01
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Α5.

Σα αποτελζςματα των ςυςχετίςεων, όςον αφορά τθν Πρωτοτυπία, ςτισ τρεισ

εικονιςτικζσ δραςτθριότθτεσ, (FA/Or/Act1-Act2-Act3), ζδειξαν ότι δεν υπάρχει καμία
ςυςχζτιςθ μεταξφ τουσ.

Α6.

Οι ςυςχετίςεισ μεταξφ των ζξι λεκτικϊν δραςτθριοτιτων ωσ προσ το
Ευχζρεια και των ζξι λεκτικϊν δραςτθριοτιτων ωσ προσ τθν Πρωτοτυπία, (VA/FlVA/Or) ζδειξαν: (Πίνακασ 9 και Πίνακασ 10)
II.

Mεταξφ Πρωτοτυπίασ ςτθ δραςτθριότθτα 1 (κάνω ερωτιςεισ) και Ευχζρειασ

ςτισ δραςτθριότθτεσ 1 (κάνω ερωτιςεισ), 3 (μαντεφω αιτίεσ), 5 (αςυνικιςτεσ
χριςεισ) & 6 (υποκετικι κατάςταςθ) ςτισ λεκτικζσ δραςτθριότθτεσ, υπάρχει μζτρια
ςυςχζτιςθ:

III.

TTCT/VA/Originality/Act1

-

TTCT VA Fl/cy Act1 → r(40) = 0,37, p < 0.05

TTCT/VA/Originality/Act1

-

TTCT VA Fl/cy Act3 → r(40) = 0,36, p < 0.05

TTCT/VA/Originality/Act1

-

TTCT VA Fl/cy Act5 → r(40) = 0,34, p < 0.05

TTCT/VA/Originality/Act1

-

TTCT VA Fl/cy Act6 → r(40) = 0,35, p < 0.05

Μεταξφ Πρωτοτυπίασ ςτθ λεκτικι δραςτθριότθτα 1 (κάνω ερωτιςεισ) και

Ευχζρειασ ςτθ λεκτικι δραςτθριότθτα 4 (βελτίωςθ προϊόντοσ), υπάρχει μζτρια
ςυςχζτιςθ:
TTCT/VA/Originality/Act1 -

IV.

TTCT VA Fl/cy Act4 → r (40) = 0,43, p < 0.01

Mεταξφ Πρωτοτυπίασ ςτθ λεκτικι Δραςτθριότθτα 1 (κζτω ερωτιςεισ) και

Ευχζρειασ ςτθ λεκτικι Δραςτθριότθτα 2 (μαντεφω αιτίεσ) δεν υπάρχει ςυςχζτιςθ
(υπάρχει ςυςχζτιςθ με όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ Fluency, εκτόσ από τθν
δραςτθριότθτα 2):
V.

Μεταξφ Πρωτοτυπίασ ςτθ Δραςτθριότθτα 2 (μαντεφω αιτίεσ) και Ευχζρειασ

ςτθ Δραςτθριότθτα 2 (μαντεφω αιτίεσ) ςτισ λεκτικζσ δραςτθριότθτεσ υπάρχει μζτρια
ςυςχζτιςθ:
TTCT/VA/Originality Act2

VI.

- TTCT/VA/Fluency/Act2 → r (40) = 0,37, p < 0.05

Δεν βρζκθκε ςυςχζτιςθ μεταξφ Πρωτοτυπίασ ςτθ Δραςτθριότθτα 3 (μαντεφω

ςυνζπειεσ) και Ευχζρειασ ςε καμία λεκτικι δραςτθριότθτα.
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VII.

Τπάρχουν ςυςχετίςεισ μεταξφ Πρωτοτυπίασ ςτθ Δραςτθριότθτα 4 (βελτίωςθ

προϊόντοσ) και Ευχζρειασ ςτισ δραςτθριότθτεσ 1 (κάνω ερωτιςεισ), 4 (βελτίωςθ
προϊόντοσ) και 5 (αςυνικιςτεσ χριςεισ):

VIII.

TTCT/VA/Originality Act4 TTCT VA Fl/cy Act1

→

r(40) = 0,33, p < 0.05

TTCT/VA/Originality Act4 TTCT VA Fl/cy Act4

→

r(40) = 0,32, p < 0.05

TTCT/VA/Originality Act4 TTCT VA Fl/cy Act5

→

r(40) = 0,33, p < 0.05

Θ Πρωτοτυπία ςτθ δραςτθριότθτα 5 (αςυνικιςτεσ χριςεισ), δεν παρουςιάηει

ςυςχζτιςθ με τθν Ευχζρεια ςε καμία λεκτικι δραςτθριότθτα.

IX.

Θ Πρωτοτυπία ςτθ δραςτθριότθτα 6 (υποκετικι κατάςταςθ) δεν

παρουςιάηει ςυςχζτιςθ με τθν Ευχζρεια ςε καμία λεκτικι δραςτθριότθτα.

Α7.

υςχετίςεισ μεταξφ Ευχζρειασ και Πρωτοτυπίασ ςτισ τρεισ εικονιςτικζσ
δραςτθριότθτεσ (FA/Fl/Act1,2,3 – FA/Or/Act1,2,3): (Πίνακασ 11 και Πίνακασ 12)
I.

Τπάρχουν υψθλζσ ςυςχετίςεισ μεταξφ τθσ Πρωτοτυπίασ ςτθν εικονιςτικι
Δραςτθριότθτα 1 (ςχεδιαςμόσ εικόνασ) και τθσ Ευχζρειασ ςτισ εικονιςτικζσ
δραςτθριότθτεσ 1(ςχεδιαςμόσ εικόνασ) και 2 (ςχεδιαςμόσ εικόνων).

II.

TTCT/FA/Originality/Act1 vs.

TTCT/FA/Fluency/Act1 → r(40) = 1,00, p < 0.01

TTCT/FA/Originality/Act2 vs.

TTCT/FA/Fluency Act2 → r(40) = 0,91, p < 0.01

Μζτρια ςυςχζτιςθ μεταξφ τθσ Πρωτοτυπίασ ςτθν εικονιςτικι δραςτθριότθτα 2
(ςχεδιαςμόσ εικόνων) και τθσ Ευχζρειασ ςτθν εικονιςτικι δραςτθριότθτα 3
(γραμμζσ).
TTCT/FA/Originality/Act2 vs.
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Α8.

Σα αποτελζςματα των ςυςχετίςεων μεταξφ Πρωτοτυπίασ ςτισ ζξι λεκτικζσ
και Πρωτοτυπίασ ςτισ τρεισ εικονιςτικζσ δραςτθριότθτεσ (TTCT/VA/Fluency/Act1,
Αct2, Act3, Act4, Act5, Act6 vs. TTCT/FA/Originality/Act1, Act2, Act3) ζδειξαν ότι δεν
υπάρχουν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ ςυςχετίςεισ μεταξφ τουσ.

Α9.

Σα αποτελζςματα των ςυςχετίςεων μεταξφ Πρωτοτυπίασ ςτισ ζξι λεκτικζσ
και Ευχζρειασ ςτισ τρεισ εικονιςτικζσ δραςτθριότθτεσ, ζδειξαν ότι δεν υπάρχουν
ςτατιςτικά ςθμαντικζσ ςυςχετίςεισ μεταξφ τουσ.

Α10. υςχετίςεισ μεταξφ των ζξι λεκτικϊν και των τριϊν εικονιςτικϊν
δραςτθριοτιτων, όςον αφορά τθν Ευχζρεια (TTCT/VA/Fluency/Act1, Act2, Act3,
Act4, Act5, Act6 και TTCT/FA/Fluency/Act1, Act2, Act3): (Πίνακασ 13 και Πίνακασ 14)
τον Πίνακα 13 μποροφμε τα δοφμε το μζςο όρο, τθν τυπικι απόκλιςθ και
τθν κφρτωςθ τθσ Ευχζρειασ ςτισ τρεισ εικονιςτικζσ και ςτισ ζξι λεκτικζσ
δραςτθριότθτεσ ςτο τεςτ δθμιουργικότθτασ, και ςτον Πίνακα 14, βλζπουμε τισ
ςυςχετίςεισ μεταξφ τουσ. Σα αποτελζςματα των ςυςχετίςεων ζδειξαν:
I.

Τπάρχουν μζτριεσ ςυςχετίςεισ, μεταξφ τθσ εικονιςτικισ δραςτθριότθτασ 3,
(γραμμζσ) και των λεκτικϊν δραςτθριοτιτων 1, (κάνω ερωτιςεισ) και 3,
(μαντεφω ςυνζπειεσ), ωσ προσ τθν Ευχζρεια:
TTCT FA Fluency Act3 - TTCT VA Fl/cy Act1 → r (40) = 0,41, p < 0.01
TTCT VA Fluency Act3 - TTCT VA Fl/cy Act1 → r (40) = 0,48, p < 0.01

II.

Τπάρχουν χαμθλζσ ςυςχετίςεισ μεταξφ τθσ εικονιςτικισ Δραςτθριότθτασ 3 (κάνω
γραμμζσ) και των λεκτικϊν δραςτθριοτιτων 4 (βελτίωςθ προϊόντοσ), 5
(αςυνικιςτεσ χριςεισ) και 6 (υποκετικι κατάςταςθ), ωσ προσ τθν Ευχζρεια:
TTCT/FA/Fluency/Act3 vs. TTCT VA Fluency Act4 → r (40) = 0,40, p < 0.05
TTCT/FA/Fluency/Act3 vs. TTCT VA Fluency Act5 → r (40) = 0,40, p < 0.05
TTCT/FA/Fluency/Act3 vs. TTCT VA Fluency Act6 → r (40) = 0,38, p < 0.05

Α10.

Μεταξφ των ζξι λεκτικϊν και των τριϊν εικονιςτικϊν δραςτθριοτιτων, δεν

υπάρχουν ςτατιςτικά ςθμαντικζσ ςυςχετίςεισ.
B.
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΤΧΕΣΙΕΩΝ ΜΕΣΑΞΤ ΣΩΝ ΜΕΣΑΒΛΗΣΩΝ ΠΟΤ ΜΕΣΡΟΤΝ
ΣΗΝ ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΗ:
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Β1.

Σα αποτελζςματα των ςυςχετίςεων μεταξφ του ςυνολικοφ βακμοφ των 3

Δραςτθριοτιτων Καλλιτεχνικισ Ζκφραςθσ – (Creative Artistic Expression- CAE/Act1,
Act2, Act3): (Πίνακασ 15 και Πίνακασ 16)
III.

Τπάρχει χαμθλι ςυςχζτιςθ μεταξφ τθσ 1θσ (αφθρθμζνθ ηωγραφικι) με τθ 2θ
(“U.F.O”), και με τθν 3θ Δραςτθριότθτα (“Dance”), δεν υπάρχει όμωσ ςτατιςτικά
ςθμαντικι ςυςχζτιςθ μεταξφ 2θσ και 3θσ Δραςτθριότθτασ.
CAE /Act1

vs.

CAE Act2

→

r(40) = 0,36, p < 0.05

CAE /Act1

vs.

CAE Act3

→

r(40) = 0,32, p < 0.05

Β2.

Οι ςυςχετίςεισ μεταξφ του ςυνολικοφ βακμοφ των 3 μετριςεων (κριτθρίων)
ςτα τεςτ καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ (Μ1=φνκεςθ, Μ2=Χρϊμα, Μ3=Πρωτοτυπία)
ζδειξαν: (Πίνακασ 17 και Πίνακασ 18)
Τπάρχει μζτρια ςυςχζτιςθ μεταξφ του ςυνολικοφ βακμοφ των τριϊν κριτθρίων τθσ
καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ (ςφνκεςθ, χρϊμα, πρωτοτυπία) διαμζςου και των τριϊν
δραςτθριοτιτων.
CAE/Measure1 vs. CAE/Measure2 → r(40) = 0,61, p < 0.01
CAE/Measure1 vs. CAE/Measure3 → r(40) = 0,81, p < 0.01
CAE/Measure2 vs. CAE/Measure3 → r(40) = 0,56, p < 0.01

Β2.

