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Przydatność zasady kreatywności w kształceniu menedżerów

Kształcenie w system ie edukacyjnym powinno obejm ować dw a podstawowe
komponenty: intelektualny — przygotowujący do sytuacji zadaniowych w ramach
danego zadania, oraz moralny, um ożliwiający dokonywanie wolnych wyborów.
N a tle celów kształcenia w odniesieniu do wym ienionych w ym agań niezbędne
staje się rozw ijanie kreatywności studentów studiujących na kierunkach m ene
dżerskich, ja k i menedżerów zarządzających organizacjami. Dlatego też kluczo
wym pojęciem w system ie wiedzy menedżerów jest twórczość lub kreatywność,
często używ ane zam iennie jako synonimy.
W literaturze przedm iotu spotykamy różne definicje kreatywności. I tak np.
M.G. Welleas uważa, że kreatywność jest to zdolność do tworzenia nowych pom y
słów i rozwiązań, którą nie są obdarzeni wszyscy ludzie1. Z kolei M .A. West
przyjm uje, że kreatywność polega na kojarzeniu, tzn. wykorzystywaniu, wiedzy
z różnych dziedzin do tworzenia nowych i oryginalnych m yśli2. Sądzi on jednak
— w przeciwieństwie do W elleasa — że kreatywność jest cechą natury ludzkiej,
a nie przywilejem niektórych wybrańców. Inną definicję podaje C.M. Ford, który
ujm uje kreatywność jako subiektyw ną ocenę wartości i oryginalności działania
jednostki i grupy, zależną od kontekstu, w którym oferuje się now ą myśl, produkt
lub sposób postępowania. Jest pew nym sposobem uzewnętrzniania twórczych
myśli, przełożonych na wytworzone produkty i procesy ich tw orzenia3.
Kreatywności towarzyszy m yślenie twórcze, będące czynnością prow adzącą
do wyników dotychczas nieznanych i społecznie wartościowych. Przejawia się
ona w pojedynczych aktach tworzenia i wiąże się z elem entem przypadku w pro
cesie poszerzania wiedzy. Stąd też współcześnie za sprawę najw ażniejszą uznaje
się um iejętność wykorzystyw ania potencjału twórczego ludzi, co wiąże się ze
wzrostem zapotrzebow ania na aktywność i postawy twórcze nie tylko poszczegól
nych jednostek, grup i organizacji, ale również szerokich rzesz menedżerów.

1 M.G. Welleas, Kognitive Psychologie, Miinich - Basie 1994, s. 66 i nast.
2 M. A. West, Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, Warszawa 2000, s. 12.
3 Tamże.

Rozw ijanie potencjału twórczego wiąże się z procesami: sam orealizacji, samokreacji i sam odoskonalenia, które omówię w dalszej części opracowania.
Pojaw ia się zatem pytanie: jak ie warunki w pływ ają na zw iększenie poten
cjału tw órczego? Co stym uluje zw iększenie pom ysłow ości? Stosow ane rozw ią
zania są różne, począw szy od np. w ystroju pom ieszczeń, tw orzenia specjalnych
m iejsc spotkań po udział w różnego rodzaju sesjach, w których stosow ane są
m etody tw órczego m yślenia, np. burza mózgów, m etoda synektyczna i inne.
W ażną rolę spełnia rów nież klim at tow arzyszący kreatyw ności, bowiem
niezm iernie isto tn ą spraw ą je s t stosunek przełożonych do pracow ników poszu
kujących now ych pom ysłów , którzy po drodze m ogą przecież popełniać błędy.
W literaturze przedm iotu spotykam y stanow isko prezentow ane przez
G. B inniga, który uw aża, że kreatywności m ożna się nauczyć4. Zauw ażm y, że
w ym ieniane techniki pobudzania kreatywności m ogą m ieć bardzo niekorzystne
skutki ze względu np. na warunki, w jakich są w ykorzystyw ane. D latego też
w różnych organizacjach tworzy się specjalne w arunki pobudzające kreatyw 
ność. I tak np. w firm ie Sony zw raca się szczególną uw agę na przestrzeganie na
stępujących w arunków 5:
•
w iedza podana w form ie m ałych, łatw o przysw ajalnych porcji pobudza
inicjatyw ę;
•
duża dynam ika działań w ram ach struktur firm y stym uluje kreatywność;
•
poczucie w spólnoty je st źródłem chęci do działania;
•
w arunkiem kreatyw ności je st ustalenie konkretnych celów;
•
tolerow anie błędów sprzyja kreatywności;
•
przyjęcie perspektyw y długoterm inowej daje sw obodę działania;
•
uczciw e prow adzenie dyskusji stym uluje innowacje.
Zauw ażm y, że próby w ykorzystyw ania zasady tw órczego m yślenia pojaw i
ły się znacznie wcześniej. Przypom nijm y znane stanow isko, które głosi, że czło
w iek ze w zględu na naturę transgresyw ną stale dąży do przekraczania granic
sw oich dotychczasow ych osiągnięć. W yróżniono następujące kierunki działań
trans gresyjnych6:
•
działania autokreacyjne, zw ane sam orozw ojem lub tw orzeniem siebie
w edług w łasnego projektu. D ziałania skierow ane s ą „ku sobie” , w yzw alają
aktyw ność, na której zyskuje społeczeństwo;
•
działania polegające na tw orzeniu nowych niekonw encjonalnych kon
strukcji w yobrażeniow ych i m yślowych;

