Capitolul 1

Testul Torrance de gândire creativă
- forma figurală -

1.1. Câteva cuvinte despre creativitate
Creativitatea reprezintă o noţiune controversată în psihologie. Ea a
fost circumscrisă atât procesualităţii psihice, cât şi personalităţii. Discuţiile
asupra criteriilor de apreciere a originalităţii, ca şi cele asupra rolului
socialului în structurarea şi manifestarea personalităţii creative, vin să
completeze sensul termenului.
Ross Mooney, în 1963, precizează patru direcţii de abordare a
,,problemei creativităţii". Taylor (1989) validează această clasificare,
sistematizând studiile ultimilor 25 de ani în conformitate cu criteriile indicate
de Mooney. Cele patru direcţii de abordare a creativităţii sunt: ,,a) studiul
co11textului social, ca generator şi receptor al expresivităţii creative,
b) studiul performanţelor, al caracteristicilor care asigură produsului
recunoaşterea calităţii de originalitate, c) studiul proceselor mintale implicate
în creaţie, d) studiul personalităţii, definită ca un «cluster», care determină
comportamentul creativ şi un anume tip de performanţă" (p. 101).
Analizând studiile asupra creativităţii dintre anii 1970 şi 1980, Barron
şi Harrington ( 1985) constată, pe de o parte, multitudinea abordărilor şi,
pe de altă parte, faptul că, în ciuda unei aparente diversităţi de opinii, se
pot determina şi interpretări comune (,,points of agreement") în descrierea
şi definirea creativităţii . Enumerăm câteva dintre temele abordate:
creativitatea feminină, specializarea emisferică - sursă a intuiţiei, contribuţia
stărilor alterate de conştiinţă în dezvoltarea gândirii creative, noi metode
de analiză a biografiilor persoanelor creative, relaţia dintre creativitate şi
tulburările de gândire, mediul creativ, dezvoltarea creativităţii prin
antrenament, şi altele. În ceea ce priveşte interpretările comune, cei doi autori
enumeră um1ătoarele paradigme, prezente în majoritatea cercetărilor:
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1. ,,Creativitatea este abilitatea care răspunde adaptativ trebuinţelor umane."
2. ,,Acel «ceva nou», care este răspunsul adaptat, este denumit «produs»
şi rezultă în unna desfăşurării unui proces iniţiat de o persoană.
Ca urmare, creativitatea trebuie studiată la nivelul produsului,
procesului şi persoanei." Ulterior, Barron (1989) specifică faptul că
prin „persoană" nu înţelege personalitate, ci un anume „seif', căci
creativii sunt întâlniţi frecvent în toate tipurile de personalitate, dar
toţi au comun un stil cognitiv specific, un anume stil comportamental
şi o anume deschidere, complexitate şi independenţă de judecată.
3. ,,Produsele creative sunt variate şi se clasifică în funcţie de domeniu:
semantice, figurale, sociale, muzicale, comportamentale etc."
4. ,,Proprietăţile definitorii pentru produsul nou, procesul generator de
nou şi persoana creatoare sunt: originalitatea, adecvarea la trebuinţe,
validitatea." Barron construieşte testul denumit Symbulic Equivalence
Test, care permite determinarea concomitentă a performanţei
procesuale şi a nivelului de 01iginalitate a produsului. Testul se bazează
pe descrierea modelelor-stimul, a proceselor şi a etapelor de
transformare a acestora până la obţinerea de produse originale.
5. ,,Multe dintre procese sunt produse şi multe dintre produse pot fi
procese; persoana creatoare poate fi considerată în acelaşi timp şi
produs, şi proces."
6. Autorii definesc creativitatea ca un sistem ale cărui elemente
interdependente sunt produsul, procesul şi persoana. Această opţiune
poate justifica o abordare plurinivelară a creativităţii ca produs proces - personalitate.