Σα αποτελζςματα των ςυςχετίςεων μεταξφ των βακμϊν ςτθ ςφνκεςθ, το

χρϊμα και τθν πρωτοτυπία ςτισ τρεισ δραςτθριότθτεσ καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ
(Πίνακασ 19 και Πίνακασ 20):
τον Πίνακα 19 βλζπουμε το μζςο όρο, τθν τυπικι απόκλιςθ και τθν κφρτωςθ
τθσ ςφνκεςθσ, του χρϊματοσ και τθσ πρωτοτυπίασ ςτο τεςτ καλλιτεχνικισ
ζκφραςθσ, και ςτον Πίνακα 20 βλζπουμε τισ ςυςχετίςεισ μεταξφ τουσ, των
οποίων τα αποτελζςματα ζδειξαν:
I.

τθν 1θ Δραςτθριότθτα (αφθρθμζνθ ςφνκεςθ) βρζκθκε μζτρια ςυςχζτιςθ
μεταξφ ςφνκεςθσ, ςτο χρϊματοσ, και ςτθν πρωτοτυπίασ, και χαμθλι ςυςχζτιςθ
μεταξφ χρϊματοσ και πρωτοτυπίασ.
CAE Act1 Measure1 vs. CAE Act1 Measure2 → r(40) = 0,56, p < 0.01
CAE Act1 Measure1 vs. CAE Act1 Measure3 → r(40) = 0,67, p < 0.01
CAE Act1 Measure2 vs. CAE Act1 Measure3 → r(40) = 0,34, p < 0.05
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II.

τθ 2θ Δραςτθριότθτα (U.F.O.) βρζκθκε μζτρια ςυςχζτιςθ μεταξφ ςφνκεςθσ,
χρϊματοσ και πρωτοτυπίασ.
CAE Act2 Measure1 vs. CAE Act2 Measure2 → r (40) = 0,64, p < 0.01
CAE Act2 Measure1 vs. CAE Act2 Measure3 → r (40) = 0,74, p < 0.01
CAE Act2 Measure2 vs. CAE Act2 Measure3 → r (40) = 0,65, p < 0.01

III.

τθν 3θ Δραςτθριότθτα (Χορόσ) βρζκθκε επίςθσ μζτρια ςυςχζτιςθ μεταξφ
ςφνκεςθσ, χρϊματοσ και πρωτοτυπίασ.
CAE/Act3/Measure1 vs. CAE/Act3/Measure2 → r(40) = 0,46, p < 0.01
CAE/Act3/Measure1 vs. CAE/Act3/Measure3 → r(40) = 0,67, p < 0.01
CAE/Act3/Measure2 vs. CAE/Act3/Measure3 → r(40) = 0,52, p < 0.01
a) Το 1ο Κριτήριο (ςύνθεςη):

IV.

Θ ςφνκεςθ ςτθν 1θ Δραςτθριότθτα, ζχει μζτρια ςυςχζτιςθ με το χρϊμα και τθν
πρωτοτυπία, αλλά όχι και με το χρϊμα ςτθ 2θ Δραςτθριότθτα.
CAE Act1 Measure1 vs. CAE Act2 Measure2 → r(40) = 0,35, p < 0.05
CAE Act1 Measure1 vs. CAE Act2 Measure3 → r(40) = 0,39, p < 0.05

V.

Θ ςφνκεςθ ςτθν 1θ Δραςτθριότθτα, ζχει μζτρια ςυςχζτιςθ με το χρϊμα, ενϊ δεν
ζχει ςθμαντικι ςυςχζτιςθ με τθ ςφνκεςθ και τθν πρωτοτυπία ςτθν

3θ

Δραςτθριότθτα.
CAE/Act1/Measure1 vs. CAE/Act3/Measure2 → r(40) = 0,32, p < 0.05

VI.

Θ ςφνκεςθ ςτθ 2θ Δραςτθριότθτα ζχει μζτρια ςυςχζτιςθ με το χρϊμα και τθν
πρωτοτυπία, ενϊ δεν ζχει ςυςχζτιςθ με τθ ςφνκεςθ ςτθν 3θ Δραςτθριότθτα.
CAE/Act2/Measure1 vs. CAE/Act2/Measure2 → r(40) = 0,64, p < 0.01
CAE/Act2/Measure1 vs. CAE/Act2/Measure3 → r(40) = 0,74, p < 0.01

β) Το 2ο Κριτήριο (χρώμα):

I.

Σο χρϊμα ςτθν 1θ Δραςτθριότθτα ζχει μζτρια ςυςχζτιςθ με το χρϊμα, όμωσ δεν
ςυςχετίηεται με τθ ςφνκεςθ και τθν πρωτοτυπία ςτθ 2θ Δραςτθριότθτα.
CAE/Act1/Measure2 vs. CAE Act2 Measure2 → r(40) = 0,34, p < 0.01
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II.

Σο χρϊμα ςτθν 1θ Δραςτθριότθτα ζχει μζτρια ςυςχζτιςθ με το χρϊμα, και δεν
ζχει ςθμαντικι ςυςχζτιςθ με τθ ςφνκεςθ και τθν πρωτοτυπία ςτθν 3θ
Δραςτθριότθτα.
CAE/Act1/Measure2 vs.CAE/Act3/Measure2 → r(40) = 0,36, p < 0.01

III.

Σο χρϊμα ςτθ 2θ Δραςτθριότθτα ζχει μζτρια ςυςχζτιςθ με τθν πρωτοτυπία,
ςτθν 2θ Δραςτθριότθτα, και δεν ζχει ςθμαντικι ςυςχζτιςθ με τθ ςφνκεςθ, το
χρϊμα ι τθν πρωτοτυπία ςτθν 3θ Δραςτθριότθτα.
CAE/Act2/Measure2 vs. CAE/Act2/Measure3 → r(40) = 65, p < 0.01
b) Το 3ο Κριτήριο (πρωτοτυπία):

I.

Θ πρωτοτυπία ςτθν 1θ Δραςτθριότθτα δεν ζχει ςθμαντικι ςυςχζτιςθ με τθ
ςφνκεςθ, το χρϊμα και τθν πρωτοτυπία ςτθ 2θ Δραςτθριότθτα, ενϊ ζχει μζτρια
ςυςχζτιςθ με το χρϊμα ςτθν 3θ.
CAE/Act1/Measure3 vs. CAE/Act3/Measure2 → r(40) = 0,41, p < 0.05

II.

Θ πρωτοτυπία ςτθ 2θ Δραςτθριότθτα, ζχει μζτρια ςυςχζτιςθ με το χρϊμα, και
δεν ζχουν ςυςχζτιςθ οφτε με τθ ςφνκεςθ, οφτε με τθν πρωτοτυπία ςτθν 3θ
Δραςτθριότθτα.
CAE/Act2/Measure3 vs. CAE/Act3/Measure2 → r(40) = 0,34, p < 0.05

Γ. ΤΧΕΣΙΕΙ ΜΕΣΑΞΤ ΜΕΣΑΒΛΗΣΩΝ ΠΟΤ ΜΕΣΡΟΤΝ ΣΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ
ΑΠΟΔΟΗ (ΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ, ΣΗ ΓΛΩΑ, ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΣΗ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΜΟΤΙΚΗ (Πίνακασ 21 και Πίνακασ 22):
τον Πίνακα 18 βλζπουμε τουσ μζςουσ όρουσ, τισ τυπικζσ αποκλίςεισ και τισ
κυρτϊςεισ των βακμϊν των πζντε μακθμάτων, ενϊ ςτον Πίνακα 19 μποροφμε να
δοφμε τα αποτελζςματα των ςυςχετίςεων μεταξφ τουσ:
Algebra

Language
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Biology

vs

Geography

vs

Geography

→

r(40) = 0,74, p < 0.01

Music

→

r(40) = 0,60, p < 0.01

Geography

→

r(40) = 0,79, p < 0.01

Music

→

r(40) = 0,57, p < 0.01

Music

→

r(40) = 0,37, p < 0.05

Τπάρχει μζτρια ςυςχζτιςθ μεταξφ των βακμϊν όλων των μακθμάτων μεταξφ τουσ,
εκτόσ από τα μακιματα Γεωγραφία – Μουςικι, που εμφανίηουν χαμθλι ςυςχζτιςθ.
Δ. ΤΧΕΣΙΕΙ ΜΕΣΑΞΤ ΣΩΝ ΕΞΑΡΣΗΜΕΝΩΝ ΜΕΣΑΒΛΗΣΩΝ ΣΩΝ ΣΡΙΩΝ
ΕΝΟΣΗΣΩΝ: ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ,
ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΗ,
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ
ΑΠΟΔΟΗ
Δ1.

Οι

ςυςχετίςεισ

μεταξφ

των

τριϊν

εξαρτθμζνων

μεταβλθτϊν

Δθμιουργικότθτα, Καλλιτεχνικι ζκφραςθ και Ακαδθμαϊκι επίδοςθ ζδειξαν ότι δεν
υπάρχει ςυςχζτιςθ μεταξφ τουσ (Πίνακασ 23 και Πίνακασ 24).
Κα πρζπει να δεχτοφμε τθ μθδενικι υπόκεςθ και να απορρίψουμε τθν εναλλακτικι.
Δ2.

Δεν υπάρχει ςθμαντικι ςυςχζτιςθ μεταξφ των τριϊν δραςτθριοτιτων

καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ (αφθρθμζνθ τζχνθ, U.F.O., Χορόσ) με τθν Ευχζρεια
(Fluency), οφτε με τθν Πρωτοτυπία (Originality), ςτθ λεκτικι και ςτα εικονιςτικι
εκδοχι του τεςτ δθμιουργικότθτασ.

Δ3.

Δεν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι ςυςχζτιςθ μεταξφ των τριϊν κριτθρίων

τθσ καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ (ςφνκεςθ, χρϊμα, πρωτοτυπία) οφτε με τθν Ευχζρεια,
οφτε με τθν Πρωτοτυπία, ςτθ λεκτικι και ςτθν εικονιςτικι εκδοχι του τεςτ
δθμιουργικότθτασ.

Δ4.

υςχετίςεισ μεταξφ των ζξι λεκτικϊν και τριϊν εικονιςτικϊν δραςτθριοτιτων

TTCT ωσ προσ τθν Πρωτοτυπία, και των τριϊν κριτθρίων του τεςτ CAE ζδειξαν
(Πίνακασ 25):

I.

Τπάρχει μζτρια αρνθτικι ςυςχζτιςθ μεταξφ ςφνκεςθσ ςτο τεςτ CAE, και
Πρωτοτυπίασ ςτθ 2θ δραςτθριότθτα του εικονιςτικοφ TTCT:
51 | Β α ς ι λ ι κ ι

οφρά

Δημιουργικότητα, Καλλιτεχνική Ζκφραςη και Ακαδημαϊκή Επίδοςη:
Φανεροί και Κρυφοί ςφνδεςμοι

CAE/M1

II.

vs.

TTCT/FA/Originality/ Act2 → r(40) = - 0,46, p < 0.01

Επίςθσ, χαμθλι αρνθτικι ςυςχζτιςθ τθσ πρωτοτυπίασ CAE, με τθν Πρωτοτυπία
ςτθ 2θ δραςτθριότθτα τθσ εικονιςτικισ εκδοχισ του TTCT.
CAE/M3

Δ5.

vs.

TTCT/FA/Originality/Act2 → r(40) = - 0,40, p < 0.05

υςχετίςεισ μεταξφ των ζξι λεκτικϊν και των τριϊν εικονιςτικϊν

δραςτθριοτιτων TTCT ωσ προσ τθν Ευχζρεια και των τριϊν κριτθρίων του τεςτ CAE,
ζδειξαν ότι υπάρχει χαμθλι αρνθτικι ςυςχζτιςθ μεταξφ του ςυνολικοφ βακμοφ ςτθ
ςφνκεςθ και ςτο χρϊμα του τεςτ CAE και τθσ Ευχζρειασ ςτθ 2θ δραςτθριότθτα τθσ
εικονιςτικισ εκδοχισ του TTCT (Πίνακασ 26).
CAE/M1

vs.

