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Summary
The dissertation contains the results of a study examining the relationship between
creativity and humor. Theoretical analysis showed that humor belongs to the field of
creativity as it contains the main elements of creation. On this basis a technological model
was worked out, which was designed to stimulate consciously, purposefully and dirigible
using of humor techniques by children in order to promote their creativity. A study was
conducted to determine if it is possible to increase 5-6-year old children’s creative output
by teaching humor techniques. A posttest revealed significant differences between control
and experimental groups in four measures: flexibility, originality, elaboration, and total
score. Overall, the results support a complex reciprocal causality relationship in which the
development of children’s humor facilitates the divergent thinking skills. The findings
strongly suggested the promising future of humor as a creativity developing tool while
most of the conventional creativity-encouraging methods are hard to use with preschoolers
as such methods require a higher level of intellectual development, knowledge and
experience.
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УВОД
Няма съмнение, че съвременният свят става все по-сложен, а промените в
него – по-динамични и засягащи всички сфери на живота. Общественият прогрес
изисква развиването на нови умения. Това прави креативността по-важна отвсякога,
защото тя е ефективен отговор на променящите се условия на живот.
Подпомагането на личността да се представя по-добре в областта на креативното
мислене и поведение, изисква промяна в правилата, които ръководят
образователната политика и практика.
Във връзка с това, творчеството се превръща в образователен приоритет и е
фиксирано като цел в националните програми на много държави. В същото време
подготовката на педагогически кадри не включва даване на специфични знания и
формиране на умения за поощряване на креативността у подрастващите. Ето защо,
независимо от взетите на управленско ниво мерки, състоянието на творческото
обучение и възпитание далеч не е такова, каквото би могло да се очаква. У нас,
както и в световен мащаб, се осъзнава нуждата от ранното стимулиране на
творческото мислене и поведение, но няма конкретни указания как би могло да
стане това. Така въпреки засиленото присъствие на креативността като тематика в
периодичния печат, голяма част от практикуващите учители нямат ясно виждане
как да поощряват творческите сили на децата. В този смисъл не помага и новата
образователна парадигма, която мистифицира творчеството и го представя като
една неясна и неуловима материя, много трудна, именно поради това, за
реализиране.
Създалото се противоречие между социални и образователни потребности от
една страна, и реалната педагогическа практика от друга, определи основната линия
на изследователстка работа в настоящия труд: обогатяване технологията на така
наречената

«педагогика

на

творчеството»

на

базата

на

педагогическа

интерпретация на съвременното научно знание за креативността и творческите
възможности на учащите. Изследването се фокусира върху технологизиране
творческото обучение и възпитание в конкретна и област и възраст при отчитане
приоритетните проблеми за разрешаване, които стоят пред педагогиката на
творчеството.
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Целенасочената и системна работа за развитие на творческите способности е
особено наложителна през онези периоди през живота, когато са налице
необходимите за това предпоставки. Това означава, че още в предучилищна възраст
трябва да се изведат образователни задачи за стимулиране на креативността. През
този период у детето са налице редица особености-предпоставка за творчество, които
поставят основите за по-нататъшно развитие и за бъдеща дейност. Това са
пластичност и динамичност на детската личност, любопитство, наблюдателност,
свобода от шаблони, стремеж към самостоятелност, богато и свободно протичане на
асоциациите, съчетаване на мислене и въображение в познавателните стратегии.
Благодарение на тези и други свои особености детето проявява своеобразно
творчество при взаимодействията си със заобикалящия свят. С възрастта те се
изменят и доближават до фазата на творческите решения и изпълнения, до създаване
на нещо ново и по своеобразен начин оригинално. Това може да протече като
случайно и стихийно, или като целенасочено изменение. Образованието би трябвало
да гарантира развитието на творческия потенциал именно по втория начин.
От друга страна, стимулирането на креативността предполага определено
равнище на развитие на критическото мислене. Това е необходимо, тъй като
творческото мислене се занимава не толкова с истинността на нещата, колкото с
придвижването към нови възможности (Е. Де Боно, 2001). Проверката и
валидизирането им изискват изработване на различни форми на доказателство и
опровержение, запознаване със законите и принципите на формалната логика,
предупреждение за логически грешки и др. (В. Шубинский, 1988). Всичко това все
още е недостъпно за детето от предучилищна възраст, тъй като изисква едно повисоко равнище на интелектуално развитие, знания и опит.
Така се очертава един от неотложните за разрешаване проблеми на
педагогиката на творчеството: необходимостта от стимулиране на способностите за
генериране на творчески идеи и възможностите на децата от предучилищна възраст
за преминаване през процеса на творчество.
Разрешение на този проблем би било намирането на такива начини за
поощряване проявата на (дивергентно-мисловните) способности за генериране на
много, разнообразни и оригинални идеи, при които доказването и валидизирането
А. Велева (2006) Стимулиране на творчеството у 5-6-годишните деца със средствата на хумора. Дисертационен труд.
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на продуктите от тази дейност с помощта на критическото мислене, не е
необходимо или наложително. Една от възможностите в това отношение е
включването на хумора в творческото обучение и възпитание. Основание за това е
родството между креативност и хумор.
Очертаният кръг проблеми обосновава приетия в настоящето изследване
подход двете направления в психологическите и педагогическите изследвания – на
креативността и на хумора, да се разглеждат в единство.
Теоретичният сравнителен анализ на двата феномена е изходна точка за
реализиране на връзката “творчество-хумор” в педагогическата практика с оглед
стимулиране креативността у децата.
Предмет на изследването е динамиката на детското творчество като
резултат от възприемане и създаване на хумор, а обект – 5-6-годишните деца.
Изследването е подчинено на целта да се повиши изявата на креативността у
децата посредством възприемане и създаване на хумор.
Хипотезата на изследването гласи, че запознаването на децата с
хумористични техники и упражняването в тяхното целенасочено и съзнателно
използване, ще повиши изявата на общите (дивергентно-мисловни) творчески
способности, а оттам и на равнището на детската креативност.
Предназначението на разработката е да отговори на следните актуални
потребности: осигуряване теоретична и практическа база за поощряване
генеративното мислене и хумора в предучилищна възраст, предоставяне на
субектите на образованието възможности за творческа изява, удовлетворяване
потребността от смях и преживяване на положителни емоции. На глобално
равнище, практическата реализация на връзката “творчество-хумор” обслужва
изискванията на обществото за формиране на индивиди с творческо мислене и
креативно поведение, с чувство за хумор, съответстващо на общочовешките
ценности на днешния и утрешния ден. Предполага се, че данните от изследването
ще допринесат за обогатяване на научното познание за креативността като
способност за преобразуване на опита и за нейната взаимовръзка с хумора.
Емпиричната част от проучването ще разкрие особеностите на творческото
обучение и възпитание в предучилищна възраст.
А. Велева (2006) Стимулиране на творчеството у 5-6-годишните деца със средствата на хумора. Дисертационен труд.
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ПЪРВА ГЛАВА
Връзката между творчеството и хумора като предмет на теоретично
изследване
1. Системен подход към изследване на връзката между творчеството и
хумора
Връзката “творчество-хумор” се засяга пряко или косвено от почти всички
теоретици на смешното като естетическа категория и от редица изследователи на
психологията на творчеството и на хумора. В основата й стоят основни
характеристики на креативността – новото, необичайното, оригиналното,
различното, които почти винаги присъстват като момент или аспект и в
естетическите теории за смешното, независимо от насоките, в които векове наред се
търси неговата природа.
Тези общи за двата феномена белези са загатнати още в първото научно
определение за смешното като естетическа категория, където то се разглежда като
“грешка” (Аристотел), или в един по-широк смисъл като нещо различно от
нормалното, като отклонение (Паси, 2001), което следователно носи потенциал на
новост и оригиналност. Тъй като в живота всекидневно се наблюдават безброй
грешки и отклонения, които никога и никого не разсмиват, т.е. определението на
Аристотел не е достатъчно за обяснение на смешното (защо и кога деформациите
са смешни), теоретиците започват да търсят неговата същност не просто в грешката
и недостатъка, а във внезапността и неочакваността на неговото осъзнаване (Т.
Хобс, по И. Паси, 2001), като нещо противно на разума (Kant, 1917),
противоположно на обикновеното наблюдение (В. Пропп, 1976), като преминаване
от един кръг представи към друг, отдалечен (S. Freud, 1970). Според
представителите на съвременната естетика смешното е сравнение, чиито
индигриенти “преди всичко съществуват така, че да разкриват особеното,
различното, анормалното” (И. Паси, 2001; Б. Дземидок, 1974). Така с развитието на
естетическите теории за смешното се осъществява не само задълбочаване и
обогатяване на познанието за него като естетическо явление, но и все по-тясното му
обвързване със сферата на творчеството. Защото разкриването, или създаването на
нещо различно, особено, противоположно на обичайното, изисква излизане извън
А. Велева (2006) Стимулиране на творчеството у 5-6-годишните деца със средствата на хумора. Дисертационен труд.
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рамките на шаблона и рутината, проява на наблюдателност, гъвкавост,
оригиналност, т.е. качества на творческото мислене. Това дава основание на
естетиката да определи някои случаи на смешното като творчество (Novalis, 1907),
за което е нужен особен талант (Н. Чернишевски, 1955), а на психологията да
разглежда чувството за хумор като характеристика на креативността и на
творческата личност (Г. Пирьов, 1982, J. Guilford, 1968), остроумието като модел и
продукт на творчески акт (А. Лук, 1968).
Въпреки, че много автори изтъкват наличието на връзка между творчеството
и хумора, все още няма изследване, в което да е направен системен психологически
анализ, интегриращ двете понятия (M. Murdoc, M. Ganim, 1993). М. Мърдок и Г.
Ганим очертават насоката, в която би следвало да се потърси отношението между
тях. Авторите посочват, че повечето разработки се фокусират върху един аспект на
връзката между креативност и хумор. Но ако творчеството е комплексно понятие,
то би следвало и свързаният с него хумор да се разглежда като такова.
За да може да бъде съпоставено с творчеството, понятието “хумор” трябва да
бъде разгледано в неговия психологически аспект. Доколкото философията и
конструиралата се върху нейна основа наука – естетиката, го изучават столетия
преди възникването на психологията, последната по необходимост борави с
утвърдени вече естетически категории за смешно, комично, хумористично.
Този факт е причина за възникването на един терминологичен проблем.
Дефиницията на обекта, предизвикващ смях, е предмет на изследване на естетиката
и се определя като “смешно”. То е основна естетическа категория (или най-широко
понятие за обозначаване на това, което предизвиква смях) и има свои подкатегории
или видове – хумор, сатира, ирония, пародия и т.н., представляващи регистъра на
проявленията му. Процесът на създаването и разбирането на смешното,
емоционалната реакция към него, както и необходимите за осъществяване на този
процес личностни характеристики, са предмет на психологията и се обозначават
като “хумор”. Така понятието “хумор” може да означава процесът на създаване на
всички видове на смешното, и същевременно само една специфична част от
продукцията на този процес (хуморът като естетическа подкатегория на смешното).

А. Велева (2006) Стимулиране на творчеството у 5-6-годишните деца със средствата на хумора. Дисертационен труд.
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За да се избегнат терминологични неясноти, които могат да възникнат във
връзка с двойното значение на думата “хумор” в българския език, в настоящето
изследване тя ще бъде употребявана в нейния психологически смисъл като
продукт, процес и личностна характеристика, а не като една от естетическите
категории на смешното. За обозначаване на обекта, предизвикващ реакцията на
смеха, се приема най-общата естетическа категория - “смешното”.
В психологията на хумора понятието смешно се определя по различен начин
от различните автори – комично (A. Koestler, 1964), виц (S. Freud, 1970), остроумие
(А. Лук, 1968), хумор (P. Mc Ghee, 2002; W. Fry, 2000). Понякога тези понятия се
използват като синоними, друг път се прави разграничение между тях, но най-често
се въвеждат свободно, без да бъдат дефинирани, като се имат пред вид всички
видове, т.е. това, което влиза в значението на смешното като естетическа категория.
Тази терминологична неустановеност се дължи на факта, че както бе
посочено, психологията не се интересува от дефинирането на смешния обект. Тъй
като в настоящата разработка този обект трябва да бъде съпоставен с творческия
продукт като един от аспектите на връзката “творчество-хумор”, е необходимо да
се потърсят неговите съществени характеристики, които се определят от
естетиката, да се разгледа смешното като естетическа категория.
Същевременно смешният обект и творческият продукт далеч не винаги си
кореспондират – когато се смее над явни недостатъци у другия, субектът намира
смешното наготово и нито го е създал, нито го е накарал да бъде такова. Естетиката
проявява еднакъв интерес към смешното, намиращо се в заобикалящата
действителност, и към смешното, създадено от субекта. За нея проблемът за
връзката “смешен обект - творчески продукт” не е от първостепенно значение и
поради това в терминологията й не съществува дефиниция на феномена, в който
тази връзка да намира израз. Това означава, че част от проявите на смешното като
естетическа категория се намират извън рамките на предмета на настоящето
изследване.
Затова при анализа на изследваната диада понятието “творчество” се
разглежда като водещо – под неговите характеристики трябва да се подведе част от
обширната сфера на хумора. С оглед целите на настоящето изследване беше нужно
А. Велева (2006) Стимулиране на творчеството у 5-6-годишните деца със средствата на хумора. Дисертационен труд.

10

да се намери такова определение на хумора, което, опирайки се на естетическите
теории, ще включва всички случаи на сечението му с креативността и ще изключва
всички останали. Това определение за хумора може да бъде анализирано по
отношение на ключовите критерии, благодарение на които се отличават
творческите прояви от нетворческите.
2. Творчеството като психологическо понятие
Думата

“творчество”

или

“креативност”

означава

“създаване”

или

“пораждане” на нещо. Създаденото е ново, защото преди това не го е имало (E. Де
Боно, 2001). Така

етимологията

на

думата

“творчество”

отвежда

към

характеристиката на получения продукт и дава основание то да се разглежда като
свойствено както на живата, така и на неживата природа и “необходимо условие за
развитие на материята, за образуването на нейните нови форми, една от които е
творчеството на човека.” (Я.А.Пономарьов, по Г. Пирьов, 1982, с.5)
Без да става предмет на специален анализ, подобно разширяване на
понятието е неприемливо с оглед целите на настоящето изследване. Тук в центъра е
поставен човекът – обикновеният човек, неговото развитие, усъвършенстване и
удовлетворяване на потребностите му. Ето защо обект на специален интерес е не
творчеството на природата и на неживата материя, а на човека.
Но и при определянето на това творчество има различни схващания. В едни
случаи ударението се поставя върху качествата на личността, в други – върху
процеса на създаването, а в трети – върху продукта, който се създава (Г. Пирьов,
1982). Опитите такава сложна човешка проява да се дефинира посредством един
или два от тези аспекти са едностранчиви и не позволяват тя да бъде надеждно
разграничена от нетворческите прояви.
Така например, едно максималистично определение, което поставя акцент
върху характеристиките на творческия резултат – новост и обществена значимост
(Ward, by J. Morgan III, J. Sawyears, V. Fu, R. Milgram, 1988), приема за образец
висшите прояви на творчеството, продукт на едно талантливо малцинство.
В този случай не се взема под внимание, че творческата активност се
проявява не само в общественозначимите видове на творчеството –научно,
техническо, художествено, но и при смислообразуването в личния живот на
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индивида и в неговите ежедневни дейности. Тук не намират място изявите на
обикновения човек, които може да не доведат до общественозначим и нов в
абсолютния смисъл на думата продукт, но да носят основните белези на творческия
процес и да са резултат от проявата на творческите качества на личността.
Друг път творчеството се отъждествява с всяка успешна дейност, с “всичко,
което излиза извън пределите на рутината, и в което се съдържа макар и частица
ново” (Л. Виготски, 1982, с. 11). Но фактически при всеки акт на въображението се
създава нещо ново (Г. Пирьов, П. Русев, 1981). Ако творческият продукт се
разглежда като всичко съдържащо “частица ново”, то като творческа може да се
определи всяка успешна дейност – дори при рутинните занимания на човека
непрекъснато се налага да се внасят изменения. По такъв начин не е възможно
разграничаването на творчеството от другите дейности. Явно отхвърлянето на
абсолютизираната характеристика “новост” на творческия продукт и заменянето й с
относителния смисъл на думата (субективно ново), не е достатъчно за постигането
на обективна дефиниция за креативността. Тя не може да бъде определена само въз
основа на характеристиките на творческия продукт.
До същия неуспех водят и опитите за дефиниране на креативността с оглед
качествата на творческата личност. От една страна, не може да се постави рязка
граница между личността на “обикновения човек” и на твореца, а по-скоро може да
се види континуитетът между тях. От друга страна, креативната личност е твърде
сложна, разнообразна, многостранна личност, която още не е напълно анализирана
и синтезирана като цяло. Поради това определенията за творчеството като
личностна характеристика са непълни. Например едно от тях гласи: “Креативността
е способност да се виждат нови отношения, да се продуцират необикновени идеи и
да се отклонява от традиционни модели (начини) на мислене” (по Г. Пирьов, П.
Русев, 1981, с.53-54). В други разработки се посочват основните структурни
компоненти на креативността: интерес към парадокси, склонност към съмнение,
чувство за новост, творческо въображение, интуиция, естетическо чувство за
красота, остроумие, способност да се откриват аналогии, смелост и независимост на
съжденията, самокритичност, логическа строгост, способност да се използват
различни форми на доказателство (А. Морозов, Д. Чернилевский, 2004). В тези
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определения са включени някои съществени особености на креативността, но се
пропускат други, отнасящи се например до емоционалната и волевата сфера на
творческата личност.
В разгледаните примери трудностите да се даде общовалидно определение за
творчеството се дължат на акцентирането върху един от неговите аспекти. Но като
специфичен (със свои характеристики) човешки продукт, творчеството е резултат
от специфична дейност на човека, в която той проявява специфични свои качества.
Творчеството е едновременно продукт процес и комплекс от личностни
характеристики и поради това само при отчитането на всички тях би могло да бъде
разбрано и дефинирано (D. Rubenstein, 2000).
Ето защо в настоящето изследване се изхожда от определението за
творчеството, което се приема от много автори, като “специфична дейност на
човека, чрез която се изявяват максимално и оптимално способностите му и други
качества на личността за създаване (възприемане) на произведения, които се
отличават с новост, оригиналност и имат значение както за индивидуалното, така и
за общественото развитие” (Г. Пирьов, 1982, с. 6). Тук от една страна се отчитат
съществените аспекти на творчеството. От друга, това определение е приложимо
към всички негови видове. И трето, то нюансира характеристиките на творческия
резултат, който може да принадлежи както на върховните човешки постижения,
така и да бъде индивидуално достижение със субективно значение.
Приетата дефиниция дава отличителна рамка за определяне дали хуморът
принадлежи към сферата на творчеството, както и да се намери мястото му сред
видовете творческа дейност – научна, техническа, художествена, учебна, игрова,
ситуативна и т.н. Сравнителният анализ на двете явления по основните аспекти на
креативността предполага установяване на ключовите характеристики на
творческия продукт, творческия процес и творческата личност.
2.1.Творчески продукт
Съществуват много дефиниции за творчеството като продукт и във всички
тях се повтарят двата съществени критерия - уникалност и стойност (L. Lesner, D.
Hillman, 1983). Но значението, което се влага в тези критерии е различно. Някои
автори ги разбират в тесен смисъл и оттук се обявяват против интерпретирането на
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креативността у децата и възрастните като един и същи конструкт. Тук обаче може
да се спори, тъй като малките деца в ежедневните си активности проявяват
поведение, което е необичайно, високо качествено и социално значимо за детето (J.
Morgan III, J. Sawyers, V. Fu, R. Milgram, 1988). От високо качество и значимо за
отделния човек може да бъде също измислянето на нови рецепти от една домакиня
(T. Ward, C. Sifonis, 1997). Подобни примери дават основание за влагане на поширок смисъл в критериите уникалност и стойност и отнасянето им към отделния
индивид. При такава интерпретация на екстремума на скалата “индивидуалнообществено значимо” се намира телефонът например. Той е уникален и значим за
цялото общество. В другата крайност е детето, което за първи път открива как да
смеси зелен и жълт цвят и да получи син. Такова откритие може да не е оригинално
и особено значимо за дадена група, но може да е едновременно уникално и
стойностно за малкото дете (L. Lesner, D. Hillman, 1983).
Заемането на тази позиция поставя въпроса как да се определи дали
продуктът е уникален и значим, когато става въпрос за индивидуалното развитите.
Продуктът може да се нарече творчески, ако представлява трансформация,
притежава естетически качества и привлекателност и/или представя нови
конфигурации или връзки на идеи (J. Feldhusen, 1995). Общото между продуктите
от дейността на иновативните инженери, архитекти, писатели, деца, домакини и
т.н., които се определят като творчески, е, че те са резултат от активно
конструиране на ново построение (Ward, C. Sifonis, 1997). Следва да се изяснят
особеностите на процеса на неговото конструиране.
2.2. Творчески процес
Главните въпроси, които се разглеждат от психологията на творчеството по
отношение процеса на създаване, се отнасят до участващите в него психични
процеси и до неговите етапи.
Когато става въпрос за процеса на творчество, се подчертава ролята на
мотивацията, емоционалните състояния и чувствата, особеностите на волевата
сфера.
От голямо значение за творчеството е характерът на мотивацията, която се
определя от потребностите, интересите, чувствата, възгледите, основната
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целенасоченост, нагласите, ценностната ориентация. Тези фактори от една страна
могат да бъдат относително постоянни характеристики на личността, от друга
страна могат да се влияят от взаимодействията на индивида с обкръжението.
Мотивите играят роля на непосредствен двигател на дейността, обикновено без да
се опосредстват от странични съображения (Г. Пирьов, 1982; J. Feldhusen, 1995).
Творческата дейност в повечето случаи изисква едно подходящо настроение
– спокойно емоционално състояние на повишена работоспособност или
вдъхновение, изразено в обща приповдигнатост. Съществена роля имат и
интелектуалните чувства като любознателност, удовлетвореност от резултатите,
преживяване ценността на постигнатото, а също и социалните и моралните чувства,
тъй като творческата дейност има подчертан обществен характер. Немаловажна е
ролята и на естетическите чувства, които могат да направляват търсенето на новото.
Те имат значение не само в изкуството, но и в науката и решаването на проблеми верните решения или модели обикновено се преживяват като красиви. Чувствата
могат да оказват и обратното въздействие върху творческата дейност. Много
силните емоционални състояния, като афектите на страх пред неизвестното, тревога
пред евентуалния неуспех, влияят неблагоприятно (Г. Пирьов, 1982).
Посочените психични процеси, състояния и свойства се разглеждат като
много важни за успешната творческа дейност, но при изследване на творческия акт
най-голямо внимание се отделя на участието на познавателните процеси
възприятие, мислене и въображение, тъй като самото творчество е форма на
познание – при него се създават нови образи и действия в условия на
информационен дефицит.
Тези зависимости дават възможност творчеството да се изведе от някакви
други процеси и това често се прави.
Б. Минчев посочва, че обикновените хора, а също и учените, са склонни да
виждат стабилна, дори причинна връзка между въображение и творчество.
Негласно се предпоставя, че въображението е психологически механизъм на
творчеството, или по-точно, че творчеството възниква във и чрез въображението.
Допълнително се предполага, че творческите импулси се реализират посредством
специфична форма на въображението – творческото въображение. Вярно е, че
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творческите аспекти на човешката природа се усилват посредством фантазията, но
не възникват изцяло в нея. Като познавателен процес мисленето също предполага
“търсене и евентуално откриване на същественото ново в света” (Петровски, по Б.
Минчев, 1998), което означава, че то също има роля в процеса на творчеството.
Участието на мисленето в творческия процес не бива да се пренебрегва. Докато
въображението открива “дремещите” в света варианти за промяна и развитие,
направлявано от чувството за възможност, мисленето, направлявано от чувство за
реалност, ги обяснява (Б. Минчев, 1998). А това е много важно за творческата
дейност, защото ние сме способни да възприемаме само онези идеи, които са
обясними, логични. В противен случай те си остават просто щури идеи, които не
могат да бъдат реализирани в творчески продукт (Е. Де Боно, 2001). Тази
регулативна роля на мисленето особено ярко се откроява в процеса на научното
творчество и понякога дори се идентифицират понятията творческо мислене и
творчество (по Г. Пирьов, П. Русев и др., 1981). По такъв начин се игнорира
участието на другите познавателни функции в творчеството.
На практика и мисленето, и въображението имат главните си източници във
възприятието. Нашата перцептивна система представлява физиологичната база на
креативността (S. O’Neil, D. Shallcross, 1994). За да се създаде нещо ново е
необходимо да има една творческа нагласа още на равнище на възприятие, което
позволява да се види необичайното в обичайното, да се погледне по нов начин на
привичното, сякаш се среща за първи път. Затова според Е. Де Боно (2001), за
креативността много важно е възприятието. При това вниманието и осъзнаването
също са въздействащи фактори в процеса на творчество (S. O’Neil, D. Shallcross,
1994).
От основно значение за творчеството е и информацията, съхранена в
паметта (Г. Пирьов, П. Русев и др, 1981; J. Guilford, 1968). Тук е важно
разграничаването между два паметови модела. Първият представя знанията, база на
човешката памет като хранилище, в което айтемите информация са вложени
първоначално и по-късно възстановени. Вторият представлява източниците памет,
които служат като база за конструирането на знания по време на решаване на
проблеми. Тези два модела изискват два напълно различни паметови процеса
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(запазване и възстановяване). При творчеството се поставя ударението върху
спомнянето като реконструктивен процес. То е основен, първи елемент в процеса
на динамично конструиране на нови идеи, базирано на стари реконструирани
паметови айтеми (G. Phye, 2000).
Изтъкването ролята само на една от познавателните функции в процеса на
творчеството – на възприятието, творческото мислене или творческото
въображение, не позволява да се вникне в същността на творческия процес като
специфична форма на познание, която не се припокрива с нито една от другите
начини на познание. Характеристиката на креативния акт е резултат от
преплитането и взаимното допълване на познавателните процеси (Г. Пирьов, П.
Русев, 1981). В процеса на творчеството психичните процеси участват в една
глобална панорама, но с известни нюансировки по отношение ролята на едни или
други от тях, в зависимост от сферата на творчеството и от неговите етапи (Т.
Трифонов, 1996).
Изясняването на въпроса за стадиалността в творческия процес е съобразено
с необходимостта от съпоставяне на креативния акт с хумора като процес. За да се
приложи методът на подхождане от общото – етапите на творческия процес, към
конкретното – етапите на хумора като творчески акт, се налага да се намери
възможно най-общият модел на творческия процес, позволяващ ясно да се откроят
инвариантните и задължителни моменти в него, които следва да се търсят при
хумора.
Намирането на такъв всеобщ модел е доста трудно поради огромното
разнообразие от варианти на творчеството. Те дават отражение върху неговите
етапи и затова в психологическите анализи при разглеждане на отделните стадии
обикновено се прави уточнение за коя област на творчеството става въпрос.
Въпреки своето многообразие обаче, всички творчески прояви принадлежат към
едно и също явление. Следователно притежават нещо общо. Това общо може да
бъде представено като система от взаимосвързани, проявяващи се във всеки
творчески процес етапи.
Всеобщи етапи на творчеството са разгледани от редица автори (J. Guilford,
1968; M. Basadur, M. Runco, L. Vega, 2000; S. O’Neil, D. Shallcross, 1994; J.
А. Велева (2006) Стимулиране на творчеството у 5-6-годишните деца със средствата на хумора. Дисертационен труд.

17

Feldhusen, 1995; G. Vessels, 1982; В. Станков, 2002). Пример за максимално
опростен модел на творческия процес е представен от Басадур, Граен и Грийн
(1982), включващ два етапа, или мини-процеса: идеи - оценяване, в които
дивергентното и конвергентното мислене се включват последователно.
Стъпка 1: дивергентно мислене => идеи => няма оценка: количество;
въображение; свобода; емоционалност; дете.
Стъпка 2: конвергентно мислене => оценяване => има оценка: качество;
преценка; дисциплинираност; интелект; възрастен.
Идеите, или активното дивергентно мислене, е генерирането на опции без
оценка. Оценяването, или активното конвергентно мислене, е приложение на
преценка към генерираните опции за избор на най-значимите от тях (M. Basadur, M.
Runco, L. Vega, 2000).
Поради своята опростеност този модел не предоставя много добри
възможности за задълбочен анализ на връзката “творчество-хумор”, защото в него
липсват

важни

елементи

като

предварителна

подготовка, сблъскване

с

несъответствие, реализиране на идеята след като бъде оценена. Тези моменти са
определящи за протичането на креативния процес, а както ще се види по-нататък и
за хумора и затова те трябва да намерят място при определяне творческите етапи.
Достойнството на двустъпковия модел е, че той показва много точно докъде се
простират възможностите на детето за преминаване през процеса на творчество,
което пък има отношение към проблема за перспективността на хумора като
средство на педагогиката на творчеството. При анализирането на този въпрос
отново ще има позоваване на модела “идеи – оценяване”.
При прегледа на разнообразните психологически анализи на творчеството в
различни области, като безспорни и затова съдържащи се в една или друга степен и
с различни нюансировки изпъкват следните етапи на творческия процес: (1)
подготвителна работа и възникване на творческата ситуация; (2) възникване на
идеята, замисъла, образа; (3) критична оценка и въплъщаване на получения
резултат.
Формулираните по този начин етапи дават възможност да се обхване целия
творчески процес чрез отчетливото обособяване в него на три елемента, които имат
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ключово значение в структурата му и отразяват инвариантното. Това са съществени
моменти на креативния акт. Всеки от тези етапи е необходим и цялостен компонент
на творческия процес. Създаването на новото, което е същност на творчеството,
винаги се опира на някакъв изходен материал – впечатления, знания, опит. То не
може да възникне от нищото – всяко ново творение се заражда и стъпва здраво
върху старото. Ето защо предварителната подготовка е важен момент в творческия
процес. Той обаче не е достатъчен. За да се стимулира търсенето, в резултат на
което се стига до творческия продукт, е нужно сблъскването с нещо необикновено,
неизвестно. По такъв начин възниква проблемната ситуация, в която е налице
противоречие между знание и незнание, за разрешаването на което няма готов
способ. Противоречието направлява търсенето (съзнателно или не), насочено към
създаването на идеята, образа, хипотезата. Възникването им само по себе си все
още не представлява създаване на продукт от творческата дейност. Идеята не е
конкретизирана, проверена, осъществена. Това става на етапа на завършване, когато
синтезираното ново се оценява от гледна точка на определени критерии и
въплътява в някакви материални или духовни форми, с което творческия процес се
довежда до своя край. В зависимост от вида на творческата дейност и
индивидуалния стил на работа тези стадии могат да се преплитат, взаимно допълват
или изпреварват, но винаги в една или друга степен характеризират творческото
дирене (Г. Пирьов, П. Русев, 1981; В. Шубинский, 1988; J. Guilford, 1968; M.
Basadur, M. Runco, L. Vega, 2000). Неговото реализиране се осъществява при проява
на характеристиките на творческата личност.
2.3. Творческа личност
Творческата личност е въпрос на характерни черти, които са присъщи за
креативните хора (J. Guilford, 1968). При определяне на творчеството като
личностна характеристика в научната литература обикновено се отделя
преимуществено място на способностите за творчество. В понятието “способности”
се включва онзи комплекс от психически процеси и свойства, които са условие за
успешно извършване на определени дейности и същевременно се развиват чрез
тези дейности (Г. Пирьов, 1993, с. 69).
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Към проблемите на творческите способности съществуват три основни
подхода (И. Меерович, Л. Шрагина, 2003, с.22-23; Г. Селевко, 2005):
1.Творчески способности като такива не съществуват. Главна роля в
творческото поведение играят мотивацията, ценностите, личностните черти,
интелектуалните способности.
2.Високото равнище на развитие на интелекта предполага високо равнище на
развитие на творческите способности и обратно.
3.Творческите способности са независими от интелекта фактори.
На първия подход се основава схващането на А. Лук (1976), че способностите
за творческа надареност по същество не се отличават от обичайните мисловни,
емоционални и волеви процеси. Елементарните способности са еднакви у всички
хора и само са изразени в различна степен и съчетание. Като пример той посочва
съчетанието от виждане на проблем, гъвкавост на интелекта, генериране на идеи и
далечни асоциации, което се проявява като нестандартност в мисленето (А. Лук,
1976). Това по същество не опровергава наличието на творчески способности,
напротив – нестандартността на мисленето е представена като комплекс от
психични процеси, свойства и качества, което много точно отговаря на
дефиницията за способностите.
Вторият и третият подход към творческите способности, представени като
полюсни схващания относно връзката на креативността с интелигентността, също
не могат да бъдат приети като основателни.
Чрез метода на факторния анализ Дж. Гилфорд доказва, че има ниска
корелация между тестовете за установените от него творчески способности и
тестовете за интелигентност от типа Стенфорд – Бине или скалите на Векслер,
изразяващи обичайната концепция за интелигентност като предвиждане успехите
от обучението в училище (J. Guilford, 1968). Установено е също, че връзката между
интелигентността и творческите способности е по-силно изразена при ниските
стойности на параметрите и почти отсъства при високите стойности (К. Стойчева,
1994). Съвременните изследвания показват, че творчеството е свързано с
интелигентността, но високата интелигентност не е гаранция за творчество (Д.
Сиймън, Д. Кенрик, 2001). Човек може да е с много висок коефициент на
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интелигентност, но да не проявява творчески способности и обратно – със среден
коефициент на интелигентност да е със силно изразени творчески способности (Я.
Рашева-Мерджанова, 2005). Следователно съществуват определени способности и
характерни черти на индивидите, които правят някои от тях креативни, а други –
не.
По-нататък в науката се оформят два противоречиви възгледа: творческите
способности като генерализиран и творческите способности като специфичен
конструкт. Според първото разбиране, креативността в различните видове човешка
дейност им много общо, което позволява пренос на творческите способности от
една област в друга (И. Меерович, Л. Шрагина, 2000). От друга страна, творческите
прояви се намират в толкова разнообразни сфери на човешка дейност, че изглежда
невъзможно те да са резултат от проявата на обща способност. Още повече, че
често личността се проявява като творческа в едни области, но в други – не. Оттук
произтича и схващането, че креативността е функция на специфични, а не на общи
способности (M. Runco, J. Nemiro, 1994; Csikszentmihalyi, 1990).
Привържениците на първата теза приемат като основа на всяка творческа
дейност установените от Дж. Гилфорд фактори за творчество: гъвкавост,
плавност, оригиналност, чувствителност към противоречия. Те се обозначават като
“общи творчески способности” и се характеризират посредством описание на
получения в резултат от проявата им продукт или посредством описание на
тестовете, с които се измерват. Това не е напълно коректно, тъй като чрез метода на
факторния анализ способностите се класифицират на по-широка база: според
материала, или информацията, с която се борави, включените операции и
получения продукт. Оттук съществуват паралелни способности в рамките на всеки
фактор за справянето с разнообразните типове материали – има няколко вида
гъвкавост, плавност и т.н. (J. Guilford, 1968).
В своите разработки по проблемите на креативността Дж. Гилфорд
многократно изтъква, че е невъзможно да се съди за творческия потенциал на
личността ако отделните фактори не се приложат към различните видове
материали, т.е. макар и подчинени на общо централно качество, творческите
способности имат специфично проявление. Това уточнение сочи възможност да се
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потърси отговор на въпроса дали творческата личност е субект на общи и/или
специфични способности в теорията на Дж. Гилфорд.
Според

Дж.