7. ,,Creativitatea nu este o aptitudine, ci o caracteristică a unui sistem
în evoluţie." Persoana creativă evoluează, procesele sunt instrumente
şi mecanisme ale acestei evoluţii, iar produsul este adecvat unei
trebuinţe care nu a avut soluţie.
8. ,,Creativitatea presupune un dublu demers, inconştient şi conştient".
Această aserţiune, detenni.r;ată de cercetările intense din ultimii ani, a
„insight"-ului ca moment-cheie în generarea noului, readuce în prim
plan o abordare de tip psihanalitic, în care funcţiile psihice presupun o
interacţiune dinan1ică a nivelurilor conştient-subconştient-inconştient .
9. ,,Creativitatea trebuie înţeleasă nu doar ca o construcţie de noi
structuri, ci şi ca un proces de destructurare." Ea presupune spargerea
modelelor cunoscute de comportament, de gândire, depăşirea
barierelor impuse de tradiţiile sociale, găsirea unor sisteme noi de
evaluare a valorii obiectului etc.
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10. ,,Creaţiile trebuie să servească scopurilor umane, de aceea este
necesară o trecere prin filtrul criticii."
11. ,,Persoana creativă este în aceeaşi măsură capabilă să dezvolte
structuri logice şi ilogice, imagini şi abstracţii".
12. Aceste paradigme pot constitui baza teoretică a oricărei cercetări
î,1 domeniul creativit ăţii.
Torrance (1991) discută problema nou-creatului, a criteriului şi a
implicaţiilor pentru individ. De obicei, ideile care nu dispun de o bază
teoretică, dacă nu şi practică, bine definită, sunt fie refuzate, fie ignorate,
fie ridiculizate, într-un cuvânt, puse sub semnul întrebării. ,,Nu este o poziţie
surprinzătoare - spune autorul-, pentru că ideile originale sunt întotdeauna
generate şi înţelese de o minoritate, cel puţin într-o fază de început. Deci a
emite o idee nouă înseamnă automat să te situezi într-o minoritate, şi aceasta
este foarte puţin confortabil" (p. 72).
Prin urmare, în aprecierea originalităţii (creativităţii) unui produs
trebuie să considerăm următoarele criterii:
nivelul potenţialului creativ impune o serie de caracteristici ce nu
ţin de funcţionalitatea factorilor raţionali, de activitatea de învăţare,
şi care sunt prezente la nivelul noului creat, departajând produsele
originale de cele banale (Torrance, 1989).
se consideră a priori că există niveluri diferite de originalitate, dar şi o
continuitate a originalităţii normal distribuite (Cattell, 1970).
nu se pot stabili liste de caracteristici care să departajeze performanţele creative de cele noncreative, dar originalul se impune în
virtutea calităţii sale de paradox adaptat, fără a avea nevoie de o
listă de termeni specifici (Barron, 1968).
criteriul de apreciere se poate situa la nivel individual sau public
(Pickard, 1990).
performanţa originală presupune comportamente originale
(Torrance, 1989).
comportamentul poate fi considerat el însuşi performanţă creativă, în
funcţie de gradul de originalitate prin care se impune (Torrance, 1989).
În abordările diferenţiale ale creativităţii se regăsesc cel mai frecvent
criterii. Primul este reprezentat de procesele psihice asociate unei
performanţe (Guilford, 1950; Roşca, Zorgo, 1972; Stoica, 1983; Făcăoaru,
1973; Torrance, 1989). Al doilea criteriu este reprezentat de modalitatea
de structurare a trăsăturilor de personalitate (Barron, 1989; Roco, 1993;
Popescu Neve;:inu, 1971; Maslow, 1986).