4 G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, Zarządzanie wiedzą w organizacji, przełożyła
K. Wacowska, Kraków 2002, s. 151.
5 Tamże, s. 151.
6 Podaję za W. Dobrołowicz, Psychodydaktyka kreatywności, Warszawa 1995, s. 31
i nast.

•
działania skierow ane ku ludziom , m ające na celu pow iększenie zakresu
w olności osobistej, poszerzenie kontroli nad innym i, zdobycie władzy;
•
najbardziej pow szechne są działania praktyczne, skierow ane na świat
fizyczny, np. zw iększenie produkcji dóbr m aterialnych.
W krajach wysoko rozw iniętych przyw iązuje się w ielką w agę do przygo
tow yw ania kadr m enedżerskich poprzez szeroko rozw inięte system y w yław ia
nia, kształcenia, rozw ijania i prom ow ania talentów m enedżerskich w różnych
specjalnościach. U św iadam ia się przyszłym m enedżerom konieczność poznania,
kim są, co jest ich atutem , a co słabością, co m ogą w sobie zm ienić, a czego
zm ienić się nie da. T akie działania w iążą się z poznaniem i przysw ojeniem w y
branych elem entów wiedzy psychologicznej, socjologicznej i pedagogicznej, co
z kolei um ożliw ia rozw iązyw anie różnorodnych problem ów zaw odow ych i pozazaw odow ych.
Pojaw ia się zatem konieczność określenia kim je s t m enedżer? Pow szechnie
uw aża się, że je s t to człow iek, który pow inien być wysokiej klasy profesjonalistą
w zakresie kierow ania i zarządzania przedsiębiorstw em , a także, który dzięki
sw ym szczególnym predyspozycjom osobow ościow ym , rozległej wiedzy m ene
dżerskiej i dośw iadczeniu z pow odzeniem zarządza przedsiębiorstw em w go
spodarce w olnorynkow ej. Stąd też w śród niektórych m enedżerów panuje prze
konanie, że taka osoba musi znać rozw iązanie wszystkich problem ów , poniew aż
w przeciw nym razie będzie postrzegana jako osoba niekom petentna, której nie
m ożna zaufać.
N a przełom ie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych m inionego wieku w Eu
ropie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych w prow adzono term in sam ore
alizacja do psychologii, socjologii, filozofii i pedagogiki. Przypom nijm y hierar
chię potrzeb opracow aną przez A. M aslowa, która ukazyw ała człow ieka jako
rodzaj organizm u psychicznego walczącego o zaspokojenie sw oich potrzeb
w dążeniu do pełnego w zrostu i rozwoju. C złow iek je st m otyw ow any przez
potrzeby uszeregow ane w pew ną hierarchię: od potrzeb fizjologicznych, bezpie
czeństw a, przynależności i m iłości (afiliacji), uznania społecznego i poczucia
własnej w artości (szacunku), do sam ourzeczyw istnienia zw anego potrzebą sa
m orealizacji. C złow ieka m otyw uje dążenie do zaspokojenia potrzeby dom inują
cej, w danej chw ili najsilniej odczuwanej. R ozpoczynając od potrzeb fizjolo
gicznych, każda kolejna potrzeba musi zostać zaspokojona, zanim człow iek
odczuje pragnienie zaspokojenia potrzeby na następnym , w yższym szczeblu. Po
zaspokojeniu w szystkich kolejnych potrzeb człow ieka m otyw uje potrzeba sam o
realizacji, co z kolei wiąże się z rozw ojem własnej osobow ości, zw iększaniem
zakresu odpow iedzialności, w ykonyw aniem pracy o wysokiej jakości, w ysuw a
niem tw órczych, pożytecznych pom ysłów. Zauw ażm y, że przedm iotem zainte
resow ania uczonych badających istotę potrzeb i ich wpływ na zachow ania ludz
kie były w yższe szczeble hierarchii potrzeb, zw łaszcza w łaśnie sam orealizacja,
która w dzisiejszym rozum ieniu obejm uje elem enty autonom ii, władzy, kom pe