TTCT/FA/Fluency/Act2 → r(40) = - 0,35, p < 0.05

CAE/M3

vs.

TTCT/FA/Fluency/Act2 → r(40) = - 0,31, p < 0.05

Δεν υπάρχουν ςυςχετίςεισ μεταξφ των άλλων μεταβλθτϊν.
Δ6.

Οι ςυςχετίςεισ μεταξφ των τριϊν δραςτθριοτιτων τθσ καλλιτεχνικισ

ζκφραςθσ και των βακμϊν των πζντε μακθμάτων ζδειξαν ότι υπάρχει χαμθλι
ςυςχζτιςθ μεταξφ τθσ 3θσ δραςτθριότθτασ (Xορόσ) με το μάκθμα τθσ γλϊςςασ. Για
όλεσ τισ άλλεσ μεταβλθτζσ δεν υπάρχει ςθμαντικι ςυςχζτιςθ (Πίνακασ 27).
CAE /Act3/"Dance"

Δ7.

vs.

Language

→

r(40) = 0,35, p < 0.05

Οι ςυςχετίςεισ μεταξφ των ςυνολικϊν βακμϊν Ευχζρειασ, Πρωτοτυπίασ, και

των ςυνολικϊν βακμϊν λεκτικϊν και εικονιςτικϊν δραςτθριοτιτων του τεςτ
δθμιουργικότθτασ με τουσ βακμοφσ ςτα πζντε μακιματα ξεχωριςτά, ζδειξαν ότι δεν
υπάρχει ςθμαντικι ςυςχζτιςθ μεταξφ των βακμϊν κάκε μακιματοσ ξεχωριςτά με
τθν Ευχζρεια, οφτε με τθν Πρωτοτυπία, ςτθ λεκτικι και ςτθν εικονιςτικι εκδοχι του
TTCT.

Δ8.

Δεν υπάρχουν ςυςχετίςεισ μεταξφ των τριϊν κριτθρίων τθσ καλλιτεχνικισ

ζκφραςθσ με κανζνα από τα πζντε μακιματα.
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Δ9.

Τπάρχει χαμθλι ςυςχζτιςθ μεταξφ των βακμϊν ςτο μάκθμα τθσ γλϊςςασ με

τθ 2θ και με τθν 6θ δραςτθριότθτα του TTCT, και τθσ γεωγραφίασ με τθν 6θ
δραςτθριότθτα ωσ προσ τθν Ευχζρεια.

Δ10.

Language

vs.

TTCT/VA/Fluency/Act2 → r(40) = 0,34, p < 0,05

Language

vs.

TTCT/VA/Fluency/Act6 → r(40) = 0,38, p < 0.05

Geography

vs.

TTCT /VA/Fluency/Act6 → r(40) = 0,33, p < 0.05

Δεν υπάρχει ςτατιςτικά ςθμαντικι ςυςχζτιςθ ωσ προσ τθν Πρωτοτυπία

μεταξφ των ζξι λεκτικϊν και των τριϊν εικονιςτικϊν δραςτθριοτιτων του TTCT και
των βακμϊν των πζντε μακθμάτων.

8. Συμπεράςματα - Συζήτηςη
Αρχικά, τα αποτελζςματα των ςυςχετίςεων οι ςχζςεισ μεταξφ των τριϊν
βαςικϊν μεταβλθτϊν, δθλαδι μεταξφ Δθμιουργικότθτασ και Καλλιτεχνικισ
Ζκφραςθσ, κακϊσ και Δθμιουργικότθτασ και Ακαδθμαϊκισ Επίδοςθσ, όπωσ
εμφανίηονται ςτον Πίνακα 22, ζδειξαν ότι δεν υπάρχει ςυςχζτιςθ μεταξφ των δφο
αυτϊν ςυγκρίςεων, γενικά. Ακόμθ, δεν υπάρχει ςυςχζτιςθ μεταξφ των βακμϊν
καμίασ από τισ τρεισ δοκιμαςίεσ ςτο τεςτ CAE ξεχωριςτά με τουσ βακμοφσ
Ευφράδειασ και Πρωτοτυπίασ, οφτε ςτα λεκτικά, αλλά οφτε και ςτα εικονιςτικά τεςτ
δθμιουργικότθτασ. Αυτό δείχνει ότι και θ ευφράδεια και θ πρωτοτυπία
επθρεάηονται ςε ςθμαντικό βακμό από παράγοντεσ που ςχετίηονται με το
περιεχόμενο και τθ δοκιμαςία. Ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθ κζςθ του Guilford ότι θ
δθμιουργικότθτα είναι γενικι ικανότθτα, ανεξάρτθτθ από το πεδίο και ελεφκερθ
από το περιεχόμενο. Αυτό, δθλϊνει ότι δεν επιτυγχάνεται μεταφορά διαμζςου των
διαφορετικϊν πεδίων. Γενικά, θ επίδοςθ των μακθτϊν των τριϊν τάξεων του
γυμναςίου βρζκθκε να ποικίλει ςαν λειτουργία του τφπου του τεςτ και του τφπου
τθσ δοκιμαςίασ. Οι βακμοί τουσ ςτθ Δθμιουργικότθτα και τθν αποκλίνουςα ςκζψθ,
όπωσ αντιπροςωπεφεται από τθν Ευφράδεια και τθν Πρωτοτυπία, δεν ςχετίηονται
ςθμαντικά με τουσ αντίςτοιχουσ βακμοφσ ςτθν Καλλιτεχνικι Ζκφραςθ. Οι μακθτζσ
που είχαν υψθλό βακμό ςτο ζνα τεςτ, δεν βακμολογικθκαν απαραίτθτα υψθλά και
ςτο άλλο τεςτ.
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Αντίκετα με τθν ζρευνα τθσ (Diakidoy, 2001), ςτα τεςτ τθσ καλλιτεχνικισ
ζκφραςθσ δεν υπιρχε ομοιότθτα με το τεςτ δθμιουργικότθτασ και αποκλίνουςασ
ςκζψθσ, οφτε ωσ προσ το περιεχόμενο, οφτε ωσ προσ τθ δοκιμαςία, αφοφ ςτο τεςτ
καλλιτεχνικισ Ζκφραςθσ, όςον αφορά το περιεχόμενο, οι δοκιμαςίεσ διεξιχκθςαν
όπωσ είναι φυςικό αποκλειςτικά με τθ χριςθ εικόνων και όχι λεκτικά. Παρά το ότι
ςτθν παροφςα ζρευνα χρθςιμοποιιςαμε και τουσ δφο τφπουσ του TTCT, δθλαδι
λεκτικό και εικονιςτικό, ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ του εικονιςτικοφ, το τεςτ
δθμιουργικότθτασ απαιτοφςε μζςα ςτισ εικονιςτικζσ δοκιμαςίεσ, εκτόσ από τα
ςχζδια, και ζναν τίτλο ςχετικό με το εκάςτοτε ςχζδιο. τθν περίπτωςθ που ο
μακθτισ είχε ςχζδιο όμωσ δεν είχε τίτλο, ο βακμόσ του ιταν 0 και ςτθν Ευφράδεια
και ςτθν Πρωτοτυπία. Εδϊ, μάλλον το τεςτ δθμιουργικότθτασ δεν δίνει ζμφαςθ
ςχεδόν κακόλου ςτθν εικόνα, απλά ςτοχεφει ςτθν εφρεςθ όςο το δυνατόν
περιςςοτζρων και πιο πρωτότυπων τίτλων, για τθ αποτίμθςθ τθσ Ευφράδειασ και
τθσ Πρωτοτυπίασ, κάτι που από μόνο του κα ιταν αρκετό για βακμολόγθςθ, χωρίσ
κακόλου τθ χριςθ εικόνασ (κατά μία ζννοια, αυτό κα μποροφςε να βρει
ανταπόκριςθ ίςωσ ςτθν εννοιολογικι τζχνθ, αφοφ, θ ζννοια είναι αρκετι και όχι
αυτό κακ’ εαυτό το παραγόμενο ζργο, μορφολογικά, ωσ εικόνα).
Επίςθσ, υπιρχε αντιςτοιχία ςτον αρικμό των δοκιμαςιϊν. Σο περιεχόμενο
του CHT ιταν πολφ ςχετικό με το περιεχόμενο των δοκιμαςιϊν του TTCT, δθλαδι
ςτο ηθτοφμενο τθσ κάκε δοκιμαςίασ (π.χ. κάνω ερωτιςεισ, μαντεφω αιτίεσ, κλ.), κάτι
που δεν μποροφςε και δεν υπιρχε επιδίωξθ να ςυμβεί ςτο τεςτ Καλλιτεχνικισ
Ζκφραςθσ.
Όςον αφορά τα κριτιρια, τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι δεν υπάρχει ςυςχζτιςθ
μεταξφ του κάκε ζνα από τα τρία κριτιρια του CAE (ςφνκεςθ, χρϊμα και
πρωτοτυπία) και των βακμϊν ςτθν Ευφράδεια και τθν Πρωτοτυπία, και ςτα λεκτικά,
αλλά και ςτα εικονιςτικά τεςτ. Τπάρχει μάλιςτα μία τάςθ, όχι ςτατιςτικά ςθμαντικι
για αρνθτικι ςυςχζτιςθ μεταξφ τθσ ςφνκεςθσ με τθν Ευφράδεια και με τθν
Πρωτοτυπία ςυνολικά και μεταξφ τθσ ςφνκεςθσ και του ςυνολικοφ βακμοφ ςτισ
εικονιςτικζσ δοκιμαςίεσ. Θ ίδια τάςθ υπάρχει και μεταξφ των βακμϊν ςτθν
πρωτοτυπία ςτθν Καλλιτεχνικι Ζκφραςθ και τθσ ςυνολικισ Ευφράδειασ και
Πρωτοτυπίασ, κακϊσ και με το ςφνολο των εικονιςτικϊν δοκιμαςιϊν ςτο τεςτ
δθμιουργικότθτασ. Αυτι θ τάςθ για αρνθτικι ςυςχζτιςθ δεν παρατθρείται μεταξφ
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κανενόσ από τα τρία κριτιρια CAE με το ςφνολο των λεκτικϊν δοκιμαςιϊν
δθμιουργικότθτασ. Επίςθσ δεν παρατθρείται ςε καμία ςυςχζτιςθ του χρϊματοσ με
τθν Ευφράδεια και τθν Πρωτοτυπία, οφτε ςτισ λεκτικζσ, οφτε και ςτισ εικονιςτικζσ
δοκιμαςίεσ δθμιουργικότθτασ.
υςχετίςεισ μεταξφ των ζξι λεκτικϊν και των τριϊν εικονιςτικϊν
δραςτθριοτιτων ςτο TTCT ξεχωριςτά, με τθ ςφνκεςθ, το χρϊμα και τθν πρωτοτυπία
ςτο τεςτ CAE, όςον αφορά τθν Ευφράδεια, αλλά και τθν Πρωτοτυπία, όπωσ
φαίνεται ςτουσ Πίνακεσ 28 και 29, αντίςτοιχα, ζδειξαν ότι υπάρχει ςτατιςτικά
ςθμαντικι, χαμθλι αρνθτικι ςυςχζτιςθ μεταξφ τθσ ςφνκεςθσ, και τθσ πρωτοτυπίασ
ςτο τεςτ CAE με τθ 2θ εικονιςτικι δραςτθριότθτα του TTCT (χεδιαςμόσ Εικόνων),
όςον αφορά τθν Πρωτοτυπία, αλλά και τθν Ευφράδεια. Αυτό, δεν ςυνζβθ με το
χρϊμα, αλλά και με καμία άλλθ από τισ εικονιςτικζσ δραςτθριότθτεσ του TTCT.
τθν πραγματικότθτα, υπάρχει τεράςτια απόςταςθ μεταξφ των κριτθρίων
βακμολόγθςθσ ςτισ εν λόγω μεταβλθτζσ, κακϊσ θ ςφνκεςθ και θ πρωτοτυπία ςτο
τεςτ CAE αποτελοφν κριτιρια εικονιςτικά, ενϊ ο βακμόσ ςτθ 2 θ εικονιςτικι
δραςτθριότθτα του TTCT βακμολογεί εννοιολογικά διαφορετικζσ ιδζεσ για λφςεισ
ςτο ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα, το οποίο ιταν από κάποιεσ αποςπαςματικζσ γραμμζσ,
να φτιάξουν ολοκλθρωμζνα ςχζδια, 10 ςτον αρικμό, και να δϊςουν ζναν τίτλο. Οι
λφςεισ όμωσ αυτζσ, δεν ςχετίηονται με ανάλογεσ λφςεισ ςτο τεςτ Καλλιτεχνικισ
Ζκφραςθσ, για τουσ λόγουσ ότι: 1) Σα ςχζδια είναι γραμμικά και δεν υπάρχει ςχζςθ
με το χρϊμα. 2) Δεν βακμολογείται θ πρωτοτυπία των ιδεϊν ωσ προσ τθν εικόνα,
αλλά, ωσ προσ τον τίτλο, και 3) Θ Ευφράδεια αφορά επίςθσ τθ ςυμπλιρωςθ των
τίτλων, ενϊ υπιρχαν εικόνεσ χωρίσ τίτλο, κατ’ εξακολοφκθςθ και θκελθμζνα από
τουσ μακθτζσ, παρά τισ οδθγίεσ για επίδοςθ τίτλων. Μπορεί να υπιρξαν ςχζδια
πολφ ευρθματικά, πρωτότυπα και με καλι ςφνκεςθ (καλλιτεχνικά), κάτι που
ανταμείφκθκε ςτο τεςτ καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ, που όμωσ, ζλαβαν βακμό 0 ςτο
τεςτ δθμιουργικότθτασ.
ε