Гилфорд,

първият

принцип

за

класифициране

на

способностите е вида на материала, или съдържанието, с което се работи. В
зависимост от него съществуват три категории способности. Първата се отнася до
“фигурален материал” – обектите и техните свойства, които могат да се
възприемат. Вторият клас способности се отнася до познаването и използването на
“символичен материал” – срички, думи, числа. Тук не се включва тяхното
значение; важна е само структурата им като комбинация от символи. Третата –
“семантична” категория се откроява при вербални тестове, в които значението на
думата трябва да се знае.
Втората база за класификация на способностите – операциите – дава пет
класа способности. Първият вид е когницията. Тук са способностите да се открива
или да се знае и да се преоткриват или реорганизират фигурални обекти и техни
свойства, символни обект и значения от всички видове. Вторият вид операция е
този на запазването или паметта. Третият клас съдържа това, което Дж. Гилфорд
нарича конвергентно мислене, свързано с четвъртия – дивергентното. При
конвергентното мислене индивидът се стреми да получи само един правилен
отговор на дадена задача или проблемна ситуация, който се приема за
задоволителен. Дивергентното мислене се изразява в търсене на няколко отговора
на даден въпрос или решения на задача. Петата категория е тази на оценяващите
способности. Те се отнасят до вземане на решения за пригодност, адекватност или
успех на нашата информация, нашата памет, продуктите от нашето мислене.
Включени са различни видове критерии и това дава различни оценяващи
способности.
Третият основен принцип за класифициране на интелектуалните способности
се отнася до продуктите от тяхното приложение. При прилагане на
разнообразните операции към различните видове материали се достига до
определени видове продукти – единици (отделните единични сведения); класове
(съвкупностите от сведения или обекти, обединени от общо свойство); отношения
(множеството от връзки между обектите); системи (блоковете информация,
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съставена от части – разкази); трансформации (различните преобразувания,
модификации,

преформулировки);

разсъждения/импликации

(възможните

изводи, които се съдържат в дадената информация).
С помощта на факторния анализ Дж. Гилфорд идентифицира основните
интелектуални способности. Според него, благодарение на част от тях – гъвкавост,
плавност, оригиналност, дообработване и др. – е по-вероятно да изпъкнат
творческите индивиди. Тези фактори са едновременно и общи и вариативни,
поради което има много пространство за различни типове креативни способности.
Така например способностите плавност, гъвкавост и способността за оценка при
работа с фигуративен материал са от най-голямо значение за изобретателя на
приспособления, художника и композитора, докато същите видове способности за
работа с вербален материал са по-важни за креативния писател и учен. С други
думи има паралелни способности за справяне с фигуративен, символичен или
вербално-смислов материал. Оттук за всеки фактор има няколко вида способности,
които са развити в различна степен у индивида. Като цяло човек може да бъде
например с гъвкаво мислене в някои аспекти, а в други – не (J. Guilford, 1968).
От така изложената факторна рамка на разсъждения е видно, че по същество
концепцията на Дж. Гилфорд не противоречи на схващането, че креативността е
силно зависима от специфични способности. Потвърждение за това се намира в
много съвременни разработки.
Резултатите от едно изследване показват, че разликите в съдържанието могат
да играят решаваща роля при креативността (D. Rubenstein, 2000). В друга
разработка се докладва, че при диагностика на креативните способности няма
значима корелация между задачи от различни области, което е индикатор за това,
че творческото представяне в една област е доста независимо от творческото
представяне в другите области (Ki-Soon Han, 2003). И. Диакиди и Г. Спанудис
(2002) изследват степента, в която свързаните със съдържанието и вида на задачите
фактори влияят върху дивергентното мислене и творчеството. Откритията им сочат,
че тези фактори оказват статистически значимо влияние върху оригиналността и
плавността, и че едни и същи индивиди се справят добре с едни тестове и зле – с
други. Това се потвърждава и от Стернберг (by I. Diakidoy, G. Spandoudis, 2002),
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който отбелязва, че общото и специфичното за областта са допълващи се, всяко от
които оперира интерактивно за създаване на разлики в представянето. К. Стойчева
(1994) също подкрепя тезата, че способностите плавност, гъвкавост, оригиналност
се проявяват по различен начин в зависимост от материала и съдържанието на
задачата.
Може да се направи заключението, че установените от Дж. Гилфорд фактори
са общи творчески способности доколкото функционират като централни
качества, лежащи в основата на разнообразни вариации или специфични
способности. От такова гледище се приема, че всеки фактор е отделна обща
способност, която има обширни паралели в различните области, обусловени от
вида материал и вида операции. Оттук творческите успехи в различните сфери на
дейност изискват отделни, но паралелни способности на общите фактори.
Способностите са важен детерминант на творческите прояви на индивида.
Наред с тях съществено влияние оказват и много други фактори като темперамент,
особености на емоционалната и волевата сфера, мотивацията и др. Ето защо, когато
става въпрос за анализиране на творческата личност, трябва да се вземат под
внимание не само способностите за творчество, но и други нейни характеристики
(Г. Пирьов, 1982; J. Guilford, 1968; M. Runco, J. Nemiro, J. Walberg, 1998; J.
Feldhusen, 1995).
Разбира се, при характеризиране на креативната личност колкото и да се
допълват нейните особености не може да се даде пълно определение поради
големите индивидуални различия и разнообразието на творческата дейност (Г.
Пирьов, П. Русев, 1981). Въпреки това е напълно възможно да се очертаят онези
съществени особености на творческата личност, които характеризират нейния
облик. Условно те могат да се разделят на четири големи групи: особености на
интелектуалната, емоционалната, мотивационната и волевата сфера на личността.
Сред

характерните

особености

на

творческата

личност

в

интелектуалната сфера се отнасят дивергентно-мисловните способности:
Плавност. Способност да се прави бърз преглед на възможности или
алтернативи; да се намират обекти, притежаващи определени характеристики.
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Подвижност в мисленето (гъвкавост). Означава промяна от някакъв вид – в
значението, интерпретацията или използването на нещо, в стратегията на решаване
на задача, или в насоката на мислене, може да означава и нова интерпретация на
целта.
Оригиналност. Означава продукция на необичаен, умен, или фиксиращ
далечно сходство отговор. При оценката на отговора като оригинален се
съблюдават емпирични индикатори за новост от гледна точка статистическа
рядкост сред членовете на дадена популация.
Дообработване /включване. Това е способност да се изходи от зададен
материал и посредством прибавяне на нови елементи към него да се създаде ново,
завършено построение. Това предполага да се придаде смисъл на нещо, което няма
дефинирано предназначение и да се дообработи по такъв начин, че да се достигне
до формулиране на предназначение.
Подробност. Обогатяване и доразвиване на идеите посредством включване в
тях на различни детайли и спецификации.
Описаните фактори се отнасят към дивергентно-продуктивните операции, но
не бива да се остава с впечатление, че творческите прояви се идентифицират
психологически само с тази категория.
Така например, факторният анализ потвърждава, че творческите личности се
отличават с чувствителност към проблеми, несъвършенства и изострена
наблюдателност. Те забелязват грешни или нуждаещи се от усъвършенстване
неща, които остават незабелязани от другите. За творчеството много важни са и
способностите за оценяване. Те се включват при определянето на това дали
създадената информация пасва или не на модела на търсене; свързана с достигане
до решения и преценка относно точността, пригодността, способността или
използваемостта на информацията (J. Guilford, 1968).
Не малка ролята за успешна творческа дейност имат и други качества на
мисленето като критичност и самостоятелност, дълбочина и проницателност,
даващи възможност да се вниква в същността на явленията, във вътрешните
зависимости, да се разграничава второстепенното от главното, да се вижда
перспективата в развитието. Важни са също и положителните качества на
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паметта като обем на запомнения материал, бързина на запомнянето, точността на
възпроизвеждането, трайност на запазването и др. (Г. Пирьов, К. Гурбалов, 1979;
Guilford, 1968; S. O’Neil, D. Shallcross, 1994).
В структурата на творческата личност се включват и редица други процеси,
свойства и качества, които имат относително самостойно място. Съществена
особеност е характерът на мотивацията. Мотивите на творческата личност играят
ролята на непосредствен двигател на дейността, обикновено без да се опосредстват
от странични съображения. Творецът се заема за дейност, подтикван от вътрешни
подбуди, често пъти от стремеж към по-пълна реализация.
От голямо

значение са процесите, състоянията и

качествата на

емоционалната сфера: естетически, морални и социални чувства; интелектуалните
чувства любознателност, удовлетвореност от постигнатите резултати. Чувството
за хумор също е една немаловажна характеристика на творческата личност. Важна
роля в творческата дейност играят емоционалните свойства отзивчивост, която
дава възможност да се откликва на преживяванията на другите, да се разбират и да
се вживява в тях, и впечатлителност, свързана с емоционално преживяване на
действителността. От съществено значение са и емоционалните състояния като
доминиращите настроения, афектите и страстите.
Макар, че няма еднопосочна и твърда връзка между темперамента и
творческите характеристики, все пак преобладаващият тип темперамент, дава в
значителна степен и облика на творческия деец в тази връзка се намира и
значението на специфичните човешки типове висша нервна дейност, определени
от преобладаващата роля на първата или втората сигнална система.
Волевата сфера на личността също има важна роля в творческата дейност.
При всички нейни форми се изисква волево усилие за подготовката и изпълнението
на задачите. Творците във всички области се отличават с ярка целенасоченост, с
повишена степен на мотивираност и активност. Голямо значение за творческата
дейност имат волевите качества на личността като: целенасоченост, постоянство,
перспективност, дисциплинираност, самостоятелност.
Друга съществена особеност на творческата личност, която е от по-общ
характер с отнася до самостоятелността в мисленето, липсата на конформизъм в
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думите и делата. Колкото по-малко човек се поддава на доминиращата мода, на
установените начини на мислене, на шаблона, толкова повече е способен да търси и
намира свои решения, да следва своя линия на поведение.
Отбелязаните компоненти на личността не трябва да се разглеждат
изолирано един от друг. Те са съставки на една сложна структурна система, в която
влизат в най-разнообразни съчетания както относно количественото, така и относно
качественото си развитие. Това дава онази неповторимост и индивидуално
своеобразие, което представлява личността на всеки човек (Г. Пирьов, 1982).
Допуска се, че част от тези характеристики са присъщи и за хората с чувство за
хумор. Изясняването на този въпрос е свързано с изследване философскопсихологическите аспекти на хумора.
3. Философско – психологически аспекти на хумора
По-нататъшното изложение е подчинено на един не много популярен подход
най-напред да се представят авторовите концепции, които се приемат като
фундамент на настоящото изследване, а след това да се изложат основните
положения на други теории, в чиито контекст да се провери валидността и
стойността на първите. Изборът на този подход се предопределя от
калейдоскопичността на основните идеи, заложени в различните концепции за
хумора и смешното. Тъй като всяка от тях приема различен фокус, въвеждането им
в началото на литературния обзор ще съсредоточи вниманието върху отделни
аспекти на хумора без да е изяснена неговата глобална същност.
Поради своята обективна сложност хуморът може да бъде разбран напълно
само, ако различните теории за него се използват заедно, ако се приеме
интеграционен подход (M. Murdock, R. Ganim, 1993). И доколкото предпоставки за
такъв се намират най-вече в разработките на И. Паси (2001) и на А. Кестлер (1964),
е подходящо изясняването природата на феномена да започне с тях. Първият автор
изследва смешното като естетическа категория, вторият – логическата и
емоционалната динамика на хумора като психологическо явление. Техните теории
са последователно представени, обсъдени и отнесени една към друга с оглед
взаимното им обогатяване. Защото “Смехът се осъществява при наличието на две
величини: смешен обект и смеещ се субект... обектът се изучава от естетиката, а
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субектът – от психологията” (В. Пропп, 1976, с. 18). Оттук разбирането за хумора
предполага обединяване на данните от двете науки.
3.1.Смешното като естетическа категория
Проблемът за същността на смешното е поддържал почти непресъхващ
интерес към себе си от древността до наши дни. Въпреки това в теорията за
смешното все още няма общоприета дефиниция за него. През 1923 година Грейг
прави обзор на 363 заглавия от Платон и Аристотел, до Кант, Бергсон и Фройд. Въз
основа на неговата работа Рибо прави заключението, че науката все още е далеч от
общо определение (А. Koestler, 1964). Това се дължи на две основни причини: (1)
субективният характер на реакцията спрямо смешното възпрепятства намирането
на обективна дефиниция за него; (2) съществуват огромен брой ситуации,
предизвикващи смях, което затруднява намирането на нещо общо, от централно
значение за цялата сфера на смешното.
Тези затруднявящи дефинирането на смешното фактори се откроиха при
направения преглед на литература по проблема (И. Паси, 2001; А. Бергсон, 1996; А.
Лук, 1968; В. Ангелов, 1995; И. Арнаудов, 1994; В. Пропп, 1976; М. Димитров,
1924; Н. Чернишевски, 1955; А. Дмитриев, 1996; Л. Столович, 1999; W. Fry, 2000; P.
Mc Ghee, 2002; S. Freud, 1970; A. Koestler, 1964; Б. Дземидок, 1974; Т. Бурмов, 1981;
Kant, 1917; Novalis, 1907; Ю. Борев, 1957; Х. Шмит, 1997). Те са взети под
внимание в концепцията на И. Паси, и поради това настоящето изследване се опира
основно на нея. Това не означава, че се подценява трудът на останалите теоретици
на смешното, допринесли много за разбиране същността на феномена. Доколкото
обаче техните опити да дадат общо определение са завършили с неуспех, търсенето
на обективна дефиниция на смешното трябва да започне с разбиране причините за
този неуспех.
Те са заложени още в житейското понятие за смешно, включващо две
значения: казва се “това е смешно”, т.е. предметът, явлението предизвиква смях; и
също така “смешно ми е “ - нашата субективна реакция се изразява в смях. Но във
второто си значение думата смешно (смешно ми е) е само синоним на думат смях.
Тази словозамяна понякога затруднява изследването на същността на смешното
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като източник на смях, внасяйки в него субективността, характерна за друго
явление (И. Паси, 2001).
Поставянето на акцента върху субективното в редица теории за смешното, е
причина за ограниченото разбиране за същността му. Смешният обект се дефинира
с оглед на чувството на превъзходство на нашето Аз над недостатъка на другия (Т.
Хобс), радостта от унижението на неприятен за нас човек (А. Бейн, по Б. Дземидок,
1974) или от утвърждаване на нашите ценности и отричането на не-ценности (Ю.
Борев, 1974). Подобни определения се отнасят по-скоро до различните видове смях,
отколкото до смешното като естетическа категория.
За да се избегне това, И. Паси препоръчва разглеждането на теорията за
смешното като естетическа категория да започне с разграничаването му от смеха.
Авторът посочва, че смехът е субективно явление поради естеството му на
субективна реакция, породена от определени обективни източници. Съобразно тези
източници съществуват два рода смях. Първият е смях, причинен от физични,
химични и биологични фактори (от гъдел, токсични вещества, болестни състояния),
които сами по себе си не са смешни, но довеждат до възникване реакцията на
смеха. Този род смях съпътства и някои психични състояния като техен външен и
незадължителен признак (нервен, на облекчение, радостен). Той не е над нещо или
дори на нещо и се определя като извънестетически.
Вторият род смях, естетическият, е породен от източници които са му
адекватни – смешното, и е най-обективният вид смях. Наличността или липсата на
смешното обуславя най-съществената разлика в смеха. Затова при цялата си
зависимост от субекта, смехът има обективен източник и в него трябва да се търсят
стожерите, около които се разполага разнообразието от субективните реакции в
теорията за смешното (И. Паси, 2001).
Първото обективно определение за смешното принадлежи на Аристотел грешка и грозота, които не причиняват болка и вреда.
Давайки начало на научния подход към смешното, Аристотел поставя пред
философията нов проблем: за да определи комедията, той дефинира смешното.
Оттук нататък изследването на смешното върви в най-тясна връзка с изследването
на комичното. Много периоди от развитието на естетиката не са различавали
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комичното от смешното и са употребявали тези термини като синоними. В
естетиката на по-новото време преобладава идеята, че те са различни, дори
противоположни. Правят се опити за тяхното разграничаване, като постепенно,
макар и с различни акценти у някои автори, се налага разбирането за смешното като
по-общо понятие, което излиза извън рамките на естетиката и което може да бъде
породено върху психофизиологична основа и в този смисъл да отвежда към
първичната човешка природа. Оттук за естетиката става особено важно да се
постави надеждна граница между естетическото и извънестетическото смешно.
Редица автори (В. Пропп, 1976; Л. Столович, 1999; А. Бергсон, 1996) приемат за
такъв разграничител комичното: “Смехът и смешното са по-широки от комичното.
Те обхващат и извънестетически явления. Смешното не е всякога комично.
Комичното е прекрасната сестра на смешното. Комичното поражда “възвишен” по
израза на Гогол смях, социално оцветен по определен начин, обществено значим,
смях, отричащ едни човешки качества и обществени явления и утвърждаващ други,
съпоставящ явлението с естетическите идеали” (Ю. Борев, 1957, с. 26). Оттук се
извежда, че “всички прояви на некомичния смях се числят към извънестетическата
и извънхудожествената сфера… Естетиката се интересува само от комичния смях и
от смешното, което се проявява като хумор, сатира, ирония, гротеска и т.н.” (В.
Ангелов, 1995, с. 210-211). Така смешното като естетическа категория се приема за
съвпадащо с комичното и следователно подобно на него е общественозначимо,
сиреч пронизано от социален патос за осмиване на обществени несъвършенства.
Това разбиране е неприемливо, тъй като по начало, както бе посочено,
понятието смешно в естетиката (за разлика от житейското понятие) изключва
смеха, който не е предизвикан от обективни причини. Следователно смешното като
обективен източник на адекватен нему смях или трябва да се приеме като
съвпадащо с комичното, или различията между тях да се търсят в друга посока –
има ли такива видове на смешното, които не могат да бъдат сведени до комичното,
които притежават други съществени черти, които биха обогатили и разширили
разбирането за смешното като естетическа категория.
Ако се приеме, че смешното и комичното са тъждествени, оттук логически
следва, че некомичното остроумие (т.е. това, което няма обществена значимост, но
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предизвиква смях), по дефиниция остава извън границите на смешното в
естетиката.
Привържениците на тезата, че смешното принадлежи на естетиката само,
когато е свързано с разкриването на някакъв недостатък, изглежда успяват да
сведат всички проявления на феномена към общественозначимото. Те изтъкват, че
този недостатък не трябва да се разбира само в буквалния смисъл, а подлежи на
едно по-широко тълкуване.
Например, според А. Бергсон (1996), недостатък е липсата на гъвкавост на
тялото и ума, тъй като те ни дават възможност да се приспособяваме към живота и
обществото. Този недостатък той нарича закостенялост и автоматизъм, и ролята на
смеха е да го отстрани. Защото щом бъде разобличен, недостатъкът се видоизменя
поне външно. Комичното изразява следователно човешкото несъвършенство и
всички негови видове могат да се сведат до този закон, защото колкото и
хармоничен да е човек и неговите движения, равновесието не е напълно съвършено.
При толкова широко тълкуване на комичното и общественозначимото,
наистина като разобличаващи недостатъци могат да се представят и подобни
примери: Младоженец, след като видял годеницата, дръпнал настрана
сватовника и му зашепнал възмутено: “Защо ме доведохте тук – та тя е грозна,
стара, има лоши зъби и хлътнали очи… “Можете да говорите спокойно” –
отговаря сватовникът – “тя е и глуха”.
Според З. Фройд подобни вицове имат комична фасада, с която погледът на
едни се задоволява, а друг може да опита да наблюдава внимателно.
Предназначението на тази фасада е да прикрие това, че такива истории имат нещо
скрито. Благодарение на нея тези остроумия не само успяват да скрият това, което
имат да казват, но и че то е забранено за казване. В дадения пример се осмива брака
по сметка – чрез абсурда се постига подигравка и критика (S. Freud, 1970).
Наистина много случаи на смешното са свързани с някакъв недостатък или с
критика. Но търсещият разум винаги е способен да види тенденция и там, където
смешното е резултат само на една игра с идеите (остроумие), и да припише на
смеха удовлетворение от разобличаването на недостатък, когато той е реакция на
удоволствие от мисловните процеси, от оригиналността на мисълта.
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И. Паси защитава тезата, че съществуват много видове на остроумието,
където няма недостатък или чувство за превъзходство над този, срещу когото е
насочено, но ние се смеем. Това е смях не над, а заедно с остроумника – “за точно
намерена дума, за сполучлива игрословица, за тънка двусмислица, за внезапно
открита прилика между онова, което не си прилича, и т.н.” (Паси, 2001, с.83)
Пример за това е популярен еврейски виц: “Тук ли живее Рабинович?” “Не, не
живее.” “Но мен ми казаха, че той тук живее.” “А нима това е живот!”
“Над кого се смеем тук, над кого изпитваме чувство за превъзходство и чий
недостатък сравняваме с нашето собствено съвършенство…Очевидно е, че тук на
смешния или на смехотворящия обект се гледа не като на долустоящо, а като на
горестоящо,… че отклонението от нормалното, общоприетото, установеното не е в
посока “долу”, а в посока “горе” (Паси, 2001, с.83-84).
По-нататък авторът отбелязва, че приписването на “широка обществена
значимост” в подобни примери не е задоволително обяснение на смешното. Но
дори и да се приеме подобно неопределено понятие (кое е обществено значимо и
кое, не е, кое е широко и кое тясно обществено значимо), теориите за смешното
като някакъв недостатък не изясняват причините за смеха, не разкриват
принципите, които превръщат несмешните деформации и недостатъци в смешни.
Такива дефиниции фиксират само една от същностните характеристики на
смешното - отклонението от нормалното.
Но не всички деформации, дори и когато не причиняват болка и вреда са
смешни. Те често ни оставят напълно равнодушни. Затова философията на
смешното през новото време започва да търси други съществени моменти в
дефиницията за смешното с оглед да открие такова определение, което ще включва
всички случаи на смешното и ще изключва всички случаи на несмешното.
При това усилията са насочени не към монистично обяснение, тъй като
съществуват огромен брой ситуации, предизвикващи смях, и поради това колкото и
усилия да се положат, накрая “ще се намери още някакъв пример, ще се открие
неизвестен дотогава щрих на живота, които да покажат, че дефиницията е именно
дефиниция, т.е. непълна и в една или друга степен приблизителна” (И. Паси, 2001,
с.7). Но ако не са възможни всеобхватни дефиниции, то напълно е възможно да се
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изследват по-общите принципи на смешното. От такава гледна точка – с оглед
намиране на по-сигурни опорни точки за определяне на смешното, естетиката все
по-често се обръща към смешното остроумие.
Остроумието се състои най-вече в събирането на идеите и в съпоставянето с
бързина и разнообразие на онези от тях, между които може да се открие някаква
прилика или съответствие и от това да се предизвикат във въображението приятни
картини или видения (Лок). То се разглежда и като намиране на прилики между
нееднакви неща, което прави понятията общи (И. Кант). Остроумието може да се
определи като творчество, тъй като създава прилики (Новалис). Според Жан Пол,
остроумието е способност да се намират далечни прилики и затова го определя като
“преоблечен свещеник, който венчава всяка двойка” (по И. Паси, 2001).
И. Паси подчертава, че понятието “остроумие” не се отъждествява с
понятието “смешно”. Те само се сближават, за да се намерят по-сигурни опорни
точки за определяне на смешното.
В контекста на теорията за остроумието, смешното се разглежда като
сравнение. Една изолирана идея не възбужда смях или чувство за смешно.
Смешното е в сравнението на грозното, грешното, деформираното с нещо друго,
прилично и различно. Това сравнение е от особен род. Докато в обикновеното
сравнение, алегорията и символа, сравнимите елементи проявяват тенденция към
единение на двойното (тъй като целта е единият от сравнимите компоненти да
подпомогне другия), при смешното сравнение има тенденция към раздвояване на
единното. Както при всяко сравнение, тук също има момент на общност (иначе то
би било невъзможно), но при смешното единството често пъти е външно и
формално, без да съдържа каквото и да е реално единство и се проявява само като
някакво съвпадение, аналогия или дори недостигащо до смисъла звукоподобие на
думите. Тук индигриентите съществуват преди всичко така, че да разкриват
особеното, различното, анормалното. Например карикатурата прилича на модела,
но тя става карикатура само доколкото го “вижда” като нещо друго, доколкото го
“раздвоява” и заменя познатата същност или видимост с друга, запазвайки
същевременно връзките си с първата.
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Втората конкретизация на сравнението при смешното е претенцията. Едната
от страните в него не само не подпомага другата, но е насочена към нейното
опровергаване, разрушаване. Извън претенцията страните не могат да бъдат
разбрани като компоненти в смешното сравнение. Например, в commedia dell’ arte
капитанът, който се представя за нечуван храбрец, бяга при най-малка опасност,
като заявява, че отива да изкопае гроб за противника си или да вземе разрешение от
Марс да го убие. Претенцията може да не е буквално декларирана, а произтичаща
от мястото и функциите на предмета, които влизат в дисонас с очакваното.
При смешното претенцията не е напълно сериозна, или е сериозна колкото
игра. Както при играта, така и при възприемането на смешното, едновременно
вярваме и не вярваме, че изразеното, представеното е истинско, достоверно.
Игривият характер на смешното сравнение обяснява липсата – пълна или
относителна – на съчувствие и състрадание към смешния персонаж, което прави
възможен смехът над недостатъците или деформациите. Те не могат да бъдат
предизвикани от очевидно невероятни нарушения на физическите или духовните
пропорции. Илюстрация за това е следният пример, “Търговецът, който внезапно
изгубил своето имущество, беше така потресен, че за една нощ побеля цялата му
перука” (Кант). Ако игровият момент отпадне, смешното също изчезва – то потъва
в едно напълно сериозно отношение.
Въз основа на така изложените принципни, които според И. Паси, стоят в
основата на смешното, може да се даде следното определение: смешното е в
сравнение от особен род на отклонение от нормалното с нещо прилично и
различно, или с нашата представа за редно, чиито съществени признаци са
раздвояване на единното, претенция и игривост (И. Паси, 2001).
Следва да се види къде е мястото на представената теория за смешното сред
останалите естетически концепции за комично и смешно. В това отношение
интерес представлява направеният от Б. Дземидок (1974) обзор на основните
теории. Те са разгледани така, както са възникнали във времето – от Аристотел до
съвременните философи. Представянето на основните им идеи в такава
последователност позволява да се проследи развитието в разбирането за смешното
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като естетическа категория; в това развитие на най-високото стъпало е именно
концепцията за смешното като отклонение.
Първата научна теория за смешното е Теорията за негативно качество на
комичния обект и превъзходство на субекта на комичното (Аристотел, Т. Хобс, К.
Юберхорст). Приема се, че комичното е в някаква физическа или духовна
непълноценност. Чувството за смешно възниква от радостта и удовлетворението,
произтичащи от осъзнаване на своето преимущество.
Според Теорията за деградацията (А. Бейн, А. Щерн) комичното се появява
винаги, когато нещо възвишено и сериозно деградира до степен на низко и
нищожно. Причината за смеха е унижението на важна особа или важни неща.
Основната теза, която се защитава от Теорията за контраста (Липс, Г.
Гефдинг) е, че комичното се появява когато вместо очаквана ценност внезапно
възниква друга ценност, което в дадената ситуация не съответства и затова има за
нас по-малко значение. Действието на контраста, на който е основано смешното,
възниква от това, че внезапно се сблъскват две мисли или две впечатления, от което
се предизвиква чувството, че едната разрушава другата.
Близка до предходната е Теорията за противоречието (А. Шопенхауер, Г.
Хегел). Според нея, източник на комичното е противоречието между съдържание и
форма, между идея и облик и т.н.
Съгласно Теорията за отклонение от нормата (К. Грос, Пейпер) всяко
явление, което се отклонява от нормата и изглежда нецелесъобразно или нелепо, е
смешно. Отклонението от нормата се различава от привичното, от съществуващите
традиции. Критериите, съгласно които действие или предмет се разглеждат като
комични, са: рационален – грешно съждение, логическа грешка; личен –
противоречие на навици и вкусове; обществен – смешното не се подчинява на
законите и правилата на средата (Б. Дземидок, 1974).
Представени в тази последователност, теориите показват пътя на обогатяване
на познанието за смешното. Първото впечатление, което предизвиква феномена в
съзнанието е за някаква грешка (А. Бергсон, 1996; Freud, 1970). Ето защо това е и
първата характеристика на смешното, фиксирана в дефиницията за него. И тъй като
грешката не е достатъчна за обяснение на явлението, изследователите се опитват да
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прецизират своите концепции на база конкретизиране на грешките, които будят
смях. В това е и тяхната слабост. Вярно е, че понякога е комична деградацията на
възвишеното до низкото, но също така е вярно, че тази деградация не винаги е
смешна, а също и че комичното може да има и други проявления. Затова теорията
за деградацията е непълна – тя разглежда само един от многото случаи на
смешното. Стъпка напред представлява теорията за контраста – тя се издига над
конкретното – грешката, грозотата, деградацията - и обобщава, че изобщо
смешното е свързано с наличието на контраст. В нея вече има загатване за
същността на смешното като сравнение (контрастът предполага съпоставяне) и за
неговата съществена характеристика раздвояване на единното – единият от
компонентите създава впечатлението, че разрушава другия. Но вместо да продължи
търсенето на общовалидна дефиниция по пътя на откриването на други съществени
принципи на смешното, в теорията за противоречието естетиката отново се връща
към конкретиката. Тя се опитва да класифицира всички противоречия,
предизвикващи смях: между вътрешна същност и несъобразена външност; между
грозното, разкривеното, погрешното и последици, които не са болезнени, а само
смешни, между очакваното и неочакваното разрешение чрез нищото, между
съвършеното и несъвършеното, безкрайното и крайното, между естетическиидеалното и практически-несъвършеното, между автоматизираното и живото,
между малоценното и претендиращото за висока ценност и т.н. (В. Ангелов, 1995).
Насочване към общите характеристики на изследването има при последната теория
за смешното като отклонение, намираща своята завършеност в концепцията на И.
Паси.
Отнесена към изложените в началото пречки пред определяне на смешното,
дефиницията на И. Паси може да се приеме като най-доброто от всичко,
предложено досега. Докато за предходните може да се твърди, че “всяка теория е по
своему вярна и обяснява някои явления на комичното, но не обхваща всички
форми” (Б. Дземидок, 1974, с. 50), определението на И. Паси се приема за
общовалидно. На първо място, тук има ясно разграничение между субективното –
смехът, и обективното – смешното. Оттук авторът акцентира върху особеностите на
смешния обект, който е предмет на естетиката, а не върху реакцията и чувствата на
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възприемащия. От друга страна въпреки многообразието и сложността на
смешното са изведени общите принципи, благодарение на които явленията стават
смешни явления, и чрез които е възможно различаването на смешното от
несмешното.
Концепцията на И. Паси има своите източници в теориите на неговите
предшественици, изследователи на смешното: широко популярна е идеята за
смешното или остроумието като сравнение (А. Лук, 1968; Жан Пол, Kant, 1917; S.
Freud, 1970); раздвояване на единното е представено в различни теории като двоен
смисъл (А. Бергсон, 1996; В. Пропп, 1976); претенцията се разглежда във връзка с
намека или имитирането (А. Лук, 1968; А. Бергсон, 1996; S. Freud, 1970); и може би
най-популярен е възгледът за смешното като игра (Kant, 1917; W. Fry, 2000; W.
Wicki, 2000). В този смисъл, теорията на И. Паси не бива да се разбира като
контрапункт на постигнатото преди него. Много автори също са достигнали до
изведените от него общи принципи, но са се опитвали да подчинят цялата сфера на
смешното само на един от тях, без да ги приемат като съвкупност от необходими и
достатъчни характеристики, отделящи смешното от несмешното. Именно поради
това им е убягвала дефиниция, която да обхваща всички случаи на смешното.
Извеждането на тези принципи като стожери, около които да се гради теорията за
смешното в концепцията на И. Паси, е своеобразен връх в развитието на
разбирането на феномена.
Независимо от И. Паси, до същата идея достига и друг автор – А. Кестлер. В
своята книга “The Act of Creation” (1964) той поставя акцент не върху смешното
като естетическа категория, а върху психологическите предпоставки, благодарение
на които субектът възприема и разбира смешното като такова. А. Кестлер не
извежда посочените от И. Паси принципи за дефиниране на естетическия обект
като смешен обект, но при обясняване логическата и емоционална динамика на
хумора следва същия ход на разсъждение: разграничаване на смях и смешно за
постигане на обективност, възникване на смешен ефект благодарение на
двойнствената природа на построението, претендирането и игривостта му (А.
Koestler, 1964). Концепцията на А. Кестлер служи като основна база за изясняване
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психологическата същност на хумора, тъй като предпоставя максимално
приближаване на психологията на хумора към естетиката на смешното.
3.2. Хуморът като психологическо понятие
Психологията на хумора като цяло се интересува от логическия механизъм,
отключващ реакцията на смеха и от нейната емоционална природа. В
изследванията по проблема се изхожда от дефиниция за смешното като игра с идеи
(W. Fry, 2000; P. Mc Ghee, 2002). Подобно общо определение не позволява да се
установи кога играта с идеи предизвиква смях, и кога – не. И доколкото реакцията
към смешния обект се дължи на неговите особености, тяхното пренебрегване е
пречка пред разбирането за емоционалната и логическа динамика на хумора.
А. Кестлер (1964) също не предлага определение на смешното (смешния
обект), но по същество изхожда от присъщите му характеристики, посочени от И.
Паси. Според него смешното се намира в някакво отклонение - комичният ефект се
дължи на деформация: познатото се трансформира, вижда се като нещо друго. То е
сравнение: сблъсък между два асоциативни контекста, при което има възприемане
на едно и също събитие, или идея, в два различни, чужди един на друг контекста
(раздвояване на единното). Усещането при възприемането на това събитие или
идея е като за нещо прекомерно преувеличено или невъзможно, така че не е реално
(като игра). Оттук чувството, че такава деформация не съществува наистина, че тя
само претендира да съществува, ни позволява да се смеем (А. Koestler, 1964).
Базирайки се на това разбиране за смешния обект, авторът се заема да обясни
същността на процеса на неговото създаване и възприемане като такъв – хумора.
Според А. Кестлер съществуват три сфери на творчество, които се преливат
една в друга без резки граници: хумор, научно откритие, изкуство. Първата ни
кара да се смеем, втората – да разбираме, третата – да се възхищаваме. И в
трите случая логическата структура на процеса е една и съща и се състои в
откриване на скрити подобия. Емоционалният климат, обаче е различен: хуморът се
докосва до агресивното, научното е емоционално неутрално, поетичното –
съчувствие, обожание, пораждащо положителни емоции. А. Кестлер изтъква, че
всички видове творческа активност са тривалентни – могат да обслужват хумор,

А. Велева (2006) Стимулиране на творчеството у 5-6-годишните деца със средствата на хумора. Дисертационен труд.

38

откритие или изкуство. Границите между тях са флуидни и дефинирането им може
да стане въз основа на тяхната логика и емоционална динамика (Koestler, 1964).
За да изясни логиката на хумора, А. Кестлер въвежда понятията “матрица”,
“код”, “бисоциация”.
Терминът матрица обозначава всяко умение или способност, всеки вид
активност, управлявани от набор правила – нейният код. Всяко организирано
поведение – от ембрионалното развитие до вербалното мислене се ръководи от
такива “правила на игра”, на които дължи своята кохерентност и стабилност, но
оставя определена степен на свобода за подвижни стратегии, адаптирани към
условията на средата. Терминът “код” отразява свойство на нервната система да
контролира всички телесни активности чрез кодирани сигнали.
Понятието за матрици с фиксирани кодове и адаптивни стратегии е обща
формула, еднакво приложима към перцептивните, когнитивни и моторни умения.
Матриците варират от напълно автоматизирани умения до такива с висока степен
на пластичност, но дори и последните са контролирани от правила на играта, които
функционират под нивото на съзнателност. Те се приемат като даденост и
ръководят мисленето и поведението. В рутината на дисциплинираното мислене
само една матрица е активна в даден момент.
Тези кодове са крайно необходими, но от друга страна мисленето, което
остава затворено в единични матрици има своите очевидни ограничения. То е
управляване на повече или по-малко подвижно умение, което може да изпълни
задачите само от тип, срещан вече в миналия опит; не е способно на оригинално,
творческо поведение.
Има два начина да избегнем автоматизираните навици на мислене и
поведение – сънят и съноподобните състояния, когато кодовете на традиционното
мислене са подтиснати. Другият изход от скуката, стагнацията, интелектуалните
затруднения и емоционална фрустрация, но изход в обратна посока, е сигнализиран
от проблясък на инсайт, който показва позната ситуация или събитие в нова
светлина и предизвиква нов отговор към него. Той може да бъде наречен
бисоциатевен акт и по думите на Т. С. Елиът свързва две преди несвързани
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матрици, кара ни да разберем какво значи да си буден, да живееш на няколко
равнища едновременно.
Първият изход е регресия към по-ранно и примитивно ниво на създаване на
идеи, илюстрирано в езика на съня. Вторият е ново, по-комплексно ниво на
умствена еволюция. Към него се отнася и хуморът – комичните ефекти се
образуват от внезапен сблъсък, противоречие на несъвместими матрици.
Това може да се види в следния пример: Неугледен младеж се опитва да се
домогне до модна куртизанка. Тя му казва, че сърцето й вече е отдадено на друг.
Той отвръща: “Мадмоазел, аз никога не съм се целил толкова високо”.
“Високо” се бисоциира с метафоричен и с топографски контекст. Оттук
възниква противоречието – буквалният контекст конфликтува с правила, които са
скрити, подразбират се косвено.
Общият, стоящ в основата на хумора модел е следният (Вж. Фиг.1):
възприемане на ситуация или идея L в две съвместими, но обикновено несвързвани
отношения М1 и М2. Събитие L, в което двете се пресичат, трепти едновременно на
две вълни. Докато трае тази необичайна ситуация, L е свързано не само с един
асоциативен контекст, а е “бисоциирано” с два. Така смешното поведение е
едновременно неочаквано и перфектно логично, но по логика, обикновено
неприсъща за дадения тип ситуация. Тя се изразява в сблъсъка на два взаимно
несъвместими кода, или асоциативни контекста, които взривяват напрежението и
то експлоадира в смях.
Фиг.1. Бисоциация на ситуация L с две съвместими, но обикновено
несвързани отношения M1 и M2∗

∗

по A. Koestler, 1964.
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Рефлексът на смеха обуславя уникалния характер на хумора спрямо другите
комплексни интелектуални и емоционални активности (например работа над
математически проблем, слушане на Моцарт и т.н), чиито ефекти върху нервната
система са дифузни и недефинируеми. Няма определен отклик, който да ни каже
дали човек намира дадена картина за “прекрасна”, но има лицево изражение, което
ни казва дали той намира картината за “комична”.
Хуморът е единствената сфера на творческа активност, където стимули на
високо ниво на сложност предизвикват значителен и ясно дефинируем отговор на
ниво физиологични рефлекси. Това позволява откликът да се използва като
индикатор за присъствието на смешното подобно на Гайгеров брояч. От друга
страна смехът може да бъде напълно безрадостен, тъжен и безхуморен. Поради
това

при

изясняване

емоционалната

динамика

на

хумора

А.