două
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O enumerare a definiţiilor creativităţii ca proces psihic evidenţiază
complexitatea sa. Ribot (1906) afim1ă că generarea de relaţii noi are la bază
raţionamentul analogic. Pentru Spearman (1930), creativitatea este
capacitatea de a recunoaşte şi de a genera noi relaţii între obiecte, iar Ghiselin
(1952) consideră creativitatea procesul schimbării, al dezvoltării, al evoluţiei,
în organizarea vieţii subiective. Aceasta presupune restructurări ale
universului intern, ale înţelegerii şi ale iluminării, chiar reorganizarea
structurilor noastre înnăscute. Guilford (1950) precizează că sensibilitatea
la probleme este factorul determinant al evoluţiei creative, iar pentru
Kubie (1958) procesul creativ presupune implicarea preconştientului în
evoluţia procesualităţii conştiente, ceea ce permite descoperirea de noi relaţii.
Wittrock (1974) consideră creativitatea un proces de generare prin adăugarea
de noi elemente la schemele mintale existente. Simonton (1988) precizează
caracteristicile de funcţionare a creativităţii ca un proces de pennutare a
elementelor. Stein (1953), raportându-se la contextul social, consideră
creativitatea un proces care are ca rezultat un produs personal, acceptat ca
util şi satisfăcător de C"'i din grupul social din care face parte.
Torrance (1978) apelează la definiţii descriptive, care nu depăşesc sfera
procesualităţii:

,, ... procesul creativ presupune goluri în cunoaştere şi dizarmonii,
sensibilitate în sesizarea acestora, identificarea dificultă\ilor, c,'iutarea
de soluţii, emiterea de ipoteze, verificarea şi modificarea lor, dacă
este necesară, iar în final soluţia optimă, creativ,l şi adaptati'i", sau:
,,Creativitatea este un proces care conduce la elaborarea de soluţii noi,
neîncercate; pentru aceasta se asociază informa\iile existente în
memorie cu cele noi, se caută soluţii, se fac presupuneri alternative
pentru rezolvarea problemelor, se testează şi se retestează alternativele,
se perfecţionează, şi, în final, se comunică rezultatele" (p. 146).

Într-un studiu mai recent, autorul (Torrance, 1989) propune o
care depăşeşte iimitele descriptive, insistând pe jocul
raţional-iraţional prezent într-un act de creaţie. ,,Procesul gândirii creative
trebuie considerat în acelaşi timp raţional şi supraraţional. Punctul de vedere
raţional asupra creativităţii este liniar, procesele sunt secvenţiale, ca în
paradigmele lui Osbom, spre exemplu. Creatorii descriu anumite experienţe
care par a transcende deliberarea, chibzuinţa procesului raţional creativ.
Astfel de experienţe sunt greu de determinat printr-o modelare «raţională»
a procesului creativ şi, ca urmare, au fost neglijate. Dar investigarea lor
este esenţială pentru a înţelege exact ce este creaţia şi creativitatea" (p. VII).
nouă definiţie,
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Această definiţie integrează procesul creativ în evoluţia personalităţii, care
presupune elemente iraţionale, inconştiente, condiţionatg de potenţialul înnăscut.
Aşadar, un produs original, ,,util" pentru societate presupune participarea totală
a personalităţii, o restructurare cognitiv-afectivă pe un fond motivaţional
caracterizat prin refuzul schemelor verificate şi prin deschidere la nou.
Desfăşurarea procesului creativ implică o „funcţionare" cognitivă
specifică. Guilford (1950) denumeşte caracteristicile funcţio nal e ale
procesului de gândire creativă factori intelectuali. Mai pot fi numite
variabile operaţionale (prin referire la aspectul complet interiorizat al
aceloraşi funcţii cognitive) sau variabile procesuale (dacă le definim prin
apartenenţa la proces).
Conform aceluiaşi autor, factorii intelectuali care definesc gândirea
creativă sunt: fluiditatea, flexibilitatea, originalitatea, elaborarea. Cercetările
recente (Torrance, 1992) indică prezenţa, în procesul creativ, a încă doi
factori: rezistenţa la închidere prematură (factor definit la nivelul percepţiei)
şi capacitatea de abstractizare semantică (factor definit la nivelul gândirii şi
al limbajului).