αντίκεςθ

με

τθν

ζρευνα

τθσ

(Diakidoy,

2001),

ςτθν

οποία

χρθςιμοποιικθκαν ακριβϊσ τα ίδια (Ευφράδεια, Πρωτοτυπία), ςτο τεςτ
Καλλιτεχνικισ Ζκφραςθσ, τα κριτιρια ιταν εντελϊσ διαφορετικά, και απολφτωσ
ςχετικά με το πεδίο των καλλιτεχνικϊν (φνκεςθ, Χρϊμα, Πρωτοτυπία). Κα
μποροφςαμε να ποφμε ότι ζνα κοινό κριτιριο μεταξφ του τεςτ δθμιουργικότθτασ
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και του τεςτ καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ υπιρχε, όςον αφορά τθν Πρωτοτυπία, που
όμωσ, αυτό αφορά τθ γενικότερθ εικόνα, και τθν οργάνωςθ κάποιων επί μζρουσ
ςτοιχείων μζςα ςτα ζργα, χωρίσ όμωσ απαραίτθτα μία ςειριακι μζτρθςθ
επαναλιψεων ενόσ ςυγκεκριμζνου ςτοιχείου, αφοφ ςτα καλλιτεχνικά ζργα θ
απόλυτθ ομοιότθτα είναι αδφνατθ. Παρ’ όλα αυτά, ςχετίηεται με τθν εννοιολογικι
πρωτοτυπία, αφοφ, εννοιολογικά εξεταηόμενθ, θ μορφι ςυνδζεται με τισ
εννοιολογικζσ διαφορζσ ςε μεγάλο βακμό.
Επί πλζον, θ απονομι τθσ βακμολογίασ ζγινε με τθ διαφοροποίθςθ των
εννοιϊν μζςα ςε μία κατθγορία και όχι ςτθν αλλαγι κατθγορίασ. Αυτό, το TTCT το
προζβλεπε, κακϊσ αρχικά περιελάμβανε εκτόσ από τισ απλζσ δοκιμαςίεσ
αποκλίνουςασ ςκζψθσ (ευφράδεια), και άλλεσ ικανότθτεσ λφςεωσ προβλθμάτων,
όπωσ τθν ευελιξία (Flexibility), θ οποία αναφζρεται ςτον αρικμό των διαφορετικϊν
κατθγοριϊν των ςχετικϊν απαντιςεων, κακϊσ και τθν εκπόνθςθ (Elaboration), θ
οποία αναφζρεται ςτο πλικοσ των λεπτομερειϊν μζςα ςτισ αποκρίςεισ (Torrance,
1990a). τθν παροφςα ζρευνα χρθςιμοποιικθκαν μόνο οι δφο κλίμακεσ
(Ευφράδεια, Πρωτοτυπία), με αποτζλεςμα μζςα ςτισ απαντιςεισ να υπάρχουν
απαντιςεισ που είναι μεν μοναδικζσ και μθ επαναλαμβανόμενεσ, όμωσ αφοροφν
τθν ίδια κατθγορία, κάτι που δίνει τθ δυνατότθτα ςτον μακθτι να δϊςει μεγάλο
αρικμό απαντιςεων, με μικρζσ όμωσ εννοιολογικζσ διαφορζσ. Οι απαντιςεισ από
διαφορετικζσ κατθγορίεσ, ιταν λιγότερεσ, κάτι που είναι φυςικό, με αποτζλεςμα, οι
μακθτζσ που ζδωςαν τζτοιου είδουσ απαντιςεισ, αν και ιδιαίτερα ευφάνταςτεσ και
πρωτότυπεσ, να παίρνουν μικρότερο βακμό.
Σα αποτελζςματα των ςυςχετίςεων όπωσ φαίνονται ςτον Πίνακα 26, μεταξφ
του ςυνολικοφ βακμοφ Ευχζρειασ και Πρωτοτυπίασ, κακϊσ και του βακμοφ ςτο
ςφνολο των λεκτικϊν και των εικονιςτικϊν δραςτθριοτιτων του TTCT με τουσ
βακμοφσ των πζντε μακθμάτων, ζδειξε επίςθσ ότι δεν υπάρχει καμία ςυςχζτιςθ
μεταξφ τουσ. Κι εδϊ παρατθρείται μία τάςθ για αρνθτικι ςυςχζτιςθ μεταξφ τθσ
Πρωτοτυπίασ ςτο TTCT με τουσ βακμοφσ όλων των μακθμάτων, κακϊσ επίςθσ και
μεταξφ του μακιματοσ τθσ Μουςικισ με το ςφνολο των δραςτθριοτιτων όςον
αφορά τθν Πρωτοτυπία, κακϊσ και με το ςυνολικό βακμό των λεκτικϊν, αλλά και
των εικονιςτικϊν δραςτθριοτιτων.
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Περαιτζρω ςυςχετίςεισ μεταξφ των ζξι λεκτικϊν και των τριϊν εικονιςτικϊν
δραςτθριοτιτων του TTCT, με τουσ βακμοφσ των πζντε μακθμάτων, όςον αφορά
τθν Ευφράδεια, ζδειξαν ότι υπάρχει ςθμαντικι, χαμθλι κετικι ςυςχζτιςθ μεταξφ
του μακιματοσ τθσ Γλϊςςασ με τισ λεκτικζσ Δραςτθριότθτεσ 2 (Μαντεφω Αιτίεσ) και
6 (Τποκετικι Κατάςταςθ), κακϊσ και μεταξφ του μακιματοσ τθσ Γεωγραφίασ με τθ
λεκτικι Δραςτθριότθτα 6 του τεςτ δθμιουργικότθτασ. Δεν υπάρχει καμία ανάλογθ
ςυςχζτιςθ, όςον αφορά τθν Πρωτοτυπία, αλλά οφτε και μεταξφ καμίασ από τισ
εικονιςτικζσ δραςτθριότθτεσ και των βακμϊν των πζντε μακθμάτων. Σο
αποτζλεςμα αυτό ζχει αρκετι ςυνάφεια με το ςκεπτικό ότι θ επίδοςθ ςτισ
ςυγκεκριμζνεσ δοκιμαςίεσ ςχετίηονται με τον χειριςμό τθσ γλϊςςασ, ςε ότι αφορά
τθν Ευχζρεια, λεκτικά. Ακόμθ, θ δραςτθριότθτα 6, προχποκζτει αρκετι φανταςία,
όμωσ και τισ λεκτικζσ ικανότθτεσ του μακθτι για να τθν εκφράςει, κάτι που κα
μποροφςε να ςχετιςτεί με το μάκθμα τθσ Γεωγραφίασ.
Αυτό είναι ςυναφζσ με τθν άποψθ επίδραςθσ ςτθν επίδοςθ παραγόντων
που ςχετίηονται με το πεδίο που εξετάηεται, κακϊσ και με τθ δραςτθριότθτα. Θ
βακμολόγθςθ των τριϊν πεδίων ζγινε ςτα ειδικά πλαίςια του κάκε ενόσ από αυτά,
και τα κριτιρια ιταν άςχετα από αυτά του τεςτ δθμιουργικότθτασ. Επίςθσ, και οι
βακμοί των ςχολικϊν μακθμάτων αντιπροςϊπευαν τθν επίδοςθ ςε διαφορετικό
περιεχόμενο και δοκιμαςίεσ, αφοφ ο βακμόσ ςχετίηεται απολφτωσ με το πεδίο του
κάκε μακιματοσ, όςον αφορά το περιεχόμενο, αλλά και το κριτιριο βακμολόγθςθσ.
Οι ςυςχετίςεισ μεταξφ των τριϊν δραςτθριοτιτων του τεςτ Καλλιτεχνικισ
Ζκφραςθσ και των βακμϊν των πζντε μακθμάτων ζδειξαν ότι υπάρχει μόνο μία
ςτατιςτικά ςθμαντικι μικρι κετικι ςυςχζτιςθ μεταξφ τθσ 3θσ Δραςτθριότθτασ του
τεςτ CAE (Χορόσ) και του βακμοφ ςτο μάκθμα τθσ γλϊςςασ. Αυτι θ 3 θ
Δραςτθριότθτα ςτο τεςτ Καλλιτεχνικισ Ζκφραςθσ ςχετίηεται με τθν ικανότθτα
αναπαράςταςθσ γνωςτϊν εικόνων, δθλαδι ςτθρίηεται περιςςότερο ςτθ μνιμθ,
παρά ςτθ φανταςία. Πικανόν να αντανακλά μία ικανότθτα ζκφραςθσ τθσ
προθγοφμενθσ γνϊςθσ, μνιμθσ και μάκθςθσ. Μοιάηει να αποκρίνεται περιςςότερο
ςε ιδιότθτεσ τθσ νοθμοςφνθσ, παρά τθσ δθμιουργικότθτασ, με τθν ζννοια τθσ
Ευφράδειασ και τθσ Πρωτοτυπίασ.
Σα αποτελζςματα ενιςχφουν τθν άποψθ τθσ επίδραςθσ των παραγόντων του
εκάςτοτε πεδίου, όςον αφορά το τεςτ, αλλά και τισ δραςτθριότθτεσ.
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Σο ότι το μάκθμα τθσ γλϊςςασ βρίςκει ςε κάποια επίπεδα ςυςχζτιςθ με τθν
επίδοςθ ςτθ δθμιουργικότθτα, αλλά και ςτθν καλλιτεχνικι ζκφραςθ, ίςωσ του δίνει
ζνα προνόμιο, ωσ το μάκθμα που κα μποροφςε να ςυνδζει κατά κάποιον τρόπο τισ
τρεισ εκφάνςεισ τθσ νοθτικισ διεργαςίασ των μακθτϊν, περιςςότερο από τα άλλα
μακιματα. Θ φπαρξθ αυτισ τθσ ςυςχζτιςθσ, αποκτά μεγαλφτερο ενδιαφζρον, αν
λθφκεί υπ’ όψιν ότι δεν υπάρχει ςυςχζτιςθ τθσ καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ με κανζνα
άλλο μάκθμα, ακόμθ οφτε με αυτό τθσ μουςικισ. Ακόμθ, δεν υπιρξε ςτατιςτικά
ςθμαντικι ςυςχζτιςθ των βακμϊν των πζντε μακθμάτων με κανζνα από τα τρία
κριτιρια αξιολόγθςθσ τθσ καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ, δθλαδι, τθ ςφνκεςθ, το χρϊμα
και τθν πρωτοτυπία. Θ ςφνδεςθ δθλαδι με το μάκθμα τθσ γλϊςςασ είναι πζραν των
επί μζρουσ μεκόδων τθσ καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ, αλλά, αφορά αποκλειςτικά το
είδοσ τθσ δοκιμαςίασ.
Ομοίωσ, το γεγονόσ ότι υπάρχουν ςυςχετίςεισ μεταξφ των μεταβλθτϊν κάκε
τεςτ, δείχνει μία αξιοπιςτία ωσ προσ τθ ςυνάφεια των δραςτθριοτιτων με το κζμα