Кестлер

предупреждава, че под внимание трябва да се вземе само спонтанният смях като
специфичен отклик на смешното.
Емоциите при хумора имат двойнствена проява. Те често съдържат импулс
на агресия – примитивните шеги възбуждат груби, агресивни или сексуални емоции
при минимум изобретателност. Но дори и при този смях се съдържа допълнителен
елемент на възхищение за проявата на ум в шегата, а също и удовлетворение от
собствения ум за виждането й. Изразено във формула това означава, че в
отношението А:І, където “А” е груба емоция, и “І” е интелектуална стимулация,
силен превес има първата. При висшите форми на хумора интелектуалното
предизвикателство вече доминира и тогава смехът може постепенно да премине в
усмивка на забавление или приветствие – отразяване на хармоничния баланс на
противоположности, внезапна слава и интелектуално удовлетворение. Възможно е
и възникналият в отговор на смешното самопоздравителен импулс – слабо ехо на
вика “Еврика!” – да снабди с допълнителен волтаж оригиналния снаряд, избухнал в
смях. Освободеното напрежение намира израз в смях, а не друго движение,
например тремор, може би защото мускулните съкращения и дишането при смеха
са най-ранните прояви на облекчаване на напрежението и са се превърнали в
канали.
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От логиката на хумора и емоционалната му динамика се стига до формулата:
хуморът е внезапна бисоциация на умствено събитие с две обикновено
несъвместими матрици, което води до внезапен преход на мисълта от един
асоциативен контекст към друг. Емоционалният заряд, който тя (бисоциацията) носи
не може да бъде така пренесен поради своята инертност и продължителност. Станало
безпричинно, напрежението намира своя израз в смях (A. Koestler, 1964, p. 31-89).
Теорията на Кестлер се определя като най-добре развита и обоснована (M.
Mardock, R. Ganim, 1993; S. Mudd, 1995). Нейната валидност може да се провери в
контекста на останалите теории за хумора (Таблица 1).
Всички тези теории не се взаимоизключват. Връзките между някои от тях са
очевидни. Така например, ключово понятие в теорията за превъзходството и в
теорията за конфликта е проявата на агресия – тя се приема като задължителен
елемент на смеха. В останалите концепции тя също се посочва като основна или
често съпътстваща смеха емоция. Освен агресията има още няколко понятия, които
се срещат във всички теории за хумора и следователно могат да се определят като
ключови: несъответствие/ неочаквани връзки; игра/ спонтанност; напрежение/
облекчение; агресия/ естетическо удоволствие. Различните концепции разглеждат
приоритетно една или две от тези двойки понятия. Тоест, тези теории не си
противоречат, а просто приемат различен фокус. Всяка от тях има свои
достойнства, но също и дефективни обяснения за хумора, породени от стремежа да
обяснят всички проблеми на феномена от своята перспектива. Но за да се получи
цялостна и единна картина за хумора трябва да се отчитат различните перспективи,
отделните теории да се използват заедно, да се приеме интеграционен подход.
Концепцията на А. Кестлер може да се оцени като основа на една интегративна
теория за хумора, осигуряваща широк поглед върху неговата многообразна
проблематика (Табл. 2).
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Таблица 1. Основни психологически теории за хумора∗
Название на

Основни идеи / ключови понятия

теорията /
представители
Еволюционна

Потенциалът за хумор е обусловен от нервната система и има адаптивна функция.

(Ч. Дарвин)

Смехът е вродена реакция за приспособяване на организма към средата. Той
представлява сигнал за удовлетворяване на потребностите.

Теория за

Смехът не е нищо друго освен внезапна слава, произтичаща от внезапното

превъзходството

разбиране на собственото величие в сравнение със слабостите на другите, или с

(Т. Хобс)

наши предишни слабости.

Теория за конфликта

Тази теория е тясно свързана с теорията за превъзходството и защитава тезата, че

(К Грунер)

във всички включващи смях ситуации има конфликт: победител срещу победен,
или печеливша перспектива срещу губеща.

Психоаналитична

Нелепостта в смешния обект предизвиква изразходване на психична енергия Чрез

(З. Фройд)

смеха човек се освобождава и облекчава от излишно напрежение или принуда.
Хуморът редуцира значимостта на болезнени събития.

Теория за игра и

Хуморът е спонтанен израз на вътрешна страст; неработен процес. Той е безцелна

спонтанност

игра с идеите и представите на разсъдъка, които при своята смяна доставят

(А. Блатнер, Й.

удоволствие. Сменящата се свободна игра с идеите наслаждава, защото

Гудман, У. Гордън)

способства чувството за здраве.

Теория за изненадата

Тя е общ компонент на много теории или описания на смеха. Според нея, най-

(С. Пинкер)

общата причина за смеха е нещо противоречиво или необяснимо, вълнуваща
изненада и известно чувство на превъзходство, съчетано с добро настроение на
смеещия се субект. Теорията за изненадата приема като задължителни
компоненти на хумора шокът, внезапността или неочакваността.

Теория за

Несвързани, неподходящи двойки от идеи или ситуации, или представяне на идеи

несъответствието

или ситуации, които се отклоняват от привичните нрави, формират базата на

(Кейт-Шпигел)

теориите за несъответствието.

Конфигурационнна

Хумор се преживява когато елементи, считани за несвързани изведнъж намерят

(Парнес)

съответствие.

Комуникативна

Съсредоточава се върху факта, че когато хората се смеят в типични разговори,

(Р. Провайн)

нещата предизвикващи смях, изобщо не приличат на шеги.

∗

Таблицата е съставена въз основа работата на У. Юнг (W. Jung, 2003) и М. Мардок, Р. Ганим (M.
Murdoc, R. Ganim, 1993), които правят литературен обзор на теориите за хумора.
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Таблица 2. Интеграция на теориите за хумора в перспективата на А.
Кестлер
Название

на Интерпретация на различните теории в концепцията на А. Кестлер

теорията
Смехът е рефлекс. Рефлексите не оперират във вакуум; те са в по-голяма или по-малка

Еволюционна

степен свързани с висшите нервни центрове. Докато моторните рефлекси са
относително прост, директен отклик на стимул и функционират автоматически, без да
изискват висши мисловни процеси, смехът е уникален, може да се нарече “луксозен
рефлекс”. Неговата

утилитарна функция е да осигури временно облекчение от

утилитарно напрежение.
Теория

за Понякога в хумора е сублимирана една агресивна тенденция. Може да видим някого в

превъзходството

затруднение и да сме неспособни да подтиснем усмивката на неговия смешен аспект.
Това съдържа, съзнателно или не, изтъкването на нашето превъзходство и усмивката е
негов израз.

Теория

за Хуморът се докосва до агресивното. Примитивните шеги възбуждат груби, агресивни
или сексуални емоции при минимум изобретателност. Във всички форми на

конфликта

злонамерен виц има агресивна тенденция, която по една или друга причина не може
да бъде удовлетворена с обичайни методи като спор.
Психоаналитична

Смехът е “освобождаващ”, т.е. облекчаващ напрежението. Описанието при хумора
действа като канал, направляващ потока от емоции. Когато настъпи пробив в канала,
емоциите избликват като взрив. Напрежението внезапно се уталожва и експлоадира в
смях.

Теория за игра и Бисоциацията се проявява в игрови форми – тъй като двата източника са отдалечени
настъпва обрат в логичната игра на мислите – обединение на диаметрално

спонтанност

противоположни идеи. То е случайно съвпадение, прозрение, щастлива хазартна игра.
Теория

за За хумора трябва да се осъществи умствена изненада или шок - напрежението расте с
развитието на действието, но никога не достига очакваната кулминация. Възходящата

изненадата

крива е доведена до внезапен край, което развенчава нашите драматични очаквания,
обезглавява логичното развитие на ситуацията.
Теория

за Не изненадата сама по себе си води до смях, а причината за нея - сливането на

несъответствиет

несравними матрици.

Конфигурационна

При хумора решаваща е не неочакваността, а това, че смешното поведение е
неочаквано и перфектно логично – но по логика обикновено неприсъща за дадения
тип ситуация.

Комуникативен

Съществува богато разнообразие от форми на смеха – от смях на пикантни шеги, до

смях

усмивка от учтивост. Усмивката и смехът могат да бъдат използвани като
конвенционален сигналов език за съобщаване на удоволствие, притеснение,
приятелство или подигравка.
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На пръв поглед обединяването на всички тези теории в едно цяло може да
изглежда като унифициран еклектизъм – това става когато техните идеи останат
откъснати една от друга. Така знанието за хумора заприличва на описаното от Ж.
Пиаже детско светоусещане като последователно възприемане на отделните кадри
на филмова лента, без те да се свързват в един непрекъснат филм. Но когато се
потърсят връзките между теориите за хумора става очевидно, че само при
отчитането на всички тях е възможно да се разбере същността на феномена.
Един от начините да си представим свързването на всички теории е, да си
спомним еволюцията на човешките емоции от примитивните, свързани с
удовлетворяване на органичните потребности, до висшите социални чувства, които
са реакция на удовлетворяване на висши социални стремежи и потребности,
менящи се с историческото развитие.
Разглеждана по този начин психологията на хумора трябва да води своето
начало от психологията на смеха, застъпена в еволюционната теория. Смехът е
рефлекс – усмивката се появява без наличието на предварителен опит, като
фиксиран модел на поведение (Д. Сиймън, Д. Кенрик, 2001). Първоначалната
биологична функция на този рефлекс е използването му за изразяване на емоции.
Това обяснява защо хората се смеят на неща, в които не може да се намери хумор,
те използват комуникативната функция на смеха за израз на своите чувства.
Но някои чувства са толкова свързани с интелектуалната дейност на човека,
че не могат да възникнат без нея. Те изискват оценка и са факт на психичния живот,
загубвайки своята биологична роля. Такова е чувството за хумор (А. Лук, 1968),
което също намира израз в смях. Тук теорията за хумора се обръща към
характеристиките на обекта на тази оценка, благодарение на които той се
възприема и чувства като смешен обект, т.е. към естетиката. Това налага
психологическите концепции за хумора да изследват паралелно неговата логика –
особеностите на смешния обект, и емоционална динамика – емоциите,
съпровождащи възприемането и създаването на хумора.
Инвариантното за всички обективни ситуации, които провокират смях е
наличието на несъответствие, отклонение от обичайното. Но теориите за
несъответствието и изненадата, която то предизвиква, сами по себе си не могат
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изцяло да обяснят същността на хумора, тъй като съществуват много
несъответствия, които не предизвикват смях, а изненадата не винаги е
задължителен компонент при възприемане на смешното като такова. Затова не е
достатъчно и указанието от конфигурационната теория, че хумор се преживява,
когато противоречащите си елементи изведнъж намерят съответствие или скрита
логика. Определянето на хумора като спонтанна, свободна игра с идеи, която носи
радост, също не допринася за отговор на въпросите какво представлява смешния
обект и по какъв начин той предизвиква реакцията на смеха.
Невъзможността да се изведе причината за смеха като отклик на смешното
единствено поради възприемане на несъответствие и неговото разрешаване,
изненада или игра на мисли, тласка изследователите да търсят обяснение на хумора
в психологията на смеха, в емоциите, които пораждат отклика към смешното. В
теориите за превъзходството, конфликта, а също и в психоаналитичната теория като
основополагащи за възникване на чувството за смешно се извеждат човешката
агресивност, сексуални импулси и свързаните с тях емоции и чувства. Така, като
логическа основа на хумора се приема несъответствието, противоречието или
изненадата, а за емоционална – тенденцията да утвърдим превъзходството си над
другите, да дадем израз на социално неприемливи чувства и намерения по
допустим от обществото начин.
Но такова разбиране за хумора се оказва невалидно в контекста на
филогенетичното развитие на човешкото чувство за хумор: ако в Древността
гледането на убийства е предизвиквало смях, то днес буди състрадание; чуждите
беди са били главен източник на смях през Средновековието, сега не е така. И
макар, че насмешливият смях не е чужд за съвременния човек, той все по-често се
смее не над, а заедно с остроумника .... (А. Лук, 1968) Осмиването, насмешката, т.е.
проявата на агресия вече се счита за “лош” хумор, и все повече се цени
остроумието, находчивостта, оригиналността, които се определят като “добър”
хумор, или “висша форма на хумор” (A. Audrieht, 1998; P. Mc Ghee, 2002; B.
Seaward, 1992). Новият смисъл и значение, които хуморът придобива за
съвременния човек като източник на естетическа наслада и удоволствие от
оригиналността влиза в разрез с разбирането, че агресивният импулс е инвариантна
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и съществена негова характеристика и отново поставя пред теорията на хумора
задачата да търси други основополагащи белези на феномена, посредством които да
го дефинира. Става ясно, че определянето на хумора може да се постигне само, ако
неговото разбиране от субекта се разглежда отделено от емоционалното му
оценяване (W. Wicki, 2000). Намирането на съществените характеристики на
смешния обект (сравнение, показващо отклонение от нормата с конкретизации
раздвояване на единното, претенция и игривост) дава възможност да се отдели
обективното в хумора, неговата логика – бисоциацията на две преди несвързани
матрици, която приема индивидуални емоционални измерения съобразно
позициите и разбиранията на отделните индивиди. А емоционалната му динамика
обхваща богата гама от емоции – симпатия, агресия, превъзходство, естетическо
удоволствие от оригиналността и т.н.
Така хуморът може да се определи като “когнитивно постижение, което е
свързано с емоционална реакция” (W. Wicki, 2000, p. 173). А това дали реакцията
се дължи на харесването на агресивно или сексуално съдържание, на реализирането
на желание, на възбуда и облекчение, на изненада от нещо неочаквано
(оригинално), зависи от свързани с развитието промени в нагласите и ценностите
(пак там).
4.Аспекти на връзката “творчество – хумор”
Близката връзка между творчеството и хумора за първи път е документирана
в психологическо изследване през 1950 г. (by P. Mc Ghee, 2002). Оттогава насам тя
често се споменава при характеризиране на креативността (Г. Пирьов, 1982; Е. Де
Боно, 2001; В. Шубинский, 1988; M. Saariliahti, Cramond, Sieppi, 1999) и особено
при изследване проблемите на хумора (W. Fry, 2000; P. Mc Ghee,2002; С. Златева,
1998). В редица случаи родството на двата феномена се приема като даденост, като
изходна база за по-нататъшни разсъждения, без да се анализира и понякога без дори
да се аргументира (П. Тодорова, 1992; Л. Иванова, 1993). Друг път като обяснение
за него се дава общият момент в дефинициите за хумора и творчество – нов,
необикновен поглед към света (P. Mc Ghee, 2002), без да се прави сравнение на
хумор и творчество по отношение продукт, процес и личностна характеристика.
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Нещо повече – поради сложността и многоаспектността на двата
разглеждани феномена при тяхното изучаване различните изследователи дават
приоритет на един или два техни аспекта, т.е. липсва единна теория за хумора и за
творчеството от гледна точка равнопоставеност при анализиране на проблемите,
свързани с тях. Оттук самата връзка “творчество - хумор” също се разглежда
едностранчиво. В зависимост от конкретния предмет на изследване се визират:
творчеството и смешното като възможните продукти, резултат от една и съща
дейност (Е. Де Боно, 2001); създаването на смешното като модел на творчески акт
(А. Лук, 1968; А. Koestler, 1964); чувството за хумор и остроумието като
характеристика на творческата личност (Г. Пирьов, 1982, J. Guilford, 1968; Davis, by
G. Davis, N. Kogan, A. Soliman, 1999).
По-нататък, отделните аспекти на връзката “творчество - хумор” също не се
анализират цялостно. Посочват се по една – две общи за двата феномена
способности като плавност и гъвкавост (E. Trevlas, 2003), оригиналност (D. Koestler,
1964; I. Becker-Textor, 1995), способност за трансформации (Guilford, 1968),
способност за създаване на връзки между понятия и дивергентно мислене (W.
Wicki, 2000) и някои общи моменти или особености на процеса на създаване:
участие на интуицията (S. Freud, 1970; A. Лук, 1968), участие на страничното
мислене и осъществяване на скок на мисълта (A. Koestler, 1964; E. Де Боно, 2001),
участие на въображението (N. Siebert, H. Wittman, H. Zoepfl, 1994; S. Freud, 1970).
Такова ограничаване в психологическите анализи на връзката “творчество хумор” е оправдано, доколкото тя не е основен обект на интерес, а второстепенен
момент в разглежданите проблеми на креативността или на хумора. То обаче е
недопустимо при изследване възможностите на хумора като средство за обучение и
възпитание в творчество. Използването му като такова предполага, че хуморът е
частен случай на творчество. Както вече бе изтъкнато творчеството се откроява
от останалите дейности по посока на три свои особености, или съществени аспекта:
творчески продукт, творчески процес, творческа личност (M. Runco, 2004).
Следователно

тяхното

наличие

или

отсъствие

ще

бъде

индикатор

за

принадлежността или не на хумора към сферата на творчеството. Това налага при
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отчитане на постигнатото от различните автори до момента да се направи цялостен
анализ на връзката “творчество - хумор”.
4.1. Творчески продукт – смешен обект
При съотнасяне на дефиницията за смешно с тази за творческия продукт е
видно, че между тях има общ момент: отклонението от обичайното у смешното
кореспондира с новото и оригиналното като характеристики на творческия продукт.
В основата на този общ за двата феномена момент стои тяхното свойство да
отразяват диалектическата природа на всички предмети и явления, които в своята
същност са множество, сума от противоположности. По силата на универсалните
си връзки със света, обектът на познание може винаги да бъде отразен в нови и
нови свойства и отношения. Затова сме способни да черпим от него все ново и ново
знание, което е зародиш на творчеството (В. Шубинский, 1988). Това е зародиш и
на хумора: всеки две вселени могат да бъдат използвани за създаването му при
намиране на подходяща връзка между тях (А. Koestler, 1964). За да се възприеме
като смешна тази връзка трябва да е израз на нещо необичайно, на някакво
отклонение от нормата, което приближава смешния обект до творческия продукт.
Много често обаче, смешното е свързано с деформации, които се намират
наготово в действителността. Тук смеещият се субект не се проявява като творческа
личност – той сравнява величини, които нито е създал, нито е съдействал да бъдат
такива. Като такъв не се проявява и субектът, създаващ смешното, когато то е
резултат от случайна грешка, беден опит, ограничено мислене, физически или
духовни негови недостатъци.
Ето защо естетическата дефиниция за смешното не може да бъде механично
приложена към творческия продукт. Тя включва всички отклонения, които
притежавайки и други характеристики, стават смешни, но не посочва кога могат да
се разглеждат като продукт от творческа дейност, като резултат от проявата на
творческите качества на личността.
Затова трябва да се очертаят границите на смешното като креативен продукт;
опирайки се на естетическите теории да се намерят всички случаи на сечението му
с творчеството и да се изключат всички останали. За целта са разгледани двата
основни вида на смешното: комичното и остроумието.
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Комичното е свързано с разобличаването на някакви недостатъци или
несъвършенства. То се разглежда като съвпадащо със смешното от теоретиците,
които считат, че последното винаги излага на показ обществени или лични
деформации (В. Ангелов, 1995; А. Бергсон, 1996; В. Пропп, 1976; Л. Столович,
1999). В този случай остроумието не се разглежда като самостоятелна естетическа
категория, а като намиращо се в рамките на комичното и също винаги свързано с
изтъкване на несъвършенства (Вж. Фиг.2).
Фиг. 2. Място на остроумието в сферата на смешното, съвпадащо с комичното
Смешно ≡ Комично

Остроумие

Съвременната естетика (И. Паси, 2001; А. Audrieth, 1998; Б. Дземидок, 1974)
отделя особено внимание на смешното остроумие. Отчитайки, че смешното може
да произтича от оригиналността на мисълта без да се осмиват недостатъци, тя
отрежда на остроумието място на самостоятелен вид на смешното (Вж. Фиг.3).
Фиг. 3. Комичното и остроумието като подкатегории на смешното
Смешно
Комично

Остроумие

Остроумието се определя като намиране на една необикновена, неочаквана и
рядка връзка между нееднакви неща или понятия, или на разлика между две
идентични (by S. Freud, 1970). Тя може да се възприема и чувства като смешна или
не, т.е. остроумието не принадлежи само на сферата на смешното. Остроумие има и
в творчеството. Остроумието може да бъде решението на труден проблем,
създаването на техническа и научна хипотеза (A. Лук, 1968; Л. Столович, 1999).
От своя страна, в границите на смешното остроумието може да бъде комично
– показване на скрити недостатъци, което има характер на първооткритие, а не на
обикновено наблюдение (В. Пропп, 1976). То може и да не е комично – за точно
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намерена дума, сполучлива игрословица, намиране на прилика между неща, които
не си приличат, без да е свързано с някакъв недостатък (И. Паси, 2001).
Фиг. 4. Сечение на смешното (с категории комично и остроумие) с
творчеството
Смешно
Комично

Остроумие

Творчество

От Фиг. 4 се вижда, че остроумието представлява сечението от кръстосване
плоскостите на смешното и на творчеството. При това очертанията му в областта на
смешното са флуидни: остроумие и комично се преливат, в резултат от което се
получава територия, на която не могат да бъдат отделени едно от друго,
съществуват в единство.
Ако към схемата се приложи скалата на А. Кестлер за градацията на
интелектуалния компонент в различните видове на смешното, то в левия край ще
бъдат непристойните шеги, клозетните истории на децата, историите с тежко
агресивен или сексуален заряд и с логическа структура така очевидна, че изисква
само минимум интелектуално усилие, за да се разбере. На другия край, във висшите
форми на смешното, съобщението е въплътено в скрити, косвени понятия. То
постепенно придобива характер на епиграма или загадка. Остроумието става
предизвикателство за нашия разум; хвърля нова, остра светлина върху стар
проблем, има същата сила като внезапно просветление (А. Koestler, 1964).
Освен по критерия уникалност хуморът притежава и втория критерий за
творчески продукт – стойност. Като социален феномен хуморът има и
индивидуално и обществено значение. Обществената му значимост се изразява в
силата му да санкционира социално неприемливото поведение (А. Бергсон, 1996),
да прониква в забраненото и по този начин да освобождава хората от приетите в
дадено общество норми за общоприето и прилично (И. Паси, 2001; Л. Столович,
1999). Хуморът може също така както да обслужва сепаратистки тенденции, така и
А. Велева (2006) Стимулиране на творчеството у 5-6-годишните деца със средствата на хумора. Дисертационен труд.

51

да сближава хората (А. Дмитриев, 1996; W. Fry, 2000). Значимостта на хумора по
отношение на конкретния индивид се изразява в улесняване установяването на
контакт, увеличаване на социалната привлекателност, създаване на приятелства,
лично щастие, отслабване на напрежението, редуциране на отрицателни емоции (P.
Mc Ghee, 2002).
Въз основа на казаното по-горе може да се обобщи, че като творчески
продукт могат да се разглеждат онези прояви на смешното, при които се създава
ново знание, показват се нови перспективи в познати отношения, вижда се старото
в съвсем друга светлина (W. Fry, 2000), т.е. остроумието. То може да бъде съчетано
с комичното като израз на деформации, които са скрити и чието забелязване
изисква особена наблюдателност, откриване на някакво несъответствие, логическа
грешка и умение те да бъдат въплътени в оригинални словесни и/или материални
форми. Създаването на такъв продукт предполага преминаването през процеса на
творчество.
4.2.Творчески процес – процес на създаване на смешното
Главните въпроси, които се разглеждат от психологията на творческия
процес, и следователно трябва да бъдат съотнесени с процеса на създаване на
смешното, се отнасят до стадиите му и до участващите в него психични процеси. Те
са разгледани паралелно.
Двата съществени момента на първия етап на творческия процес са
предварителната подготовка – съзнателна и целенасочена, или не, и сблъскване с
някакво несъответствие, противоречие, което става стимул за творческо търсене, за
възникване на творческа ситуация.
Стадият на подготовка може да се състои в осъзнаване на потребностите,
събиране на материали и информация за състоянието на проблема, обосновка на
задачата, нейното конкретизиране, съставяне на план за по-нататъшна работа. В
зависимост от сложността на задачата този етап може да бъде с различна
продължителност, да включва и други видове дейност или да изключва някои от
отбелязаните (Г. Пирьов, 1982). Може също така да се изходи от информация, която
е неосъзната (J. Guilford, 1968).
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За да се постави началото на творческия процес е необходимо да се види
проблем, несъответствие, нещо ново. Несъответствието тласка към търсене на
отговор, решение, т.е. възниква проблемна ситуация. Противоречието в нея може да
бъде между съдържанието на текущите възприятия и съдържанието на паметта,
както и между наличния опит и формираните модели на бъдещето (A. Лук, 1978). В
проблемната ситуация несъответствието между обичайно и необичайно, между
знание и незнание е такова, че за него няма готов способ за решение, стратегия за
действие. То трябва да се реши чрез ново знание (B. Шубинский, 1988) и по такъв
начин става стимул за творчество.
Творческият характер на първия стадий се изразява в това, че неща, които за
обикновения човек минават незабелязано и не спират вниманието му, за творческия
индивид имат по-специално значение. Тук съществено значение имат както
възприятието, така и редица негативни и позитивни емоции като безпокойство,
стрес, любопитство, чувство за неразбираемост, колебания, нерешителност,
благодарение на които ситуацията се преживява като интелектуално или
практическо предизвикателство (Г. Пирьов, П. Русев и др., 1981). Нужна е също
така и воля за дефиниране на ситуацията и за действие в нея (Б. Минчев, 1998).
Тези моменти се откриват и при хумора.
При хумора, подобно на творчеството, определяща роля има информацията
за обективно дадените реалности, необходими за присъщото на смешното
сравнение. Много често субектът сравнява обективни или мислими като обективни
величини. Тогава той намира сравнимото наготово в действителността. Дори и в
случаите, когато смешното не е дадено наготово, превръщайки едно несмешно
явление в смешно, субектът интенционира един друг обект, който по отношение на
смехотворящото съзнание играе ролята на реален обект (А. Паси, 2001). В това се
състои същността на предварително зададеното при създаване на смешното – в
наличието на величини, сфери, реалности, които обективно насочват към сравнение
от особен род, към характерната за смешното съпоставка, в чиято основа стои
някакво несъответствие.
Във всекидневието създаването на смешното обикновено не е предшествано
от съзнателна подготовка, особено когато възниква непреднамерено. Хумористът
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може да се натъкне на него случайно, подобно ябълката на Нютон, но е възможно и
съзнателно да използва познати техники. При всички случаи обаче той се ръководи
от определени потребности (А. Koestler, 1964), например изтъкване на нечий
недостатък, желание да се направи шега.
В областта на хумора несъответствието също играе роля на механизъм,
даващ ход на процеса на създаване. Това е разгледано в два примера. С първия от
тях се цели максимално приближаване на възникването на проблемната ситуация
при творчеството до нейния аналог при хумора (в шегата) с оглед изтъкване на
общите моменти в тях. Вторият пример следва да покаже как тази ситуация може
да бъде реконструирана в случаите на хумор, където нейното наличие е най-трудно
различимо (кратките видове на смешното, намиращо се в една единствена дума).
Ролята на несъответствието или изненадата в хумора най-лесно може да се
види в сценария на шегата, който има три части: (1) подготовка, при която се
поставят

отправната

рамка

и

очакванията;

(2)

поанта,

в

която

непоследователността внезапно се въвежда, и (3) “точка” или решение, където
внезапно се разрешава непоследователността (Енциклопедия психология, 1998).
Последователността