Barron (1968) defineşte în felul următor cei patru factori, care
circumscriu gândirea pe axa divergent-convergent:
fluiditatea: rapiditatea şi uşurinţa de asociere între imagini, cuvinte,
sunete etc.;
flexibilitatea: capacitatea de restructurare a gândirii în raport cu noile
situaţii, uşurinţa transferului;
originalitatea: independenţa de raţionament, integrarea de elemente
diverse în acelaşi câmp perceptiv;
elaborarea: capacitatea de transformare şi combinare de date în
procesul de construcţie mintală.
Torrance oferă şi o serie de definiţii de lucru: ,,fluiditatea înseamnă
mai multe idei; flexibilitatea - noi soluţii când situaţia se schimbă;
originalitatea - idei neuzuale; elaborarea - detaliile"; rezistenţa la închidere
prematură - capacitatea de rezistenţă la figura indusă printr-un stimul
perceptiv, sau rezistenţa la „gestalt"; abstractizarea semantică- capacitatea
de interpretare abstract-verbală a figuralului (Torrance, 1993).
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1.2. Testul Torrance de gândire creativă - probă pentru determinarea
factorilor intelectuali ai creativităţii
Testul Torrance de gândire creativă (TTCT) permite evaluarea a două
forme de creativitate, figurală şi verbală. A fost elaborat şi publicat în
anii '60; în anii următori, testul a fost utilizat în Germania, China, Japonia,
Norvegia etc. În România testi:11 a fost utilizat într-o serie de studii având
ca scop determinarea performanţelor creative ale elevilor, de către Neacşu
(1971), Liiceanu (1981), Stoica (1983) şi alţii. Testul poate fi considerat,
prin aria mare de aplicabilitate, ca reprezentând „Minnesota pentru
creativitate" (Şchiopu, 1992).
Testul verbal (Thinking Creatively with Words) presupune şapte
activităţi-stimul, iar testul figural (Thinking Creatively with Pictures)
cuprinde trei seturi de activităţi-stimul, oferind posibilităţi interpretative
superioare vârstelor de peste şapte ani: copii, adolescenţi şi adulţi.
Validarea TTCT s-a realizat prin experimente pe populaţii variate: copii,
adolescenţi, adulţi, normali, supradotaţi, handicapaţi emoţional, nevăzători,
subiecţi cu probleme de învăţare etc. Studiile de validare, ca şi cercetările
aplicative, au evidenţiat multiplele potenţialităţi ale acestei probe. Studiile
interculturale pe populaţii est-asiatice (Japonia) au condus la completarea
posibilităţilor interptetative ale probei cu o evaluare calitativă a performanţelor obţinute prin aplicarea testului figural (Torrance, 1979).
Utilizarea TTCT permite măsurarea nivelului performanţei creative prin
intermediul a şase variabile. Aşa cum am precizat în partea introductivă a
acestui capitol, ele reprezintă variabile operaţionale şi se definesc în sfera
proceselor cognitive. Fluiditatea, flexibilitatea, originalitatea şi elaborarea sunt
variabile care se definesc în sfera gândirii pe axa convergent-divergent şi sunt
denumite de Guilford „factori intelectuali". Ultimii doi factori sunt: rezistenţa
Ia închidere prematură, care este definibilă la nivelul percepţiei; capacitatea
de abstractizare semantică, ce se defineşte la nivelul originalităţii verbale.
În continuare, descriem cei şase factori, cu precizarea că vom face
referire doar la aceia determinaţi prin intermediul formei figurale a testului.