του τεςτ.
το τεςτ Καλλιτεχνικισ Ζκφραςθσ, υπιρξε χαμθλι κετικι ςυςχζτιςθ μεταξφ
τθσ 1θσ δραςτθριότθτασ (αφθρθμζνθ ηωγραφικι) με τθ 2θ (U.F.O.) και τθν 3θ (Χορόσ),
όμωσ δεν υπιρξε μεταξφ 2θσ και 3θσ δραςτθριότθτασ. Κα μποροφςαμε να ποφμε ότι
αυτό είναι ςυναφζσ με τθν υπόκεςθ ότι το κζμα τθσ αφθρθμζνθσ ηωγραφικισ
περιλαμβάνει ςφνκεςθ, χρϊμα και πρωτοτυπία ανεξάρτθτα από τθ φανταςία ι τθ
μνιμθ. Μάλλον αντιπροςωπεφει μία γενικι ικανότθτα λφςεωσ προβλθμάτων, και
αιςκθτικοφ κριτθρίου, το οποίο μπορεί να είναι ςφμφωνο με τθν ικανότθτα που
απαιτείται για τθν επίδοςθ των δφο άλλων δραςτθριοτιτων. Σο ότι δεν υπάρχει
ςυςχζτιςθ μεταξφ τθσ 2θσ και τθσ 3θσ δραςτθριότθτασ πικανόν να φανερϊνει τθ
ςχετικι ανεξαρτθςία των κριτθρίων, ωσ προσ τισ απαιτιςεισ τθσ κάκε
δραςτθριότθτασ. Θ μία απαιτεί φανταςία και θ άλλθ καλι μνιμθ και ςχεδιαςτικι
ικανότθτα, προκειμζνου να απεικονίςει γνωςτζσ εικόνεσ.
Αντίκετα, υπιρξαν κετικζσ μζτριεσ ςυςχετίςεισ μεταξφ και των τριϊν
κριτθρίων, του τεςτ CAE, δθλαδι μεταξφ ςφνκεςθσ, χρϊματοσ και πρωτοτυπίασ, ςτο
ςφνολο των δραςτθριοτιτων, κάτι που δθλϊνει κατά κάποιον τρόπο τθν αξιοπιςτία
του τεςτ και τθ ςυνάφεια μεταξφ περιεχομζνου δραςτθριοτιτων και αντικειμζνου
του τεςτ.
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Και από τθ ςφγκριςθ μεταξφ των τριϊν κριτθρίων μζςα ςτισ τρεισ
δραςτθριότθτεσ, φαίνεται ότι και μζςα ςε κάκε δραςτθριότθτα υπάρχει ςυςχζτιςθ
των τριϊν κριτθρίων, ςφνκεςθσ, χρϊματοσ και πρωτοτυπίασ, μεταξφ τουσ. Αυτό
επίςθσ μάλλον δθλϊνει τθ ςυνάφεια μεταξφ του αντικειμζνου κάκε δραςτθριότθτασ
με τα τρία κριτιρια. Ακόμθ, μεταξφ των τριϊν δραςτθριοτιτων, θ ςφνκεςθ τθσ 1 θσ
ζχει ςθμαντικι χαμθλι ςυςχζτιςθ με το χρϊμα και τθν πρωτοτυπία τθσ 2 θσ, και με
το χρϊμα τθσ 3θσ. Αυτό ίςωσ δθλϊνει ότι ο τρόποσ που ςυνκζτουν τα διάφορα
ςτοιχεία ςτισ δφο πρϊτεσ δραςτθριότθτεσ ςτθρίηεται ςτθ φανταςία μάλλον και ςτθν
ικανότθτα λφςεωσ προβλθμάτων, και όχι ςτθ μνιμθ και τθ ςχεδιαςτικι ικανότθτα
που χρειάηεται για τθν τρίτθ, με τθν οποία ςχετίηεται μόνο ωσ προσ το χρϊμα,
κακϊσ και το χρϊμα είναι ςτοιχείο τθσ ςφνκεςθσ. Σο χρϊμα τθσ 1θσ δραςτθριότθτασ
ζχει ςυςχζτιςθ με το χρϊμα τθσ 2θσ και τθσ 3θσ, ενϊ δεν ζχει ςυςχζτιςθ με τθ
ςφνκεςθ και τθν πρωτοτυπία αυτϊν των δραςτθριοτιτων. Κι αυτό δείχνει ςυνάφεια
ωσ προσ αυτό το κριτιριο μεταξφ των τριϊν δραςτθριοτιτων, αφοφ το χρϊμα
λειτουργεί μάλλον ανεξάρτθτα από τισ γνωςτζσ εικόνεσ ι τισ φανταςτικζσ, αλλά, και
ανεξάρτθτα από τθν ικανότθτα λφςεωσ προβλθμάτων, ωσ μία ιδιότθτα που απαιτεί
περιςςότερο θ ςφνκεςθ και ιδιαίτερα ςτθ δθμιουργία ενόσ αφθρθμζνου ζργου,
αλλά, είναι περιςςότερο ενςτικτϊδθσ και υποκειμενικι, και ακόμθ, θ πρωτοτυπία
δεν είναι μία ιδιότθτα που αποδίδεται μζςω του χρϊματοσ, αλλά περιςςότερο
μζςω τθσ ςφνκεςθσ των ςτοιχείων, γενικότερα. Παρ’ όλα αυτά, τα τρία κριτιρια τθσ
2θσ δραςτθριότθτασ δεν ςχετίηονται με αυτά τθσ 3θσ, παρά μόνον θ πρωτοτυπία τθσ
2θσ δραςτθριότθτασ με το χρϊμα τθσ 3θσ.
Σο πιο προςδιοριςτικό χαρακτθριςτικό τθσ δθμιουργικότθτασ είναι θ
καινοτομία. Θ δθμιουργία ενόσ ζργου τζχνθσ, ακόμθ και ςτο επίπεδο του ςχολικοφ
μακιματοσ, προχποκζτει πρωτότυπθ και αυκεντικι δθμιουργία. Ανεξάρτθτα από το
αν το κζμα είναι δοςμζνο ι όχι, ο μακθτισ, καλείται να δθμιουργιςει τισ δικζσ του
προςωπικζσ εικόνεσ, κάνοντασ τθ δικι του, εντελϊσ προςωπικι επιλογι ωσ προσ το
ςυνδυαςμό των διαφόρων καλλιτεχνικϊν ςτοιχείων και των χρωμάτων, ακόμθ και
ςτο που κα δϊςει ζμφαςθ ψυχολογικά και εννοιολογικά. Με αυτά τα δεδομζνα, θ
καλλιτεχνικι ζκφραςθ εμπεριζχει τθν ζννοια τθσ δθμιουργικότθτασ, αφοφ, θ κάκε
εικόνα που δθμιουργεί ο μακθτισ είναι μία εντελϊσ νζα εικόνα, είτε προζρχεται
από τθ φανταςία του, είτε από τθν αναπαράςταςθ μορφϊν που ζχει ςυγκρατιςει
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ςτθ μνιμθ του. Αυτό είναι ςε ςυμφωνία με αρκετζσ προςεγγίςεισ τθσ δθμιουργικισ
ςκζψθσ ωσ αναλογία, όπωσ, ςτον οριςμό τθσ ενόραςθσ (μία ζκφανςθ τθσ
δθμιουργικότθτασ) ωσ αναλογίασ από τον (Wertheimer M. , 1991) «θ ανακάλυψθ
τθσ εφαρμοςιμότθτασ ενόσ υπάρχοντοσ ςχιματοσ ςε μία νζα κατάςταςθ», ι ςτθν
εξιγθςθ αρκετϊν καλλιτεχνικϊν και επιςτθμονικϊν επιτευγμάτων από τθν
αναλογικι μεταφορά από τον (Weisberg, 1993), ωσ «καταςτάςεισ ςτισ οποίεσ θ
πλθροφορία από μία προθγοφμενθ κατάςταςθ μεταφζρεται ςε μία νζα κατάςταςθ,
θ οποία είναι ανάλογθ με τθν παλαιά». Θ αναλογία βρίςκεται ακόμθ τθσ κεωρία τθσ
δθμιουργικότθτασ των «τριϊν διεργαςιϊν» του (Sternberg R. , 1985). ε αυτι τθν
παραγωγι εικόνων, υπάρχει μία διαβάκμιςθ πρωτοτυπίασ. Κάποιεσ εικόνεσ
δθμιουργοφν μεγαλφτερθ ζκπλθξθ από άλλεσ, μοιάηουν να ζχουν ζναν τρόπο
ςφνκεςθσ των ςτοιχείων τουσ λιγότερο γνωςτό ι να φανερϊνουν ζναν νζο τρόπο
κζαςθσ των πραγμάτων. Και όλο αυτό μζςα ςτο πλαίςιο τθσ αιςκθτικισ
ικανοποίθςθσ, δθλαδι του αρμονικοφ και ιςορροπθμζνου αποτελζςματοσ, του
αιςκιματοσ τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ εικόνασ.
Επίςθσ μεταξφ των βακμϊν των πζντε μακθμάτων υπάρχουν ςθμαντικζσ
μζτριεσ κετικζσ ςυςχετίςεισ, που, αν και μζτριεσ, δείχνουν επίςθσ κάποια ςυνάφεια
και αξιοπιςτία όςον αφορά τθν εκτίμθςθ τθσ επίδοςθσ μεταξφ των μακθμάτων ωσ
προσ το αντικείμενο τθσ ακαδθμαϊκισ επίτευξθσ. Σθν ίδια όμωσ ςτιγμι, αυτό μπορεί
να δθλϊνει και κάποια ςχετικι εξάρτθςθ των βακμϊν μεταξφ τουσ, που πικανόν να
οφείλεται ςτον τρόπο με τον οποίο γίνεται θ αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ των μακθτϊν
μζςα ςε όλα τα πεδία.
Όςον αφορά τισ μετριςεισ των υποκλιμάκων του τεςτ δθμιουργικότθτασ,
υπιρξε ςθμαντικι κετικι ςυςχζτιςθ μεταξφ ςυνολικοφ βακμοφ Ευφράδειασ και
Πρωτοτυπίασ (.55) δείχνει ςχετικι εξάρτθςθ μεταξφ των δφο αυτϊν μεταβλθτϊν. Σο
αποτζλεςμα ζρχεται ςε ςυμφωνία με τισ κριτικζσ ερευνθτϊν, -αναφζρονται ςτο
κεφάλαιο των μετριςεων τθσ δθμιουργικότθτασ-, που θ μελζτθ τουσ ζχει δείξει ότι
οι ςυντελεςτζσ ςυςχζτιςθσ μεταξφ Ευχζρειασ και Πρωτοτυπίασ (και Ευελιξίασ που
ςτθν παροφςα ζρευνα δεν υπάρχει) είναι τόςο υψθλοί, ϊςτε μόνο ζνασ βακμόσ κα
ιταν αρκετόσ και για τισ δφο αυτζσ υποκλίμακεσ. (Hocevar, D. , 1979b), (Dixon, J.,
1979), (Runco & Mraz, 1992), (Chase, 1985), (Treffinger, 1985).
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Δεν υπάρχει ςυςχζτιςθ μεταξφ του ςυνόλου των λεκτικϊν και του ςυνόλου