и

съдържанието

на

компонентите

показват,

че

психологическата структура на ситуацията, пускаща в ход творческия процес,
съвпада с тази при хумора: наличие, или поставяне на определени изходни условия
и въвеждането на фактори, които влизат в противоречие с тях, което от своя страна
поражда необходимост от разрешаване на несъответствието.
Този сценарий може да се открие и при най кратките видове на смешното,
например при съчетаването на две, означавани с различни думи значения, в една
нова и несъществуваща в езика дума, която обхваща и двете значения, с някои от
възможните връзки между тях: свекърва + вещица = свекървещица. Без да се
разкриват обстоятелствата, при които се употребява думата “свекървещица”, те се
реконструират от смеещия се субект, тъй като значенията на съставните думи се
провокират взаимно, намекват за нещо скрито в отношенията им, или за нещо
недопустимо или ненормално, макар и срещано (по И. Паси, 2001). Тоест налице е
противоречие между нормалното и даденото – представата, която извиква в
съзнанието думата “свекърва - майка по отношение на съпруга”, не съответства на
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реалния обект. Той влиза в дисонас с очакваното, а не се приема като нещо
неутрално. Несъответствието се разрешава като към думата, обозначаваща обекта
се прибавя друга, придаваща на първата нещо от себе си, приписваща й нещо, което
според обикновените представи понятието не притежава или не трябва да
притежава.
Разгледаният пример показва, че компонентите на шегата и на ситуацията,
пускаща в ход творческия процес, са налице при хумора и в най-елементарните му
в структурно отношение прояви, дори и да не са отчетливо разграничени. Макар, че
може да липсва недвусмислена, директно зададена изходна ситуация, тя се
проявява косвено посредством критериите за нормално и общоприето, които
субектът прилага към сравнимите величини в смешното. В резултат даденото се
възприема като несъответствие и направлява търсенето, чийто продукт е някакво
ново построение (в дадения случай нова дума).
За да се стигне до създаване на смешен обект виждането на някакво
несъответствие не е достатъчно. Протичането на процеса е силно повлияно от
участието на емоциите. При грубите форми на хумор преобладават агресивните
тенденции, които по една или друга причина не могат да бъдат удовлетворени с
обичайни методи като спор. При свързаните с творчеството видове на хумор
доминират интелектуалното любопитство и страстта за постигане на разбиране (А.
Koestler, 1964). Вън от човешката психика може да съществуват обстоятелства –
понякога нетипични, понякога нелепи. Но само пречупвайки се през субективната
призма на човешкото възприятие и емоции, те могат да придобият смешна окраска
(А. Лук, 1968).
Що се отнася до участието на волята, при хумора често не е необходимо
човек да полага усилия, за да създаде нещо смешно. Особено ако то е свързано с
нещо неприятно за другите. Но за да се мисли хумористично по отношение
болезнените уроци на собствения ни живот, е необходима голяма сила на духа.
Нужно е “да се издигнем над трагичната ситуация, да съумеем да се видим с очите
на другите и да издирим смешното в трагичното” (А. Лук, 1968, с. 70) С други
думи, нужна е и воля.
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Дотук в процеса на създаване на смешното се откроиха ключовите моменти
на първия етап на творческия акт – предварителната подготовка или информация, и
сблъскването с несъответствие, предпоставящо възникването на творческата
ситуация, както и ролята на възприятието, емоциите и волята за тяхното протичане.
Съществените особености на етапа на създаване на идеята при творчеството,
които следва да се търсят и при смешното, се отнасят до характеристиката на
образа, механизма за неговото създаване, участието на интуицията, постигането на
догадка посредством “скок” в мисленето.
При творчеството образът може да бъде конкретен, предметен, или
абстрактен, образ-идея, образ-понятие. Той може да е резултат от едно внезапно
хрумване или продължително градена мисъл (идея), може да се изрази в цялостна
представа за творбата или за отделни нейни части, да има форма на хипотеза, или
да се основава на вече готова теория, която ще се доработва. Може също така да
бъде аналогия, метафора, алегория, символ, знак, които са характерни за изкуството
(Г. Пирьов). Посочените видове образи насочват към общото между хумора и
художественото творчество – висшите прояви на остроумието предполагат остър
ум, схващане на съществени противоречия и се правят чрез притча, афоризъм,
метафора, алегория (Л. Столович, 1999). Но образът при смешното не кореспондира
само с образите в изкуството, а също и с тези в науката. Това е показано много
добре в дефиницията на Пол Фрес за хипотезата: тя е “творческата фаза на
експерименталното мислене, на която изследователят си представя отношенията,
които биха могли да съществуват между два факта” (по Г. Пирьов, П. Русев, 1981,
с.69). Тази дефиниция може също така да бъде приложена и към смешното, което
показва възможните отношения (отклонения) на нещата.
В създаването на образа, идеята, замисъла, се крие най-дълбоката
същност на креативността. То е, което обединява творците от различни области.
Въпреки, че тези области може да са генерално различни, иноваторите във всички
сфери редовно генерират нови идеи (T. Ward, C. Sifonis, 1997). Тъй като и при
творчеството, и при хумора образът трябва да се характеризира с новост и
оригиналност, е логично допускането, че за образуването му се използва един и
същ механизъм.
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Механизмът на създаване на образа при творчеството е описан от Л.
Виготски. В самото начало на този процес стоят външните и вътрешните
възприятия, основа на опита. Следва много сложен процес на преработка на този
материал. Най-важните съставни части на този процес са дисоциацията и
асоциацията на възприетите впечатления.
При дисоциацията сложното цяло сякаш се разсича на части, които се
диференцират; едни се съхраняват, а други се забравят. За да съедини впоследствие
различните елементи, човекът трябва преди всичко да наруши онази връзка между
тях, в която са били възприети. След процеса на дисоциация идва процесът на
изменение, на който се подлагат дисоциираните елементи (или изопачаване).
Следващ момент е асоциацията, т.е. обединението на диференцираните и
изменени елементи. Тя може да се извърши на различна основа и да приеме
различни форми: от чисто субективно обединяване на образите, до обективно,
научно, съответстващо например на географските представи. Заключителен и
последен момент от предварителната работа на въображението е комбинирането на
отделните образи, привеждането им в система, построяването на сложна картина. С
това дейността на творческото въображение не завършва. Това става, когато то се
въплъти във външни образи (Л. Виготски, 1982).
Ролята на въображението за създаване на смешното е разгледана от З. Фройд.
В духа на психоанализата той оприличава както творческия процес, така и процеса
при хумора на сънищата или на дневно сънуване. Според него, дейността по
създаване на смешното (Witzarbeit) се конструира по аналогия с дейността по
образуване на съня (Traumarbeit). З. Фройд я описва по следния начин. Даденият в
опита мисловен материал се преработва, като една най-често сложна сглобка от
мисли се разчленява, след което от елементите на опита се извлича пластична
ситуация. По време на превръщане на мислите в смислови картини в тях настъпват
промени. Взема се така да се каже само суровия материал на представите, не и
мисловните отношения, които те имат една към друга, или поне се запазва
свободата за абстрахиране от последните. Правят се нови, изкуствени общи неща.
Това е възможно благодарение на безпрепятственото преминаване от важните
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представи към неважните, което в нормалното съзнателно мислене може да
предизвика само впечатление за мисловна грешка (S. Freud, 1970).
В разбирането на З. Фройд за хумора се подценява или дори отхвърля
елементът на съзнателност. Без да се отрича значението на някои подсъзнателни
процеси, не може да не се държи сметка за взаимната връзка между подсъзнателно
и съзнателно. Въпреки този недостатък в схващанията на З. Фройд, неговото
изследване допринася много за разбиране същността на хумора като продукт от
дейността на въображението (от негова гледна точка на пасивното въображение):
разчленяване елементите на опита, подлагането им на изменение и обединение по
нов начин.
Посоченият механизъм е приложим към всички видове на творчеството и се
приема като общовалиден. В същото време той се обозначава като “механизъм на
творческото въображение”, което не позволява да се открои ролята на мисленето в
процеса на създаването. В творческия акт на създаването двата психични процеса
са неразривно свързани – психологическият механизъм на творческото
въображение всъщност се осъществява посредством основните мисловни операции:
анализ, синтез, сравнение, обобщение.
Друг общ момент в творческия процес и процеса при хумора е участието на
интуицията. Интуицията е средство за преодоляване бариерата между сетивното и
рационалното познание. При нея по време на търсене на решението се активизират
мисловно-емоционалните процеси, благодарение на което различни белези на
понятията както важни, така и маловажни влизат във връзки помежду си.
Филтрирани от целта (респ. търсеното решение) тези връзки на несъзнавано ниво
могат да удовлетворят изискванията за решаване на проблема. Това се осъзнава
като озарение, инсайт, интуитивно решение (В. Станков, 2002). Като се отчита
ролята на интуицията в творческия процес, тя не се идентифицира с него. Не при
всяка творческа дейност се явява интуитивно решение, нито пък при всяка проява
на интуицията непременно е налице такава дейност (Г. Пирьов, П. Русев, 1981).
Интуицията често се проявява при създаване на смешното. То сякаш само се
ражда в главата, макар че съществуват цял набор от правила и алгоритми, по които
става това (А. Лук, 1968). Ролята на интуицията при създаване на смешното е
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разгледана от З. Фройд. Според него, смешното е резултат от неволно “хрумване”.
При образуването му мисълта потъва в безсъзнателното, където се подлага на
несъзнателна обработка и резултатът от това веднага се обхваща от съзнателно
възприемане. Това обаче не е задължително - напълно е възможно хуморът да
възникне преднамерено и съзнателно (S. Freud, 1970). Процесите на дисоциация,
изменение и обединение на елементите се извършват не само от пасивното, но и от
активното въображение. Следователно интуитивното, подсъзнателното им
приложение при хумора, както и при творчеството, е възможно, но не
задължително.
Във връзка с интуицията се намира и появата на прозрението (догадка,
инсайт). Догадка може да се появи и при търсене на решение не по пътя на
интуицията, а по пътя на наблюдението и манипулиране с предмета или при
умствено дирене на отговор. Характерът на инсайта се изяснява от С. Рубинщайн
именно във връзка с мисленето.: “…Това не е някакъв чужд акт, вклиняващ се
отвън между два разкъсани акта на мислене. Самата догадка е своеобразно, но
органическо звено на единния процес на мислене, обхващащо догадката, това,
което я предхожда, и това, което идва след нея” (по Г. Пирьов, К. Гурбалов, 1979,
с.81).
За да се постигне догадка мисленето трябва да направи своеобразен “скок”.
Именно тази негова особеност отличава мисленето при творчеството от
“обикновеното” мислене. Според Е. Де Боно, ценната творческа идея трябва да е
логична в ретроспекция, но тя не може да бъде достигната в процеса на
прогнозирането (Е. Де Боно, 2001). Търсенето на решение не става по законите на
логиката – с нейна помощ само се проверяват издигнатите догадки (А. Лук, 1978).
Анализът на информацията не е достатъчен, за да генерира нови идеи, защото умът
вижда само това, което е подготвен да види – т.е. старите идеи. За да се достигне до
нова идея трябва да се направи “скок напред”, за който няма логическо основание.
Необходимостта от извършването на такъв скок, вместо да се върви по пътя на
логиката, Е. Де Боно обяснява по следния начин. Като самоорганизираща се
система, мозъкът позволява на новопостъпилата информация да се организира в
модели. Без установени рутинни модели, животът би бил невъзможен. Моделите се
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фиксират чрез набор от обстоятелства. Щом влезем в модела, ние нямаме друг
избор, освен да го следваме. Ако обстоятелствата се променят, той също може да се
промени. Поради това истинският модел не е фиксиран пейзаж, а няколко
алтернативни пейзажа. Тъй като моделите не са симетрични, те понякога ни пречат
да достигнем до нови идеи – докато вървим по главния път, ние изобщо не
осъзнаваме, че съществува страничен път. Но ако тръгнем по страничния път,
маршрутът, водещ обратно до изходната точка, е пряк и очевиден. За да може да се
достигне до нещо ново (алтернатива), е нужно средство, което да влезе в разрез с
установените модели, да осигури странично движение, а не по прекия път. Такова
средство е латералното мислене, което е тясно свързано с творческото. Общото
значение на латералното мислене обхваща мисленето, което изследва и развива
нови възприятия и идеи, вместо да работи с вече съществуващите.
Като “превъзходен” модел за латерално мислене Е. Де Боно посочва
хумора. Той подчертава, че “ако стигнем пряко до тези странични модели, налице е
хумор, или творчество” (Е. Де Боно, 2001, с.261). Тоест авторът посочва смешното и
творчеството като двата възможни продукта, резултат от един и същи процес.
Въпросната теза намира своето потвърждение при изясняване на механизма
за достигане до “скок” в мисленето. “Скокът” може да е следствие от движението
на мисълта, свързано с асоциативни преходи от символ (понятийно, абстрактно
мислене) към образ (образно, конкретно мислене) и обратно. На словесносимволически дразнител има едни асоциации (предимно на предмети), а на
дразнители, представени в зрително-образна форма, други (свързани с действия,
глаголи). Например, при задача за асоцииране по думата “чаша” най-често даваният
отговор е “вода”, а при показване на изображение на чаша, следват отговори “пия”,
“чупя”. Това показва, че асоциативните връзки между образи и понятия съвпадат
само частично и затова преходът от словесно обозначение към зрителни образи
рязко увеличава асоциативните възможности (А. Лук, 1978).
Тези взаимопреходи между образно и символно мислене са от значение
както за творчеството, така и за хумора, тъй като дават възможност за
преодоляване на асоциативните шаблони, които правят мисленето “поикономично”, но и по-малко гъвкаво, а оттук и по-малко продуктивно на нови идеи.
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Илюстрация за такъв преход, в резултат на който се стига до смешно е следният
пример: “Когато опадат зъбите, тогава езикът като че ли има по-голяма
свобода”. При опадали зъби езикът има повече простор (образна представа), но
закъсняла е онази свобода, която е трябвало да чака падането на зъбите (преход към
друго смислово равнище посредством смяна на образния код с абстрактен)
(примерът е по И. Паси, 2001).
Изобщо мисленето при творчеството, макар и да борави с понятия, отива
отвъд понятийното мислене (Б. Минчев, 1998). Информационният капацитет на
символа (понятието) може да бъде много по-голям отколкото този на образа. Но
пълното отделяне на образа откъсва символа от неговата асоциативно-сетивна
основа и крие в себе си опасност от изход от действителността. При формирането
на образа става изоморфно прекодиране на информацията, а при прехода от образ
към символ изоморфизмът се нарушава. При връщане на символа към образ, може
да се разкрие, че в процеса на мисленето действителността е била изопачена (А.
Лук, 1976). Пренебрегнато е различното, уникалното, специфичното, което е в
основата на творчеството, а също и на смешното. Например, при парадокса
“Написах ти дълго писмо, защото нямах време да ти напиша кратко” (Паскал).
Когато при тълкуването на този пример мисленето оперира с общоприетите
понятия “дълъг” и “къс”, той се оценява като глупав, безсмислен, нелогичен –
известно е, че късото писмо се пише за по-кратко време, а дългото – за по-дълго. Но
възможните аналогии и асоциации могат да придадат на изречението по-друг
смисъл: “ако краткият израз е по-недостъпен от дългия, ако способността да се
казва много в малко (неоценим дар!) е рядка, тогава може да се съжалява, че
времето не е стигнало за кратко писмо” (И. Паси, 2001).
Такова двойно тълкуване е възможно, защото всяко понятие е обобщение и
същевременно опростен модел, който пренебрегва уникалното в потока на
човешкия опит. Така чрез понятието се постига редукция на информационната
сложност на света; то е фрагмент от информацията, съответстващ на устойчивите
(високо-вероятни) черти на опита (Б. Минчев, 1998). Тази особеност на понятието е
условие за възникване на творчеството и на хумора – уникалният смисъл, който
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поради своята специфика не е фиксиран в общоприетото (в понятието), се
възприема като отклонение и буди смях.
В обобщение, спецификата на догадката е в процесите на прехода от
сетивния образ към понятието и обратно, трансформиране на сетивния образ в
понятие и от понятието към образа. Както показва анализът на лансираните дотук
тези, познавателните актове, водещи до формирането на образи и понятия за
изследваните явления са следните:
• сензорно-перцептивни процеси на формиране на сетивни образи;
• сетивно-асоциативни преходи от едни образи към други;
• преходи от образи към понятия и обратно;
• логични умозаключения – преходи от едни към други понятия и
конструкции от понятия (В. Станков, 2002).
Постигането на догадка по такъв начин може да стане непроизволно. Но ако
човек пасивно чака да му хрумне решение, това може никога да не стане. Той
трябва да го търси активно. За целта се използват специални прийоми – евристики,
които не винаги се осъзнават (А. Лук, 1976). Евристиките представляват съкратени
умствени пътища, или базисни правила, които подсказват възможните решения, но
не гарантират решението (Д. Сиймън, Д. Кенрик, 2001). Те позволяват да се открие
решение, без да се прави преглед на всички възможни варианти или при недостиг
на информация, да се “прескочи” през определени етапи на мисленето и все пак да
се представи крайният резултат, но в това е и слабостта на такова решаване на
проблема.
Особеностите на евристиките – насоченост към новото и същевременно
възможността то да е неправилно, деформирано, предпоставят използването им да
доведе не само до творчество, но и до хумор. Евристиките носят потенциала на две
важни характеристики на смешното – оригиналност и грешка, която се възприема
като отклонение. Ако при това отклонението носи белезите раздвояване на
единното, претенция, игривост, то резултатът от приложението на съкратените
мисловни пътища е смешното.
Възможността при използване на евристиките да се достигне до оригинална
идея, която е логична в ретроспекция, или нелепо, смешно отклонение от
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действителността, потвърждава становището на Е. Де Боно, че творчеството и
смешното са възможните продукти, резултат от една и съща дейност. Макар и с
други термини, същата идея защитава и А. Кестлер: “Кръстосването на две
независими матрици [или асоциативни контекста] има за резултат или смях, или
тяхното сливане в нов интелектуален синтез, или естетическо преживяване” (А.
Koestler, 1964, p. 45).
Това положение се потвърждава от работата на А. Лук, който прави
съпоставка между типичните грешки от приложението на евристиките и грешките,
стоящи в основата на смешното. Той стига до заключението, че въпреки разликата в
материала на разсъжденията, в съдържанието, логическата им структура е една и
съща (А. Лук, 1978). Това означава, че произходът им е общ. Ако под евристики се
разбира съвкупност от специални методи и техники за търсене на идея, решение,
които се използват при творчеството и при хумора, то похватите на творчеството и
на хумора са сродни. До този извод достига А. Лук (1976), според който похватите
на остроумието имат двойници сред прийомите на творчеството; Бьонш-Кауке
(Boensch-Kauke, 1999) определя техниките за създаване на смешното като
креативни хумористични техники; Ю. Тамберг (2004) дава примери за това как
похватите на творческото мислене могат да се използват за продуциране на хумор.
Процесът на създаване се довежда до своя край на третия творчески етап,
който при хумора има своя специфика. Тя се отнася до използваните критерии за
оценка на продукта и до участващите в този процес психични функции.
При творчеството е характерно, че след като веднъж се стигне до някаква
нова идея, нейната стойност и истинност трябва да се докажат. Необходимостта
продуктът на творчеството да отговаря на посочените по-горе критерии, налага
аргументирането на идеята посредством критическото мислене. Ето защо на етапът
на критична оценка и въплъщаване на резултата се извършва проверка и
валидизиране на идеята чрез използване на различни форми на доказателство и
опровержение, при спазване законите и принципите на формалната логика (В.
Шубинский, 1988).
При хумора критичната оценка на резултата не е така строга, тъй като не е
необходимо той да отговаря на логиката и реалността. Като естетическа категория
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смешното също се подлага на оценка – с помощта на естетически, а също и
морални (справедливо ли е да се осмиват чуждите недостатъци и неуспехи)
критерии, и от гледна точка на чувството за смешно, което трябва да предизвика
(А. Лук, 1968). Следователно и този етап на творческия процес има своето
специфично присъствие в процеса на смешното.
Паралелното проследяване на процеса на творчеството и този при създаване
на смешното показва, че хуморът преминава през основните етапи на
творческия процес и носи техните съществени характеристики: предварителна
информация и сблъскване с новото на първия етап, специфика на образа,
механизмът на неговото създаване, прояви на интуицията, достигане до догадка
посредством “скок” в мисленето и използване на съкратени мисловни пътища на
втория етап, оценка и въплъщаване на резултата на третия. Преминаването през
този процес се осъществява при проявата на психичните функции, участващи в
творчеството: емоции, възприятие, мислене, въображение. Следователно процесът
на създаване на смешното може да се разглежда като творчески процес. При все
това, той има своя специфика.
При научното и техническото творчество мисленето, съзнателните функции,
имат водеща роля във всички етапи. Без тях не може да се достигне до правилна
подготовка за работа, не може да се изгради цялостна концепция, да се видят
връзките между частите и цялото, да се намерят най-рационалните форми и методи
за осъществяване на замисъла, да се усвоят необходимите умения и навици за
изпълнението на задачата. Високата съзнателност и целенасочената активност са
основна предпоставка за всяко зряло, обществено ценно творчество (Г. Пирьов,
1982).
При създаването на смешното мисленето също играе важна роля. Когато се
субектът се смее над глупака, който претендира да е умен, с това той вече показва,
че поне спрямо разиграваните събития схваща къде свършва глупостта и къде
започва умът. Онова, което в смешното се показва като алогичност и дисхармония,
смеещият се – със смеха си - възприема в разумната му връзка със същността, във
възможната му хармония и логичност (И. Паси, 2001). Създаването или
възприемането на някакво отклонение от нормата, от обичайното изисква
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познаване на истинското положение на нещата, или на тяхното общоприето
състояние. Това означава, че оценката на смешното предполага съотнасянето му с
логиката. В същото време въображението при смешното има свободата да се движи
в по-широки граници, тъй като не е необходимо то да съответства на реалното
положение на нещата.
Така при хумора, както и при творчеството, процесът завършва с оценка на
идеята и въплътяването й в материални и духовни форми. Но липсата на
необходимост смешното да съответства на действителността го доближава до
художественото творчество, където авторът има по-голяма свобода да изрази
своето вътрешно състояние, виждане за света.
Съществуват и други разработки, в които се защитава тезата, че хуморът е
творчески процес (А. Лук, 1968; M. Murdoc, R. Ganim, 1993; A. Koestler, 1964). В
тях обаче на преден план се посочва общото в моделите на творческия процес и
процеса при смешното, без да се спира вниманието на спецификата на последния, а
именно тя обуславя перспективността на смешното като средство за
възпитание в творчество в предучилищна възраст, предмет на обсъждане понататък.
Направеният в настоящата разработка по-обстоен сравнителен анализ на
процеса на създаване при творчеството и при хумора цели, от една страна, позадълбочено разбиране за родството на двата феномена, от друга страна позволява
открояването на спецификата на творческия акт при хумора като надежден изходен
пункт за изследване на третия съществен аспект на връзката “творчество-смешно”.
4.3.Творческа личност - характеристика на активния субект, създаващ
смешното
След очертаване “идеалния” образ на творческата личност е необходимо да
бъдат разгледани нейните компоненти, които обуславят изявите й в сферата на
хумора.
Способностите на човека, благодарение на които той вижда и твори
смешното намират израз в неговото чувство за хумор. То има четири аспекта:
хумористична продукция (използване и създаване на хумор), справяне чрез
хумор (използване на хумора за справяне с неприятни емоции), харесване на
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хумора (общо удоволствие от него), отношение към хумора (оценка на хумора и
на хората, които го създават) (Thorson, Powell, by W. Kelly, 2002). При
дефинирането на чувството за хумор се поставя акцент върху втория компонент –
“чувството за хумор е способност на личността да намира смешни страни в
неблагоприятни ситуации” (W. Wicki, 2000, p. 174) без да се уточнява какви
точно качества и особености на личността участват в процеса на създаване и
възприемане на смешното.
В научната литература спорадично се споменава, че създаването на
смешното е свързано с някои творчески качества (A. Koestler, 1964; J. Guilford,
1964; M. Murdoc, R. Ganim, 1993; W. Wicki, 2000), но не е правен опит за
систематично изследване на субекта на хумора като творчески субект. Това може
да се направи при отчитане факторно-анализната концепция: способностите се
дефинират посредством особеностите на материала, операциите (процеса) и
продукта. Тъй като вече бе направен анализ на тези аспекти на креативността,
получените данни, обединени с информацията за продукта и процеса при хумора,
могат да послужат за извеждане на личностните характеристики за създаване на
смешното.
По отношение на материала, с който се работи, видовете на смешното се
отнасят към трите разгледани от Дж. Гилфорд категории способности.
То може да бъде конструкт на фигурален материал: изобразяване на
възприеманите свойства на обектите или перцепция на фигурални качества и
тяхната вербална или символична трансформация. Също така смешното може да е
продукт от способности, отнасящи се към познаването и използването на
символични материали, доколкото в много случаи предполага сравнение между
това, което непосредствено казва, и онова, което би искало да каже и наистина
казва. И накрая, обширна част от сферата на смешното се отнася към категорията
на вербалните способности, където се използва значението на думите.
Във връзка с втората база за класификация на способностите – операциите –
хуморът предполага прилагане на:
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• когниции: способности да се открива или да се знае, да се преоткрива
(откриване на нови, смешни страни на битието въз основа на наличните
знания);
• дивергенто мислене: нов поглед към действителността;
• оценяване: на адекватността, етичността и естетическата страна на
продуктите от мисленето.
При прилагане на тези операции към видовете материали се достига до
следните продукти в сферата на смешното: връзки (фигури, структури на думи и
значения), екстраполации (във формата на загатване), заключения, предсказвания (в
афоризмите, парадоксите, вицовете и загадките).
Конкретните творчески характеристики за създаване на смешното са
разгледани във връзка с проявяването им при протичането на хумора като
креативен акт, тъй като по този начин най-отчетливо се откроява тяхната роля и
значение. Изхожда се от разбирането, че съобразно спецификата на отделните
творчески етапи могат да се очертаят някои ключови творчески характеристики,
които имат водеща роля, и които интегрират всички останали интелектуални,
мотивационни, емоционални и волеви компоненти на личността. Тези качества
действат на целия творческия процес, но с преобладаване на едни от тях на
определени етапи. В зависимост от вида творчество някои могат да се откроят поярко от други. Идеята за извеждане на такива ключови характеристики е изказана
от В. Шубинский (1988), но без да се декларира тя стои в основата на повечето
разработки по проблемите на творческата личност - нейните особености се изтъкват
именно във връзка с проявата им на съответните етапи на творческия процес.
Като най-съществени елементи на първия етап на процеса се очертаха
наличието на начална информация и сблъскването с несъответствие. Необходимите
творчески характеристики за преминаване през този етап се определят от факта, че
в потока външни дразнители обикновено се възприема само това, което се вписва в
рамките на съществуващите знания и представи. Възприятията се влияят от
насочеността, оценките, чувствата, конформността по отношение на общоприетите
възгледи и мнения (А. Лук, 1976). Ето защо забелязването на нещо ново,
противоречие, несъответствие, което да стане основа на смешното, изисква
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проявата на наблюдателност, критичност, чувствителност към противоречия.
Благодарение на тях ситуацията се осъзнава като момент, съдържащ нещо
нерешено (Г. Пирьов, 1982).
Анализът на процеса при хумора показа, че той притежава съществените
моменти не само на възникването на творческата ситуация, но и на създаването на
образа, догадката. Това предполага наличието у творящия го субект на творческите
характеристики на въображението и мисленето като най-значими психични
функции на този етап. Тъй като компонентите на смешното сравнение с чужди и
далечни един на друг, излизането им от себе си, за да се отнесат към другия, да се
подведат под неговите характеристики и то по начин, който е изненадващ, нов и
неочакван, изисква проявата на способностите за генериране на нови идеи при
творчеството: плавност, гъвкавост, оригиналност, способност да се дообработва
даден материал, да се правят трансформации.
Спецификата на субекта на смешното като творческа личност е най-силно
изразена на етапа на критична оценка и практическа реализация. При творчеството
за този етап определящо е качеството критичност, което приема различни
измерения в зависимост от областта, в която се работи, а също така и умения за
въплъщаване на идеята в материални и духовни форми.
Тъй като смешният обект (продуктът при хумора) не се нуждае от прецизна
проверка и аргументиране, в процеса на неговата оценка и реализация не е
задължителна проявата на качествата, които са нужни за решаването на реални
проблеми в научното и техническото творчество. Като естетическа категория
смешното се оценява с естетически критерии и най-вече от гледна точка на
чувството за смешно, което трябва да предизвика, а въплъщаването му изисква усет
към езика или изобразителни умения.
Проявата на ключовите творчески характеристики в процеса на създаване на
смешното означава, че хуморът е сроден на креативиността и по неговия трети
съществен аспект – личностната характеристика.
Направеният сравнителен анализ на творчеството позволява да се направи
изводът, че хуморът принадлежи към сферата на креативността, тъй като при него
са налице съществените моменти, характеризиращи творческите прояви по
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отношение на продукта, процеса на неговото създаване и необходимите за това
личностни характеристики. Като феномен, принадлежащ към сферата на
творчеството, хуморът носи някои от белезите на всички негови видове, и
същевременно се откроява със своя специфика.
Подобно
диалектическата

на

творческия

природа

на

продукт,

чиято

действителността,

новост

е

смешният

почерпена
обект

от

изтъква

различното, отклонението, уникалното, разкривайки “пълнотата на света, който
въпреки несъвместимите полюси на дуалните опозиции, носи възможност и
необходимост от тяхното съвместно съществуване” (А.Ахиезер, по А. Дмитриев,
1996, с.31). Съзидаването му става чрез нарушаване на съществуващите в живота
връзки и зависимости и създаване на нещо ново във въображението. В
психологическо отношение това е творчески акт – става едно прегрупиране, един
нов синтез на елементите в момента на създаването или преживяването на хумора
(М. Димитров, 1924). Творческият характер на този процес обуславя и мястото на
способностите за създаване на смешното в структурата на творческата личност.
Така хуморът и творчеството могат да се опишат в подобни термини –
перманенто обединение на реалии, преди това считани за несвързуеми. Разбира се
мотивите и критериите за уместност са различни. Мотивите на хумориста са
агресивни или хедонистични, на учения – изследователски. Критериите на учения
са “обективни”, емоционално неутрални, и все пак зависят от определен аспект на
реалността, от която той е заинтересован. И при научното и хумористичното
откритие отново намираме вместо една разграничаваща линия, постоянен,
непрекъснат преход. Историята на науката изобилства с примери за открития
посрещнати с рев от смях, защото изглеждат като бракосъчетание на
несъвместимости; докато бракът даде плодове и набедената несъвместимост между
партньорите се окаже предубеденост (А. Koestler, 1964).
Ако трябва да се потърси мястото на хумора сред останалите видове на
творческата дейност, той се приближава до креативните прояви на човека в
ежедневието, до научното и техническото творчество и решаването на проблеми по
генерирането на идеи при проявата на общите творчески способности на личността.
Липсата на необходимост да съответства на реалното положение на нещата го
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доближава до художественото творчество, където авторът има по-голяма свобода
да изрази своето вътрешно състояние, виждане за света като израз на вечната
човешка потребност от промяна по законите на красотата, доброто, правдата (В.
Шубинский, 1988). Тази специфика на хумора, която не позволява той да бъде
подчинен на някой от основните видове творчество, му отрежда собствено място
сред тях.
Той може да бъде определен като най-достъпна и широкоразпространена
проява на творчество (А. Лук, 1968). Проявата на хумор изисква комплексен анализ
и творческо реконструиране на внезапно възникнала ситуация. Това е проблемнорешаващо поведение от най-елегантен вид (P. Dearks, 1987). А. Лук вижда в това
възможност за проникване в интимните механизми на креативния процес с оглед
неговото изучаване. Но връзката “творчество-хумор” може да се разглежда и като
възможност за обучение и възпитание в творчество. Защото достигането до смешни
и до творчески идеи се осъществява по един и същ механизъм. В такъв случай може
да се допусне, че запознаването на децата с достъпни хумористични техники ще
подпомогне преминаването през генеративната фаза на творческия процес и оттук
ще повиши изявата на общите творчески способности. В същото време, тъй като не
е необходимо смешните идеи да отговарят на реалното положение на нещата,
отпада проблемът с трудностите, които децата срещат на фазата на оценка,
доказателство и приложение. По-нататъшното разработване на тази теза налага
проучване на психолого-педагогическите предпоставки за нейното реализиране.
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ВТОРА ГЛАВА.
Психолого-педагогически предпоставки за практическа
реализация на връзката “творчество – хумор” в образователната
практика на детската градина.
1. Необходимост от креативно образование и място на хумора в него
Доколкото значението на креативността не се подлага на съмнение –
напротив, то се афишира в повечето публикации по проблемите на творчеството,
тук накратко са маркирани основните доводи за нуждата от творческото обучение и
възпитание. Ролята на хумора за детското развитие (която все още не е придобила
широка популярност у нас) е представена по-детайлно.
Необходимостта от творческо обучение и възпитание в предучилищна
възраст е многостранно обусловена. Тя може да бъде разгледана на няколко
равнища.
На фундаментално равнище творчеството е потребност на отделния индивид
и на обществото като цяло. Креативността е от значение за адаптацията,
индивидуалното развитие, здравето и продуктивността на личността, което от своя
страна е от първостепенна важност за обществения прогрес (Л. Виготски, 1982; M.
Runco, 2004).
На второ равнище на проблемът за творческото обучение и възпитание се
налага поради ранното начало на репродуктивното обучение. При ранно начало на
обучението по необходимост средствата на културата подпомагат усвояването от
децата на “верните отговори”, развитието на логическото мислене и то не само като
система от операции, а като “морал на мислите, внушен и санкциониран от
другите” (Ж. Пиаже, 1992, с. 167; М. Доналдсън, 1985). При липса на оптимална
мяра на съотношение между репродуктивно и творческо обучение, излизането от
реда се приема като нещо различно и може да затрудни гъвкавостта и адекватните
реакции на децата (М. Якова, 1998; А. Лук, 1968). Поради това е важно в
образованието освен репродуктивни да се въвеждат и творчески методи на работа.
Третото равнище, се определя от факта, че един от основните фактори за
развитие на творческия потенциал е обкръжаващата среда (Л. Виготски, 1982). Не
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може да се отрече ролята на наследствеността за развитието на способностите,
включително и тези за творчество, но тя се ограничава до предаване и унаследяване
само на заложбите, предпоставките за това развитие. За да се разгърнат
способностите върху основата на заложбите, винаги е необходима подходяща
социална среда, включваща съответна учебно-възпитателна работа, както и активна
и съзнателна дейност от страна на самия индивид. Без тези условия заложбите няма
да се използват, или само частично и недостатъчно ще се реализират (Г. Пирьов,
1982).
На четвърто равнище, целенасочената и системна работа за развитие на
творческите способности на индивида се налага с особена острота през онези
периоди от живота на индивида, когато са налице необходимите за това
предпоставки (Г. Пирьов, 1982). Счита се, че креативността на детето е най-голяма
в предучилищна възраст. Нейното развитие достига своя пик между 4-5 и половина
години и след това рязко спада (L. Schenk-Danzinger, 1990). Много изследвания
показват, че влиянието на образователните въздействия върху творческото мислене
и поведение, е най-голямо през първите десет години от живота (G. Mehlhorn, H.
Mehlhorn, 2003; D. Rubenstein, 2000). Ето защо още в предучилищна възраст трябва
да се изведат образователни задачи за стимулиране на креативността.
Петото равнище визира отговорността на обществените образователни
институции

за развитието

на

творческия

потенциал

на

подрастващите.

Приоритетното място на детската градина и училището при формирането на
творческата личност се обуславя от факта, че семейството не разполага с
квалифицирани кадри за осъществяване на обучението и възпитанието и те
протичат най-вече по усвоения от родителското семейство модел.
Всичко това прави обучението и възпитанието в творчество приоритет на
съвременното образование и поставя въпроса за намирането на подходящи начини
за стимулиране творческите сили и способности на подрастващите. Едно от
възможните средства в това отношение е хуморът.
Първата предпоставка за необходимостта от присъствие на хумора в
педагогическото взаимодействие е огромната потребност на децата от смях – те се
смеят около 200 пъти на ден. За сравнение възрастните се смеят едва 10-20 пъти и
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то не така интензивно (W. Wicki, 2000; www.mdr.de/Drucken/3103.html). Затова една
от първите задачи на възпитанието е да даде материал за удовлетворяване на тази
потребност (К. Чуковски, 1982).
На второ място, чувството за хумор е силно зависимо от въздействията на
средата (W. Fry, 2000; A. Audrieth, 1998), а именно в предучилищна възраст, поради
важното място, което хуморът и смехът заемат в живота на децата, те натрупват
значителен опит във възприемането, създаването и използването на смешното при
взаимодействията с околните (P. Mc Ghee, 2002). В тази възраст се формира
чувството за хумор, а от това в каква насока ще се развие то – към преобладаване на
негативен или позитивен смях, до голяма степен зависи дългосрочният ефект на
хумора върху детето в социален, физиологически, когнитивен и емоционален
аспект.
Физиологически хуморът (посредством смеха) стимулира в положително
отношение всички жизнени телесни процеси и системи: сърдечно-съдова, дишане,
централна нервна система и мозъка, скелетна мускулатура, имунната и хормонална
системи (P. Mc Ghee, 2002; B. Seaward, 1992). В същото време някои изследвания
сочат, че присмиването няма същото положително въздействие върху тялото, както
незлобливия смях (W. Fry, 2000). Това предполага, че преодоляването на
негативизма в чувството за хумор е от значение за детето.
В когнитивно отношение хуморът въздейства много силно, тъй като във
всяка смешна ситуация се създава ново знание. Смешното винаги учи на нещо ново
– показва нови перспективи в познати отношения, “вижда” старото в съвсем друга
светлина. (W. Fry, 2000) Тук също може да се направи уточнението, че насмешката
не винаги оказва подобно въздействие. Разобличаването на недостатъци, които са
явни и видими за всички, не носи характер на първооткритие и не обогатява
интелектуално личността.
Благодарение на хумора, детето получава знания в две насоки: първо,
обобщава се всичко, което е добре известно. Тъй като смешното изопачава част от
познатия свят, смехът на детето потвърждава разбирането му за действителността.
Второ, източник на общ интелектуален напредък е информацията, представена в
смешното – комплексът идеи, показващи нови страни на битието. Така хуморът
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повишава креативността. Децата, които се занимават с хумор, натрупват огромен
опит в общото умение да мислят за света от необикновени, необичайни точки. (P.
Mc Ghee, 2002)
В социален аспект хуморът притежава силата да сближава хората и
предпоставя другите свързващи феномени – игра, въодушевление, приятелство (W.
Fry, 2000). Тъй като за човек е трудно да не харесва някого, който го кара да се
смее, децата с добри хумористични умения са желани партньори (докато лишените
от хумор са най-малко предпочитани). Те показват повече социално съучастие в
дейността си, и се оценяват от връстниците си като по-общителни. Повишеното
равнище на заетост в социални дейности служи като основа за бъдещо разгръщане
на други социални способности и увеличава шансовете на тези деца да станат
лидери. Поради факта, че приятелите и популярността са много важни през
детството и след това, децата с чувство за хумор ще бъдат и по-щастливи (P. Mc
Ghee, 2002; P. Greenberg, 2002).
Емоционалната полза от хумора произтича от възможността посредством
него да се редуцират негативни афекти като се запазва самоуважение и добро
самочувствие в далеч неудовлетворителни ситуации (W. Wicki, 2000). Това помага
по-леко да се приемат собствените грешки и да се запази оптимистична нагласа в
живота (www.mdr.de/Drucken/3103.html). Децата, които се научават посредством
хумора да се справят с разстройство, тревога, страх, могат дори да се научат да
създават радост и щастие от нещастието. Това умение им гарантира добро душевно
здраве като възрастни (P. Mc Ghee, 2002).
Става ясно, че общо положително значение за личността има най-вече
хуморът, който не е насочен към осмиването на другите, или с други думи
позитивното чувство за хумор. Фактът, че то до голяма степен е зависимо от опита,
и се научава най-вече чрез подражание означава, че на детето трябва да се даде
“доброкачествен материал” (К. Чуковски, 1982), който да му бъде образец, да не се
възпитава у него насмешлив смях чрез “услужливо подадени “отвън” примери” (М.
Терзиева, 1998, с. 22).
Друг момент, който трябва да се вземе под внимание от възпитателите, е
ролята на създаването на хумор от самите деца. Установено е, че от четирите
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компонента на чувството за хумор най-голямо значение за доброто настроение има
продуцирането на хумор (W. Kelly, 2002). Това предполага, че за оптимално
реализиране ползата от хумора във всеки един аспект (социален, физиологически,
когнитивен, емоционален), трябва да се стимулира не само възприемането, но и
създаването на смешки от децата.
Това трябва да стане в предучилищна възраст, тъй като за да възникне хумор
е нужна определена нагласа обозначена като “to be in fun” (да си във весело
настроение), а тя е естествено състояние на децата, и по-малко присъща на
възрастните (А. Audrieth, 1998). Следователно това е най-подходящото време за
въздействие посредством хумор.
Казаното дотук във връзка със значението на хумора за личността
затвърждава убеждението, че научно обоснованото използване на феномена от
учителите, не бива да остава извън интересите на педагогиката. В настоящето
изследване задачите за насърчаване на хумор са обвързани с проблема за
стимулиране на креативността. Това налага да се проучат възможностите на децата
за творчество и хумор.
2. Творчески потенциал и развитие на чувството за хумор в
предучилищна възраст
За да се видят възможностите за творческо обучение и възпитание в
предучилищна възраст, е необходимо да се проучи въпросът за наличието у децата
на необходимите за това психологически характеристики, да се отчете
спецификата на творческия процес при тях, както и да се очертаят основните
области, в които децата се проявяват креативно.
Редица особености на детската психика в предучилищна възраст могат да се
разглеждат като предпоставка за творческа дейност.
На първо място общите творчески способности са в процес на развитие (KiSoon Kan, 2003; R. Kurtzberg, A. Reale, 1999). Дори според някои изследователи те
са по-добре изявени, отколкото при възрастните (G. Mehlhorn, G. H. Mehlhorn,
2003). Например Д. Морган, Д. Сайърс и Р. Милграм установяват, че малките деца
дават по-голям процент оригинални отговори в тестове за креативност, отколкото
по-големите (J. Morgan III, J. Sawyers, V. Fu, R. Milgram, 1988). Наред с общите
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способности, в разглежданата възраст у децата се развиват и специалните
способности за творчество (Г. Пирьов, 1982).
Предпоставка за творчески изяви е приоритетната роля на въображението
по отношение на мисленето. Честата му намеса по време на дейността, допълва
недостатъчността на информацията и поставя децата в аналогични условия с тези,
които възникват при решаването на творчески задачи (З. Лисийска, 1994).
Синкретичността на възприемане и мислене също предпоставят творческите
прояви (Г. Пирьов, 1982; З. Лисийска, 1994). Особеност на детското мислене, която
благоприятства творчеството е и преобладаването на аналогията в него. Много
проблеми децата решават мигновено, импровизирано, именно въз основа на
случайни аналогии, които понякога поразяват със своята фантастичност (К.
Чуковски, 1982). От значение са също асоциациите, които протичат богато и
свободно (Г. Пирьов, 1982).
Наред с посочените способности и особености на познавателните процеси,
децата се отличават и с някои по-общи характеристики, които са важни при
творчество.
Сред

тях

са

любопитството,

повишената

наблюдателност

и

любознателност, благодарение на които децата не отминават проблемите, с които
ежедневно се сблъскват, а се отнасят активно към тях. Друга особеност е свободата
от шаблоните, сковаващи възрастните, която дава възможност за разнообразие на
реагиране.