tencji i tw órczości. Poprzez zaspokajanie potrzeby sam orealizacji m ożna skła
niać pracow ników do pełnego zaangażow ania w w ykonyw aną pracę, która staje
się głów nym sposobem sam orealizacji w życiu pracow nika7.
M ożem y zatem pow iedzieć, że sam orealizacja w iąże się z kształtow aniem
osobow ości człow ieka w oparciu o zdobyw aną wiedzę, w pływ a w istotny spo
sób na m iejsce, jak ie zajm uje on wśród innych ludzi, a także reguluje jego
w spółżycie z ludźmi.
W śród czynników , które w pływ ają na przebieg sam orealizacji, w skazuje
się: w iedzę niezbędną do zrozum ienia współczesnego świata, odporność na
trudności, w rażliw ość na losy bliźnich, poczucie odpow iedzialności, odwagę
w podejm ow aniu w ażkich decyzji życiow ych, potrzebę tw órczych inicjatyw sze
roko rozum ianych8. Z rozum ienie tego pojęcia pom oże m enedżerow i przede
w szystkim w poznaniu siebie, ja k rów nież w przygotow aniu w łasnego, indy
w idualnego planu rozwoju.
Złożone uw arunkow ania działalności m enedżerskiej w ym agają na pewno
odpow iednich predyspozycji osobow ościow ych, o różnym stopniu nasilenia nie
których cech, a także dużej w iedzy przedm iotow ej oraz dośw iadczenia. Do nie
zbędnych predyspozycji osobow ościow ych zalicza się m.in. w ysoką m otyw ację
działania, zdolność szybkiego przetw arzania inform acji, zdolność tw orzenia
inform acji now ych, tw órczych z ogólnego zasobu dostępnych inform acji, otw ar
tość problem ow ą i chłonność inform acyjną, zdolność tw orzenia koncepcji i roz
w iązyw ania nietypow ych, talent w kierow aniu ludźmi oraz rozum ienie istoty
m echanizm ów gospodarki rynkowej i m ożliw ość ich w ykorzystyw ania w dzia
łaniu praktycznym , um iejętność form ułow ania w niosków na podstaw ie niew iel
kiej liczby inform acji9.
W śród cech, jak ie pow inien w sobie rozw ijać m enedżer, w skazuje się np.
zainteresow ania intelektualne i artystyczne, um iejętność zgłębiania trudnych
problem ów , sam odyscyplinę w pracy i dążenie do sukcesu, determ inację w dą
żeniu do celu i w rozw iązyw aniu problem ów zw iązanych z w ykonyw aną pracą,
trw anie przy sw oich opiniach i poglądach, um iejętność sam odzielnego podej
m ow ania decyzji, wiarę we w łasną osobę, skłonność do podejm ow ania ryzyka.
Sądzę, że nie m ożna w tym m iejscu pom inąć faktu, iż na kształcenie osobowości
typowej dla ludzi twórczych istotny wpływ w yw iera klim at społecznopsychologiczny i atm osfera panująca w m iejscu pracy. Zależności te ukazuje
rys. 1.