των εικονιςτικϊν δοκιμαςιϊν, αλλά και οφτε και ξεχωριςτά δθλαδι μεταξφ
Ευχζρειασ ςτισ λεκτικζσ – Ευχζρειασ ςτισ εικονιςτικζσ και Πρωτοτυπίασ ςτισ λεκτικζσ
– Πρωτοτυπίασ ςτισ εικονιςτικζσ. Αυτό δείχνει ότι οι λεκτικζσ και οι εικονιςτικζσ
δοκιμαςίεσ εξετάηουν διαφορετικζσ όψεισ τισ δθμιουργικότθτασ, όμωσ αυτό δεν ζχει
να κάνει με το αν οι αποκρίςεισ γίνονται μζςω εικόνασ ι λόγου, αφοφ και ςτισ δφο
περιπτϊςεισ αυτό που προςμετράται είναι θ λεκτικι απόκριςθ, αλλά με το ότι το
περιεχόμενο και το ηθτοφμενο των εικονιςτικϊν δοκιμαςιϊν διαφζρει από αυτό των
λεκτικϊν. Από τθν άλλθ όμωσ, υπάρχει ςθμαντικι ςυςχζτιςθ μεταξφ του ςυνόλου
Ευχζρειασ με το ςφνολο τθσ Πρωτοτυπίασ, αλλά και μεταξφ Ευχζρειασ –
Πρωτοτυπίασ ςτισ λεκτικζσ, και Ευχζρειασ – Πρωτοτυπίασ ςτισ εικονιςτικζσ. Αυτό
είναι αποτζλεςμα τθσ υψθλισ ςυςχζτιςθσ μεταξφ των δφο μεταβλθτϊν. Αυτό
επθρεάηει και τον ςυνολικό βακμό Ευχζρειασ, κακϊσ και τον ςυνολικό βακμό
Πρωτοτυπίασ, οι οποίοι, δεν παρουςιάηουν ςυςχζτιςθ με τθν Πρωτοτυπία και τθν
Ευχζρεια αντίςτοιχα ςτισ λεκτικζσ δραςτθριότθτεσ, όμωσ παρουςιάηουν ςυςχζτιςθ
ςτισ εικονιςτικζσ αντίςτροφα: δθλαδι το ςφνολο τθσ Πρωτοτυπίασ ζχει ςυςχζτιςθ
με τθν Ευχζρεια των εικονιςτικϊν, και το ςφνολο τθσ Ευχζρειασ ζχει ςυςχζτιςθ με
τθν Πρωτοτυπία των εικονιςτικϊν. Γενικότερα τα αποτελζςματα του TTCT δείχνουν
αρχικά ότι υπάρχει μια υψθλι ςυςχζτιςθ μεταξφ Ευχζρειασ και Πρωτοτυπίασ, ότι οι
λεκτικζσ διαφζρουν ςθμαντικά από τισ εικονιςτικζσ δραςτθριότθτεσ ωσ προσ το
περιεχόμενο και ωσ προσ το ηθτοφμενο, αν και οι δφο γίνονται με τρόπο που
απαιτοφν λεκτικι απόκριςθ, και τζλοσ, αφ’ ετζρου, οι εικονιςτικζσ είναι αυτζσ που
επθρεάηουν το ςφνολο των βακμϊν ωσ προσ τθν Ευχζρεια, αλλά και ωσ προσ τθν
Πρωτοτυπία. Εξετάηοντασ τα πρωτόκολλα των απαντιςεων των μακθτϊν, βλζπουμε
ότι οι βακμοί ςτθν Πρωτοτυπία εξαρτϊνται κατά πολφ από τουσ βακμοφσ ςτθν
Ευχζρεια.
Οι ςυςχετίςεισ μεταξφ των βακμϊν των ζξι λεκτικϊν δραςτθριοτιτων ωσ
προσ τθν πρωτοτυπία παρουςίαςαν ςθμαντικι ςυςχζτιςθ μόνο μεταξφ δφο
δραςτθριοτιτων, τθσ 3θσ (μαντεφω ςυνζπειεσ) με τθν 5θ (υποκετικι κατάςταςθμαντεφω ςυνζπειεσ), κάτι που ζχει λογικι εξιγθςθ, αφοφ και ςτισ δφο αυτζσ
δραςτθριότθτεσ το περιεχόμενο και οι απαιτιςεισ απόκριςθσ είναι πολφ κοντά. Οι
υπόλοιπεσ δοκιμαςίεσ διαφζρουν και ωσ προσ το περιεχόμενο και ωσ προσ το
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ηθτοφμενο από τουσ μακθτζσ. Αυτά τα αποτελζςματα από τισ ςυςχετίςεισ ςε
επίπεδο δοκιμαςίασ δείχνουν τθν επίδραςθ των παραγόντων που ςχετίηονται με το
περιεχόμενο και το ηθτοφμενο τθσ δοκιμαςίασ ςτθν επίδοςθ όςον αφορά τθν
πρωτοτυπία.
Όμωσ, ωσ προσ τθν Ευχζρεια όμωσ, υπιρξαν ςθμαντικζσ ςυςχετίςεισ μεταξφ
των ζξι λεκτικϊν δραςτθριοτιτων, και αυτό πικανόν να δθλϊνει ότι θ Ευχζρεια δεν
επθρεάηεται από το ιδιαίτερο περιεχόμενο και τα ηθτοφμενα των δοκιμαςιϊν.
τισ τρεισ εικονιςτικζσ δραςτθριότθτεσ δεν υπιρξε ςυςχζτιςθ μεταξφ τουσ ωσ
προσ τθν Πρωτοτυπία, όμωσ ωσ προσ τθν Ευχζρεια υπιρξε ςθμαντικι ςυςχζτιςθ
μεταξφ τθσ 2θσ (ςχεδιαςμόσ εικόνων) και τθσ 3θσ δραςτθριότθτασ (γραμμζσ), κι αυτό
είναι λογικό αφοφ οι δφο αυτζσ δραςτθριότθτεσ ζχουν κοινό ηθτοφμενο (δθλαδι τθ
ςυμπλιρωςθ θμιτελϊν ςχθμάτων ςτθ 2θ και τθ ςυμπλιρωςθ παράλλθλων γραμμϊν
ςτθν 3θ). Θ 1θ δοκιμαςία δεν αφινει περικϊριο ςτθν Ευχζρεια, αφοφ απαιτεί μία
και μόνο απόκριςθ. Σα αποτελζςματα και των τριϊν εικονιςτικϊν δραςτθριοτιτων
είναι ςυναφι με τα αποτελζςματα των ζξι λεκτικϊν, αφοφ μαηί δθλϊνουν τθν
επίδραςθ του τφπου τθσ δραςτθριότθτασ ωσ προσ το περιεχόμενο και ωσ προσ το
ηθτοφμενο.
Οι ςυςχετίςεισ μεταξφ Πρωτοτυπίασ και Ευχζρειασ μζςα ςτισ ζξι λεκτικζσ
δοκιμαςίεσ παρουςιάηουν ποικιλία. ε κάποιεσ δραςτθριότθτεσ θ Πρωτοτυπία
παρουςιάηει ςθμαντικι μζτρια ςυςχζτιςθ, ςε κάποιεσ άλλεσ ςθμαντικι χαμθλι
ςυςχζτιςθ και ςε κάποιεσ άλλεσ καμία ςυςχζτιςθ. Κάτι ανάλογο ςυμβαίνει και ςτισ
εικονιςτικζσ δοκιμαςίεσ. τθν 1θ δραςτθριότθτα υπάρχει απόλυτθ ταφτιςθ, αφοφ θ
εικόνα είναι μόνο 1, οπότε θ Ευχζρεια και θ Πρωτοτυπία περίπου αποτελοφν μία
μζτρθςθ. Αυτό δθμιουργεί ερωτθματικά για τθ χρθςιμότθτα αυτισ τθσ εικονιςτικισ
δοκιμαςίασ. Θ Πρωτοτυπία ςτθ 2θ δραςτθριότθτα ζχει ςθμαντικι κετικι ςυςχζτιςθ
με τθν Ευχζρεια ςτθ 2θ και τθν 3θ δραςτθριότθτα, όμωσ θ 3θ δεν παρουςιάηει
ςυςχζτιςθ με καμίαν άλλθ. Αυτό πικανόν να ζχει ςχζςθ με τον αρικμό των
ηθτοφμενων απαντιςεων, κακϊσ ςτθ 2θ είναι 10, ενϊ ςτθν 3θ είναι 30 ο μζγιςτοσ
αρικμόσ των απαντιςεων που απαιτοφνται. Ελάχιςτοι μακθτζσ απάντθςαν και τισ
30 απαντιςεισ τθσ 3θσ δραςτθριότθτασ, και άλλοι, ενϊ απάντθςαν ωσ προσ τθν
εικόνα, δεν ζδωςαν τίτλο, οπότε οι απαντιςεισ τουσ δεν ζδωςαν βακμό.
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υμπεραςματικά, τα αποτελζςματα αυτισ τθσ μελζτθσ δείχνουν τθν
επίδραςθ των παραγόντων που αφοροφν το ιδιαίτερο πεδίο, όςον αφορά τθν
αποκλίνουςα ςκζψθ και τθ δθμιουργικι επίδοςθ. Όμωσ, θ ζλλειψθ ςυςχζτιςθσ των
αποτελεςμάτων του TTCT με τα αποτελζςματα ςτο τεςτ καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ,
ζνα πεδίο που εξ’ οριςμοφ προχποκζτει τθ δθμιουργικότθτα, κακϊσ και με τα
αποτελζςματα τθσ ακαδθμαϊκισ επίδοςθσ, δθλϊνουν τθν ανάγκθ χρθςιμοποίθςθσ
και αυτισ τθσ πλευράσ τθσ νόθςθσ, προκειμζνου το τεςτ δθμιουργικότθτασ να
ενιςχυκεί ωσ προσ τθν προβλεπτικι του ιςχφ. Σα ςυγκεκριμζνα αποτελζςματα
ενιςχφουν τθν εκφραςμζνθ άποψθ ότι θ δθμιουργικότθτα είναι μία ιδιαίτερα
πολφπλοκθ νοθτικι ικανότθτα ι χαρακτθριςτικό, και υπάρχουν πλευρζσ, οι οποίεσ
δεν ζχουν λθφκεί υπ’ όψιν ςε ικανοποιθτικό βακμό. Θ καλλιτεχνικι ζκφραςθ
μπορεί να αποτελζςει μία πολφ ςθμαντικι πθγι πλθροφοριϊν, όςον αφορά το
δθμιουργικό δυναμικό των μακθτϊν.
Ακόμθ, θ χαμθλι ςυςχζτιςθ τθσ καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ με τθν ακαδθμαϊκι
επίδοςθ, όπωσ αυτι εκφράηεται μζςα από τουσ βακμοφσ των πζντε μακθμάτων,
δείχνουν επίςθσ ότι υπάρχει μία απόςταςθ ωσ προσ τα κριτιρια βακμολόγθςθσ,
λαμβάνοντασ υπ’ όψιν βζβαια και τον αρκετά υψθλό βακμό υποκειμενικότθτασ,
αλλά και τθν επίδραςθ του περιβάλλοντοσ και τθσ προθγοφμενθσ γνϊςθσ, και ςτουσ
δφο αυτοφσ τομείσ.
Σα ευριματα τθσ παροφςασ μελζτθσ, εξυπθρετοφν ςτο να τονίςουν ότι τα
υπάρχοντα