Способстващ

творчеството

е

стремежът

на

децата

към

самостоятелност и оттук и по ниска-степен на прояви на конформност и повисока степен на търсене на собствена линия на мислене и поведение. Децата се
отличават още с голяма чувствителност и отзивчивост, емоционално и
непостредствено реагиране, силно субективен характер на отражение на
действителността (Г. Пирьов, 1982). Характерна е склонността понякога да
приемат истината като многообразна, пластична, допускаща неограничен брой
възможности, също и много силният езиков усет и изостреното смислово
възприемане на думите и словесните конструкции (К. Чуковски, 1982).
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Благодарение на отбелязаните особености на децата, в предучилищна възраст
се наблюдават своеобразни креативни прояви. В същото време спецификата на
психиката обуславя и ограниченията във възможностите за творчество.
Мисленето на децата е предимно нагледно-образно. То борави с нагледни, в
повечето случаи конкретни представни образи. Децата все още не умеят да
отличават главното от второстепенното, често вземат несъщественото за
съществено, не могат да правят правилни обобщения, особено когато се срещат с
нови за тях явления, проявяват склонност да установяват набързо кратки
праволинейни връзки между отделните части в условието на задачата, липсват им
достатъчно обобщени знания и умения. Всичко това дава голямо отражение върху
съдържанието на детското творчество, върху самия акт на неговото протичане (Т.
Делчева, 1985). Креативността при децата като процес и резултат носи някои от
белезите на творчеството при възрастните, но е неравностойна.
Детските произведения съдържателно и технически в по-голямата си част са
примитивни и подражателни (Виготски, 1982). Това е така, защото първичното
творчество възниква в процеса на “присвояване” и “преработка” на вече
сътвореното. Или “пресъздаването” е един от най-характерните белези на детското
творчество. Друга негова характеристика е ситуативността. Творческите прояви
се стимулират и много често мотивират от ситуацията, в която са включени децата
(М. Якова, 1998), те не се отчуждават от личната заинтересованост и личните
преживявания на твореца. Друг отличителен белег на детското творчество е
неговият синкретизъм - не е строго диференцирано нито по различни видове
изкуство, нито по литературни форми (Л. Виготски, 1982).
Спецификата на детското творчество намира израз и в своеобразието на
етапите, през които преминава процесът на създаването. За възникването на
творческия процес съществено значение има силата на възприемането. То се
определя до голяма степен от обектите, от тяхната привлекателност. Погледът,
слухът, емоциите се привличат от това, което е подвижно, ярко, загадъчно или
различно от познатото, т.е. самото възприемане започва с откриване на новото в
средата, в хората, в явленията. Различието е своеобразен стимул в творческия
процес, предизвиква го. Процесът протича най-често като мигновено озарение,
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спонтанно, при което детето бързо открива нещо за себе си. Голяма разлика с
възрастните са неосъзнатият интерес и често мигновено навлизане в процеса.
Продължителните разсъждения и съзнателни лишения в името на хипотетичното
мислене са заменени от непредвидими желания, бързи хрумвания и амбиция да се
направи нещо свое (М. Якова, 1998).
Изтъкнатите особености на психиката и на творческия процес обуславят
основните сфери, в които децата се проявяват креативно. Те са следните: решаване
на проблеми, игра, възприемане на продукти на творчеството, литературно
творчество, изобразително изкуство, музика, балетно изкуство, актьорско изкуство,
техническо творчество. Не всички прояви в посочените области имат творчески
характер. Някои от тях могат да се смятат като надеждно начало, а други се спират
на степен подражателство. Критериите, по които ще се съди, се отнасят и в този
случай до творческата личност и творческия процес, макар и с отчитане на
своеобразието на детската възраст (Г. Пирьов, 1982).
Прегледът на литературата относно детската креативност навежда на
заключението, че в предучилищна възраст са налице качествата, благодарение на
които се достига до разнообразни, нестандартни идеи, но децата се затрудняват в
обективното оценяване на тези идеи, тъй като критическото им мислене все още не
е на необходимата степен на развитие. Поради ограничените възможности за
преминаване през процеса на творчеството, детските креативни изяви се
ограничават предимно в продуктивните и естетически дейности. А тези дейности
не винаги обезпечават в достатъчна степен упражняването на генеративното
мислене. Тук креативното развитие се осъществява преди всичко по посока на
специалните способности за творчество – детето влага повече усилия за
реализирането на замисъла си, и по-малко за търсене на много, разнообразни и
необичайни идеи. Затова, макар безспорно важна и необходима, образователната
работа в тези дейности не може да обезпечи в достатъчна степен упражняването на
общите творчески способности.
Това може да стане при решаването на проблеми и ученето чрез откриване.
При тях обаче, дори да се поощрява даването на различни предложения, все пак
крайната цел е да се намери разрешение. Децата могат да дават нестандартни идеи,
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но поради бедния им опит и по-ниска степен на развитие на мисленето, тези идеи
често са нелепи. Ето защо за тях трудно може да бъде намерено реално обяснение и
приложение и те изглеждат без стойност в очите на децата.
В настоящето изследване се приема, че стимулирането на генеративното
мислене при недостатъчно развитото критическо мислене в предучилищното
детство може да бъде преодолян, ако хуморът бъде включен в сферата на
творческото обучение и възпитание като възпитателно средство. Следва да се
установят възможностите за разбиране и създаване на хумор в предучилищна
възраст.
Използвайки знанието за несъответствието като база на всяко хумористично
преживяване, а също и теориите за когнитивното и езиковото развитие, някои
автори (P. Mc Ghee, 2002; W. Wicki, 2000; M. Boensch-Kauke, 1999; S. Webster, 2003)
извличат стадиите на хумористичното развитие. До голяма степен етапите,
предложени в техните разработки съвпадат. Тук е представена стадиалността,
описана от П. Мак Гий, тъй като той е изследвал проблема най-систематично.
При разработване на въпроса за развитието на чувството за хумор трябва да
се отбележи, че на всички негови етапи за децата са присъщи двата основни рода
смях (P. Mc Ghee, 2002; M. Boensch-Kauke, 1999). Първият е “смях на тялото”,
който е напълно субективно явление и не е предизвикан от определеността на
обекта, а от биологични, физични или химични фактори, които сами по себе си не
са смешни. Вторият (обективният), “смях на ума” е свързан с интелектуалната
дейност, изисква оценка и е резултат от възприемането на някакво отклонение от
обичайното, т.е. от смешното (И. Паси, 2001).
Развитието на детският смях е по посока от субективното към обективното.
То започва с появата на усмивката на Степен 0: Смях без хумор (първите 6 месеца).
На този етап смях може да се предизвика от нещо, което е физиологически
стимулиращо за децата в близки за тях и незаплашителни ситуации (Р. Mc Ghee,
2002).
Най-ранната форма на хумор се появява на Степен 1: Смях на привързаност
към фигура (6–12, 15 мес.). Детето преживява хумор, въвлечено в нещата, които
правят най-близките му хора. То се смее на всичко необичайно като клатушкане,
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правене на мимики и др. подобни (Р. Mc Ghee, 2002). На тази възраст детето вече е
способно да репрезентира сензомоторни очаквания и нещата, които влизат в
противоречие с тях предизвикват смях (W. Wicki, 2000). Макар, че примерите за
този смях са елементарни, в тях са налице елементите на изненада и отклонение,
които ги приближават до квалифициране като хумор (P. Mc Ghee, 2002).
Следва Степен 2: Третиране на един обект като различен обект (12, 15
мес.–3, 4, 5 год.). На този етап детето показва ново вълнуващо поведение –
преструва се, играе на “уж”. Първоначално започва да третира обекта, сякаш е
някакъв друг обект. Това е първата форма на хумор инициирана от детето, но
същото поведение може да е смешно, ако е от страна на някой друг.
Степен 3: Погрешно назоваване на обекти или действия (2–3, 4 год.).
Развитието на езиковите умения създава нови възможности за хумор. Детето е
много развълнувано при осъзнаването, че всяко нещо има име и жадно попива
названията. Доколкото у децата е заложено да играят с всяко ново умение е само
въпрос на време да започнат играта с имената на нещата и да ги назовават по
грешен начин. Смехът на детето не оставя съмнение, че създаденото от него е шега.
Степен 4а: Игра със звученето на думите (не със смисъла) (3-5год.). На този
етап децата с започват да играят със звуковете. Това често приема формата на
повтаряне на варианти на позната дума: деди, феди, педи и т.н. Макар, че децата
може да разбират значенията на близки думи, тяхното мислене е силно повлияно от
перцептивните свойства на света и те много се наслаждават на играта на
безсмислици. Промяната в звученето, която извършват по време на играта, се
приема като зряло начало на хумора в тази възраст.
Степен 4б: Комбинация нонсенс –реален свят (3-5 год.). Децата започват да
правят безсмислени комбинации от думи, знаейки, че това е грешно. Техните нови
лингвистични компетентности им казват, че думите се обединяват в определени
комбинации, а в други – не. Може да се очаква, че децата много ще се забавляват от
погрешно обединяване на думи. Типичен пример за този вид хумор е “Искам още
китарен сок.” На повечето деца доставя огромно удоволствие да създадат нещо
нестандартно спрямо действителността.
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Степен 4в: Изопачаване на белези на обекти, хора или животни (3-5 год.).
Децата отиват отвъд знанието, че всяко нещо си има име и разбират, че тези имена
се прилагат към класове или категории от обекти, които имат определени общи
ключови белези – началото на понятийното мислене. Те започват да намират за
много по-смешно изопачаването на някой аспект от новото си понятийно
разбиране, отколкото просто да наричат обектите с грешни имена. По-честите
форми на хумор на тази степен са: прибавяне на белези, които не принадлежат;
отстраняване на белези, които принадлежат; промяна на форма, размер, локация,
цвят, дължина и т.н. на познати обекти; нелепи или невъзможни притежания.
Степен 5: Предгатанки (предзагадки) (5-6, 7год.). Децата чуват по-големите
да задават озадачаващи въпроси, последвани от условни отговори и смях и започват
да имитират видяното: “Какво казала котката на мишката?” – “Ще те изям!” Това
може да заблуди околните, че децата разбират загадките, които казват, ако са
казани на място. Но всъщност те още не осмислят гатанки, основани на двоен
смисъл, а само копират модела им.
Степен 6: Загадки и шеги (двойно значение) (6-10, 11 год.). На тази степен
децата правят вълнуващото откритие, че една и съща дума може да има две
различни значения и това да се използва за да се измамят хората. Това е едно
развеселяващо прозрение и децата започват непрекъснато да слушат и казват
загадки. Това трае около 3 години и естествено заглъхва с откриването на нови
форми на хумор (P. Mc Ghee, 2002). Достигането до тази степен ознаменува
извършването на преход от хумор, основаващ се само на несъответствие, към
развитие на разбирането, че това несъответствие може да бъде смислено разрешено
по някакъв начин (M. Boensch-Kauke, 1999).
Необходима предпоставка за разбиране на хумора, основан на двойно
значение, е конкретно-операционалното мислене, а също така и разбирането, че
базисните понятия могат да бъдат класифицирани по възходящ и низходящ ред,
умението да се виждат логическите отношения, които съществуват между
понятията.
Най-съществената причина за израза на веселост при слушането и
разказването на загадки е интелектуалното удоволствие от правенето на смислени
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връзки между идеи, които са изглеждали несвързани. Ако това се направи в духа на
веселие и игра, е голям източник на радост. Друг източник на удоволствие при
загадките произтича от факта, че за първи път в живота на детето, то става този,
който знае отговора, който придобива значение.
Дадените норми са само общи ориентировъчни маркери. Някои деца
преминават една степен значително по-рано от други (P. Mc Ghee, 2002; M.
Boensch-Kauke, 1999).
Характерно за детския смях е това, че той съдържа известна доза жестокост –
детето често се смее над физическите недостатъци и неблагополучията на околните.
Това е така защото все още не умее да се постави на мястото на другия от една
страна, а от друга оценката на смешното понякога изисква вникване в съществени
противоречия, игра на думи, които все още са недостъпни за детето и то долавя
само външната комичност – деформации във визията и поведението на околните. В
някои случаи този смях е израз на радост от почувствано превъзходство над
недостатъците на другите. Той може да бъде и проява на агресия – детето се налага
над противника си като го прави да изглежда комичен. Независимо от
предразположението си към насмешлив смях, детето е напълно способно да изпита
естетическо удоволствие от оригиналността и необичайността на смешното, което
не е свързано с разкриването на някакви недостатъци (P. Mc Ghee, 2002).
Познаването на представените етапи е важно условие за включването на
хумор в образователните взаимодействия в детската градина, тъй като нивото на
умственото предизвикателство се обединява със степента на емоционална
атрактивност на смешката и определя общото ниво на забавност (Р. Mc Ghee, 2002).
Ето защо, за да бъдат забавни за децата, смешките, които им се предлагат, трябва да
предизвикват оптимална степен на необходимите за схващане усилия. Ако изискват
твърде много или твърде малко за разбиране, не са смешни.
Данните за развитието на чувството за хумор очертават възможностите за
стимулиращо въздействие върху него. Разбирането на хумора е свързано с
когнитивното и езиковото развитие, докато съдържателните промени в създаването
и оценяването са свързани със социални и културни фактори (W. Wicki, 2000).
Следователно, външните влияния не биха довели до разбиране/създаване на видове
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хумор, за които децата не са готови интелектуално, но биха повлияли харесването и
използването на онези видове, които са достъпни за степента на умствено развитие
– например да предпочитат изопачаването (творческа техника), пред поелементарната комбинация нонсенс-реален свят. Подходящи образователни
въздействия биха могли да насочат децата към по-сложни, по-елегантни, творчески
видове хумор, които същевременно не изискват формално-операционално мислене
и разбиране на двоен смисъл. В подкрепа на това допускане е наличието на
степента на предзагадка в хумористичното развитие. Тя показва, че децата първо
усвояват модела, и след това го разбират, боравейки с него. Установено е също
така, че децата овладяват хумористичните техники преди значението (M. BoenschKauke, 1999). Всичко това предполага, че запознаването на децата с достъпни
креативни хумористични техники, насърчаването им да се упражняват в
използването на тези техники, би довело до съдържателни промени в създаването и
оценяването на хумора.
Друг въпрос, който е от значение за настоящето изследване е доколко
детският хумор е свързан с творчеството. Направеният теоретичен анализ на
връзката “творчество-хумор” е базиран на проявите на креативността и хумора при
възрастните. И така, както продуктите на детското творчество в сравнение с тези на
възрастните са неравностойни, така и детските смешки в повечето случаи нямат
изтънчеността и задълбочеността на хумора на големите.
Но проследяването на развитието на детското чувство за хумор показва, че
още в първата му форма на проявление, то се основава на несъответствието, на
новите и необичайни събития, тоест то също има творчески потенциал. Тази теза
беше потвърдена по време на пилотно изследване за установяване на видове на
хумора, които 5-6-годишните намират за смешни. Една от задачите към децата
беше да измислят нещо смешно. Във всички случаи, те се стремяха да кажат или
нарисуват нещо необичайно. Може да се каже, че това, което изследователите
анализират и доказват логически, малките деца интуитивно, спонтанно, и без да си
дават точна и ясна сметка, разбират и чувстват. Те схващат, че различното
(оригиналното) и хуморът са свързани.
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3. Състояние на проблема за мястото на творчеството и хумора в
съвременната образователна теория и практика.
Творчеството осигурява очевидни ползи за индивида и обществото като цяло
и не е за учудване, че то става основна образователна цел в световен мащаб (R.
Strom, P. Strom, 2002). Подпомагането на учащите да се представят по-добре в
областта на креативното мислене и поведение изисква промяна в правилата, които
ръководят образователната политика и практика. Извършването на такава промяна
предполага

съвместните

усилия

на

управляващи,

научни

работници

и

практикуващи педагози. Данните за тяхната дейност ще дадат представа за
актуалното състояние на проблема за творческото обучение и възпитание.
Креативността се споменава като значима в националните образователни
програми на редица държави, а в други, макар да не се извежда, добива все поголяма популярност и се търсят начини за стимулирането й. Въпреки взетите на
управленско ниво мерки, състоянието на творческото обучение и възпитание далеч
не е такова, каквото би могло да се очаква (P. Kristerson, T. Norlander, 2003).
Проучване, направено в САЩ, Индия, Германия, Гърция и Филипините,
сочи, че възпитателите окуражават предимно поведение като подчинение,
приемане мнението на авторитети, запомняне на писмен материал или това, което
учителят казва. Учащите, които задават въпроси, изпитват удоволствие от
правенето на предположения и догадки, фантазират, и обичат да поемат рискове, са
обезкуражавани от повечето учители (R. Strom, P. Strom, 2002). В едно проучване
на Японската Национална Комисия за образователни реформи се стига до
заключението, че творчеството не се стимулира и трябва да се направи прогрес в
това отношение (S. Todd, S. Shinzato, 1999). Креативността е застъпена в
националната образователна програма на Финландия вече почти 30 години.
Въпреки това много образователни дейци все още имат неправилни схващания за
нея. Има много прогресивни учители, но също така и много, които не знаят как да
поощряват творчеството на децата (M. Saariliathi, B. Cramond, H. Sieppi, 1999). В
образователната програма на Англия креативността се дефинира твърде тясно като
нещо, асоциирано с изкуството като рисуване, музика или движение; учителите не
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знаят как да научат децата да мислят иновативно. Като цяло креативността е
пренебрегвана и подценявана (J. Rodd, 1999).
В докладите относно усилията на различните държави да стимулират
творчеството на учащите се изтъква един универсален проблем: учителите не са
подготвени да преподават творчески; на тях им се дават само специфични за дадена
област знания, но не и общо разбиране за креативността. Много учители, които
осъзнават значението на поощряване на детското творчество, работят в тази насока
и благодарение на интересните си уроци и проекти стават популярни сред децата
(M. Saariliathi, B. Cramond, H. Sieppi, 1999; M. Dinca, 1999). Но творческото
обучение и възпитание се осъществява най-вече в рамките на специфични
програми.
Много популярна в Англия, Франция и Германия е програмата Talents
Unlimited Program. Тя е насочена към развитието на уменията за творческо и
критическо мислене в предучилищна възраст. Ударение се поставя върху
поощряване на децата да дават много, различни, необичайни идеи, да ги споделят,
да правят предвиждания (J. Rodd, 1999). В детска градина в Корея се цели усилване
на детската креативност посредством книжки с картинки. Приема се, че
качествените книжки с картинки могат да подкрепят креативното решаване на
проблеми, да помогнат за акцептирането на различни начини на живот, да
провокират нестандартността и да освободят малките деца от фиксиран начин на
мислене (Cho, Kim, 1999). Модел за стимулиране на креативността е предложен от
О’Нийл и Шалкрос – Sensational Thinking Model (S. O’Neill D. Shallcross, 1994) Той
се базира на тезата, че когницията следва перцепцията, че нашите естествено
възникнали перцептивни системи оперират като креативни процеси и, че
вниманието и съзнателността са въздействащи фактори в този процес. Счита се, че
не е необходимо да се учат децата как да бъдат креативни, а да имат достъп до
своите собствени естествени процеси и да ги ценят. Друг модел за обучаване на
децата за по-добро решаване на проблеми е разработен от Торанс – Future Problem
Solving method. Той е насочен към трениране на дивергентно- и конвергентномисловните умения. Децата се учат да решават по-добре творчески задачи като са
обучавани в техниките на творческия процес (R. Kurzberg, A. Reale, 1999). В Русия
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се работи по различни системи за развиващо обучение, насочени към стимулиране
качествата на творческата личност. Сред тях са технология на креативното
развиващо обучение чрез последователно формиране творческите способности на
личността на основата на свободния избор и вътрешна дейност (И. Волков, Г.
Алтшулер, И. Иванов по Г. К Селевко, 2005); технология на творческото мислене,
основана на алгоритъм за решаване на изследователски задачи - ТРИЗ (И.
Меерович, Л. Шрагина, 2003); система методи за развитие творческото мислене на
децата (Ю. Тамберг, 2004).
Научно-изследователската работа върху стимулирането на креативността
обхваща не само разработването на модели за тренинг, а също и установяване на
условията, благоприятстващи творчеството. Във връзка с това се правят препоръки
към възпитателите: да се дават индивидуализирани инструкции; да се създава топла
атмосфера, базирана на взаимно доверие; да се използват провокативни въпроси,
изискващи от децата да мислят за нещата от нова, различна и уникална
перспектива; да се дава свобода на въображението; да не се критикуват учащите, да
се дават възможности за експериментиране, да се показва ползата от творчеството и
т.н.
В сумарен вид, състоянието на проблема за творческото обучение и
възпитание в чуждата образователна теория и практика е следното.
Творчеството като цел е фиксирано в националните образователни програми
на много държави и като цяло се приема за образователен приоритет в световен
мащаб. В същото време подготовката на педагогически кадри не включва даване на
знания и формиране на умения за поощряване на креативността у учащите. От
друга страна, много научни работници са дали своя принос в разработването на
модели за тренинг на творчеството и за установяването на необходимите за това
условия. Натрупана е значителна информационна база, която се използва за
развиване на креативността в учебни заведения, работещи по специализирани
програми, и от прогресивни учители по цял свят. Насоката, в която бе следвало да
се развие сегашното положение на нещата, е към по-добро координиране усилията
на трите звена, отговорни за внедряване на творчество в образованието.
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В България творчеството е фиксирано в целта на образователните програми
(“Активността на детето в детската градина”, “Програма за възпитание на детето от
две до седем годишна възраст”, “Стъпка по стъпка”) като се акцентира върху
саморегулацията на собствената дейност. Нещо повече – креативността се приема
като ръководно положение за организация на възпитателната дейност, издига се в
принцип на образованието∗. (М. Белова, Г. Димитрова и др., 1997)
Прегледът на специализираната литература показва, че има доста
публикации в областта на креативността (К. Стойчева, 1994; Б. Иванова, 1997; Р.
Андреев, 20002; М. Баева, 2003; Ф. Даскалова, 2003; Н. Колева, 2005, М. Сотирова,
2002 и др.). В тях се разглеждат парадигмата на активното учене (Е. Василева,
2004), възможностите на децата в предучилищна възраст за творчество (Т. Делчева,
1985; В. Гюрова, 1991), необходимостта чрез специфични средства да се
стимулират детските функционални сили и заложби съобразно възрастовата
специфика, да се създават условия за ранно развитие на творчеството като
универсална способност (Е. Петрова, 1991), разисква се ролята на възпитателните
фактори за формиране на творческата личност, проблемите на креативния ученик,
прави се обзор на методите за развитие на креативното мислене (С. Десев, С. Брик,
2005), предлагат се идеи и стратегии за творческото обогатяване на децата (Д.
Йорданов, Г. Герчева-Несторова, 1992; Л. Ангелова, П. Легкоступ, Н. Цанев, 2004;
Л. Витанов, 1999).
Също така много учители докладват за работата си в областта на
педагогиката на творчеството. По-голяма част от тях се насочват към общи
проблеми на творческото обучение и възпитание, или към изпробване на методики
за стимулиране креативността в сферата на изкуствата (Я. Георгиева, 2005; П.
Домусчиева, 2005; Е. Янчева, 2005; Я. Горетова, 2005; К. Диамандиева, 2002; С.
Жечева, 2004; ). Малко са статиите, визиращи общите творчески способности (Д.
Въткова, 2001; А. Димчева, 1995; А. Йорданова, 1997). Заслужено внимание трябва
да се отдаде на работата на А. Димчева, която модифицира методиката на Е. Де
Боно в разбираем и достъпен за 5-6-годишните вид. Авторката дава примери и
∗

Към основните общопедагогически принципи се отнасят: принцип за формирането на висока
степен на адаптивност у учащия, принцип за дестандартизация, принцип за формиране на
нестандартност в мисленето и поведението на личността.
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насоки за това как учителите могат да провокират търсенето на много,
разнообразни, необичайни/оригинални, забавни идеи у децата. Това не може да се
каже за по-голямата част от публикациите, които не уточняват кои точно
способности визират, и не предлагат конкретни начини за поощряването им у
децата.
Тревожен е фактът, че въпреки наличието на “бум “ в разработването на
дисертации през последните години (Д. Павлов, 2002), областта на творческото
обучение и възпитаване остава неизследвана. Н. Бояджиева (2002; 2005) прави
количествен анализ на относителния дял, вида и характера на дисертационните
проучвания, очертавайки картината на постиженията и приоритетните области на
изследване. В сферата на педагогиката на изкуствата няма разработки, отнасящи се
до креативността. От защитените за периода 1996-2005г. само две теми са
обвързани тематично с творчеството – “Проблемността в обучението по
математика в І – ІV клас” – 1999 и “Нестандартността у детето от начална
училищна възраст като възпитателен феномен” – 2001. Н. Бояджиева посочва, че
творчеството се споменава в някои трудове като средство за преодоляване на
девиантно поведение. Като цяло, проблемите на педагогиката на творчеството са
недостатъчно разработвани.
Данните за състоянието на проблема за творческото обучение и възпитание
показват пропуските по отношение педагогическата теория и практика в областта
на креативността, които следва да бъдат попълнени.
Първо, и у нас, както и в световен мащаб, се осъзнава нуждата от ранното
стимулиране на креативността, но няма конкретни указания как да стане това.
Поради това въпреки засиленото присъствие на творчеството като тематика в
периодичния печат, голяма част от действащите учители нямат ясно виждане за
това как да поощряват креативността (М. Якова, 1998).
Второ, прави впечатление, че повечето разработки и препоръки са насочени
предимно към творчески изяви в областта на изкуствата и продуктивните дейности,
а това не обезпечава в достатъчна степен стимулирането на генеративното мислене.
За целта се препоръчват задачи от типа на тестове за креативност. Те включват
задаване на въпроси-фантастични хипотези, изискване да се предложат възможно
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най-много приложения на познат предмет и т.н. Реализирането на тези задачи на
практика се оказва трудно, тъй като не се дават указания как всъщност се достига
до много и оригинални идеи. Това обуславя най-неотложния за разрешаване
проблем на творческото обучение и възпитание в предучилищна възраст –
намирането на начини за целенасочено стимулиране на факторите, необходими за
генериране на нестандартни идеи. Възможности за това предоставя хуморът.
Учудващо е, че въпреки голямото значение на хумора за психическото и
физическото здраве на детето, както и за неговото умствено, социално,
емоционално развитие, феноменът – и в частност връзката му с творчеството, не се
споменава в трудовете по детска психология и учебниците по педагогика (W. Wicki,
2000),

нито

се

говори

(www.mdr.de/Drucken/3103.html).

за

мястото
Малкото

му
автори,

в

учебните

засягащи

заведения.

хумора

като

педагогически проблем, горещо препоръчват използването му от учителите.
Най-ревностни поддръжници на идеята за включване на хумор в
педагогическата практика са немските автори Х. Зайберт, Х. Витман, Х. Цьопфъл,
Ф. Игерл (1994). Според тях по същество образованието трябва да се стреми към
това децата да могат да се радват на живота и затова проблемът за хумора е много
важен за педагогиката. В своята книга “Хуморът и радостта в училище” (Humor und
Freude in der Schule) авторите обстойно разглеждат въпроса за ролята и мястото на
хумора в работата на учебното заведение, но приложимостта на идеите им е
затруднена от факта, че те се обявяват против даването на дефиниции за феномена,
против планиране на въздействията и спазването на каквито и да е методически
указания. Според тях това не е нужно, а не е и възможно: “Хуморът, е това, което
нямаме когато го дефинираме, защото той не може да се анализира точно, да се
конструира или учи. Слава Богу, защото иначе нашата прекомерно ориентирана
към ученето педагогика, щеше да се опита да го операционализира, програмира и
да развие таксономии за хумора... Тогава някой би могъл да разработи
хумористични програми, да контролира хумористичните цели и да тестира
хумора... и сигурно би очаквал накрая да му присъдят Doktor-humoris causa” (N.
Seibert, H. Wittmann, H. Zoepfl, F. Igerl 1994, p. 10).
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Въпреки насмешката, с която Х. Зайберт, Х. Витман, Х. Цьопфъл, Ф. Игерл
се отнасят към анализирането на хумора и конкретните указания за използването
му в образователната работа, те все пак дават своето мнение за същността му –
“Способност да останем весели, когато нещата станат сериозни”, а също и насоки
за създаване на благоприятстваща хумора обстановка – емоционален комфорт,
свобода, доверие, съобразяване с детето. Авторите предлагат и конкретни примери
за това как учебното съдържание по различни предмети може да бъде изпълнено с
хумор и творчество.
Специални игри за развитие на чувството за хумор са предложени от М.
Карнс в книгата “Как да създадем позитивни отношения с учащите” (М. Karns,
1994). Те са представени в раздела “Релаксиращи активности” и са със забавна и
емпатийна насоченост, без да са обвързани с творчески задачи.
Предложения за използване на хумор като средство на креативността дават
някои автори, разглеждащи проблема на творческото обучение и възпитание.
Е. Де Боно препоръчва четири вида форми (или единици) за преподаване
на умението да се мисли творчески: забавни, отвлечени, познати и сериозни.
Авторът препоръчва за изграждане на мисловните навици да се използват най-вече
забавните форми и индиректно посочва мястото на хумора за стимулиране на
творчеството - той не се препоръчва за решаването на реални проблеми
(предполагащи обширна информация, анализ, логическо мислене, проверка,
доказателство), но е много подходящ за освобождаване на въображението и
генериране на идеи в забавна форма (Де Боно, 2001).
Насоки за стимулиране на творческото въображение чрез създаване на хумор
дава и Джани Родари (1986). Запознавайки читателите с похватите на фантазията,
авторът отбелязва, че те имат потенциал за измисляне на комични истории (Дж.
Родари, 1986).
Възможности за творчество чрез хумор са загатнати от И. Бекер-Текстор. Тя
препоръчва на децата да се дават въпроси от типа фантастична хипотеза, които
формират изпълнени с въображение, креативност и веселост мисли (I. BeckerTextor, 1995).
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В много книги с игри за деца, или отнасящи се до възпитанието, също се
съдържат хумористични елементи и кратки съвети за използване на хумор в
общуването с деца (Н. Джейн, 2001; А. Бакюс, 2000; Tiesen, 1992; Croissier, Hess,
Koestlin, 1981), но липсата на систематизирана информация по проблемите на
хумора

в

педагогическата

литература

възпрепятства

научно-обоснованата

образователна работа за развитие на чувство за хумор и за обучение и възпитание в
творчество посредством него.
Както в чуждата, така и в българската научна литература, хуморът почти не
се разглежда като педагогически проблем. В същото време жизнерадостната детска
природа и потребност на детето от смях налагат неизменното присъствие на този
феномен в ежедневната педагогическа практика. Така мястото му в нея се определя
не от научно обосновани постановки относно значението му за физическото и
психическото здраве на подрастващите, и относно съдържащите се в него
възможности за въздействие върху формирането на личността, а от спонтанните
желания на децата, интуитивните знания на учителите и спорадичните указания в
методическите ръководства. В резултат на това голяма част от потенциите на
хумора като средство за възпитание (в това число и за творчество) остават
нереализирани, а понякога той дори оказва негативно влияние върху развиващата
се детска личност.
Прегледът на литературата показа, че у нас в областта на педагогиката няма
ясна представа за това какво е хумор и смешно. В преобладаващата част от
разработките не се правят опити за тяхното определяне, друг път се дават размити и
неясни дефиниции: “Смешното, това многолико явление, както го класифицира
Паси, което “като, че ли само бяга от всяко намерение и всеки опит да бъде сложено
в строги рамки” и дефиниции, което е актуално от античността до днес, това
смешно, което се анализира от философията на новото време повече като това
което англичаните и немците наричат Witz и смешно остроумие, то е обект на
нашето внимание” (С. Златева, 2001, с. 101-102).
Отчитайки факта, че хуморът не е изследван напълно и затова не се използва
целенасочено в педагогическата практика, З. Петрова (2001) се заема да осигури
теоретична основа за образователна работа. Тя приема определението за смешното
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като съвпадащо с комичното, израз на онези противоречия в действителността,
които могат да бъдат забелязани и разглеждани от критична реалистична позиция.
Авторката споменава, че способността на детето да се смее може да стимулира
силите за творчество, но главно се спира на насоката, в която трябва да се възпитава
чувството за хумор. Тази насока е предопределена от приетото определение за
смешното като съвпадащо с комичното и оттук всеки смях, който не е свързан с
разобличаване на човешки несъвършенства и пороци се определя като
“примитивен”, “празен”, “глупав” смях (З. Петрова, 2001, с. 55). Това задава и
основната възпитателна функция, която З. Петрова отрежда на хумора –
превантивна, да предпазва детето от вредни навици и привички като ги осмива и
заклеймява. Такова разбиране за хумора и неговата роля поражда един парадокс: от
една страна авторката отчита, че не бива да се поощрява жестокия смях над
чуждите неудачи, а от друга ограниченото разбиране за смешното, което не
включва некомичното остроумие, не оставя място за възпитателно въздействие
извън тенденциозното разглеждане на литературни произведения и поощряване на
децата да търсят и осъждат смешното в думите и поведението на литературни герои
и другарите си, да откриват грешки и слабости и да ги коментират. Макар и не
винаги официално декларирано, това е разбирането, от което се изхожда в нашата
педагогическа практика.
В ежедневието на детската градина у нас за възпитателно въздействие чрез
хумор се използват най-вече хумористични литературни произведения – за
формиране на емоционално и социално-нравствено отношение към героите и
техните постъпки (Л. Иванова, 1993), за развитие на детската емоционалност (П.
Тодорова, 1992), за развитие на комуникативните умения (С. Златева, 1998; 2001). В
някои публикации се споменава ролята на феномена за развитие на детския
творчески потенциал. Така например се изтъква, че положителните емоции,
предизвикани от смешното, благоприятстват трайното запомняне на учебния
материал и творческото претворяване на действителността (Л. Иванова, 1993). В
друга разработка се посочва, че базираната върху хумора дейност на децата е потворческа, тъй като те не се изкушават да копират, а търсят нови възможности (Е.
Москова, 1997). Хуморът се разглежда като средство за стимулиране на
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творческите изяви на децата – разказване на весели истории, драматизиране,
сюжетно-ролеви игри, рисуване, апликиране (П. Тодорова, 1992). До същия извод
се стига в едно друго изследване – смешните художествени произведения
стимулират и самомотивират изграждането на текст у децата (С. Златева 1998). Но
тези позовавания на връзката хумор-творчество не са по посока на нейната
истинска природа и глобална същност: общите моменти в процеса на създаване при
смешното и при творчеството за постигане на резултат, отличаващ се с новост и
оригиналност, като условие за упражняване и развитие на творческите
характеристики на личността. В цитираните разработки креативността се
стимулира само косвено чрез хумора – по обиколните пътища на общата
положителна мотивация и активното участие в учебно-възпитателната дейност. Тук
“творческата” роля на хумора може да се реализира от всеки друг привлекателен за
децата стимул. По същество в това няма нищо нередно – една от задачите на
учителя е да стимулира детското оживление (например чрез хумор), което да
пренасочи в концентрирано внимание и активност. Смущаващото е, че в повечето
разработки, децата биват насочвани към възприемане/създаване на комичното с цел
да се осмеят лични и обществени недъзи. В тези случаи не се отчита, че когато
насмешката към отрицателни черти се превърне в основно съдържание на
възпитателна работа с оглед осмисляне на моралните ценности, може да се окаже
отрицателно въздействие върху детето: то разбира, че осмиването е начин за
наказване на недостатъци, че нещастието (комичното неблагополучие) е възмездие
за лоша постъпка, но нравствените чувства, които определят кога едно нещастие е
малко и може да предизвика смях, и кога е голямо, и не може, все още са в процес
на формиране у него. Затова поуката, постигната чрез осмиване на негативното
провокира детето да създава насмешлив, понякога дори жесток хумор. Примери за
това се намират у авторите, които препоръчват вниманието на децата да се насочва
към осмиване на човешки недостатъци. В резултат в разказите и изказванията на
децата четем: “той ходи тромаво и смешно по улиците и се спъва често като старо
магаре” (Е. Москова, 1997, с. 34) или “Божил…няколко пъти попада в капан,
поставен за животни, и започва да вика и да рита по смешен начин, без да се намери
някой да му помогне” (С. Аврамова, М. Бабанова и др., 1967, с. 89).
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Интересен е фактът, че ако вниманието на детето, което по принцип е
предразположено

към

насмешката,

не

се

насочва

изключително

към

предизвикващи смях качества и недостатъци, то не свързва хумористичността с
отрицателното у героя и обича смешните произведения защото са “весели”,
“развлекателни”, “правят хората щастливи” (Е. Москова, 1997), а не защото в тях се
наказват лошите постъпки. Това показва колко голяма е отговорността на педагога
като посредник във веригата автор – художествено произведение – възприемател, за
това какво въздействие ще окаже художественото слово върху детето, какви
образци за самостоятелна активност ще му даде. Разбира се хуморът в литературата
ще продължи да бъде средство за приобщаване на детето към нравствените норми.
Но би следвало да се акцентира върху оригиналността на авторовите хрумвания,
остроумието на речта, начина, по който е обрисуван смешният герой или постъпка.
Преосмисляне на образователните приоритети при използване на хумора се
налага не само заради естетическото удоволствие, което това би донесло на детето.
Възпитаването на насмешлив хумор вреди не само на тези, които са осмивани, а и
на тези, които осмиват. Детето, което се е научило да се подиграва на останалите
няма да бъде желан партньор в общуването и други съвместни дейности, това ще
намали шансовете му за ангажираност в социални дейности и за създаването на
приятелства. Това има своите негативни последици в дългосрочен план.
От направения преглед на педагогическата литературата по проблема у нас
само в една разработка се посочва необходимостта от акцент върху хумора, който
никого не обижда, унижава, бичува, отрича, върху хумора, изпълнен с “добър
смях”. В публикацията, скицирайки образа на пълноценната личност от ХХІ век,
авторката включва “одухотворяването, с остроумие и толерантност към грешките,
свои и тези на околните” (С. Кунчева, 2001, с. 56).
В заключение, оскъдните опити за целенасочено образователно въздействие
чрез хумор в детската градина у нас все още не са поставени на научна база. В
основата им стои функцията на феномена “да изправя нравите”. Традициите в това
отношение са така силни, че се явяват пречка за осъзнаване новия смисъл и
значение, които хуморът придобива за човека. Неговото чувство за хумор еволюира
и от гледна точка на всеки нов етап от това развитие, предходните изглеждат
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примитивни. И макар, че насмешливият смях не е чужд на съвременния човек не е
далеч времето, когато за хората, възпитани в духа на хуманизъм и толерантност,
осмиването на пороци и недостатъци, макар и с благородната цел да се утвърдят
нравствени ценности, ще изглежда неетично. Затова тази “превантивна” функция
не бива повече да стои в основата на образователната работа с хумора. Би следвало
при възпитанието на децата да се премахне акцентът върху разрушителната сила на
смеха като оръжие срещу човешките недостатъци и да се потърсят нови, похуманни перспективи за въздействие чрез хумор. Една от тях е детерминирана от
неговото съзидателно, творческо начало.
4. Перспективността на хумора като възпитателно средство в системата
на креативната педагогика
Перспективността на хумора като средство на педагогиката на творчеството
се обуславя от един актуален днес проблем. Вече няма съмнение, че творческия
потенциал може да бъде стимулиран чрез подходящи образователни ваздействия
(Pepler, Ross, by J. Shaw, M. Cliatt, 1986; S. Isaksen, S. Parnes, 1985; D. Rubenstein,
2000). Също така е ясно, че творческото обучение и възпитание трябва да започне
от ранна детска възраст, тъй като впоследствие креативността намалява (L. SchenkDanzinger, 1990; P. Torrance, by J. Beck, 1967; Pickard, by Cho Kim, 1999), и че
преобладаващият начин на работа в изкуството и продуктивните дейности не
обезпечават в достатъчна степен упражняването на генеративното мислене.
Установи се още, творческото обучение и възпитание в тази възраст е затруднено
от факта, че за него е необходимо определено равнище на развитие на критическото
мислене, знания и опит.
Разрешение на този проблем би било намирането на такива начини за
стимулиране на качествата и способностите - предпоставка за създаване на нещо
ново и оригинално, при които доказването и валидизирането на продуктите от тази
дейност с помощта на критическото мислене, не е необходимо или задължително.
Една от възможностите в това отношение е използване на хумора като средство на
педагогиката на творчеството.
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Тук отново трябва да се спомене двустъпковият модел на креативния акт,
който много добре показва възможностите и ограниченията на детето за
преминаване през процеса на творчеството:
Стъпка 1: дивергентно мислене => идеи => няма оценка: количество;
въображение; свобода; емоционалност; дете.
Стъпка 2: конвергентно мислене => оценяване => има оценка: качество;
преценка; дисциплинираност; интелект; възрастен (M. Basadur, M. Runco, L. Vega,
2000, p. 79-80).
Детето осъществява първата стъпка, но се затруднява на втората.
Спецификата на хумора позволява да се оцени създадената идея, без да е налице
интелектуалното равнище на възрастния.
Независимо от факта, че продуктите от дейността за създаване на смешното
могат да бъдат абсурдни и разминаващи се с действителността, те имат много общо
с остроумните решения в научното мислене и техническото творчество –
неочакваност, оригиналност и простота. Подходът, който детето ще усвои в тази
дейност е същият, който ще бъде необходим за творческата му реализация като
възрастен – съчетаване на мислене и въображение, разностранно разглеждане на
проблема (Л. Столович, 1999). В случая не е необходимо тези решения да се
основават на формалната логика и да се доказва тяхната смисленост, което ги прави
достъпни за децата. Също така хуморът дава възможност на самите деца да оценят
доколко полученият продукт е творчески – като смешни се приемат резултатите,
отличаващи се с новост (субективна), оригиналност, необичайност, т.е.
притежаващи особеностите на творческия продукт.
Разбира се, всичко това не означава, че стимулирането на общите творчески
способности не може да става в решаването на проблеми и ученето чрез откриване.
Но тъй като поради бедния си опит децата в повечето случаи достигат до грешни
предположения и хипотези, това може да се превърне в нещо обратно на
мотивиране за творчество. Децата обичат да използват ума си и да имат идеи. Но те
трябва да могат да се справят (Е. Де Боно, 2001, с.46). Затова е по-подходящо
разгръщането на техния творчески потенциал първоначално да стане в най-
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близката им дейност – играта. А задачите за търсене на смешни ефекти поради своя
забавен характер се възприемат от децата винаги като игри.
Друго предимство на хумора като средство за развитие на детския творчески
потенциал е, че това се постига по начин, максимално удовлетворяващ
потребността на детето да се смее. А това никак не е малко, тъй като наред с
надеждата и сънят, смехът ни предпазва от житейските несгоди. Но докато първите
две го постигат като ни отвеждат далеч от тях, то смехът ни занася в самата им
стихия. Той прави досадното и нетърпимото не само търпимо, но и приятно и по
такъв начин съдейства за утвърждаване на оптимистична нагласа в живота (по М.
Димитров, 1924).
Оттук нататък следва да се разреши проблемът за намиране мястото на
хумора в системата на педагогиката на творчеството. С оглед на това е разработен
технологичен модел, стимулиращ в единство креативност и хумор.
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ТРЕТА ГЛАВА
Зависимостта между хумора и творческото развитие на 5-6годишните деца като предмет на емпирично изследване
1. Педагогически подходи за стимулиране на творческия потенциал
Въпреки осъществените редица изследвания по проблемите на творчеството, все
още се знае твърде малко за това как точно може да бъде стимулирана изявата му.
Приема се, че креативността може да бъде развивана у децата, ако в учебния процес
учителят инициира творчески ситуации, на които те могат да реагират (R. Anderson,
A. De Vito u.a., 1970).
От друга страна много автори с основание предупреждават да не се мисли, че
педагозите биха могли да преподават как се намира разрешение на творческа
ситуация, тъй като всяко подобно решение е различно и уникално (J. Moyles, 1992).
Това значително затруднява получаването на качествено дефинируема и
конкретизирана представа за педагогическата дейност, посредством която ще се
реализира целта на педагогиката на творчеството.
Съществуват три основни педагогически подхода относно въздействието
върху творческото развитие на детето:
• подход, според който обособяването на педагогиката на творчеството като
педагогическа система не е обосновано, тъй като тя не може да има цел
(творчеството е само игра, която причинява безпорядък, отнема времето за
преподаване на основните умения като разрешава на децата да правят
каквото си искат) (by M. Saariliahti, B. Cramond, H. Sieppi, 1999);
• подход към организирането на творческа среда или атмосфера, в която “да се
даде шанс на детето да действа креативно и активно” (I. Becker-Textor, 1995,
s. 24);
• подход към конструиране на технология за управляване на творческите
процеси на базата на анализирането методите на творчеството и извличане от
мисловните процеси на онези компоненти, които могат да бъдат
формализирани и приведени в репродуктивни (И. Меерович, Л. Шрагина,
2003).
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Първият подход се характеризира с убеждението, че изискванията на
образователната система противоречат на творческите потребности на децата. При
него липсва ръководство на креативното развитие. Децата са оставени сами на себе
си, с наличния си опит и индивидуални схеми на поведение. Приемането на този
подход би причинило големи загуби за индивида и обществото.
При втория подход се разчита главно на условията в обкръжението,
поведението и личността на учителя, границите на “позволяващата среда” и
игровата форма на занимания (Wallach & Kogan, 1995 by M. Ranco, 2004), на
степента на достъп до разнообразни дейности и материали за стимулиране на
креативността у децата (I. Becker-Textor, 1995).
Безспорно всички тези и други фактори оказват влияние върху творческите
прояви, но те не са достатъчни за формирането на творчески мислещи и действащи
личности. Стимулиращата среда може да съдейства за достигането до нови и
оригинални идеи, но не дава насоки за получаването им. Поради това,
познавателната стойност на този подход е ниска – усвоява се само външният
резултат от мисленето. А самият процес на мисловна дейност, на получаване на
резултата, методът и механизмът за неговото достигане, не се осъзнават.
Третият подход се базира на отчитане необходимостта от методология,
позволяваща осъзнаването на процесите на мислене и интелектуалния компонент
на креативността във всяка сфера на дейност. Без такава методология цялата
технология на творческото обучение и възпитание се свежда до общи съвети, без да
се предлагат методи за анализ и критерии за оценка (И. Меерович, Л. Шрагина,
2003).
Идеята за технологизиране процеса на творческото обучение и възпитание не се
приема от някои автори (N. Siebert, H. Wittman, H. Zoepfl, F. Igeri, 1994), които
изтъкват, че творчеството е дълбоко индивидуален акт, многостранно обусловен,
който не може да бъде операционализиран. Приемането на подобна пораженческа
позиция би означавало стимулирането на креативността у децата от страна на
учителя да се ограничи най-общо в изискването “Мислете! Помислете още малко!”
Но без да се дадат указания (“Как да се мисли?”, “В какво направление?”) този
подход не може да даде удовлетворителни резултати.
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Наистина в областта на творчеството технологията не е възможна просто като
описание на алгоритми за действие, свеждащо се до “Направете това, после това и
ще получите творчески продукт.” Напълно възможно обаче, е изучаването на
основните механизми, лежащи в основата на всички видове творческа дейност,
превръщането на определени психични операции, използвани при решаването на
сложни проблеми, в осъзнат, целенасочен и управляем процес на мисловна дейност.
Към един от тези механизми - хумористичните техники, които имат потенциала да
провокират оригинални, творчески идеи - е насочен изследователският интерес в
настоящия труд. Това са хумористични техники и същевременно операции на
творческото мислене, които стимулират не само хумористични интеракции, но и
изобретателското мислене у детето (М. Boensch-Kauke, 1999).
От такава позиция, при съчетаване положителните моменти в подходите за:
• организиране на творческа среда, игрова форма на занимания,
осигуряване свобода да се действа креативно, и
• конструиране на технология за управляване на творческите процеси,
е разработен модел за стимулиране в единство на творчеството и хумора в
ежедневието на детската градина.
2.Концептуален модел на емпиричното изследване
Теоретичният анализ на феномените “творчество”, “хумор”, изводите за
съществуващата връзка между тях, както и информацията за креативното и
хумористичното развитие на децата, послужиха като основа за разработване на
модел за насърчаване на креативността, посредством възприемането и създаването
на хумор в предучилищна възраст.
Моделът за обучение и възпитание в творчество със средствата на хумора е
подчинен на целта за стимулиране на общите творчески способности, посочени от
Дж. Гилфорд (1968). На таблица 3 са представени тези способности по вид и
съдържание.
Посочените фактори в структурата на интелекта са сред способностите,
необходими за възникването на нови идеи. Те могат да се разглеждат като
приоритет на обучението и възпитанието в творчество, тъй като във всеки ден от
живота си човек попада в ситуации, чието разрешаване би било по-успешно, ако се
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използват нови формулировки в мисленето. Общите (дивергентно-мисловни)
способности са важни не само в областта на науката, изкуството, техниката, но
също и при справянето с проблеми в ежедневието, при смислообразуването в
личния живот, определят успеха и щастието не само на едно талантливо
малцинство, но на всеки човек (L. Schenk-Danzinger, 1999; R. Kurzberg, A. Reale,
1999; M. Runco, 2004).
Разглежданите способности са необходими за успешното справяне с
творческата дейност по генериране на идеи и се упражняват и развиват в нея. В
модела са предвидени различни видове активности за стимулиране на детската
креативност със средствата на хумора, които са представени в Таблица 4.
Таблица 3. Общи творчески (дивергентно-мисловни) способности
Способност

Съдържание

Плавност

Способност да се дават много идеи

Гъвкавост

Способност да се дават разнообразни идеи

Оригиналност

Способност да се дават нестандартни, уникални, но смислени идеи

Подробност

Способност да се обогатяват идеите с детайли и спецификации

Дообработване

на

даден Способност да се изходи от зададен материал и посредством

материал/включване

прибавяне на нови елементи към него, да се създаде ново, завършено
построение.