Fluiditatea figurală (Fluid. f.) este un indicator al rapidităţii, al uşurinţei
de asociere în planul gândirii (a imaginilor, cuvintelor, sunetelor etc.);
indicele de fluiditate este dat de numărul total de răspunsuri;
Flexibilitatea figurală (Flex. f.) este un indicator al capacităţii de
restructurare a gândirii în raport cu noile situatu; indicele de flexibilitate
este dat de numărul total de categorii diferite în care se pot include
răspunsurile. Flexibilitatea este considerată fie un atribut al adaptabilităţii,
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şi aparţine trăsăturilor de personalitate, fie o caracteristică a gândirii
care permite depăşirea inerţiei şi reinterpretarea informaţiilor.
Jausovec (1994) a demonstrat complexitatea gândirii analogice ca
modalitate esenţială de funcţionare a flexibilităţii mintale;
Originalitatea figurală (Orig. f.) indică independenţa de raţionament,
capacitatea de integrare a unor elemente diverse în acel aşi câmp
perceptiv; indicele de originalitate semnifică raritatea răspunsului
prin raportare la o repartiţie procentuală. Generarea de alternative
neuzuale presupLme timp adecvat, capacitatea de joc cu alternativele,
capacitatea de apreciere corectă a importanţei problemei şi puterea
de a impune soluţiile .originale;
Elaborarea figurală (Elab. f.) reprezintă capacitatea de transfomrnre
şi combinare de idei în procesul construcţiei mintale; indicele de
elaborare reprezintă numărul de detalii care completează şi nuanţează
răspunsul (Barron, 1968). Torrance şi Safter (1999) precizează:
,,o performanţă superioară la parametrul «elaborare» induce performanţe scăzute din punctul de vedere al flexibilităţii, fluidităţii şi
originalităţii" (p. 112). Elaborarea este de neînlocuit şi devine
necesară în completarea şi transformarea „insight"-ului în creatie,
în planificarea activităţilor pentru realizarea creaţiei, în impunerea
propriei creaţii originale şi în depăşirea rezistenţelor sociale la nou;
Rezistenţa la închidere prematură (Rez. înc.) măsoară capacitatea
de rezistenţă perceptivă la figura indusă prin stimul sau rezistenţa
la „gestalt"; indicele reprezintă măsura în care subiectul este
independent de învăţarea perceptivă, şi este specific creativităţii
figurale. Considerată de Rogers, în 1979, ca fiind una dintre
caracteristicile de nelipsit ale creativităţii , deschiderea psihologică
la nou, ca şi rezistenţa la „gestalt", este localizată de Gordon la
nivelul etapei de incubaţie a procesualităţii psihice creative;
Capacitatea de abstractizare semantică (Abs. sem.) este capacitatea
de interpretare abstract-verbală a figuralului. Nivelul de abstractizare semantică măsoară capacitatea de interpretare abstract-verbală
a desenului prin titlul acordat; indicele reprezintă nivelul de
abstractizare al conţinutul ui titlului. Evidenţierea esenţialului este
definită ca fiind capacitatea de a integra contrastele. Reunirea unor
informaţii divergente se poate realiza pentru că ,.Înalt creativii se
caracterizează în acelaşi timp prin gândire independentă şi prin
deschidere maximă la sugestiile şi informaţiile altora" (Torrance
şi Safter, 1999, p. 102).
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Lista de trăsături creative este o evaluare calitativă a performanţelor.
Cele treisprezece trăsături creative (Trăsăt.) cuprinse în listă sunt definite
şi descrise în continuare.
1. Expresivitatea emoţională este reprezentarea emoţiilor sau sentimentelor în desene şi/sau în titlurile acestora. Permite evaluarea
nivelului de implicare emoţională. Emoţiile sunt considerate în mod
obişnuit, în literatura de specialitate, ca fiind un factor de blocare a
creativităţii - spun Torrance şi Safter (1999) - , dar în acelaşi timp
sunt acceptate şi teoriile conform cărora în creaţie sunt implicate o
serie de trăiri iraţionale, cu efect pozitiv în planul generării noului.
Soluţia acestei contradicţii pare a fi cea oferită de Pames, Noller şi
Biondi ( 1977), care consideră că în actul de creaţie este necesară o
balanţă, un echilibru între emoţie şi cogniţie.