τεςτ

δθμιουργικότθτασ

προςεγγίηουν

με

μερικό

τρόπο

τθ

δθμιουργικότθτα, αφοφ αυτό που διερευνοφν είναι θ αποκλίνουςα ςκζψθ και θ
πρωτοτυπία ωσ προσ τθ λεκτικι τουσ επεξεργαςία, αφινοντασ ακάλυπτθ μία εξίςου
ςθμαντικι πλευρά τθσ νοθτικισ λειτουργίασ, που ιδιαίτερα ςχετίηεται με τθ
δθμιουργικότθτα, όπωσ είναι αυτι τθσ εικονιςτικισ ςκζψθσ. Όπωσ ο λόγοσ, ζτςι και
θ εικόνα δεν αντανακλοφν παρά πλευρζσ τθσ ανκρϊπινθσ νόθςθσ, και αν κα κζλαμε
να μετριςουμε τθ δθμιουργικότθτα ςε όλεσ τθσ τισ εκφάνςεισ, δεν κα μποροφςαμε
να αγνοιςουμε τον ζναν από αυτοφσ τουσ δφο κεμζλιουσ λίκουσ αυτισ τθσ νοθτικισ
ικανότθτασ.
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9. Μελλοντική Έρευνα
Ωσ μελλοντικι ζρευνα προτείνουμε, τθ δθμιουργία ενόσ ςυνδυαςτικοφ τεςτ,
το οποίο κα περιλαμβάνει τισ αρχζσ και τα κριτιρια ενόσ τεςτ όπωσ το Torrance Test
of Creative Thinking, το οποίο ερευνά τθν αποκλίνουςα ςκζψθ και τθ
δθμιουργικότθτα μζςα από τθν κατά βάςθ λεκτικι επίδοςθ, με ζνα άλλο τεςτ
καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ, το οποίο κα χρθςιμοποιεί κριτιρια όπωσ αυτά που
χρθςιμοποιικθκαν ςτθν παροφςα ζρευνα, ι παραλλαγζσ αυτϊν, αλλά πάντωσ με τισ
αρχζσ τθσ αιςκθτικισ, όπωσ π.χ. θ αναπαραςτατικι ςχεδιαςτικι ικανότθτα, θ
εικονιςτικι ευχζρεια, το προςωπικό φφοσ, κ.ά., με τθ δθμιουργία εικόνασ,
ανεξάρτθτθσ από τον τίτλο. Κάτι τζτοιο κα ζδινε τθ δυνατότθτα προςζγγιςθσ και
άλλων όψεων τθσ δθμιουργικότθτασ, που ςχετίηεται επίςθσ με τθν εικονιςτικι
αποκλίνουςα ςκζψθ, όμωσ και με τθν ικανότθτα επιλογισ και οργάνωςθσ τθσ
πλθροφορίασ, με τρόπον ϊςτε να αποδίδει τθ δθμιουργία μίασ εντελϊσ νζασ και
προςωπικισ οντότθτασ, που όμωσ, αποκρίνεται ςε κεμελιϊδεισ και παγκόςμιεσ
αξίεσ τθσ αιςκθτικισ ευχαρίςτθςθσ. Κάτι τζτοιο κα αντανακλοφςε τθν αποκλίνουςα,
αλλά και τθ ςυγκλίνουςα εικονιςτικι ςκζψθ, και ακόμθ, ςτοιχεία τθσ
προςωπικότθτασ, αναλυτικισ και ςυνκετικισ ςκζψθσ, νόθςθσ και ςυναιςκιματοσ.
Σο τμιμα του τεςτ που αφορά τθν καλλιτεχνικι ζκφραςθ, κα πρζπει να
προςαρμοςτεί ςτα αναπτυξιακά ςτάδια, τα οποία επίςθσ υπάρχουν ωσ προσ τθν
οργάνωςθ μιασ εικόνασ, τα οποία ζχουν ερευνθκεί ςε ικανοποιθτικό βακμό. Ακόμθ,
τζτοια τεςτ κα μποροφςαν να εφαρμόηονται μετά από ζνα διάςτθμα βαςικισ
εξάςκθςθσ ςτο ςχολικό πλαίςιο, μζςα ςτισ τάξεισ του ςχολείου, όςον αφορά τθ
χριςθ των απαραίτθτων υλικϊν, ϊςτε να αντιμετωπιςτοφν ηθτιματα όπωσ αυτά τθσ
προθγοφμενθσ γνϊςθσ, τθσ θλικίασ και του περιβάλλοντοσ. Ακόμθ, κα προτείναμε
μία επαναλθπτικι ζρευνα, ι ζρευνεσ ςε διαφορετικζσ χρονικζσ αποςτάςεισ, ϊςτε
να ελεγχκεί θ βελτίωςθ τθσ δθμιουργικισ επίδοςθσ γενικότερα. Μια τζτοια
προςζγγιςθ, κα ανζπτυςςε τθν αναηιτθςθ ενότθτασ μεταξφ των διαφόρων όψεων
τθσ επίδοςθσ των μακθτϊν, κακϊσ κα διερευνά τα κοινά ςθμεία και αναφορζσ
μεταξφ διαφορετικϊν φαινομενικά λειτουργιϊν, όπωσ αυτζσ ανακλϊνται από τθν
επίδοςθ ςτα διαφορετικά πεδία, κάτι που κα οδθγοφςε ςτθν αντιμετϊπιςθ του
μακθτι ωσ ςφνκετθ ολότθτα και όχι ωσ ςυνενωμζνα ετερόκλθτα τμιματα.
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Παράρτημα Πινάκων
Πίνακασ 2
Μζςοσ όροσ, τυπική απόκλιςη και κφρτωςη των βαςικών μεταβλητών του TTCT
M
SD
TTCT Total Fluency
53,42
10,696
TTCT Total Originality
85,43
8,458
TTCT total VA
54,95
9,353
TTCT total FA
83,62
13,513
TTCT VA Fluency
28,10
12,545
TTCT FA Fluency
78,92
14,425
TTCT VA Originality
82,05
9,449
TTCT FA Originality
88,25
14,726

N
40
40
40
40
40
40
40
40

Skewness
-,154
-1,046
,369
-1,885
,973
-1,499
-,677
-1,574

Πίνακασ 2
Συςχετίςεισ μεταξφ βαςικών μεταβλητών του TTCT
TTCT Total
TTCT Total
TTCT
Originality
VA
Total FA
TTCT Total
,553**
,631**
,711**
Fluency
TTCT Total
,427**
,764**
Originality
TTCT Total
,071
VA
TTCT Total
FA
TTCT VA
Fluency
TTCT FA
Fluency
TTCT VA
Originality

TTCT VA
Fluency
,766**

TTCT FA
Fluency
,826**

TTCT VA
Originality
,217

TTCT FA
Originality
,501**

,261

,598**

,489**

,824**

,895**

,160

,796**

,427**

,152

,929**

-,084

,932**

,270

,444**

,016

-,064

,732**
-,090

*p<,05 **p<,01 ***p<,001

Πίνακασ 3
Συςχετίςεισ μεταξφ βαςικών μεταβλητών του TTCT
M
TTCT/VA/Fluency/Act1
27,70
TTCT/VA/Fluency/Act2
25,82
TTCT/VA/Fluency/Act3
31,32
TTCT/VA/Fluency/Act4
33,35
TTCT/VA/Fluency/Act5
29,05
TTCT/VA/Fluency/Act6
21,28

SD
13,595
13,793
15,593
15,253
19,065
13,386

N
40
40
40
40
40
40

Skewness
,392
,464
,344
,696
1,813
1,297

Πίνακασ 4
Συςχετίςεισ μεταξφ των 6 λεκτικών δραςτηριοτήτων του TTCT, ωσ προσ το Fluency (VA/Fl/Act1-Act2-Act3Act4-Act5-Act6)
TTCT/VA/
TTCT/VA/
TTCT/VA/Flue TTCT/VA/Fluency/ TTCT/VA/Fluenc
Fluency/Act2
Fluency/Act3
ncy/Act4
Act5
y/Act6
TTCT/VA/Fluency/
,528**
,662**
,564**
,659**
,638**
Act1
TTCT/VA/Fluency/
,722**
,680**
,634**
,518**
Act2
TTCT/VA/Fluency/
,725**
,609**
,608**
Act3
TTCT/VA/Fluency/
,647**
,513**
Act4
TTCT/VA/Fluency/
,700**
Act5
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*p<,05 **p<,01 ***p<,001

Πίνακασ 5
Μζςοσ όροσ, τυπική απόκλιςη και κφρτωςη των βαθμών των τριών εικονιςτικών δραςτηριοτήτων, ωσ προσ το
Fluency
M
SD
N
Skewness
TTCT/FA/Fluency_Act1
97,50
15,811
40
-6,325
TTCT/FA/Fluency_Act2
85,75
19,466
40
-1,096
TTCT/FA/Fluency_Act3
53,60
22,382
40
,519

Πίνακασ 3
Συςχετίςεων μεταξφ των 3 εικονιςτικών δραςτηριοτήτων του Torrance Test of Creative Thinking, ωσ προσ το
Fluency (FA_Fl_Act1-Act2-Act3):
TTCT FA Fluency Act2
TTCT FA Fluency Act3
TTCT/FA/Fluency/Act1
,298
,222
TTCT/FA/Fluency/Act2
,453**
*p<,05 **p<,01 ***p<,001

Πίνακασ 4
Μζςοσ όροσ, τυπική απόκλιςη και κφρτωςη μεταξφ των ζξι λεκτικών δραςτηριοτήτων, ωσ προσ το Originality
M
SD
N
Skewness
TTCT VA Originality Act1
56,25
20,215
40
1,034
TTCT VA Originality Act2
95,00
18,947
40
-4,107
TTCT VA Originality Act3
98,75
7,906
40
-6,325
TTCT VA Originality Act4
83,75
23,717
40
-,777
TTCT VA Originality Act5
63,75
22,610
40
1,048
TTCT VA Originality Act6
95,00
15,191
40
-2,772

Πίνακασ 5
Συςχετίςεισ μεταξφ των ζξι λεκτικών δραςτηριοτήτων, που αφοροφν το Originality (VA/Or/Act1-Act2-Act3Act4-Act5-Act6L:
TTCT VA
TTCT VA
TTCT VA
TTCT VA
TTCT VA
Originality Act2
Originality Act3
Originality Act4
Originality Act5
Originality Act6
TTCT VA
,084
,050
,084
,088
,104
Originality Act1
TTCT VA
-,043
,100
,165
,134
Originality Act2
TTCT VA
,231
,099
,480**
Originality Act3
TTCT VA
-,051
,125
Originality Act4
TTCT VA
,205
Originality Act5
*p<,05 **p<,01 ***p<,001

Πίνακασ 6
Μζςοσ όροσ, τυπική απόκλιςη και κφρτωςη των βαθμών των 6 λεκτικών δραςτηριοτήτων, ωσ προσ το
Originality και των 6 λεκτικών ωσ προσ το Fluency
M
SD
N
Skewness
TTCT VA Originality Act1
56,25
20,215
40
1,034
TTCT VA Originality Act2
95,00
18,947
40
-4,107
TTCT VA Originality Act3
98,75
7,906
40
-6,325
TTCT VA Originality Act4
83,75
23,717
40
-,777
TTCT VA Originality Act5
63,75
22,610
40
1,048
TTCT VA Originality Act6
95,00
15,191
40
-2,772
TTCT VA Fluency Act1
27,70
13,595
40
,392
TTCT VA Fluency Act2
25,82
13,793
40
,464
TTCT VA Fluency Act3
31,32
15,593
40
,344
TTCT VA Fluency Act4
33,35
15,253
40
,696
TTCT VA Fluency Act5
29,05
19,065
40
1,813
TTCT VA Fluency Act6
21,28
13,386
40
1,297
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Πίνακασ 7
Συςχετίςεισ μεταξφ των 6 λεκτικών δραςτηριοτήτων που αφοροφν το Fluency και των 6 λεκτικών
δραςτηριοτήτων που αφοροφν το Originality (VA/Fl - VA/Or):
TTCT VA Fl/cy
TTCT VA
TTCT VA
TTCT VA
TTCT VA
Act1
Fl/cy Act2
Fl/cy Act3
Fl/cy Act4
Fl/cy Act5
TTCT VA Or/ty Act1
,366*
,248
,359*
,425**
,335*
TTCΣ VA Or/ty Act2
,233
,374*
,244
,126
,164
TTCT VA Or/ty Act3
,175
,068
,118
,121
,111
TTCT VA Or/ty Act4
,330*
,285
,087
,317*
,325*
TTCT VA Or/ty Act5
,210
-,017
-,075
-,011
,013
TTCT VA Or/ty Act6
,235
,008
,245
,196
,169