7 G. Morgan, Obrazy organizacji, Warszawa 2002, s. 45.
8 W. Szewczuk, Samorealizacja w świecie współczesnym, [w:] Świat, wartości i wycho
wanie, red. W. Szewczuk, Warszawa 1996, s. 348.
9 Z. Znaniewski, Menedżer to charakter, czyli osobowościowe wyznaczniki sukcesu me
nedżera, Warszawa 1994, s. 9.

Rys. 1. Charakterystyka ludzi kreatywnych i ich środowisk

Źródło: M .A. W est, Rozw ijanie kreatywności w ew nątrz organizacji, dz.
cyt., s. 27.
R ozw ijanie indyw idualnej kreatyw ności je st procesem niezw ykle ważnym,
szczególnie w śród osób, które np. z różnych pow odów utraciły w iarę w siebie.
Stw orzenie odpow iednich warunków dla kreatyw ności wiąże się z tw orzeniem
określonych w arunków pracy.
Przeanalizujem y zatem proces, który pozw ala jednostce ludzkiej uśw iado
mić, z jak ich etapów składa się proces twórczego rozw iązyw ania problemu.
W procesie tym w ym ienia się następujące etapy10:
Etap 1. Zgłębienie -— gruntow ne zbadanie problem u. E tap ten pozw ala od
rzucić pew ne paradygm aty i przyjąć nowe oraz ustalić, czy problem nie jest
sym ptom atyczny dla innego zagadnienia;

10 M.A. West, Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji..., s. 38-39.

E tap 2. T w orzenie pom ysłów rozwiązań. Etap ten polega na grom adzeniu
w szystkich m ożliw ych pom ysłów , prow adząc do stw orzenia nowych pom ysłów;
E tap 3. W ybór odpowiedniej opcji. Jest to etap krytycznej analizy problem u
i w yboru rozw iązania najlepszego;
E tap 4. Im plem entacja (wdrażanie); w prow adzenie tej opcji w życie. Do
w prow adzenia nowego rozw iązania należy jedynie przekonać kolegów o jego
słuszności, czyli zyskać ich poparcie i chęć do współpracy.
Znajom ość procesu, który tow arzyszy rozw iązyw aniu problem ów tw ór
czych, pozw ala - ja k uw aża M .A . W est - zdefiniow ać pojęcie kreatyw ności oraz
pozbyć się schem atów m yślowych.
Istotnym zagadnieniem zw iązanym z pojęciem kreatyw ności je st stym ulo
w anie aktyw nego, tw órczego m yślenia m enedżera „o sobie sam ym ” , prow adzą
cego do tw orzenia, przekształcania i doskonalenia siebie, czyli do samokreacji.
S am okreacja je s t pew nym program em dydaktycznym , opartym na określonym
projekcie dydaktycznym , sporządzonym przez autora procesu sam okreacji lub
przygotow anym przez kogoś innego11. Przypom nijm y je d n ą z nowszych kon
cepcji kierow ania i przyw ództw a C.C. M anza i H.P Sim sa, która zajm uje się
sam okreow aniem m enedżerów . Jest ona znana jako teoria „superprzyw ództw a” .
K ierow nik typu „superlidera” to osoba przekształcająca podw ładnych w „samoprzyw ódców ” . O soba ta przeszła wcześniej proces staw ania się „sam oprzyw ódcą” . „Sam oprzyw ództw o” je st wpływem , jaki w yw ieram y na sam ych siebie, aby
osiągnąć w ew nętrzną m otyw ację i sam oukierunkow anie potrzebne do działa
n ia12. Z punktu w idzenia sam okreacji interesujące s ą strategie behaw ioralne
i poznaw cze stosow ane w kształtow aniu sam oprzyw ództw a. Do pierw szych, tzn.
behaw ioralnych, zaliczono: sam oobserw ację, sam oustanaw ianie celów , inspiro
w anie okazji, aby ułatw ić pożądane zachow ania osobiste, próby polegające na
fizycznym lub um ysłow ym ćw iczeniu czynności pracow niczych przed ich wy
konaniem , sam onagradzanie za dokonanie pożądanych działań lub zachowań,
sam okaranie za zachow anie niepożądane. Do poznaw czych zaliczono: w budo
w anie naturalnych nagród w zadania, aby podnieść poziom satysfakcji, koncen
trow anie m yśli na naturalnych nagrodach, ustalenie efektyw nych w zorców m y
ślowych, np. skutecznych naw yków i sposobów m yślenia.
Zw róćm y uw agę rów nież na proces sam odoskonalenia, który w przypadku
m enedżera oznacza m ożliw ość dokonyw ania w yboru um iejętności, wiedzy lub
kw alifikacji zaw odow ych przydatnych w jego pracy. K oncepcja sam odoskona
lenia się w edług m odelu K olba składa się z następujących elem entów 13:

11 Psychologia w pracy menedżera, red. B. Kożusznik, Katowice 1994, s. 121.
12 Tamże.
13 M. Pedler, Samodoskonalenie menedżerów, [w:] Praktyka kierowania. Jak kierować
sobą, innymi i firmą, red. D.M. Stewart, Warszawa 1998, s. 19.

1. rozpoczyna się od pragnienia uczenia się, czego efektem je st zdobycie
kw alifikacji, uzyskanie awansu, zm iana własnej osobow ości;
2. autodiagnoza, która polega na podejm ow aniu decyzji i dokonyw aniu wy
boru przy pom ocy przyjaciół;
3. określenie celów sam odoskonalenia;
4. zaprojektow anie program u uczenia się i w yszukania odpow iednich środ
ków;
5. pozyskanie ludzi, którzy pom ogą w w ysiłkach zw iązanych z sam odosko
naleniem ;
6. w ytrw anie w realizacji program u uczenia się;
7. dokonyw anie sam ooceny w kontekście przyjętych celów.
Sam odoskonalenie zatem oznacza, że uczący się ponosi pełną odpow ie
dzialność za w ybór przedm iotu uczenia się, czasu i m etody uczenia.
O m aw iając przydatność zasady kreatyw ności dla m enedżerów , zw raca się
uwagę na pew ne jej uw arunkow ania, wśród których w yróżnia się następujące14:
•
w prow adzanie innow acji, co nie oznacza koniecznie now atorstw a, ale
m oże w iązać się ze w spieraniem innowacji w różnych form ach, tak aby za
istniało coś oryginalnego lub niepospolitego;
•
stym ulow anie innych pracowników, co z kolei pow oduje, że wyzwala
się kreatyw ność poszczególnych pracow ników , dzięki odpow iednio zastoso
w anem u bodźcow i, np. poprzez rzucenie wyzw ania, które m otyw uje ludzi do
poszukiw ania w ew nętrznych środków w yzw alających trudne działania;
•
tw orzenie atm osfery „spróbujm y”, która wiąże się z w olnością ekspery
m entow ania i popełniania błędów. O w a sw oboda eksperym entow ania opiera
się na trzech elem entach: 1. m ożliwości uczenia się; 2. niekaraniu za błędy;
3. podkreślaniu, że jed y n e niedopuszczalne pom yłki to takie, które w yw ołują
nieodw racalne skutki;
•
rozw iązyw anie problem ów wraz z innym i pracow nikam i w oparciu o in
form acje pochodzące z wcześniej rozstrzyganych zadań lub problem ów , któ
re w ym agają tw órczego m yślenia;
•
przyjm ow anie i nagradzanie pom ysłów innych pracow ników , np. system
w ynagradzania za pom ysły i wnioski racjonalizatorskie.
U w ażam , że tylko dzięki system atycznem u w ysiłkow i i ciężkiej pracy kre
atyw ne jednostki m ogą realizow ać w iele swoich pom ysłów , które są przydatne
w działalności przedsiębiorstw . Dlatego też w szystkie św iadom e działania kie
row nictw a pow inny zm ierzać do stw orzenia takich w arunków , w których sam o
dzielne rozw ijanie w iedzy je s t zgodne ze strategią przedsiębiorstw a. Zauw ażm y,
iż w prow adzanie nowych rozw iązań i zmian wiąże się z ryzykiem i z tego po
w odu niekiedy napotyka na niechęć i pow oduje pow staw anie zachow ań obron
nych.
14 A. Leigh, M. Maynard, Lider doskonały, Poznań 1999, s. 60 i nast.