Таблица 4. Творчески дейности, заложени в модела за стимулиране на
креативността посредством хумор
Вид дейност

Примерна задача

Асоцииране

За какво се сещаш като чуеш “цвете”?

Съставяне на картина по фигура с неопределена Дорисувай още неща към фигурата така че да се
форма

получи интересна рисунка

Перцептивно реорганизиране на визуални форми

От десет еднакви кръга нарисувай десет различни неща

Съставяне на хипотези за ефект от необичайна Какво би станало, ако едно дете изведнъж стане
ситуация

високо колкото къща?

Усъвършенстване на предмет

Как може да се промени една плюшена играчка-мече
за да стане по-забавна за игра?

Многостранна употреба на предмет

За какво може да се използва една книга?

История по дивергентен стимул

Разкажи ми една история за летяща маймунка.

Реорганизиране на звук

От какво може да е този... шум?

Съставяне на картина по зададени графични Използвай нарисуваните точки и чертички и добави
елементи

още неща за да се получи картина.
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Изброените дейности са широко застъпени в тестовете и задачите за
изследване и стимулиране на детското творчество, които се предлагат от различни
автори. Реализирането им в образователната практика се оказва трудно. Поради
това, при разработването на модела за стимулиране на креативността чрез хумор,
бяха взети под внимание причините за неефективност на посочените задачи,
проявили се при проведено пилотно изследване, и съответно бяха потърсени
начини за преодоляването им. Оказа се, че причините са три:
1.Не се дават указания на учителите как да направляват творческия процес у
децата, как всъщност се достига до много, разнообразни и оригинални идеи. Така
творчеството се оказва неясна и неуловима материя, а поради това и много трудна
за стимулиране и поощряване. За преодоляването на този проблем бе направен
преглед на достъпните за предучилищната възраст творчески методи и техники и
съответстващите им креативни хумористични техники с оглед извеждане от
мисловните процеси на онези компоненти, които могат да бъдат формализирани и
приведени в репродуктивни. Познавайки тези механизми, учителите могат да
стимулират тяхното извършване от децата. Механизмите не ограничават
мисленето, не предопределят крайния резултат, а въвеждат в зоната на добрите
варианти на решение.*
2.Често детето открива техника за достигане до идеи, но не го осъзнава. Тъй
като не мисли за похвата то го прилага случайно и интуитивно. Поради това
познавателната стойност на такова решение е ниска – детето усвоява само външния
резултат от мисленето, но не е наясно с процеса на получаване на резултата, с
метода и механизма за неговото достигане. Във връзка с това хумористичните
техники, подходящи за решаване на предложените в модела задачи, са
формулирани като правила, които детето трябва да запомни и да използва
целенасочено и съзнателно. В края на дейността от него се изисква отново да ги
повтори, да даде устен отчет как е постигнало резултата.
При това се изхожда от разбирането, че “Възприемането е пълноценно и
резултатно, когато включва осмисляне... Ако остане до сетивната усетливост,
*

Идеята за анализ на методите на творчеството за извеждане на механизми, които да се извършват съзнателно,
целенасочено и управляемо, е заимствана от предложената технология на М. Меерович и Л. Шрагина за
решаване на творчески проблеми и задачи (Меерович, Шрагина, 2003).
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информацията не влиза “навътре”, в собствената същност на представеното... Не е
достатъчно и ако тази “обработка” се поднесе наготово – всъщност като чужд
продукт. “Обратната реакция е пълното включване в представената логика,
“движение” със собствените й елементи и цялостен ход” (С. Жекова, 2005, с. 4)
3.Някои задачи са трудни за децата и те не са мотивирани да се заемат с
решаването им. За да се избегне това на задачите се придава хумористична,
игроподобна форма, което провокира активна дейност.
Тъй като играта е корен както на творчеството, така и на хумора, дейността
по възприемане /създаване на хумор се чувства от децата като игра – обозначена от
К. Чуковски като “игра на ума” (К. Чуковски, 1970). Доколкото при поставяне на
творческите задачи учителят е този, който издига целта, показва и обяснява начина
за решаване, контролира и оценява изпълнението, дейността на децата е в
предопределени

рамки.

Поради

това

е

по-коректно

обозначаването

на

модифицираните творчески дейности като игроподобни форми. Съобразно
класификацията на Д. Димитров (1989), те се отнасят към игровите педагогически
форми, протичащи като игра-упражнение. Перспективата е да се осъществи преход
към игров тип взаимодейстнвие, игроподобната форма да се преобрази в
автодидактична форма при която, според автора, играта може да прояви
специфичните си общоразвиващи и обучаващи въздействия.
Образователните въздействия, заложени в технологичния модел се
осъществяват в два основни аспекта:
• Възприемане на хумор от децата – цели се запознаване с начините за
създаване на хумор (хумористичните техники), а също и демонстриране пред
децата на някои нови и необичайни страни на познатото им обкръжение. По
този начин биват окуражавани да мислят за света по иновативни начини;
• Създаване на хумор от децата – цели се целенасочено и съзнателно
използване на хумористични техники от децата, приложение и упражняване
на знанията, получени при възприемането на хумор.
Игрите и игровите форми се провеждат като специално организирани
занимания. За всяко от тях се осигуряват необходимите материали и информация.
Използваните техники се приемат като “активатори” на мисловната дейност. Те
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дават направление, но не ограничават мисленето. Заниманията са структурирани в
една последователност, която позволява да се започне от по-лесните за
осъществяване действия и операции, над които постепенно се надграждат потрудните.
Хумористичните занимания се осъществяват по алгоритъм, съдържащ
следните моменти: (1) поставяне на творческа задача за постигане на смешен ефект;
(2) посочване на конкретни пътища, действия, които трябва да се изпълнят като
възможности за постигане на търсения резултат; (3) изпълнение на действията от
децата и оценка на резултата. Този алгоритъм позволява да се замени интуитивното
озарение (т.е. евентуално създаване на нещо оригинално) със стратегия на мислене,
обезпечаваща

целенасоченото

търсене

на

възможности

в

разнообразни

направления, въвеждащи в зоната на нестандартните решения. Това се приема като
предпоставка за успешно преминаване през генеративната фаза на творческия
процес и оттук за по-високи творчески изяви.
3.3. Цел, задачи и хипотеза на изследването
Настоящият труд обединява изследването на две психологически явления –
творчество и хумор, с оглед удовлетворяване на три актуални потребности:
• На обществото: възпитаване на индивиди с творческо мислене и креативно
поведение, с чувство за хумор, съответстващо на общочовешките ценности
на днешния и утрешен ден;
• На учителите: осигуряване на информация и материали за стимулиране
проявите на творчество и хумор у децата;
• На децата: предоставяне на възможности за творческа изява и
удовлетворяване потребността им от смях в ежедневието на детската
градина.
Посочените три потребности очертават основните моменти в избраната
изследователска стратегия.
Предмет на изследването е динамиката на детското творчество, като
резултат от възприемане и създаване на хумор.
Обект на изследването са пет-шест-годишни деца от три детски градини в
град Русе - “Снежанка”, “Чучулига” и “Детелина”.
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Цел на изследването е да се повиши изявата на креативността у децата
посредством възприемане и създаване на хумор.
Целта се реализира при решаване на следните изследователски задачи:
1.Теоретичен анализ на връзката “творчество – хумор” и на възможностите за
нейното използване в педагогическата практика на детската градина.
2.Разработване и апробиране на технологичен модел за стимулиране на
креативността със средствата на хумора.
3.Адаптиране на методика за диагностициране равнището на творческа изява
и развитието на чувството за хумор у децата.
4.Установяване зависимостта между състоянието на креативността при 5-6годишните деца и заниманията, основани на хумора.
Хипотезата на изследването гласи, че запознаването на 5-6-годишните деца с
хумористични техники и упражняването в тяхното целенасочено и съзнателно
използване, ще повиши изявата на общите (дивергентно-мисловни) творчески
способности, а оттам и на равнището на детската креативност.
С оглед непосредствената проверка на хипотезата в практиката са изведени
следните субхипотези:
1.Запознаването на децата с хумористични техники ще повиши честотата на
употребата на аналогичните им творчески похвати в задачи за креативност.
2.Повишената употреба на похватите от преобразуващите въздействия ще
доведе до нарастване общия брой и разнообразието на техниките, използвани в
творческите задачи и оттук ще се повиши изявата на способностите гъвкавост,
оригиналност и включване.
3.Повишената изява на способностите гъвкавост, оригиналност, и включване,
ще се отрази съществено върху динамиката на детската креативност и ще доведе до
статистически значими различия между резултатите на Е и К групи.
4. Методи, методика и организация на изследването
4.1. Методи на обучение и възпитание в творчество
Формирането на творческата личност е процес, обусловен от развитието на
интелектуалната, волевата, емоционалната сфери, силно зависим от мотивацията,
ценностите, нагласите и характерологичните особености. Това означава, че
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образователните въздействия за стимулиране на креативността би следвало да
обхващат всички сфери от психологическата структура на личността.
Необходимостта от многостранно въздействие за формирането на творчески
мислещи и действащи личности, предопределя използването на голямо
разнообразие от методи: беседване, упражняване, обяснение, възприемане на
продукти от творческата дейност на човека, поощрение, личен пример, оценка и
т.н. Всички тези методи трябва да бъдат насочени към формирането на отношение
към продуктите на творчеството като към ценност, възпитаване на потребност от
творческа изява, преживяване на положителни емоции при възприемане и
създаване на творчески продукти, полагане на волеви усилия за преминаване през
процеса на творчеството, създаване на нагласа да се подхожда креативно във всяка
ситуация, да се преодоляват конформността и страхът от грешки.
Посочените методи следва да се прилагат и за въздействие върху чувството
за хумор, което в дадения случай се явява елемент на процеса за стимулиране на
креативността у 5-6-годишните деца. В съвременното общество все повече се цени
позитивният хумор, а негативният се определя като “лош” хумор. И тъй като
образованието не бива да пречи на личността да бъде човек на своето време, то
въздействията със средствата на смешното трябва да бъдат насочени към
ограничаване на проявите на негативизъм, към възпитаване на отношение към
хумора като към престижно интелектуално качество, към подпомагане на децата да
преживеят естетическо удоволствие от красотата на мисълта и оригиналността в
смешното.
Съществува огромно разнообразие от евристични методи, които се използват
за развитие на креативното мислене и способности. За целите на настоящето
изследване са подбрани онези от тях, за които се предполага, че са достъпни за 5-6годишните деца, и които съдържат възможности за интегриране в себе си на
креативните хумористични техники. Също така методите са подбрани с оглед
съдържанието на типовете дейности, застъпени в комплекса занимания за
стимулиране и диагностика на креативността.
Системата от евристични методи за развитие на творческото мислене и
способности изглежда по следния начин:
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Метод на фокусните обекти – творческият процес се активизира чрез
анализ на “пресичанията” на принципите на случайно избрани обекти с центъра
(фокуса), в който е условно поставен обектът, подлежащ на усъвършенстване.
Последователността на прилагане е следната: избира се фокусен (подлежащ на
промяна) обект; подбират се 3-4- случайни обекта; съставя се списък с признаците
на случайните обекти; генерират се идеи чрез присъединяване към фокусния обект
на признаците на случайните обекти (В. Станков, 2002).
Метод на списъка на дейности – това е метод, който дава указания как да се
промени едно съществуващо положение. По отношение на него се задават
поредица въпроси относно:
1)Други обекти (явления): (Какви други възможности за приложение
съществуват? Как могат да се използват по друг начин? Какво положение ще
направи възможна промяна на обекта?);
2)Приспособяване: (Какво е подобно на нашия случай? Какви паралели могат да
се направят? Какво може да се копира?);
3)Промяна: (Може ли предметът /състоянието да се промени? Може ли да се
добави нещо към значението, към цвета, движението, звука, използването, формата,
размерите? Какво може още да се промени?);
4)Уголемяване: (Какво може да се добави /събере? Повече време? По-голяма
честота? По-силно? По-високо? По-дълго? По-дебело? Да се удвои? Да се умножи?
Да се засили?);
5)Намаляване: (От какво можем да се откажем? По-малко? По-сгъстено? Подълбоко? По-късо? По-светло? Да се раздели?);
6)Заместване: (С какво може да се замени наличното? Може ли да се използва
друг материал? Друго място? Друго положение?);
7)Преобразуване: (Могат ли да се разменят компонентите?)
8)Превръщане

в

противоположното:

(Какво

е

положението

с

противоположното? Може ли движението да се осъществи в обратна посока?
Могат ли да бъдат разменени ролите?);
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9)Комбинация: (Може ли да се комбинират единиците? Може ли да се слеят
няколко обекта? Може ли да се намерят повече сфери на приложение на един
обект?) (В. Станков, 2002).
Мозъчна атака – метод, предназначен за колективно търсене на идеи и
решения на проблеми. Състои се от две фази: (1) генериране на идеи, където е
забранена критиката към предложенията, а целта е да се дадат колкото се може
повече предложения; (2) оценка на идеите, където се обсъждат, проверяват,
доразвиват направените предложения (I. Becker-Textor, 1995).
Морфологична кутия – съставя се таблица, в която по хоризонтала се нанасят
основните части на обекта, а по вертикала възможните варианти на тези части.
Тяхното комбиниране дава възможност за многостранно експериментиране и за
получаване на нови качества на предметите (И. Меерович, Л. Шрагина, 2005).
Извличане на обща идея – методът се използва, когато е необходимо да се
промени или подобри нещо. За извличане на общата идея се търсят отговори по
въпросите: Какво се опитваме да направим? Каква е общата идея тук? Има ли подобра идея? Как по друг начин можем да осъществим общата идея? Откриването на
общата идея дава възможност за две неща: да се провери дали за целта не може да
послужи друга идея; да се помисли дали общата идея не може да се осъществи по
по-добър начин (Е. Де Боно, 2001).
Метод на задаване на въпроси – служи за по-доброто прецизиране на
проблеми. За да може да се открои предметът на изследване с всички съществени
негови признаци, се задават въпроси за него по следната схема: Кой? Кое? Къде? С
какво? Защо? Как? Кога? Личност? Предмет? Място? Средства? Причина? Начин?
Време? (В. Станков, 2002)
Всеки от изброените творчески методи може да бъде използван за създаване
на хумор, т.е. похватите на всеки от тях имат свой аналог сред хумористичните
техники. Това не винаги е очевидно. Названията на творческите похвати дават
указание за това, благодарение на което “работят” докато названията на
хумористичните техники дават информация за крайния резултат. Болшинството
хумористични техники са формулирани по-общо в сравнение с похватите на
творчеството.
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Много автори (А. Лук, 1968; А. Koestler, 1964; S. Freud, 1970; М. BoenschKauke, 1999) предлагат класификации на техниките за създаване на хумор.
Всеки използва своя терминология, но в съдържателно отношение между тях няма
съществени различия. Тук е представена класификацията на Бьонш-Кауке (1999),
тъй като тя е разработена въз основа на задълбочено изследване хумористичните
интеракции на децата и включва техниките, използвани от тях.
Тези техники са следните: прибавяне (на непринадлежащ атрибут, действие
или мисъл); преобръщане (обратно координиране); аналогизиране (намиране на
аналогии); подражание (включва повтаряне на познати смешки, а също и създаване
на смешни ефекти чрез повтаряне и имитиране); вариране (изменение на действие,
белег или мисъл); преувеличение, преумаление, сравнение (намиране на
потенциални

двойници),

заместване

(на

обект,

атрибут,

действие),

полифункционалност (намиране на многостранна употреба), техника на хаос
(създаване на абсурд) разчленяване, комбинация от всички техники (BoenschKauke, 1999, p. 106-108). Към посочените от М. Бьонш-Кауке техники се прибавя и
фантастична хипотеза – доразвиване на смешна идея (by I. Becker-Textor, 1995),
тъй като се предполага, че тя е атрактивна и достъпна за 5-6-годишните деца.
Част от посочените техники напълно съвпадат с креативните похвати, а
останалите могат да се разглеждат като операции, осъществявани в рамките на
евристичните методи. Данните за ефекта от тяхното приложение се набират
посредством методите на емпиричното изследване.
4.2. Методи на емпиричното изследване
Изборът на методи за набиране на емпирични данни е направен с оглед
намиране отговор на въпроса дали в резултат на преобразуващите въздействия ще
се подобрят творческите характеристики на децата. Конкретните стъпки при
подбора на методите включват: проучване на съществуващите подходи и
инструменти при изследване на креативността и на тяхната адекватност по
отношение на приетата концептуална основа на изследването. Предвид
спецификата и ниската степен на разработеност на проблема за хумора като
средство за обучение и възпитание в творчество, трудно могат да бъдат намерени
методики, които да съответстват точно и без изменение на изследователските цели
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и задачи. Ето защо инструментите, на които се спря изборът бяха модифицирани и
допълнени съобразно конкретните потребности.
Съществуват два фундаментално различни подхода за изследване на
креативността. Първият го дефинира в термините на тестовото представяне и като
показатели

за

творчество

се

приемат

общите

(дивергентно-мисловните)

способности. Изследователите, приели този подход (J. Guilford, P. Torrance)
използват тестове за диагностика на креативността и считат, че измерените
способности са определящи за творческите изяви в реалния живот (real-life
creativity). Оттук високият тестов бал означава висок потенциал за креативност.
Но успеваемостта в тестовете за креативност не съвпада едно към едно с
творческите постижения в реалния живот. Този факт е основата, върху която се
формира вторият подход към креативността. При него се правят опити за директно
измерване на творчеството в реалния живот, след което то се отнася към други
променливи като личностни характеристики и индивидуален опит. Творчеството в
реалния живот е изразено в продукти като поеми, симфонии, книги, изобретения и
научни теории. За определяне на тяхната стойност е необходима експертна оценка.
Такова изследване е много трудоемко и поради това се прилага рядко. Вместо това
се прави рейтинг на личността от експерти и супервайзори. На базата на този
подход са разработени критерии за творчески постижения. Но те са извлечени
предимно въз основа на изследвания върху учени и художествени творци, което не
позволява много обобщения. Освен това изведените критерии нямат предвиждаща
стойност в детството и юношеството (Encyclopedia of Educational Research, 1982),
което ги прави неизползваеми в настоящото изследване. Очевидно по-подходящо е
тук да се предпочете първият подход.
При него се приема, че когнитивните способности са централни за
креативността и оттук нейното измерване става посредством когнитивни тестове.
При използването на тези тестове не трябва да се забравя, че творческият
потенциал е много комплексен, той не е отделна характерна черта или способност и
затова въз основа на един тест не може да се твърди, че едни деца го притежават, а
други – не. Макар, че е възможно всяка интелектуална способност в структурата на
интелекта да способства за творческо представяне на личността на определено
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място и време, отделни класове от способности изглеждат по-типични за него, или
по-общо включени в него. Такава е категорията на дивергентно-продуктивните
способности (J. Giulford, 1968).
Доказано е, че интересите и нагласите също имат голямо въздействие при
определяне на това дали индивидите ще насочат своите усилия към иновативно
поведение, но тези интереси не са значими до степен да направят личността
творческа (D. Rubenstein, 2000). Затова в тестовете за креативност се поставя акцент
върху диагностика на общите творчески способности.
Изследванията потвърждават, че детското творчество може да бъде
изследвано посредством дивергентно-мисловни тестове при деца над 4 години (J.
Morgan III, J. Sawyers, R. Milgram, 1988).
В настоящето изследване се използва адаптиран вариант на задачи от
тестовите батерии на Торанс (P. Torrance, 1969) и адаптация на тестови задачи
на Торанс и на Вартег (по Д. Батоева, Е. Драголова, 2001). Диагностичният
инструментариум е обогатен със задача за асоциации, разработена в съответствие
с постановките на Гилфорд за измерване на този психичен процес (J. Guilford,
1968). Задачите са така подбрани, че всяка от тях да включва различен вид мислене
и да допринася нещо уникално в картината на детската креативност. Дейностите не
се отнасят към една или повече съдържателни сфери. Така тестовото представяне
не може директно да бъде отнесено към определена област на знание и към
активностите, свързани с нея. В същото време отделните единици представляват
различни типове задачи по отношение на изисквания отговор (например правене на
предположение при фантастичната хипотеза, търсене на прилики при перцептивно
реорганизиране). Оттук тестът дава информация за специфичната изява на общите
способности, изискващи различни видове когнитивна обработка. По този начин се
осигурява съответствие между диагностичен инструментариум и приетата
концепция за природата на творческите способности като централни качества със
специфично проявление.
При набирането на данни в настоящото изследване е използван и методът на
включеното наблюдение на дейността на децата по време на планираните
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занимания в рамките на преобразуващото въздействие. Целта е да се наберат данни
за творческия процес у децата като групова и индивидуална дейност.
Изследването на продуктите на детското творчество и хумор заема
значимо място сред методите за набиране на емпирични данни. Продуктите от
детското творчество и хумор са резултат както от планирани въздействия и
поставяне на творчески и хумористични задачи пред децата, така и от
самостоятелна, нерегламентирана дейност.
Диагностични критерии и показатели
За по-обективно проучване и оценяване на креативността на 5-6-годишните е
приет таксономичния подход – извеждане на преден план на конкретизирани
(операционализирани) цели, пригодени за непосредствено съблюдаване, които
могат да встъпят в ролята на критерии за творчество.
Върху необходимостта от операционализиране на целите обръщат внимание
Г. Бижков и В. Краевски (1999), като я обобщават по следния начин:
• постигане на по-голяма еднозначност и яснота на формулировките, избягване
на двусмислени определения и недостатъчно конкретни постановки;
• създаване на по-добри възможности за контрол и оценка на резултатите;
• улесняване на експерименталната научно-изследователска работа.
С оглед удовлетворяване изискванията на таксономичния подход, в
настоящето изследване диагностиката на детските творчески прояви се
осъществява по дейностите, заложени в преобразуващите въздействия:
асоцииране, съставяне на картина по фигура с неопределена форма, перцептивно
реорганизиране на визуални форми, фантастични хипотези относно ефект от
необичайна ситуация, усъвършенстване на предмет, намиране на различни
употреби на обикновен познат предмет, измисляне на история по дивергентен
стимул, реорганизиране на звук, съставяне на картина по дадени графични
елементи. От представените задачи е видно, че за креативността на децата се съди
от проявите им в изброените дейности. Декомпозирането на креативността на тези
дейности означава, че те трябва да встъпят в ролята на критерии на изследването.
По-нататъшното разчленяване на критериите се определя от количествените
и качествените характеристики на получените от дейността продукти, т.е. доколко
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личността при извършването на всяка една тях проявява плавност, гъвкавост,
оригиналност, подробност, дообработва даден материал (Таблица 5).
В повечето тестове за изследване на креативността тези способности
встъпват в ролята на показатели за творческата личност и се приемат като
достатъчни за оценка на творческите прояви. Те се приемат като водещи и в
настоящото изследване. Тези показатели дават информация за творческата личност
посредством количествената и качествената оценка на продуктите, които тя
създава, т.е. диагностиката на креативността обхваща творческата личност и
творческия продукт. Приемането на тези показатели като достатъчни за измерване
на творчеството, би довело до разминаване между диагностичен инструментариум
и основополагаща теория. В настоящето изследване се цели установяване на
промените в процесите, благодарение на които се достига до творческо решение.
Приетата тук концепция за творчеството го разглежда не само по отношение на
творческата личност и творческия продукт, но и по отношение на творческия
процес. Това предполага, че инструментариумът трябва да позволява диагностика и
на креативния акт.
Таблица 5. Показатели за оценка на творческата личност
Показател

Съдържание

Индекс

Плавност

Отчита се броя на предложенията. Този показател дава информация за п
способността да се дават много предложения.

Гъвкавост

Предложенията се систематизират, като сходните отговори се поставят в г
една група. Отчита се броят на разнотипните отговори. Този показател
дава информация за промените в насоката на мисленето.

Оригиналност

Отчита се статистическата рядкост на отговорите. Показателят дава о
информация за степента, в която предложенията представляват умствен
скок или отклонение от очевидното, общоприетото.

Подробност

Отчитат се детайлите или спецификациите, включени в отговора. пд
Показателят дава информация за разкрепостеността и пластичността на
мисленето,

показва

броят

на

различните

идеи,

използвани

за

разработването на замисъла.
Дообработване/ Отчита се дали отговорът на детето взема пред вид стимула и дали го вкл
Включване

интегрира. Показателят дава информация за степента, в която детето може
да дообработва даден материал, да включва пълноценно зададен по
условие елемент в нова структура.
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Всъщност това е един проблем, който от доста време насам е причина за
критика към изследванията на творческата личност. Когато се изследва
творчеството и творческите прояви са необходими адекватни критерии не само за
продукта, който трябва да е нова и ценна идея, но и за процеса – раждането и
развиването на нови и ценни идеи (P. Kristerson, T. Norlander, 2003). Затова е нужно
да се изследват не само творческата личност и творческия продукт, но и
когнитивните процеси, които са в основата на този продукт. Това ще има
“отрезвителен ефект” при заключителната оценка (N. Kogan, 1969), ще я направи
балансирана.
Очерта се необходимостта от извеждане на показатели за оценка на
творческия процес като тристранно обусловена: за обезпечаване съответствие на
диагностичния инструментариум и теоретичната база на изследването; като
условие за получаване на по-обективна оценка за детския творчески потенциал;
като предпоставка за прилагане на таксономичен подход при изследване на
креативността - задълбочаване взаимовръзката между образователните цели на
изследването (насочени изключително към тренинг на творческите процеси) и това,
което ще се измерва и оценява (доколко ефектът от формиращото въздействие се
дължи на този тренинг, а не напр. на когнитивното израстване на децата за периода
между констатиращото и контролното измерване).
Тъй като творческият процес не може да бъде изследван в момента на
реалното си протичане, за него също (както и за творческата личност) се съди
посредством анализа на продуктите му. Насока за това как да се вникне в
психологическите свойства на различните процедури от тестовете и оттук да се
изведат показатели за творческия акт, дава Н. Коган (N. Kogan, 1969). Според него,
за да се разбере разликата между креативните задачи, трябва да им се направи
структурен анализ. Анализът предполага, че психологическата значимост на
многообразните компоненти на креативността може да зависи от вида на
когнитивната стратегия, която задачата поощрява. Трябва да се изследват
когнитивните стратегии, към които насочва съдържанието на задачите.
По тази логика може да бъде направен анализ на задачите в теста. Те
предоставят добри възможности за такова изследване, тъй като всяка от тях изисква
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различни видове когнитивна обработка. Способите или похватите, които се
използват във всяка задача дават информация за творческия акт, т.е. встъпват в
ролята на показатели на творческия процес.
До момента все още няма изведени общоприети показатели за оценка на
креативния акт. Поради това преди стартирането на емпиричния експеримент не
бяха конкретизирани показатели. Бяха очертани очаквания по отношение начините,
по които децата биха подходили към задачите. Получените при изследването данни
бяха анализирани. Показателите за оценка на творческия процес бяха изведени въз
основа на този анализ, както и някои изследвания на особеностите на творческия
процес в зависимост от спецификата на креативната задача. Те са представени в
Глава четири в хода на качествения анализ на емпиричните данни.
Освен критериите и показателите за оценка на творческите прояви, са
изведени такива и за равнището на развитие на чувството за хумор.
Необходимостта от изследване на детските хумористични прояви се обуславя от
обединяването на обучението и възпитанието в творчество с развитието на усета за
смешното. За степента на развитие на чувството за хумор се съди по възможностите
на децата да възприемат смешното и сами да го създават, т.е. тези два процеса
встъпват в ролята на критерии.
Като показатели за процеса на възприемане на хумор се определят:
1.Ранжировка на смешните стимули – това е оценката на самите деца за
степента, в която намират представените им видове хумор за смешни. Прилага се
тристепенна скала: 0 – не е смешно; 1 – малко смешно; 2 – много смешно.
2.Реакция към стимула – дава информация за емоционалния отговор при
възприемането на стимула. Съобразно поведението се определя степента на
интинзивност на реакцията на смеха, съответно: 0 – липса на реакция; 2 – усмивка;
3 – смях.
3.Разбиране на хумора в предложените стимули – дава информация за това
дали децата вникват в същността на хумора. Тук са възможни варианти: 0 – не дава
смислено обяснение за причините за смях; 1 – аргументира защо оценява стимула
като смешен.
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Като показатели на процеса на създаване на хумор се определят типа
отговор (смешен /несмешен), който децата дават и използваните за целта
хумористични техники. Доколкото те се установяват от оценката и анализа на
отговорите, показателите за процеса на създаване на хумор са представени в Глава
четири.
С оглед изучаване процеса на възприемане и създаване на хумор като творчески
процес, са изведени и показатели за оценка на проведените хумористични
занимания:
• Откриване от децата на местата в смешните стимули, където е
използвана съответната хумористична техника – дава информация за това
дали изследваните разбират същността на техниката.
• Словесно формулиране от децата за това как се прилага техниката, за да
се получи нещо смешно –показва степента на осъзнаване на разбирането за
същността на техниката. Това от своя страна е предпоставка за
целенасоченото й използване.
• Приложение на техниката – индикатор за възможностите на децата
преднамерено да прилагат хумористични техники.
• Активност – дава информация за ефективността на заниманието като
стимулатор на детската творческа и хумористична дейност.
• Моменти, в които настъпва реакцията на смеха и оценката на децата
относно това дали заниманието е било смешно – информира за
ефективността

на

планиране

и

провеждане

на

заниманието

като

хумористично занимание, отговарящо на степента на развитие на детското
чувство за хумор.
Оценката по посочените показатели се осъществява по два начина:
непосредствено, веднага в самия процес от учителите, и след завършване на
наблюдението, от изследователя.
Данните, набрани от изследването на креативността се анализират по отношение
на поставените цели и задачи, формулираните хипотези, а също и с оглед на
тяхното място в приетите теоретични концепции.
А. Велева (2006) Стимулиране на творчеството у 5-6-годишните деца със средствата на хумора. Дисертационен труд.