TTCT VA Fl/cy
Act6
,349*
,122
,100
,115
,051
,259

*p<,05 **p<,01 ***p<,001

Πίνακασ 8
Μζςοσ όροσ, τυπική απόκλιςη και κφρτωςη των βαθμών των 3 εικονιςτικών δραςτηριοτήτων, ωσ προσ το
Originality και των 3 εικονιςτικών ωσ προσ το Fluency
M
SD
N
Skewness
TTCT/FA/Originality/Act1
97,50
15,811
40
-6,325
TTCT/FA/Originality/Act2
86,25
22,610
40
-1,048
TTCT/FA/Originality/Act3
81,25
27,003
40
-1,044
TTCT/FA/Fluency/Act1
97,50
15,811
40
-6,325
TTCT/FA/Fluency/Act2
85,75
19,466
40
-1,096
TTCT/FA/Fluency/Act3
53,60
22,382
40
,519

Πίνακασ 9
Συςχετίςεισ μεταξφ των 3 εικονιςτικών δραςτηριοτήτων Fluency και των 3 εικονιςτικών δραςτηριοτήτων
Originality (FA/Fl/Act1,2,3 – FA/Or_/Act1,2,3)
TTCT /FA/Originality/Act1
TTCT/ FA/Originality/Act2
TTCT /FA/Originality/Act3

TTCT FA Fluency Act1
1,000**
,260
,188

TTCT FA Fluency Act2
,298
,912**
,113

TTCT FA Fluency Act3
,222
,490**
,157

*p<,05 **p<,01 ***p<,001

Πίνακασ 10
Μζςοσ όροσ, τυπική απόκλιςη και κφρτωςη των ζξι λεκτικών, και των τριών εικονιςτικών δραςτηριοτήτων,
ωσ προσ την Ευχζρεια
M
SD
N
Skewness
TTCT/FA/Fluency/Act1
TTCT/FA/Fluency/Act2
TTCT/FA/Fluency/Act3
TTCT/VA/Fluency/Act1
TTCT/VA/Fluency/Act2
TTCT/VA/Fluency/Act3
TTCT/VA/Fluency/Act4
TTCT/VA/Fluency/Act5
TTCT/VA/Fluency/Act6

97,50
85,75
53,60
27,70
25,82
31,32
33,35
29,05
21,28

15,811
19,466
22,382
13,595
13,793
15,593
15,253
19,065
13,386

40
40
40
40
40
40
40
40
40

-6,325
-1,096
,519
,392
,464
,344
,696
1,813
1,297

Πίνακασ 11
Συςχετίςεισ μεταξφ των ζξι λεκτικών και των τριών εικονιςτικών δραςτηριοτήτων ωσ προσ την Ευχζρεια
(TTCT/VA/Fluency/Act1, Act2, Act3, Act4, Act5, Act6 και TTCT/FA/Fluency/Act1, Act2, Act3):
TTCT VA
TTCT VA
TTCT VA
TTCT VA
TTCT VA
TTCT VA
Fl/cy Act1
Fl/cy Act2
Fl/cy Act3
Fl/cy Act4
Fl/cy Act5
Fl/cy Act6
TTCT FA Fluency Act1
-,063
-,037
,076
,121
,017
-,033
TTCT FA Fluency Act2
-,048
,123
,000
,126
,043
,004
TTCT FA Fluency Act3
,409**
,286
,475**
,396*
,399*
,376*
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*p<,05 **p<,01 ***p<,001

Πίνακασ 12
Μζςοσ όροσ, τυπική απόκλιςη και κφρτωςη των βαθμών των τριών δραςτηριοτήτων καλλιτεχνικήσ ζκφραςησ
M
SD
N
Skewness
CAE/Act1/"Abstract painting"
82,95
6,972
40
-,042
CAE/Act2/"U.F.O"
81,45
7,414
40
-,540
CAE/Act3/"Dance"
78,65
6,573
40
,022

Πίνακασ 13
Συςχετίςεισ μεταξφ του ςυνολικοφ βαθμοφ των τριών Δραςτηριοτήτων Καλλιτεχνικήσ Ζκφραςησ – (Creative
Artistic Expression - CAE/Act1, Act2, Act3):
CAE/Act2/"U.F.O"
CAE/Act3/"Dance"
CAE/Act1/"Abstract"
,357*
,317*
CAE/Act2/"U.F.O"
,206
*p<,05 **p<,01 ***p<,001

Πίνακασ 14
Μζςοσ όροσ, τυπική απόκλιςη και κφρτωςη των βαθμών των τριών κριτηρίων καλλιτεχνικήσ ζκφραςησ:
M
SD
N
Skewness
CAE Measure1
83,10
4,517
40
,499
CAE Measure2
78,25
5,887
40
,232
CAE Measure3
81,88
6,707
40
,006

Πίνακασ 18
Συςχετίςεισ μεταξφ του ςυνολικοφ βαθμοφ των τριών κριτηρίων καλλιτεχνικήσ ζκφραςησ (1-ςφνθεςη, 2χρώμα, 3-πρωτοτυπία) ςτο τεςτ καλλιτεχνικήσ ζκφραςησ:
CAE Total Measure2
CAE Total Measure3
CAE Total Measure1
,607**
,809**
CAE Total Measure2
,559**
*p<,05 **p<,01 ***p<,001

Πίνακασ 19
Μζςοσ όροσ, τυπική απόκλιςη και κφρτωςη τησ ςφνθεςησ, του χρώματοσ και τησ πρωτοτυπίασ ςτην
καλλιτεχνική ζκφραςη
N
Mean
Std. Deviation
Skewness
CAE/Act1/Measure1
40
85,00
6,563
-,261
CAE/Act1/Measure2
40
81,38
9,295
-,703
CAE/Act1/Measure3
40
83,65
8,851
-,172
CAE/Act2/Measure1
40
83,08
7,580
-,076
CAE/Act2/Measure2
40
78,10
8,019
-,126
CAE/Act2/Measure3
40
83,35
9,328
-,551
CAE/Act3/Measure1
40
81,52
7,268
-,034
CAE/Act3/Measure2
40
75,92
6,358
,014
CAE/Act3/Measure3
40
79,20
9,646
,065

Πίνακασ 20
Συςχετίςεισ μεταξφ των τριών κριτηρίων διαμζςου των τριών δραςτηριοτήτων
CAE/Act1 CAE/Act1 CAE/Act2 CAE/Act2 CAE/Act2 CAE/Act3
/Measure /Measure /Measure /Measure /Measure /Measure
2
3
1
2
3
1
**
**
*
*
CAE/Act1
,561
,668
,298
,345
,389
,078
/Measure
1
CAE/Act1
,344*
,119
,335*
,202
,046
/Measure
2
CAE/Act1
,259
,203
,284
,246
/Measure
3
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CAE/Act3
/Measure
2
*
,318

CAE/Act3
/Measure
3
,171

,356*

,016

,411**
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,639**

CAE/Act2
/Measure
1
CAE/Act2
/Measure
2
CAE/Act2
/Measure
3
CAE/Act3
/Measure
1
CAE/Act3
/Measure
2

,739**

-,062

,069

,033

**

,053

,273

,135

,191

,337*

,276

,645

**

**

,456

,668

**

,515

*p<,05 **p<,01 ***p<,001

Πίνακασ 21
Μζςοσ όροσ, τυπική απόκλιςη και κφρτωςη των βαθμών των πζντε μαθημάτων
M
SD

N

Algebra
Language
Biology
Geography
Music

40
40
40
40
40

75,88
77,88
80,50
83,88
94,12

18,253
14,931
17,931
13,468
6,394

Πίνακασ 22
Συςχετίςεισ μεταξφ των βαθμών των πζντε μαθημάτων
Language
Biology
Algebra
,870**
,833**
Language
,773**
Biology
Geography

Geography
,726**
,740**
,788**

Music
,616**
,598**
,569**
,368*

*p<,05 **p<,01 ***p<,001

Πίνακασ 23
Μζςοι όροι, τυπικζσ αποκλίςεισ και κυρτώςεισ των ςυνολικών βαθμών των τριών μεταβλητών: TTCE – CAE AP
M
69,38
81,00
82,45

Torrance Test of Creative Thinking
Creative Artistic Expression (CAE)
Academic Performance

SD
8,472
5,064
12,681

N
40
40
40

Πίνακασ 24
Συςχετίςεισ μεταξφ των τριών εξαρτημζνων μεταβλητών: TTCT, CAE, AP
Creative Artistic Expression
(CAE)
Torrance Test of Creative Thinking
Creative Artistic Expression (CAE)

Academic Performance (AP)

-,042

,050
,081

*p<,05 **p<,01 ***p<,001

Πίνακασ 25
Συςχετίςεισ μεταξφ ςφνθεςησ, χρώματοσ, πρωτοτυπίασ CAE και Πρωτοτυπίασ ςτισ ζξι λεκτικζσ και ςτισ τρεισ
εικονιςτικζσ δραςτηριότητεσ TTCT
TTCT FA Or/ty Act2
CAE M1
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CAE M3

*

-,401

*p<,05 **p<,01 ***p<,001

Πίνακασ 26
Συςχετίςεισ μεταξφ ςφνθεςησ, χρώματοσ, πρωτοτυπίασ CAE και Ευχζρειασ ςτισ ζξι λεκτικζσ και ςτισ τρεισ
εικονιςτικζσ δραςτηριότητεσ TTCT
TTCT FA Fluency Act2

*

CAE M1
CAE M3

-,348
*
-,314

p<,05 **p<,01 ***p<,001

Πίνακασ 27
Συςχετίςεισ μεταξφ των τριών δραςτηριοτήτων καλλιτεχνικήσ ζκφραςησ και των πζντε μαθημάτων:
Algebra
,105
-,074
,284

CAE Act1/ "Abstract "
CAE Act2 /"U.F.O"
CAE Act3 /"Dance"

Language
-,010
,020
*
,345

Biology
-,083
-,234
,260

Geography
-,132
-,065
,191

Music
,108
,003
,276

*p<,05 **p<,01 ***p<,001

Πίνακασ 28
Συςχετίςεισ μεταξφ ςφνθεςησ, χρώματοσ και πρωτοτυπίασ CAE και των πζντε μαθημάτων
Algebra
Language
Biology
Geography
CAE Measure1
CAE Measure2
CAE Measure3

,041
,037
,278

,066
,101
,257

-,211
-,030
,109

-,144
-,097
,187

Music
,056
,146
,240

*p<,05 **p<,01 ***p<,001

Πίνακασ 29
Συςχετίςεισ μεταξφ των πζντε μαθημάτων, και τησ Ευχζρειασ ςτισ ζξι λεκτικζσ και ςτισ τρεισ εικονιςτικζσ
δραςτηριότητεσ TTCT
TTCT VA Fluency Act2
TTCT VA Fluency Act6
Language
,342*
,383*
Geography
,332*
*p<,05 **p<,01 ***p<,001
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