2. Gradul de complexitate al desenului este un indice al combinatoricii mintale. Răspunsul prezintă o poveste nu doar prin
numărul mare de detalii, dar şi prin interacţiunea elementelor
componente ale desenului.
3. Mişcarea şi acţiunea în desen sunt, de asemenea, un indice al
combinatoricii mintale. Personajele sau obiectele reprezentate în desen
sunt statice sau în mişcare. Prezenţa acestei trăsături rezultă din poziţia
figurilor în desen, din indicaţiile de replică sau din titlul acordat.
4. Expresivitatea titlului este un indice al trăirilor afective implicate
în procesul creativ. Se evaluează strict la nivelul titlului, care poate
comunica un sentiment sau o emoţie care nu este evidentă prin desen.
5. Combinarea mai multor figuri incomplete reprezintă un indice
suplimentar în evaluarea rezistenţei la închidere. Se consideră acest
parametru prezent atunci când se depăşesc limitele induse prin stimulii
prezentaţi şi când liniile se combină într-un desen unic, care are la
bază două sau mai multe figuri incomplete (specific Activităţii 2).
6. Combinarea de două sau mai multe seturi de linii reprezintă al doilea
indice corelativ evaluării capacităţii de rezistenţă la închidere
prematură. Este prezent atunci când se reunesc într-un desen unic
mai multe perechi de drepte paralele, pentru a reprezenta o idee
(specific Activităţii 3). Abilitatea de a combina şi de a sintetiza
alternativele, aşa cum sunt ele descrise de ultimele două trăsături
enumerate, este, conform autorilor, rar întâlnită. Dintre metodele
care permit dezvoltarea acestei abilităţi, se enumeră: sinectica,
brainstorming-ul, lateralizarea cerebrală şi metodele japoneze.
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7. Perspectiva vizuală neuzuală este dată de reprezentarea obiectelor
şi a personajelor dintr-un unghi în care în mod normal nu pot fi
percepute.
8. Perspectiva vizuală internă este prezentă atunci când sunt desenate
obiecte, fiinţe etc. într-o perspectivă internă. Atât desenele care
prezintă perspective interne, cât şi cele care prezintă perspective
neuzuale, sunt forme de redefinire a problematicii în alte contexte.
Se bazează pe un fapt arhicunoscut, şi anume capacitatea umană
de a percepe noi elemente atunci când un obiect este poziţionat în
alt context. Posibilitatea de a privi, de a analiza o problemă din
mai multe unghiuri, sau prin recontextualizare, permite dezvoltarea
unor performanţe creative:
9. Capacitatea de a depăşi limitele induse de stimul este al treilea
indice corelativ evaluării capacităţii de rezistenţă la închidere
prematură. Aceasi.ă trăsătură este considerată prezentă atunci când
fiecare linie dintre cele două paralele este utilizată ca stimul de
sine stătător (specifică Activităţii 3).
10. Umor în titluri şi desene - desenele, titlurile (sau împreună)
exprimă ironie, satiră, orice altă formă de umor. Umorul este
considerat abilitatea absolut necesară realizării sintezei proceselor
psihice şi a trăsăturilor de personalitate în creativitate.
11. Bogăţia imageriei - caracteristică a desenului care reprezintă
nivelul de realism al imaginii şi „vioiciunea" acesteia.
12. Bogăţia coloristicii - desenul face apel la alt tip de percepţii, în
plus faţă de cele vizuale (polisenzorialitatea desenului - tact,
miros etc.). Abilitatea de vizualizare a problemelor şi a soluţiilor
lor, ca şi abilitatea de a combina diferite modalităţi senzoriale, este
prezentă în special în etapa de incubaţie a procesualităţii psihice
creative, şi condiţionează nivelul performanţei creative.
13. Viteza de angajare creativă în probă - trăsătură care indică
rapiditatea angajării originale într-o sarcină.
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