116

От методите за анализ и оценка на емпиричните данни на първо място се
използва методът анализ на съдържанието. Въз основа на него се оценяват
отговорите на децата по показателите на творческата личност плавност, гъвкавост,
оригиналност, подробност, включване, разказ. Анализ на съдържанието се прилага
и при изследване на творческия процес. Единиците на анализа и тук са отговорите
на децата, но този път те се оценяват от гледна точка на това какви похвати са
използвани за получаването им.
Данните от изследването се представят таблично и графично и се подлагат на
описателен, каузален и статистически анализ.
Статистическата обработка на данните включва метод за проверка на
разпределението – критерий на съответствие на Шапиро-Уилк. Методът се
прилага за проверка съответствието между емпиричното разпределение и
нормалното теоретично разпределение. Експерименталните данни се влагат в
програмата SPSS, която ги обработва автоматично и представя получените
резултати във вид на готови таблици, съдържащи емпирични характеристики на
групите (Statistic), степени на свобода (df) и оценено равнище на значимост (αS).
За проверка статистическата значимост на резултатите се прилага методът tтест, при който се работи със средни величини и теста на Ливин (Levene) за
проверка на хипотези за равенство на дисперсиите. Експерименталните резултати
се въвеждат в програмата SPSS и се получават следните данни: средни величини
(Mean), стандартни отклонения (Std. Deviation) и стандартни грешки на средните
(Std. Error Mean), емпирични характеристики (t), степени на свобода (df),
наблюдавани равнища на значимост при двустранен тест (Sig.(2-tailed)), разликата
между средните (Mean difference), стандартните грешки на разликата (Std. Error
Difference) и доверителните интервали на средните (Confidence Interval of the
Difference) (А. Манов, 2001).
Избраните статистически методи се прилагат за установяване на
наличие/отсъствие на значими разлики между двете извадки от първото и второто
тестиране както по среден тестов бал, така и по средните стойности на показателите
на творческата личност. На базата на получените данни се прави заключение за
статистическата значимост на резултатите от емпиричното изследване.
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4.3. Методика на експерименталното изследване и диагностичен
инструментариум
Използването на тестовите задачи на П. Торанс и Е. Вартег за целите на
настоящото изследване е свързано с модифицирането им в две направления:
1)Тъй като мотивационното състояние и интересите влияят на креативното
представяне, някои автори дават задачите за творчество в игроподобен контекст
(game-like context). При организацията на такива изследвания акцентът се поставя
върху игроподобна, релаксираща и ориентирана към задачата атмосфера, която се
приема като оптимална за постижение в областта на творчеството (N. Kogan, 1969;
Han Ki-Soon, 2003; Т. Делчева, 1981). Във връзка с това тук тестовите задачи са
сюжетно обвързани в история, която да провокира детския интерес към тях и да
мотивира решаването им. За констатиращия и контролния експеримент се
използват два различни сюжета с един общ герой. Последователността на задачите
е една и съща и в двата варианта на теста (започва се със задачата за асоциации,
следва задача за дорисуване и т.н.).
2)В инструкциите към задачите П. Торанс изисква от децата само
необичайните отговори. Други автори посочват, че е по-уместно да се пита за
всички възможни отговори. Те изтъкват, че инструктирането да се посочват всички
възможности позволява на детето да преживее естествения прилив на идеи. Освен
това при подхода на П. Торанс проблем е какво разбират децата под “необичаен”.
Затова е по-добре да се искат всички варианти. Изискването да се дават само
нестандартни отговори е въведено заради възрастните, тъй като те могат да
изреждат до безкрай, но при децата няма такава вероятност и затова не е
необходимо те да се ограничават (J. Morgan III, J. Sawyers, R. Milgram, 1988). Тези
аргументи се вземат под внимание в настоящото изследване като се изискват
всички отговори и същевременно се насърчава детето да измисли още нещо, за
което друг не би се досетил.
Съобразно приетия таксономичен подход за съответствие между тестираните
и включените в преобразуващите въздействия дейности, както на констатиращия,
така и на контролния експеримент са използвани девет типа задачи, представени на
децата в една и съща последователност, като се променят само включените в тях
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стимули. Стимулите са подбрани съобразно изискванията на Amabile (1996): (1)
задачата да води до продукт, който би бил подходящ за оценка; (2) задачата да бъде
с достатъчно отворен край, за да позволява гъвкавост и оригиналност на детските
отговори (Han Ki-Soon, 2003).
Отчитат се също така и два фактора, които оказват влияние върху
резултатите от тестовете (J. Morgan III, J. Sawyers, R. Milgram, 1988):
1)Обстановка – да бъде еднакво бедна или богата; позната или непозната за
всички изследвани деца.
2)Изследовател – даването на много отговори, особено оригинални, изисква
поемане на риск и неконформност. Затова изследваните трябва да се чувстват
комфортно по време на тестирането, да не им се дава оценка.
Описание на двата варианта на теста (от констатиращия и контролния
експеримент) се съдържа в Приложение №1и №2 (стр. 3 – 18).
За изследване на възможностите на децата за възприемане на хумор е
разработен диагностичен инструментариум при отчитане на приетата концепция за
същността на хумора като съдържащ логически и емоционален компонент. На
теоретичното изследване бе установено, че 5-6-годишните деца се намират на
степента от развитие на чувството за хумор, на която са в състояние да разбират и
оценяват като смешни отклоненията от обичайното положение на нещата,
получени чрез приложение на хумористични техники; в тази възрастова група също
така се поставя началото на разбирането на двойния смисъл. Във връзка с това бяха
разработени три стимула с обща логическа структура – похватът аглутинация, но с
различен емоционален заряд – емоции, провокирани от нелепи съчетания, игра с
идеи;

емоции,

произтичащи

от

осмиване;

емоции,

предизвикани

от

несъществуващи, но остроумни, изобретателни съчетания. На изследваните се
предлага и четвърти стимул – анекдот с двоен смисъл. Отговорите и реакциите по
всеки от тези стимули се оценява съобразно посочените по-горе показатели. На тази
база се съди за възможностите на 5-6-годишните да възприемат хумор.
Изследването на възможностите за създаване на хумор се осъществява в задачата,
поставена пред децата, да измислят, нарисуват или разкажат нещо смешно.
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Инструкциите към всички задачи и необходимите материали са представени
в Приложение №4 (22 – 25).
4.4. Организация на изследването
Емпиричното изследване преминава през четири основни етапа.
На първия етап бе проведено пилотно изследване през периода ІХ.2003І.2004г., в ОДЗ “Снежанка”, град Русе. В него бяха включени деца от ІІ, ІІІ и ІV
възрастови групи. Бе установено, че заложените в концепцията на изследването
видове хумор и определените за упражняване хумористични техники са достъпни
за ІІІ и ІV възрастови групи (5-7-годишни). Въз основа на тези данни бе определена
трета възрастова група (5-6-годишни) като обект на същинския експеримент с оглед
по-ранното начало на творческото и хумористичното възпитание. На този етап на
изследването бе апробиран диагностичният инструментариум, бяха проведени
занимания, запознаващи децата с хумористични техники, подходящи за справяне с
различни видове творчески дейности.
На

втория

етап

на

изследването

апробираните

материали

бяха

модифицирани и усъвършенствани съобразно интересите на 5-6-годишните и с
оглед на трудностите, пред които бяха изправени децата на пилотния експеримент.
На третия етап бяха формирани извадките на изследването и определени
експерименталните (Е) и контролните (К) групи за същинския експеримент с
обхват съответно 120 и 92 деца. Експериментът бе проведен през периода ІХ.2004 V.2005г. В него бяха включени 8 групи деца; две експериментални групи в ОДЗ
“Снежанка” и две в ЦДГ “Чучулига”; децата от четирите контролни групи
посещават ЦДГ “Детелина”, град Русе. Експериментът бе осъществен в неговите
три, подчинени на единна цел разновидности: констатиращ, преобразуващ и
контролен.
Констатиращият експеримент имаше за цел изследване входното равнище
на детската креативност и хумористични изяви.
В рамките на преобразуващия експеримент в експерименталните групи бе
приложен комплекс от стимулиращи творчеството хумористични занимания.
Творческото обучение и възпитание бе осъществено подсредством запознаване на
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децата с хумористични техники и упражняването в тяхното преднамерено
приложение.
По-голямата част от заниманията съответстват на видовете дейности,
застъпени в задачите за креативност. Има и такива, които не се припокриват точно с
тях, но се приемат като елемент от последователността на действия, необходими за
преминаване през творческия процес. За всяка от седмиците на въздействията е
изведена водеща дейност. Експерименталната програма е представена в
Приложение №8 (с. 48 – 51).
Контролният експеримент включи аналогични на констатиращия задачи, с
променено съдържание, за да се избегне интелектуалната скука и даването на
рутинни отговори от децата.
На четвъртия етап на изследването бе извършена оценка и анализ на
получените резултати. Сравнението на резултатите от контролния и констатиращия
експеримент за контролните групи, в които не е осъществявано преобразуващо
въздействие, осигури данни за закономерните промени в динамиката на детската
креативност и чувство за хумор. Съпоставката на резултатите от констатиращия и
контролния експерименти за експерименталните групи и най-вече от контролния
експеримент за контролните и експериментални групи, даде информация за
положителните промени в творческото и хумористичното мислене и поведение на
5-6-годишните в резултат на приложената методическа система спрямо децата, към
които не е приложена такава. Качественият анализ на емпиричните данни позволи
да бъдат формулирани изводи относно реализирането на изследователските цели и
задачи и ефективността на модела за обучение и възпитание в творчество със
средствата на хумора. Оформени бяха и конкретни препоръки за стимулиране на
креативността и за поощряване на хумора в педагогическата практика на
съвременната детска градина.
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ЧЕТВЪРТА ГЛАВА
Възможности за стимулиране на творчеството у 5-6-годишните деца
със средствата на хумора
1. Входно равнище на детската креативност и чувство за хумор
Проучването възможностите на хумора за стимулиране на творчеството в
предучилищна възраст предполага изследване върху динамиката на детската
креативност и чувство за хумор. Тя намира израз в количествените и качествени
промени, които настъпват в творческите и хумористичните прояви на детето в
процеса на неговото развитие (за настоящето изследване в рамките на една учебна
година). Информация за динамиката на креативността и хумора се съдържа в
данните от тяхното входно, междинно и изходно ниво.
1.1. Входно равнище на детската креативност
Представянето на резултатите за равнището на детската креативност е
обособено в две части: креативната изява по отделните типове творчески задачи
(съобразно вида и броя използвани похвати в процеса на творчество), и общо
справяне с теста за креативност (общ тестов бал като сбор от успеха по
показателите на творческата личност за всички задачи). Първата част цели
получаване на специфична информация за творческия процес, протичащ при
различни условия съобразно особеностите на задачите; втората - изследва
разпределението на децата по степента на изява на факторите: плавност, гъвкавост,
оригиналност, подробност, включване. И в двата случая представянето на децата се
оценява количествено и качествено.
За творческия процес се съди главно по използваните при него похвати –
постиженията се оценяват въз основа на броя и спецификата на техниките за
търсене на решение на творческите задачи. Резултатите от проведения тест са
анализирани с оглед качествената характеристика на типовете давани отговори.
Оттук са изведени творческите похвати, които децата прилагат за решаване на
различните задачи. Оказва се, че за всеки вид творческа дейност са използвани
ограничен брой техники. Някои от тези техники са присъщи за повече от една
задача, а други са специфични за дадения вид дейност.
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Според броя похвати, които използва изследваното лице, по всяка задача се
обособяват три групи, отразяващи нивото на справяне с нея. Формирането на
групите става, като за всяко дете се образува бал равен на сбора от приложените
техники. Ако детето е използвало само един похват, получава 1 точка, ако е
използвало два различни похвата – 2 точки и т.н. Съобразно бала си децата се
разпределят в групите както следва: в първа група – тези, които не дават отговор (0
точки), във втора – децата използвали само един (или определен) похват (1 точка), в
трета – приложилите две и повече техники (2 и повече точки). За различните
тестови задачи тези групи имат своите характерни особености. Оценката на
експерименталните данни според броя и вида на използваните похвати се
осъществява за Е и К групите като цяло и се проследява разнообразието на
техниките в техните граници.
Формирането на групите е направено по количествен принцип, но между тях
са налице и качествени различия. По всяка задача, макар и в различна степен, е
налице зависимост между броя похвати, които използват децата в нея, и вида на
тези похвати. От своя страна, техниките се характеризират с различна степен на
оригиналност – едни с висока честота водят до статистически редки отговори, а
други не показват уникалност, или тя се проявява рядко. Така всяка група се
характеризира посредством вида на преобладаващите в нея похвати и честотата на
оригиналните отговори.
Специфичните характеристики на формираните групи за различните задачи
са представени в таблици по-долу. В тях е отразен процентът деца, използвали
всеки похват. Изчислена е също средната оригиналност на обособените групи,
която е равна на разликата от общия брой оригинални отговори и броя на децата в
групата. Намерена е и средната оригиналност на похватите, равна на разликата от
сбора на оригиналните отговори, получени посредством похвата, и честотата на
неговата употреба. По този начин се получава информация за степента на
оригиналност на всяка техника, тоест за честотата с която тя води до оригинален
отговор. Приема се следната скала за оценка: липса на оригиналност (0); ниска
степен (до 0,5); средна степен (0,5 – 0,75); висока степен (0,75 – 1). Описание на

А. Велева (2006) Стимулиране на творчеството у 5-6-годишните деца със средствата на хумора. Дисертационен труд.

123

похватите, както и примери за резултата от приложението им се съдържа в
Приложение №5 (с. 26-35).
Похвати в задача №1: 1: действия на човека във връзка с обекта-стимул; 2:
функции на обекта-стимул; 3: влияние на обекта-стимул върху природата; 4:
признаци на обекта-стимул; 5: емоционално отношение към обекта-стимул; 6: по
координация; 7: сравнение; 8: влияние на обекта-стимул върху човека; 9: части на
обекта-стимул; 10: производни на думата-стимул; 11: противоположно на обектастимул; 12: далечни на обекта-стимул; 13: обектът стимул търпи влияние, промяна.
Таблица 6. Състояние на творческия процес в Е групи (задача №1)

1
6
5.00%
2 55 45.83%
3 59 49.17%
Ср.ориг.на похв.

Ср.ориг.
в гр.

% деца използвали похватите

Гр. Бр.деца %деца
1
0.00%
21.82%
50.85%
-

2
0.00%
54.55%
62.71%
-

3
0.00%
9.09%
35.59%
0.04

4
0.00%
3.64%
18.64%
0.08

5
0.00%
3.64%
6.78%
0.50

6
0.00%
3.64%
16.95%
0.25

7
0.00%
0.00%
6.78%
1.00

8
0.00%
0.00%
6.78%
0.50

9
0.00%
1.82%
3.39%
0.67

10
0.00%
0.00%
3.39%
0.50

11
0.00%
0.00%
6.78%
0.75

12
13
14
0.00% 0.00% 0.00%
1.82% 0.00% 0.00% 0.15
3.39% 0.00% 0.00% 0.25
1.00

Таблица 7. Състояние на творческия процес в К групи (задача №1)

1
5
5.43%
2 45 48.91%
3 42 45.65%
Ср.ориг.на похв.

Ср.ориг.
в гр.

% деца използвали похватите

Гр. Бр.деца %деца
1
0.00%
22.22%
45.24%
-

2
0.00%
51.11%
71.43%
-

3
0.00%
6.67%
35.71%
0.06

4
0.00%
6.67%
19.05%
0.18

5
0.00%
2.22%
7.14%
0.50

6
0.00%
2.22%
14.29%
0.29

7
0.00%
0.00%
2.38%
1.00

8
0.00%
2.22%
7.14%
0.50

9
0.00%
2.22%
2.38%
1.00

10
0.00%
2.22%
2.38%
0.50

11
0.00%
0.00%
2.38%
-

12
0.00%
2.22%
4.76%
1.00

13
0.00%
0.00%
2.38%
1.00

14
0.00%
0.00% 0.16
0.00% 0.24
-

При похвати №1 и №2 за първата задача липсва оригиналност. Това е така
защото те насочват към обичайните асоциации, които възникват при дадения
стимул. Поради това №1 и №2 се срещат най-често. Засилената употреба и
същността на тези похвати, които не ориентират към търсене на необичайното,
обуславят липсата на уникални отговори.
Ниска степен на оригиналност има при похвати №3, №4, №6. Казаното погоре важи и тук – признаците на слънцето, влиянието му върху природата,
асоциациите по координация, водят към обичайния кръг представи за обекта. Но
при тези техники се появява оригиналност, тъй като децата ги употребяват
спорадично и поради това има статистически редки отговори.
Средна степен на оригиналност се наблюдава при похвати №5, №8, №9 и
№10. И при тях уникалността е свързана с ограничената им употреба. При №5
статистическата рядкост на отговорите се дължи също и на неговия потенциал да
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изразява субективен елемент – емоционалното отношение на индивида към
стимула.
Като най-висококреативен се очертава похват №12 (търсене на далечни на
думата стимул обекти). Това се обуславя от субективното отдалечаване от
предварително зададеното.
Въз основа на броя похвати, които използват децата, са формирани следните
групи:
Към първа група се отнасят деца, които не разбират какво се изисква в
задачата, не предлагат отговор, или дават несвързани с думата стимул реакции, до
които не могат да аргументират асоциативна верига.
Във втора група са включени деца, при които е налице един похват. Те
възприемат задачата като въпрос за знания, отговарят вяло, с видимо притеснение
дали ще дадат «верния отговор». След като посочат един вариант изследваните са
удовлетворени и се учудват при искането от водещия да дадат още предложения. В
крайна сметка казват, че не се сещат нищо повече. От таблицата се вижда, че броят
похвати използвани от детето (в случая един), имат отношение към техния вид. Или
около половината от изследваните, попаднали в група 2, асоциират обекта-стимул с
неговите функции, а около 21-22% го свързват с действията на човека във връзка с
движението му (похвати №1и №2). Само около тези два похвата са съсредоточени
76,37% от децата в Е групите и 73,33% от децата в К групите. Оттук употребата на
останалите техники е силно ограничена. Сред тях по-добре изявени са №3 (влияние
на слънцето върху природата), №4 (признаци). Рядко се срещат похвати №5, №6,
№8, №9, №10. Техниките сравнение (№7), преминаване в противоположност
(№11), влияние върху обекта стимул (№13) не се срещат в тази група макар, че като
обем тя обхваща почти половината от всички изследвани деца. Съсредоточването
на децата около похватите – обичайни асоциации, естествено води до ниска средна
оригиналност в групата – 0,15 за Е групите и 0,16 за К групите.
Децата от трета група използват два и повече похвата. Характерното за тях
е, че в началото те също възприемат задачата като въпрос за знания. Изследваните
видимо се учудват от искането да се дадат още предложения. Особено когато
смятат, че са дали изчерпателен отговор – пълно изречение («Когато чуя «слънце»
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се сещам, че то изгрява сутрин рано»). При тази задача обикновено се налага
водещият процедурата след всеки отговор да пита: «Какво още се сещаш?».
Изследваните дават по една идея и след всяко повтаряне на въпроса я експлоатират
докато им е възможно. Получава се последователност от типа: «Пече», «Какво още
се сещаш?», «Пече ми в очите», «Какво още се сещаш?», «Печем се на плаж».
Изчерпването възможностите на един аспект и изискването на още предложения се
явява повратен момент за децата. Те осъзнават, че се намират в ситуация,
различаваща се от беседването с учителката. У някои от тях настъпва униние, че
каквото и да кажат, се искат още отговори. Други, напротив, оживяват се и търсят
нови възможности. В този случай част от децата се насочват към нов аспект. Те
вече са наясно, че е необходимо да кажат много неща и са склонни да дадат повече
отговори без да бъдат подканяни непрекъснато: «Топли, топли хората, времето е
топло». Така или иначе, докато се стигне до този етап, мисленето е приело някаква
насока, имало е определена нагласа, която е трудно да бъде променена. С това се
обяснява набюдаваният като цяло нисък успех по показателя оригиналност.
Уникалните отговори са резултат от внезапно озарение, а не от съзнателно търсене.
В тази група има също и деца, които експлоатират три и повече насоки на мислене
и с готовност дават разноаспектни отговори. И тук най-често използваните похвати
са №1 и №2, но наред с тях много от изследваните използват техники №3, №4, №6,
№8; макар и в малка степен се срещат и всички останали. Разнообразието на
похвати в тази група обуславя и по високата средна оригиналност – 0,25 за Е
групите и 0,24 за К групите.
Няма съществени разлики между резултатите в Е и К групите. В група 1
попадат по 5% от децата. Във втора група - за Е групите – 45,83%, а за К – 48,91%.
В трета група попадат съответно по 49,17% и 46,65% от децата.
Като цяло успеваемостта по задачата е добра в смисъл, че почти всички
изследвани – 95% дават отговор. Но използването на техники с по-голям потенциал
за оригинални отговори е ограничено. Децата са склонни да дават обичайни
асоциации. Добрата успеваемост се обяснява с това, че стимулът е познат. В същото
време поставянето на задачата затруднява изследваните, защото въпросът не дава
насока на мислене. Задачата е встъпителна и цели да сблъска децата с
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необходимостта да търсят много отговори. Но те са подходили с определена
нагласа към задачата, която набира инерция и трудно се променя в рамките на
същото съдържание.
Похвати в задача №2: 14: фантазия; 15: не включва формата в рисунката, но
намира обяснение за присъствието й; 16: уподобяване формата на познат обект; 17:
дорисуване; 18: влага вътрешен смисъл.
Таблица 8. Състояние на творческия процес в Е групи (задача №2)
Гр. Бр.деца %деца

% деца използвали похватите

14
15
16
17
18
1
89
74.17%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2
12
10.00%
0.00% 100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
3
19
15.83%
5.26%
0.00% 47.37% 26.32% 21.05%
Ср.ориг.на похв.
1.00
0.50
0.78
1.00
0.50

Ср.ориг.
в гр.

0.50
0.79

Таблица 9. Състояние на творческия процес в К групи (задача №2)
Гр. Бр.деца %деца

% деца използвали похватите

14
15
16
17
18
1
65
70.65%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2
11
11.96%
0.00% 100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
3
16
17.39%
6.25%
0.00% 43.75% 25.00% 25.00%
Ср.ориг.на похв.
1.00
0.45
0.71
1.00
0.75

Ср.ориг.
в гр.

0.45
0.81

На таблиците личи, че всеки от похватите по задачата дава от средна към
висока оригиналност. Средна степен на оригиналност показва техника №15. В
някои случаи обясненията на децата за присъствието на фигурата са формални –
“камион, на него има сърце” - и поради това не са оригинални. Друг път се открива
необичайно, но смислено и уникално значение на стимула, както е в следния
пример: до формата е нарисувана фигура на дете, което сякаш замахва с крак към
нея като към топка → но формата не е идеален кръг → топката е смачкана →
детето я е ритнало и смачкало. В подобни случаи намирането на случайно
обяснение е оригинално поради своята неочакваност, но достоверност.
Похвати №16 и №17 дават висока оригиналност. Отчасти това се дължи на
ограничената им употреба, защото когато фигурата се уподобява на/ или дорисува
до обект, който обичайно се асоциира със сърцевидната й форма, оригиналност
почти липсва. Но в случаите, когато се намери прилика с обекти, които на пръв
поглед не са свързани със стимула (пътен знак, планина), отговорът е статистически
рядък и оригинален.
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Техника №18 предполага не толкова външно уподобяване (то се приема за
даденост), а символизиране – сърцето значи любов. Тук се наблюдава средна към
висока оригиналност. В случая с конкретния стимул тя не е резултат от
особеностите на похвата. Тъй като приликата със сърце е очевидна, няколко деца са
експлоатирали идеята сърце-любов. Поради това тя не е уникална. Оригиналност се
проявява тогава, когато замисълът се доразвива по нестандартен начин. Така
например рисунката на “влюбени гаджета и влюбени бебета” се превръща в
оригинална благодарение на хумористичното си заглавие “Женени с любов” по
аналогия с популярен сериал. При похвати №16, №17, №18 конкретизирането и
доразвиването на идеята може да превърне и очевидните уподобявания в
оригинални отговори, както е при рисунките «човече-сърчице, обича майка си” и
“къщичка и прозорче откъдето хората гледат дали е топло времето”.
Похват №14 води до висока оригиналност, произтичаща от неговата същност
да създава нови построения, въображаеми ситуации.
При тази задача формирането на групи не следва точно принципа на
предходната, тъй като тя предполага използването само на една техника. Към втора
група тук се отнасят децата, които случайно включват стимула в рисунките и после
обясняват присъствието му. Това се приема като преходно равнище между
неумението да се интегрира стимула и съзнателното изхождане от него.
Първата група от деца е тази, в която са налице неопределени фигури или
елементарни образи и сюжети (човек, къща, слънце, цветя). Тук се отнасят също и
деца, които се стремят да направят красиви рисунки, включващи повече елементи.
Характерно за групата е, че изследваните се абстрахират от зададения стимул, не го
включват и не могат да обяснят присъствието му на картината.
Децата от втората група също първоначално игнорират изходната форма. Те
обаче съумяват, без да са имали предварително намерение, да й придадат значение
(похват №15). Към това ги насочва въпросът на водещия процедурата какво
представлява изходната форма. Фактически с даването на обяснение става
смисловото интегриране на стимула. А поради непредвидеността и неочакваността
на «чуждия» на първоначалния замисъл елемент, понякога се получават интересни,
оригинални, смислени отговори.
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Към третата група се отнасят децата, които преднамерено включват
формата-стимул в рисунките си. Често те не се залавят веднага за работа, а се
нуждаят от известно време за размисъл на какво да я оприличат. За това
свидетелства както известното забавяне във времето, така и словесният отчет, който
сами дават: «Ще направя... сърчице, не ще направя картичка със сърчица...».
Понякога в процеса на работа изследваните конкретизират замисъла, или го
видоизменят, но във всички случаи тръгват от изходната форма. В тази група не
винаги са налице нестандартни решения, тъй като много пъти се експлоатира найочевидната асоциация – сърце.
В група 1 попадат 74,17% от децата в Е групите и 70,65% от децата в К
групите. В група 2 са включени съответно по 10% и 11,96%, а в група три по
15,83% и 17,39%. При изследваните, интегриращи преднамерено формата, найшироко използван, респ. най-достъпен, се оказва похват №16 –уподобяване,
следван от №17 – дорисуване, дообработване. Похвати №17 (влагане на вътрешен
смисъл) и №18 – фантазия се използват най-рядко. Оригиналността в група 2 е 0,50
за Е групите и 0,45 за К групите. За група 3 оригиналността е съответно 0,79 и 0,81.
Задачата е трудна за изследваната възрастова група. Голяма част от децата
игнорират изходната форма и рисуват около нея. Това може би се дължи на факта,
че е налице прилика с познат предмет (сърце), който обикновено не се допълва с
детайли. Но вероятно най-съществената причина е, че 5—6-годишните не познават
похватите, посредством които биха могли да намерят решение.
Похвати в задача №3: 20: обект, обикновено асоцииран със съответната
форма; 21: обект, който би могъл да бъде изобразен от формата; 22: смяна на
гледната точка към обект; 23: част от предмет или по-голямо структурно цяло; 24:
трансформация; 25: известен герой; 26: обединяване на две или повече изходни
форми; 27: семантично обединение; 14: фантазия.
Емпиричните данни сочат, че техники №20 и №21 се характеризират с ниска
степен на оригиналност. Уникалните отговори при тях се дължат не на природата
на похвата, който насочва към нещо обичайно, а на статистическата си рядкост
(“кристал – снежинка се върти в сфера”, “щит”, “пица”).
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Таблица 10. Състояние на творческия процес в Е групи (задача №3)
Ср.ориг.
в гр.

% деца използвали похватите

Гр. Бр.деца %деца

14
20
21
22
23
24
25
26
27
1
13
10.83% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2
68
56.67% 0.00% 72.06% 27.94% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3
39
32.50% 12.82% 100.00% 48.72% 20.51% 23.08% 15.38% 10.26% 12.82% 7.69%
Ср.ориг.на похв.
1.00
0.13
0.11
1.00
0.78
1.00
0.75
0.80
1.00

0.13
1.08

Таблица 11. Състояние на творческия процес в К групи (задача №3)
Ср.ориг.
в гр.

% деца използвали похватите

Гр. Бр.деца %деца

14
20
21
22
23
24
25
26
27
1
3
3.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2
61
66.30% 0.00% 78.69% 21.31% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3
28
30.43% 14.29% 89.29% 39.29% 21.43% 25.00% 17.86% 17.86% 14.29% 10.71%
Ср.ориг.на похв.
1.00
0.14
0.17
1.00
0.71
1.00
0.40
0.50
1.00

0.13
1.18

Средна към висока степен на оригиналност показват похвати №25 и №26.
Оригиналността по първия също е резултат от статистическа рядкост, докато по
втория зависи от подхода – дали детето ще тръгне от често срещаната асоциация –
кръг → колелета → автомобил, или ще изобрази, посредством обединяването на
няколко изходни форми, обект, който обикновено не свързваме с кръгове, например
пистолет.
Останалите техники се проявяват като високо креативни. Смяната на
гледната точка (№22) - при изобразяване на петел кръгът обикновено се използва за
глава или тяло, но изображението /анфас/ на двете (глава и тяло) в един кръг е
уникално и в същото време достоверно. До оригиналност води и използването на
кръга като част от предмет или по-голямо структурно цяло (№23). Защото субектът
преодолява първоначалната нагласа да използва кръга като основа, и го превръща в
подчинен спрямо/ или равностоен на друг: обграден с правоъгълник, кръгът се
превръща във вратичка на пералня или остров в морето. Също така разчупване на
стериотипа има и при обединяване на кръговете – намиране на мястото и смисъла
им при изграждане на едно по-голямо цяло при похват №27. Решениятатрансформации (№24) и включването на фантазия (№14) също са свързани с
оригинални рисунки, тъй като при тях използвайки познати елементи, обекти, идеи,
детето изгражда нещо ново.
Друг

изход,

водещ

към

нестандартни

идеи,

се

явява

хуморът.

Хумористичната украска е възможен резултат от приложението на всеки от
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похватите. Тя може да допринесе за подробност: «изплезено момиченце», или
оригиналност. Уникалността на отговора може да се дължи на намиране на
сполучливи прилики «на Слави Трифонов голата глава», на проявено въображение
и забавни, весели идеи «усмихната шестица», «топка с мускули», или на
забелязването на несъответствия при разглеждане на отделните рисунки-кръгове
като елементи на едно цяло «Детето е великан. Станало по-голямо от светофара».
Според броя използвани похвати, са обособени отново три групи:
Първа група се характеризира с неумение да се изходи от предварително
зададената форма. Децата, принадлежащи към нея, изобразяват във всички кръгове
дадения от водещия процедурата образец, или просто рисуват в кръга, използвайки
го като рамка.
Децата от втора група използват само един похват за търсене на решение.
Най-често прилаганата техника в тази група е изобразяване на предмети, които се
асоциират с кръг, за които обекновено се мисли, че са с кръгла форма, или които
биха могли да бъдат изобразени от такава форма (№20, №21). Тук са налице
статистически редки отговори. В едни случаи оригиналността се дължи на
дообработването на една често срещана идея: много деца рисуват от кръга глава на
човек, но конкретизирането «индийка с точка на челото» е уникално. Част от децата
включват в предложенията нови за тях понятия понятия, или герои от филми,
приказки, които са ги впечатлили («компас», «кабзи», «Медената питка», «Синята
Брада»). Когато тези обекти не са сред асоциациите, които обикновено възникват
във връзка с формата на кръга, се отчитат като оригинални.
Третата група от деца е тази, при която се използват два или повече похвата.
Тук наред с обектите, за които кръгът е изходна форма, децата изобразяват нещо
по-необичайно. Това необичайно е резултат от използването на някоя от останалите
разгледани техники (№22-№27) Те водят до уникални идеи, тъй като предполагат
прекрачване на границите, които мисленето само си поставя при дадената задача;
водят до нов поглед към изходната форма.
На всички етапи има деца, които дават детайлно изображение, и такива, при
които рисунките са схематични, често пъти невъзможно да бъдат разбрани без
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обяснението на автора си. В дадения случай не се оценяват изобразителните
способности и умения, а разнообразието и оригиналността на идеите.
Въпреки изричната инструкция и многократно напомняне да се изобразяват
различтни обекти, много деца представят няколко пъти една и съща идея. Понякога
това не води до оригиналност: «глава на дете, на баба, на дядо, на баща, на
майка...». Друг път връщайки се отново и отново към една идея, детето я реализира
всеки път по различен начин: «капан – на него има хикс – значи забранено да се
ходи там; капан от кожа на куче; капан с мрежа – много хубав! – вътре има
стълбичка; капан със стрелки /извън него/ - стрелките показват точно в него да
стъпиш». Има случаи, когато новите идеи се извличат от нарисуваното до момента
като асоциативна верига: «кошничка → кошничка с черешки → кошничка с
ябълки, не с яйца → яйце → ябълка».
Наред с изображенията, в които се включва кръгът, има и много рисунки
вътре в неговите рамки. Когато това се случи в началния етап на работа се приема,
че детето не разбира условието на задачата и отново му се обяснява какво се иска. В
почти всички случаи обаче (тук са включени групи 2 и 3), след изчерпване на
идеите децата започват да запълват всички фигури за да не остане празно място на
листа. Напомнянето да използват кръга понякога води но нови рисунки, или до
повторното експлоатиране на вече дадени предложения. По-честия случай е след
кратка пауза за размисъл детето да продължи да рисува вътре в кръга, тъй като не
му идват нови идеи.
В група 1 попадат 10,83% от децата в Е групите и 3,26% от тези в К групите.
В група 2 съответно по 57,67% и 66,30%. Те се справят със задачата като прилагат
техники №20 и №21. Средната оригиналност на групата е 0,13. В група 3 са
включени 32,50% от Е групите и 30,43% от К групите. Тук наред с похвати №20 и
№21, които си остават най-често употребявани, децата използват и всеки от
останалите похвати. Оттук в тази група се наблюдава и по-голяма оригиналност –
1,08 за Е групите и 1,18 за К групите.
Това е задачата с най-висока успеваемост. Това е така, защото рисуването е
най-близката и достъпна за детето в предучилищна възраст творческа дейност.
Освен това кръгът е универсална форма, която се среща в живата и нежива
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природа, в създаденото от човека и за децата не е трудно да намерят в какво да я
въплътят. Улесняващ фактор е и това, че задачата не изисква кой знае какви
изобразителни умения – достатъчни са само няколко щриха, които да превърнат
кръга в познат предмет.
Похвати в задача №4: 28: негативни последици от проява на сила; 29: ще
може да се направи нещо, което обикновено не е възможно; 30: няма да се направи
нещо, което обикновено е възможно; 31: негативни последици за субекта; 32:
реакция на околните; 33: неутрални за субекта последици; 34: нова гледна точка;
35: превръщане в друго; 36: проектиране на конкретна ситуация; 37: последствиеемоционална реакция; 14: фантазия.
По-голямата част от техниките в задача №4 (Таблици 12 и 13) показват ниска
степен на оригиналност. Това са №28, №29, №30, №31, №32, №33, №35. При тях
потенциалът за оригиналност се крие не в природата им (както например
трансформацията води до създаване на нов обект), а в статистическата рядкост на
отговора. Ето защо колкото по-често се използва един похват, толкова по-ниска е
неговата оригинилност.
С висока честота до статистическа рядкост водят техники №34, №36, №37,
№14, които придполагат по-силно застъпен субективен момент: нова гледна точка,
конкретна (респ. уникална ситуация), емоционална реакция, фантазия.
Таблица 12. Състояние на творческия процес в Е групи (задача №4)
Гр. Бр.деца %деца

% деца използвали похватите

14
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
1
16 13.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2
65 54.17% 0.00% 58.46% 15.38% 0.00% 4.62% 1.54% 0.00% 0.00% 18.46% 0.00% 1.54%
3
39 32.50% 7.69% 74.36% 56.41% 38.46% 17.95% 17.95% 15.38% 2.56% 10.26% 2.56% 0.00%
Ср.ориг.на похв. 1.00
0.06
0.28
0.27
0.20
0.38
0.50
1.00
0.06
1.00
1.00

Ср.ориг.
в гр.

0.12
0.62

Таблица 13. Състояние на творческия процес в К групи (задача №4)
Гр. Бр.деца %деца

% деца използвали похватите

14
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
1
14 15.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2
52 56.52% 0.00% 59.62% 11.54% 3.85% 3.85% 0.00% 0.00% 0.00% 19.23% 0.00% 1.92%
3
26 28.26% 7.69% 69.23% 61.54% 38.46% 15.38% 19.23% 11.54% 3.85% 0.00% 7.69% 3.85%
Ср.ориг.на похв. 1.00
0.06
0.27
0.17
0.33
0.40
0.33
1.00
0.10
1.00
1.00
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В тази задача към първа група спадат децата, които не се сещат за никакви
последствия от представената ситуация, или чиито отговори са неадекватни на
стимула.
Втора група образуват децата, използващи една техника. Те обикновено
дават най-очевидните отговори, рядко включващи оригинални предложения. Найчестите предложения са сравнение с великан и негативни последствия от проява на
физическа сила – «ще чупи блокове, къщи, ще убива хора» (похват №28).
Интересен факт е, че изследваните с готовност, дори някои с ентусиазъм рисуват
апокалиптични картини, отличаващи се с особена жестокост: «Ще сграбчи някой
човек, и ако е още жив, ще го хвърли отвисоко». Само едно дете настоятелно
оправдаваше разрушенията, като винаги подчертаваше, че момчето «без да иска»,
ще руши къщи, коли, ще мачка и убива хора.
Децата от трета група използват два или повече похвата. Те вникват в
ситуацията и търсят разнообразни последствия; стараят се да не се хвърлят на
очевидното (големина → сила → разрушение). В тази група наред с похват №28,
често се използват №29 и №30. Това води до разнообразие в отговорите на
отделното дете.
В група 1 попадат 13,33% от децата в Е групите и 15,22% от К групите. В
група 2 съответно – 56,52% и 54,17%. В тази задача има много добре изразена
зависимост между броя използвани похвати и техния вид. И в двете извадки (Е и К)
около 18-19% прилагат техника №35. Може да се приеме, че те са на ганицата
между група 1 и група 2, тъй като предложението “ще бъде великан” не отговаря
точно на въпроса за ефект от ситуацията; това е възможно най-елементарният
отговор. Около 58-59% от децата използват похват №28. Останалите се разпределят
около №30, №31, №32, №37. В група 3 попадат 28,26% от Е групите и 32,5% от К
групите. И в тази група похвати №28 и №29 се срещат най-често, но се появяват
всички останали, сред които най-добре изразени са №31, №32, №33. Във връзка с
по-голямото разнообразие на техники в тази група има по-голяма оригиналност.
Задачата може да се определи като средна по трудност. От една страна,
сравнително малко деца не дават никакъв отговор. От друга, преобладават
изследваните, експлоатиращи само една насока на мислене. За не много добро
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представяне свидетелства и концентрацията на отговорите около един кръг идеи
(похват №28). Много вероятно е всичко това да се дължи на особеностите на
стимула, като съдържащ необичаен момент. Представената ситуация не е чужда за
детското въображение и затова повечето изследвани си представят някакво
последствие от нея. Но все пак те нямат в опита си готов отговор както при
стимулите в задачи №1 и №3 и оттук всяко предложение трябва да конструират
сами, не могат просто да го извлекат от паметта. Поради това за отделното дете е
по-трудно да намери повече насоки на мислене, ако не е тренирано да търси
разнообразни последствия от необичайна ситуация.
Похвати в задача №5: 37: вълшебство; 38: увеличаване на размера; 39:
намаляване на размера; 40: използване на техника; 41: добавяне на човешки
атрибут; 42: премахване на част; 43: неконструктивни промени; 44: промяна на
цвят; 45: добавяне на предмет; 46: украса; 47: аглутинация; 48: действия с предмета;
49: тотална трансформация; 50: трансформация – преминаване в ново качество.
В задача №5 (Таблици №14 и №15) липсва оригиналност по похват №43, тъй
като при него по същество не се предлага начин за усъвършенстване на предмета, а
за унищожаването му. Отговорите не са и статистически рядки и не се приемат за
уникални.
Ниска оригиналност има при техники №37, №38, №39, №40, №41, №42,
№44, №45, №46. Това е така поради неумението на децата да конкретизират идеята
си – те много пъти формулират устно похвата без да укажат какъв ще бъде
конкретният рузелтат, без да доразвият предложението си и да му придадат
уникално измерение, например “да се украси да стане красиво”. Конкретизацията
на идеята също не винаги е достатъчна за постигане на оригиналност – някои
промени се предлагат често от различни деца, например “Да му се сложи човешка
коса”. Когато детето има идея какво изменение ще настъпи и отговорът е
статистически рядък, той се приема за оригинален.
Похват №47 показва средна към висока оргиналност. Казаното по-горе важи
и за него. В случая по-високата степен на оригиналност се обуславя от рядката му
употреба.
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Висока оригиналност показват техники №48, №49, №50. При първите две
оригиналността се дължи на статистическа рядкост, а при №50 на качествената
промяна, която съдържа.
Таблица 14. Състояние на творческия процес в Е групи (задача №5)

1 64 53.33%
2 40 33.33%
3 16 13.33%
Ср.ориг.на похв.

Ср.ориг.
в гр.

% деца използвали похватите

Гр. Бр.деца %деца
37
0.00%
42.50%
18.75%
0.05

38
0.00%
7.50%
18.75%
0.17

39
0.00%
2.50%
12.50%
-

40
0.00%
10.00%
25.00%
0.50

41
0.00%
5.00%
18.75%
0.20

42
0.00%
2.50%
6.25%
0.50

43
0.00%
2.50%
6.25%
-

44
0.00%
5.00%
12.50%
0.25

45
0.00%
5.00%
18.75%
0.60

46
0.00%
10.00%
62.50%
0.36

47
48
49
50
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2.50% 0.00% 2.50% 2.50% 0.28
6.25% 0.00% 6.25% 0.00% 0.69
1.00
1.00 1.00

Таблица 15. Състояние на творческия процес в К групи (задача №5)

1 55 59.78%
2 25 27.17%
3 12 13.04%
Ср.ориг.на похв.

Ср.ориг.
в гр.

% деца използвали похватите

Гр. Бр.деца %деца
37
0.00%
40.00%
16.67%
0.08

38
0.00%
8.00%
16.67%
0.25

39
0.00%
0.00%
8.33%
-

40
0.00%
8.00%
25.00%
0.40

41
0.00%
8.00%
16.67%
0.25

42
0.00%
0.00%
8.33%
-

43
0.00%
4.00%
0.00%
-

44
0.00%
4.00%
8.33%
0.50

45
0.00%
4.00%
25.00%
0.25

46
0.00%
12.00%
66.67%
0.18

47
0.00%
4.00%
8.33%
0.50

48
49
50
0.00% 0.00% 0.00%
4.00% 0.00% 4.00% 0.24
0.00% 0.00% 8.33% 0.58
1.00
1.00

В първа група, децата се характеризират с неумение да предложат начин за
промяна, т.е. оставят задачата без отговор или дават предложения, които не са идеи
за усъвършенстване: “Играчката да се замени”, “Да се купи нова”.
Децата от втора група дават различен брой отговори, подчинени на един
похват. Броят на отговорите е малък, но се срещат оригинални предложения.
Макар, че и в тази задача има добре изразена връзка между броя използвани
техники и техния вид (около 40% използват похват №37), в групата се срещат
почти всички похвати. Най-достъпни са №46 и №40. Това е обяснимо: използването
на техника много се доближава до магията, когато с добавянето на едно копче става
възможно всичко без да се уточнява как е постигната промяната; при
предложенията за украса също няма съществена промяна на предмета, а просто се
добавя нещо към него, което не му придава ново качество. Големият процент деца,
които използват №37, снижава средната оригиналност на групата, макар че по
останалите похвати има нестандартни решения.
Децата от трета група прилагат повече от една техника, склонни са да
търсят различни насоки на мислене. Големият спад по похват №37 в сравнение с
група 2 предполага, че той е предпочитан когато детето не се сеща за начин за
промяна. Когато то е в състояние да намери два и повече различни предложения, не
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е така склонно да дава неопределени отговори. И в тази група най-често използвани
са похватите украса и техника, следвани от добавяне на предмет. В резултат от
намаляването на изследваните, които използват №37, групата има по-висока средна
оригиналност.
В група 1 попадат 53,33% от децата в Е групите и 59,68% от децата в К
групите. В група 2 са 33,33% от Е групите и 27,17% от К групите. В група 3 попадат
по 13,% от Е и К групите.
Задачата е трудна и малко деца дават предложения. По-често указват самия
похват, който да се използва, без да конкретизират какво ще се получи. Предполага
се, че ниският успех се дължи не толкова на това, че тази творческа дейност не е по
силите на 5-6-годишните, колкото, че нямат опит в подобни занимания.
Похвати в задача №6: 51: обичайно предназначение; 52: използване не по
предназначение; 53: използване като материал част от предмета; 50: трансформация
– преминаване в ново качество; 54: непряка употреба.
Таблица 16. Състояние на творческия процес в Е групи (задача №6)
Гр. Бр.деца %деца

% деца използвали похватите

50
51
52
53
1
3
2.50%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2
82
68.33%
0.00% 97.56%
0.00%
2.44%
3
35
29.17%
8.57% 100.00% 31.43% 88.57%
Ср.ориг.на похв.
1.00
0.05
0.36
0.15

Ср.ориг.
в гр.

0.05
0.40

Таблица 17. Състояние на творческия процес в К групи (задача №6)
Гр. Бр.деца %деца

% деца използвали похватите

50
51
52
53
1
2
2.17%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2
62
67.39%
0.00% 96.77%
0.00%
3.23%
3
28
30.43%
7.14% 100.00% 35.71% 85.71%
Ср.ориг.на похв.
1.00
0.05
0.30
0.15

Ср.ориг.
в гр.

0.06
0.32

Похвати №51, №52, №53 показват ниска оригиналност. Това не е за
учудване, тъй като съществуват много известни начини за използване на предмета
и е нормално децата да казват първо тях, преди да се насочат към това сами да
измислят нова идея. Сред тези похвати най-ниско оригинален е този, който е
свързан с предназначението на стимула, следващо по ред е използването на
материала му за създаване на друг предмет и най-висока оригиналност дава
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приложението не по предназначение. При него има най-голяма вероятност да се
отиде отвъд пределите на заложеното в предмета.
Висока оригиналност показва техника №50, тъй като при нея новата употреба
произтича от придобиване на неприсъщо (уникално) за дадения обект качество.
Към първа група се отнасят децата, които не се сещат нищо, или дават
отговори, неадекватни на стимула.
Децата от втора група прилагат само една техника. Около 96-97% от тях
назовават обичайните функции, а останалите предлагат да се използва материала.
Това е разбираемо като се има пред вид, че книгата е предмет с очевидно и ясно
предназначение и би било необичайно, ако децата посочващи само една употреба,
не се спрат на него.
Изследваните, попадащи в трета група използват два и повече похвата за
справяне със задачата. Всички те посочват обичайното предазначение, следващ по
честота е похватът използване на материал или част от предмета. Около 30%
предлагат приложение не по предназначение на предмета в неговата цялост и около
7-8% правят трансформация. Във връзка с разнообразието на техниките
оригиналността в тази група е по-висока, отколкото в група 2.
В група 1 са включени 2% от децата. Група 2 обхваща 68,33% от децата в Е
групите и 67,39% от К групите, а група 3 съответно по 29,17% и 30,43%.
Стимулът е непосредствено свързан с детския опит, условието напомня
въпрос за знания и поради това задачата не е трудна. Но именно знанията понякога
са пречка пред намиране на необичайни предложения. Ето защо постигането на
оригиналност при многостранната употреба не е често явление.
Похвати в задача №7: 31: негативни последици за героя; 37: последствие –
емоционална реакция; 55: обяснение за възникналата ситуация; 56: стимулът е
включен, но може да бъде заменен с друг; 57: сюжет, произтичащ от зададеното; 29:
ще може да се направи нещо, което обикновено не е възможно.
При задача №7 като ниско оригинални се очертават техники №31 и №37.
Това се дължи не на липсата на потенциал у тях да доведат до оригинални идеи,
нито на честа им употреба, а на неумението на децата да развият идеите си и
ограничаването им до общи предложения “ще падне”, “ще се радва”.
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Средна степен на оригиналност проявяват децата при похватите №29 и №55.
Казаното по-горе се отнася и за тях. Много изследвани дават общи отговори:
“Летящата маймунка можела да лети в небето при птичките” или “Един вълшебник
омагьосал маймунката и тя можела да лети”. Все пак децата по-често доразвият
идеите си по тези похвати в сравнение с предходните два.
Висока степен на оригиналност се отчита при техника №57. При нея
изследваните развиват сюжет, в който интегрират стимула, вземайки под внимание
качествените промени в него (има крила). Уникалността идва от това, че при този
похват няма предварително зададена насока на мислене, както е при останалите.
Поради това няма вероятност друг да измисли подобен сюжет.
Таблица 18. Състояние на творческия процес в Е групи (задача №7)
Гр. Бр.деца %деца

% деца използвали похватите

Ср.ориг.
в гр.

29
31
37
55
56
57
1
73
60.83%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2
15
12.50%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00% 100.00%
0.00%
3
32
26.67% 31.25%
9.38%
9.38% 50.00%
0.00%
9.38%
Ср.ориг.на похв.
0.60
0.33
0.33
0.63
1.00

0.00
0.66

Таблица 19. Състояние на творческия процес в К групи (задача №7)
Гр. Бр.деца %деца

% деца използвали похватите

29
31
1
56
60.87%
0.00%
0.00%
2
13
14.13%
0.00%
0.00%
3
23
25.00% 34.78%
8.70%
Ср.ориг.на похв.
0.50
0.50

Ср.ориг.
в гр.

37
55
56
57
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00% 100.00%
0.00%
8.70% 47.83%
0.00% 13.04%
0.64
1.00

0.00
0.65

Първа група обхваща изследваните, които не предлагат история. Някои от
тях казват, че не се сещат. Друга част отказват да приемат стимула. Интересно е, че
сред тях има много деца, които се справят чудесно с останалите задачи. Но при
искане да разкажат история по дивергентен стимул са категорични: «Маймунките
не могат да летят. Могат да се катерят», «Летящи маймунки никакви няма! Гълъби
и птиченца винаги има». При такъв отговор на децата повторно се казва да си
представят, че както в приказките «на уж» всичко е възможно, но това ги провокира
да обяснат на възрастния как всъщност стоят нещата: «Маймунката не може да
лети защото няма крила, а може само да скача.», «Маймунките не летят, защото не
са летящи, а просто се качват по дърветата и ядат банани.»
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Децата от втора група построяват някакъв сюжет, който обаче не е свързан с
героя или с представената ситуация (похват №56). Героят или ситуационният
контекст могат да бъдат подменени, без това значимо да промени предложението,
т.е. стимулът не е интегриран в историята.
Децата, включени в трета група използват някоя от останалите техники.
Понякога те не съставят цялостен разказ, а по-скоро възприемат задачата като
фантастична хипотеза. Други измислят кратки истории. Предложенията в тази
група са адекватни на стимула и представляват най-често обяснение за
възникналото положение или последствие – какво може да се направи, което
обикновено не е възможно (№29 и №55). Едва в 9-13% от случаите изследваните
прилагат високо оригиналния похват №57. Понякога в един разказ са
експлоатирани няколко техники.
60,83% от децата в Е групите и 60,87% от К групите попадат в група 1. В
група 2 са включени 12,50% от Е групите и 14,13% от К групите. В група 3 са
съответно по 26,67% и 25%.
Тази задача е една от най трудните. Причините за това са две. Първата е
свързана с езиковото развитие – липсата на достатъчно умения за съставяне на
свързан текст по зададена тема, а втората - с това, че изследваните не приемат
стимула. Много пъти те възприемат задачата да съставят разказ, като въпрос–
фантастична хипотеза и казват «Какво би станало, ако маймунката можеше да
лети?». Едно дете даде три предложения на този въпрос, но не и свързана история –
«Маймунките летят с въжета и се държат с крака за дървото. Маймунката лети със
самолет. Маймунката си направила хвърчило и една друга маймунка го държи и то
лети.»
Отчетеното неумение на децата да съставят разказ бе очаквано. Но
неприемането на дивергентния стимул бе много изненадващо. Още повече, че то се
оказа масово и то при деца, които иначе се справят много добре с останалите
задачи, включително и тези с необичайни стимули като фантастичната хипотеза
например. Тази особеност се проявява и при някои изследвани, които предлагат
история-обяснение на възникналата ситуация. При тях се наблюдава стремеж да се
намери рационална причина за твърдението, че маймунката лети: например, че
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лети, но доколкото може да се задържи във въздуха между скоковете. Интересно
явление е, че изследваните се опитват да обяснят тази невероятна ситуация, но не се
притесняват да дадат фантастично предложение. Може би децата възприемат
задачата като провокация или някакъв вид шега. Едно дете се смя, когато чу
стимула, но не разказа нищо.
Похвати в задача №8: 51: обичаен, най-очевиден източник на звука; 52:
ситуация, в която би могъл да се издава такъв шум; 58: животно; 25: известен герой;
36: проектиране на конкретна ситуация; 14: фантазия.
Таблица 20. Състояние на творческия процес в Е групи (задача №8)
Гр. Бр.деца %деца

% деца използвали похватите

Ср.ориг.
в гр.

14
25
36
51
52
58
1
6
5.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2
78
65.00%
0.00% 46.15%
0.00% 47.44%
6.41%
0.00%
3
36
30.00%
5.56% 33.33%
8.33% 100.00% 58.33% 27.78%
1.00
0.06
1.00
0.05
0.12
0.10
Ср.ориг.на похв.

0.06
0.31

Таблица 21. Състояние на творческия процес в К групи (задача №8)
Гр. Бр.деца %деца

% деца използвали похватите

Ср.ориг.
в гр.

14
25
36
51
52
58
1
5
5.43%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2
60
65.22%
0.00% 48.33%
0.00% 46.67%
5.00%
0.00%
3
27
29.35%
7.41% 29.63%
7.41% 100.00% 55.56% 29.63%
Ср.ориг.на похв.
1.00
0.05
1.00
0.05
0.11
0.13

0.07
0.30

По похвати №25, №51, №52 и №58 се наблюдава ниска оригиналност. От
една страна това е свързано с честата им употреба, от друга с факта, че те насочват
към обичаен контекст, в който би могъл да бъде издаван даденият шум.
Оригиналните отговори се дължат на статистическа рядкост, или на подробност,
дообработване на идеята “много тежки обувки на великан дето като стъпва с тях
тропат силно”.
До висока степен на оригиналност водят похвати №14 и №36, които
предполагат намиране на уникално предположение посредством изход от
реалността или представяне на конкретна ситуация.
Към първа група се отнасят деца, които не се сещат за отговор.
Втора група обхваща изследваните, прилагащи една техника. Много
характерно за тази група е това, че децата приемат за даденост почукването по
врата като източник на шума и оттук нататък търсенията им са насочени
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единствено към субекта, който го причинява. Поради това отговорите им се
разпределят между похвати №51 (“гостите чукат на вратата”) и №25 (“вълкът чука
на врата”). Единици са тези, които се насочват към друга ситуация, в която би
могъл да бъде произведен подобен шум (похват №52). Спецификата на
използваните в тази група техники обуславя и ниската средна оригиналност.
Към трета група се отнасят деца, които използват два и повече похвата за
справяне със задачата. Техните отговори се отличават с разнообразие, смяна на
насоката на мислене. При всички случаи изследваните първо изброяват очевидните
източници на шума и след това търсят някои по-необичайни предложения,
използвайки техники №14, №36, №52.
В група 1 попадат 5% от децата. В група 2 са включени 65%, а в група 3 –
30%.
Задачата не затруднява изследваните. Тъй като стимулът им е добре познат,
почти всички дават предложение. Но отсъствието на нов, необичаен, непознат
момент в условието на задачата е причина за липсата на разнообразие на
използваните похвати и на повече оригинални предложения. Както и в предходни
задачи с добре познати стимули - №1 и №6, повечето възприемат въпроса като
изискване да споделят това, което знаят, а не покана да търсят нестандартни
предложения.
Похвати в задача №9: 15: случайно включва в рисунката и обяснява
присъствието на елемента; 16: уподобяване формата на обект; 17: дорисуване.
Таблица 22. Състояние на творческия процес в Е групи (задача №9)
% деца използвали
Ср.ориг.
похватите
в гр.
15
16
17
1
97
80.83%
0.00%
0.00%
0.00%
2
17
14.17% 100.00%
0.00%
0.00% 0.24
3
6
5.00%
0.00% 66.67% 33.33% 1.00
Ср.ориг.на похв.
0.24
1.00
1.00

Гр. Бр.деца %деца

Таблица 23. Състояние на творческия процес в К групи (задача №9)
% деца използвали
Ср.ориг.
похватите
в гр.
15
16
17
1
73
79.35%
0.00%
0.00%
0.00%
2
14
15.22% 100.00%
0.00%
0.00% 0.21
3
5
5.43%
0.00% 80.00% 20.00% 1.00
Ср.ориг.на похв.
0.21
1.00
1.00

Гр. Бр.деца %деца
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Техника №15 показва ниска оритиналност поради това, че много пъти
обяснението за присъствието на елементите на рисунката е формално: “чаша с
точка”. Друг път интегрирането внася неочаквано значение: “стрелка сочи в дупка”.
Похвати №16 и №17 дават висока оригиналност. Това отчасти е поради
рядката им употреба (много малко деца се справят успешно със задачата). Може да
се допусне, че ако повече изследвани бяха включили зададените елементи, някои от
предложенията щях да бъдат сходни. Подобните идеи щяха да снижат степента на
оригиналност.
Към първа група се отнасят деца, които не включват предварително дадените
елементи и не могат да обяснят присъствието им на картината. Голяма част от тях
правят хубави рисунки, но тъй като игнорират стимула, не получават точки по
задачата. В тази група често явление е заличаването на графичните елементи –
изследваните изобразяват обект или ситуация, в която стимулите не се вписват, и те
разрешават проблема като ги омастилят и нарисуват нещо върху тях. Например
нарисувана е човешка фигура. Встрани от нея е вълнообразната линия, която някак
“увисва”. След кратък размисъл детето рисува стебло на дърво, което закрива
елемента. Така получава смислена рисунка, която обаче не отговаря на условието
на задачата.
Във втора група елементите от условието присъстват, но изображението
няма да пострада, ако бъдат отстранени. Децата очевидно не са имали намерение да
включат стимулите в изображението. Обаче, при поискване на отчет какво са
нарисували и каква е ролята и значението на изходните елементи, намират
смислено обяснение. Поради неочакваното включване, понякога се получават
интересни, необичайни, оригинални предложения.
Към трета група се отнасят децата, които интегрират зададените елементи,
използват ги като като готов обект, или ги дорисуват до предмет.
80,83% от Е групите и 79,35% от К групите попадат в група 1. В група 2 са
включени съответно по 14,17% и 15,22%. В група 3 – 5%. Нито едно дете не успява
да интегрира и двата зададени елемента.
Тази задача е сред най-трудните. Въпреки, че в рамките на теста децата вече
са се сблъскали с подобна дейност, за тях бе много трудно да интегрират
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предварително зададеното. Вероятно това е така, тъй като елементите не насочват
направо към определено изображение, а и изследваните не търсят в каква насока да
ги доразвият, не им е известно кактви техники могат да използват за целта.
Като цяло, резултатите от констатиращия експеримент за спецификата на
творческия процес в предучилищна възраст показват, че 5-6-годишните деца са
напълно способни да прилагат разнообразни творчески похвати и да дават
оригинални предложения по задачите, изискващи изявата на дивергентномисловните способности. Трябва да се отбележи обаче, че богатството на
отговорите е плод на усилията на много изследвани, а отделното дете по-рядко
прилага много, разнообразни и с висока степен на оригиналност похвати. Също
така, се установи, че различните дейности са с различна степен на трудност. Като
най-достъпни се очертаха задачи №1, №3, №4, №6 и №8, а като най-трудни –
задачи №2, №5, №7, №9. При първите почти всички деца предлагат отговор, докато
при вторите повечето изследвани не дават предложение и използването на повече
от един похват при тях е рядкост. В почти всички задачи превес имат децата,
прилагащи една техника спрямо тези, които включват повече; похватите с по-висок
установен потенциал за оригиналност се срещат сравнително рядко. Всичко това
означава, че макар за 5-6-годишните да са достъпни творческите похвати,
насочващи към разнообразни и нестандартни отговори, повечето от тях не
реализират пълноценно техния потенциала за постигане на по-високи резултати на
творческите задачи.
Направеният анализ на техниките, които децата използват в креативните
дейности, обслужва изследването на творческия процес. Получените данни следва
да бъдат обединени с резултатите от изучаването на творческата личност.
За творческите характеристики на децата, както и за творческия процес, се
съди по създадените продукти. Представянето по всяка задача се оценява по
показателите: брой, разнообразие, уникалност, подробност, включеност и пълнота
(при разказа). Равнището на изява на креативността се определя от сбора на точките
по посочените показатели за всяка творческа дейност. Или това е общият тестов
бал. Следва да се намери разпределението на децата в Е и К групите според общия
тестов бал.
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На констатиращия експеримент, общият тестов бал варира в границите 0 –
72. Този широк диапазон е причина за голямо разсейване на честотното
разпределение и затруднява обобщаването и анализа на събраните данни. За да се
избегне това, изследваните са разпределени в седем класа по формулата K ≤ 5 lg n,
където n е обема на извадката (Бижков, Краевски, 1999, с. 190).
На базата на честотното разпределение, въз основа на тестовия бал бяха
формирани седем класа, съответно с общ тестов бал: І - 0-10, ІІ - 11-20, ІІІ - 21-30,
ІV - 31-40, V - 41-50, VІ - 51-60, VІІ – над 61.
Графиката на честотното разпределението е камбановидна, като в първите
два класа и в последните два попадат малка част от изследваните, а основната маса
е съсредоточена около ІІІ, ІV и V клас. Оттук като нискокреативни се определят
класове І и ІІ с общ тестов бал до 20 точки, висококреативни са класове VІ и VІІ с
общ тестов бал над 51. На среднокреативно равнище са децата от класове ІІІ, ІV и
V, които образуват три степени: първа (ниска, с бал между 21 и 30), втора (средна, с
бал между 31 и 40), трета (висока, с бал между 41 и 50).
Изчислен е среден успех за всяка от изследваните групи. Той се получава
като се сумира общия тестов бал на всички деца в една група и полученото число се
дели на техния брой. Средният успех на групите варира между 31,15 и 33,30. Освен
него, за настоящето изследване е важно да се установи съотношението между
ниско- средно- и висококреативните деца в групите. То е изразено в честотното
резпределение на участниците в изследването.
Таблица 24. Среден успех по общ тестов бал за изследваните групи
Група Бр. Деца Общо
Е1
27 32.67
Е2
29 31.55
Е3
30 31.50
Е4
34 31.15
К5
23 33.30
К6
22 33.09
К7
24 32.96
К8
23 31.83

Когато се анализират данните за Е и К групите общо, се вижда, че в
разпределението по общ тестов бал между тях няма съществени различия (Фиг. 5 и
Фиг. 6).
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Общо за Е групите 15,83% са на нискокреативно равнище, 8,33% са на
висококреативно равнище. Останалите са на среднокреативно равнище, като пикът
е на неговата ниска (клас ІІІ) към средна степен (клас ІV).
В К групите 11,96% са на нискокреативно равнище, 10,87 са на
висококреативно равнище. 77,17% са на среднокреативно равнище като пикът е на
неговата ниска (клас ІІІ) към средна степен (клас ІV).
Таблица 25. Честотно разпределение на децата в Е групи по общ тестов бал
%деца
60%

Кластър
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ
VІІ

Общ успех
0-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-

Бр. Деца
6
13
37
35
19
6
4

% деца
5.00%
10.83%
30.83%
29.17%
15.83%
5.00%
3.33%

50%
40%
% деца

30%
20%
10%
0%
І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

Фигура 5. Честотно разпределение на децата в Е групи по общ тестов бал

Таблица 26. Честотно разпределение на децата в К групи по общ тестов бал
%деца
60.00%
50.00%

Кластър
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ
VІІ

Общ успех
0-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-

Бр. Деца
4
7
32
27
12
7
3

% деца
4.35%
7.61%
34.78%
29.35%
13.04%
7.61%
3.26%

40.00%
% деца

30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

Фигура 6. Честотно разпределение на децата в К групи по общ тестов бал
Общият тестов бал дава възможност за преценка относно равнището на
креативност, но не съдържа информация за спецификата на всеки клас. Освен
количествените различия между отделните класове (в общия тестов бал), се
наблюдават и качествени специфики. Характеристиката на всеки клас се изразява в
следното: (1) общ тестов бал; (2) дял на всеки от изследваните показатели при
образуването на общия тестов бал (плавност, гъвкавост, оригиналност, подробност,
включване, разказ); (3) разпределение по групи съобразно броя и вида използвани
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похвати в творческите задачи; (4) преобладаващ вид задачи, на които децата от
класа дават отговор; (5) среден брой нерешени задачи на дете от всеки клас.
С други думи класовете, образувани въз основа на общия тестов бал,
кореспондират с групите, обособени според използваните по отделните задачи
похвати. Ето защо в представянето на всеки клас са включени данните от
изследването на творческия процес. Така характеристиката на личността като
ниско-, средно- или висококреативна се опира не само на информацията за
продукцията (дали има много, разнообразни, оригинални, подробни предложения
по различните задачи), но също и на данните за процеса, за пътя по който се достига
до тези предложения (използваните техники).
Таблица 27. Среден брой нерешени задачи на дете по класове
Клас
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ
VІІ

Е-Групи К-Групи
7.17
7.00
5.77
5.71
2.97
3.16
2.23
2.41
2.21
2.17
2.00
2.00
1.75
2.00

С оглед откроилите се особености на класовете, за всеки от тях е изчислена
средната стойност на показателите за оценка на творческата личност – плавност,
гъвкавост, оригиналност, подробност, включване, разказ. Средната стойност на
показателя се получава като се сумират точките на всички деца от един клас по
дадения показател и полученото число се дели на броя деца в класа. Средните
стойности на показателите са дадени в таблиците по-долу за всички Е и К групи по
класове.
Таблица 28. Средни стойности по показател плавност за Е и К групи по
класове
Клас

Е1
1
2
3
4
5
6
7

Е2
2.00
8.50
13.22
17.50
21.75
24.50
31.00

Е3
1.00
8.25
13.57
17.22
20.80
26.00
21.00

Е4
5.00
7.50
13.00
18.38
21.20
26.00
28.00

К5
3.00
7.67
13.73
17.20
23.20
23.50
29.00

К6
3.00
8.50
14.00
17.33
23.33
27.50
33.00

К7
4.00
8.00
15.38
18.17
22.50
25.00
29.00

К8
5.00
8.50
14.00
18.00
20.33
25.50
29.00

1.00
10.50
14.25
18.00
26.00
24.50
0.00

Е групи К групи
2.50
3.25
7.92
9.00
13.38
14.41
17.54
17.89
21.74
22.75
24.67
25.71
27.25
30.33
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Таблица 29. Средни стойности по показател гъвкавост за Е и К групи по
класове
Клас

Е1
1
2
3
4
5
6
7

Е2
1.00
5.50
8.89
12.25
15.25
19.50
19.00

Е3
1.00
7.25
10.29
12.89
14.40
20.00
17.00

Е4
4.00
6.00
10.00
12.63
15.80
21.00
18.00

Група
К5
2.50
5.33
9.55
12.60
14.80
20.00
20.00

К6
1.00
6.00
9.25
12.50
16.67
19.50
28.00

К7
3.00
3.00
8.88
11.83
15.50
18.00
23.00

К8
4.00
5.50
10.00
12.14
14.67
18.00
22.00

1.00
6.50
9.50
12.25
16.50
18.00
0.00

Е групи К групи
2.00
2.25
6.15
5.57
9.65
9.41
12.60
12.19
15.05
15.75
20.00
18.43
18.50
24.33

Таблица 30. Средни стойности по показател оригиналност за Е и К групи по
класове
Клас

Е1
1
2
3
4
5
6
7

Е2
0.00
0.00
1.11
2.38
2.25
6.00
9.00

Е3
0.00
0.50
1.71
2.67
4.00
4.00
11.00

Е4
0.00
0.25
1.30
2.38
3.40
6.00
8.00

Група
К5
0.00
0.33
1.09
2.30
3.20
5.00
8.00

К6
0.00
0.00
1.00
2.17
3.33
4.50
7.00

К7
0.00
0.00
0.88
2.33
4.00
6.00
9.00

К8
0.00
0.00
1.13
3.00
3.33
6.50
7.00

0.00
0.00
1.38
2.25
3.00
7.00
0.00

Е групи К групи
0.00
0.00
0.31
0.00
1.27
1.09
2.43
2.44
3.26
3.50
5.33
6.00
9.00
7.67

Таблица 31. Средни стойности по показател подробност за Е и К групи по
класове
Клас

Е1
1
2
3
4
5
6
7

Е2
0.00
0.00
0.44
0.63
1.25
4.00
1.00

Е3
0.00
0.00
0.00
1.11
2.80
1.00
6.00

Е4
0.00
0.00
0.40
0.63
2.00
3.00
5.00

Група
К5
0.00
0.33
0.45
0.40
0.80
1.50
1.00

К6
0.00
0.00
0.38
0.50
0.67
1.50
0.00

К7
0.00
0.00
0.25
0.67
0.75
2.00
2.00

К8
0.00
0.00
0.38
0.29
0.67
1.50
1.00

0.00
0.00
0.25
1.00
1.00
4.00
0.00

Е групи К групи
0.00
0.00
0.08
0.00
0.35
0.31
0.69
0.63
1.74
0.75
2.50
2.29
3.25
1.00

Таблица 32. Средни стойности по показател включване за Е и К групи по
класове
Клас

Е1
1
2
3
4
5
6
7

Е2
0.00
0.00
0.33
1.38
1.50
2.50
5.00

Е3
0.00
0.50
0.86
1.11
1.40
2.00
4.00

Е4
0.00
0.50
0.50
0.75
1.60
1.00
2.00

Група
К5
0.00
0.33
0.45
0.90
1.00
1.50
3.00

К6
0.00
0.00
0.63
1.33
1.33
2.00
1.00

К7
0.00
0.00
0.13
1.00
1.00
1.00
2.00

К8
0.00
0.00
0.25
1.14
2.00
2.50
1.00

0.00
0.00
0.63
1.00
0.00
1.50
0.00

Е групи К групи
0.00
0.00
0.38
0.00
0.51
0.41
1.03
1.11
1.37
1.17
1.83
1.86
3.50
1.33
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Таблица 33. Средни стойности по показател разказ за Е и К групи по класове
Клас

Е1
1
2
3
4
5
6
7

Е2
0.00
0.00
0.22
0.63
1.25
1.50
1.00

Е3

Група
К5
0.00
0.00
0.18
0.60
0.80
1.00
1.00

Е4

0.00
0.25
0.29
0.56
0.80
1.00
3.00

0.00
0.00
0.10
0.63
0.80
1.00
0.00

К6
0.00
0.00
0.38
0.50
1.67
0.00
2.00

К7
0.00
0.00
0.13
0.83
0.75
0.00
1.00

К8
0.00
0.00
0.13
0.86
1.00
1.50
2.00

0.00
0.00
0.50
0.38
0.00
1.00
0.00

Е групи К групи
0.00
0.00
0.08
0.00
0.19
0.28
0.60
0.63
0.89
0.92
1.17
0.71
1.25
1.67

Средните стойности на показателите на творческата личност по класове са
представени графично по-долу.
Фигура 7. Средни стойности на показателите на творческата личност по
класове (Е групи)
30.00
25.00
Плавност
20.00

Гъвкавост
Оригиналност

15.00

Подробност
Включване

10.00

Разказ
5.00
0.00
1

2

3

4

5

6

7

Фигура 8. Средни стойности на показателите на творческата личност по
класове (К групи)
35.00
30.00
Плавност

25.00

Гъвкавост
20.00

Оригиналност

15.00

Подробност
Включване

10.00

Разказ

5.00
0.00
1

2

3

4

5

6

7
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С цел анализиране характеристиките на класовете са представени
обединените данни от разпределението по общ тестов бал и разпределението по
групи за всяка тестова задача съобразно броя и вида на използваните похвати
(Таблици №34 и №35). По такъв начин се получават процентно изразени стойности
за децата в класа, които използват 0, 1 или 2 и повече техники в различните
дейности (съответно попадат в група 1, група 2 или група 3). Благодарение на
представените данни могат да се проследят характерните особености на всеки клас.
Децата от клас І не разбират естеството на по-голямата част от задачите, или
не могат да се справят с тях. Някои тях не отговарят на нито една задача. На дете се
падат средно по 7 нерешени задачи, или две решени. Изследваните с бал до 10
дават предложения само по задачите, в които стимулът им е добре познат: №1 –
асоцииране; №3 – перцептивно реорганизиране на визуални форми; №6 –
многостранна употреба на познат предмет; №8 – възприятно реорганизиране на
звук. Децата от класа, които дават предложения по тези задачи, попадат в група 2,
т.е. използват само един похват. При разглеждане особеностите на тази група в
посочените задачи бе установено, че в нея се прилагат най-често срещаните
техники, към които насочва съдържанието на самата задача и които са с много
ниска степен на оригиналност. Поради това уникални отговори липсват.
Тъй като нито едно дете не предлага идея по задачи №2 и №9 – дорисуване и
№7 – разказ, в този клас показателите включване и разказ са със стойности 0.
Показателите плавност и гъвкавост са близки по стойности, защото повечето деца
дават едно предложение, т.е. колкото идеи, толкова категории
Децата с общ тестов бал от 11 до 20 (клас ІІ) също се затрудняват и не дават
отговори по задачи №2, №5, №7, №9. Появяват се отговори по №4, като малкото
изследвани, даващи предложения по нея, попадат в група 2. По задачи №1, №3, №6,
№8 повечето от тях дават отговор (за разлика от клас І, където повечето или
половината не дават), използвайки един похват, т.е. също са включени в група 2.
Малка част прилагат две и повече техники. От разпределението по групи според
похвати е известно, че децата от клас ІІ почти винаги експлоатират само една
насока на мислене, най-очевидната, което води до ниска гъвкавост и ниска (или
липса на) оригиналност. Това означава, че отговорите на децата с бал между 11 и 20
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не се отличават качествено от на тези с бал до 10. Промените са само количествени
– по-високият тестов бал в сравнение с клас І е резултат от реакцията на повече
задачи – средно 5,7 нерешени на дете, и от лекото повишаване на плавността.
Задачите за дообработване и тези с по-необичайно съдържание не са решени от
нито едно дете.
В клас ІІІ настъпват както количествени, така и качествени изменения в
отговорите. Общият тестов бал все още е сравнително нисък, но децата дават
предложения и по деветте творчески задачи. И тук най-достъпни са дейностите с
обичайно съдърание - №1, №3, №6, №8. Единици са случаите, когато няма решение
по тях, увеличава се броят изследвани, които използват два и повече похвата в тях.
Значителен напредък има по задача №4 – докато в предходните класове по нея
почти нямаше предложения, тук рядко има деца, които да не отговарят. От друга
страна, обаче, според използваните техники по-голямата част дават еднообразни и
ниско оригинални отговори (група 2). Запазва се висок процент деца, които не дават
решение по задачи №2 и №9 (включване, дообработване). Сред тези, които го
правят, преобладава случайното, а не преднамерено интегриране на стимула (група
2). Също така повече от половината деца в класа не се справят със задачи №5
(усъвършенстване) и №7 (разказ). При задача №5 едва около 5% попадат в група 2,
а при задача №7 немалка част (около 30%) - в група 3. Спада средният брой
нерешени задачи. Във връзка с увеличаването обхвата група 3, респ. използват се
повече, по-разнообразни и с по-висока степен на оригиналност похвати, в клас ІІІ
наред с повишаване на плавността, се повишават също гъвкавостта и
оригиналността. Тук вече се проявяват и показателите подробност, включване и
разказ, макар и с ниски стойности.
В клас ІV промените в отговорите на децата спрямо клас ІІІ са най-вече
количествени. По задачите, които в предходните класове бяха най-достъпни (№1,
№3, №6, №8), няма случаи без отговор. Увеличават се изследваните, които
използват два и повече похвата по тях. Няма деца, които да не дадат предложение
по задача №4, но и тук болшинството попадат в група 2, където се използва един,
ниско оригинален похват. В този клас повече от половината деца не се справят със
задачи №2, №7, №9. При решилите задачи №2 и №7 преобладават тези, които
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интегрират стимула преднамерено, докато при №9 доминира случайното
включване. Голям процент деца попадат в група 1 по задача №5 и около 18-20% - в
група 3. Намалява средният брой нерешени задачи спрямо предходния клас. Както
и при децата с бал до 30, най-голям ръст има по показател плавност, следван от
гъвкавост. Увеличава се ръсът по останалите показатели.
Характерните особености на децата с бал между 31 и 40 се наблюдават също
и в клас V, но тук те са по-силно изразени. Всички изследвани се справят със задачи
№1, №3, №4, №6, №8. При това голяма част от тях използват два и повече похвата.
Все още много деца не дават отговори по задачи №2, №5, №7, №9. От решилите
задача №2 по-голямата част преднамерено включват стимула, докато при задачи
№7 и №9 повечето не го итегрират. Намалява средният брой нерешени задачи. В
общият ръст се запазва водещо място на плавността, следвана от гъвкавостта и
останалите показатели.
При клас VІ продължава изместването към по-висока група според
използваните похвати по всяка задача. Намалява средният брой нерешени задачи.
По задачи №2, №5, №7 и №9 се запазва голям процент изследвани, които попадат в
група 1. И тук, както в предходните класове най-силно (с две и повече техники) е
представянето по задачи №1, №31 №4, №6, №8. Това, което в най-голяма степен
отличава калс VІ от предходните е промяната в съотношението на ръста по
показатели – осезаемо нараства оригиналността.
Промените в клас VІ спрямо предходните се усилват в най-креативния клас
VІІ. По отношение на разпределението по групи според използваните похвати няма
големи различия с клас VІ. От гледна точка разнообразието на техниките, децата се
справят по-добре при задачите с обичайно съдържание и по-слабо при тези, които
изискват интегриране на стимула и неговата промяна. Тук се усилва установената в
предходния клас разлика в ръста по показателите – стъпката на нарастване на
тестовия бал между класовете е 10, но до клас V стръмно расте плавността,
следвана от гъвкавостта, а при клас VІ и още повече при VІІ, най-много се
увеличава оригиналността.
Образуваните класове според общия тестов бал и разкриването на техните
характерни особености дава възможност за изясняване причините за разликите в
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състоянието на децата, намиращи се на ниско-, средно- и висококреативно
равнище. Причините могат да се открият в това, което затруднява изследваните от
всеки клас, и което е преодоляно от тези в по-горния спрямо него.
Децата от класове І и ІІ – ниско креативно равнище, дават отговори само по
определени задачи. Това са дейностите, които не изискват непременно ново
построение (творческо решение). Тези задачи съдържат обичаен стимул и при тях
решение може да бъде това, което детето вече знае за обекта. И действително
отговорите на изследваните лица съдържат обичайния кръг идеи във връзка с
представените стимули. Въпреки, че съдържанието на разглежданите задачи е от
най-близкото на детето обкръжение, следователно му е познато и достъпно, голям
процент от класове І и ІІ не се справят, а в случаите, когато го правят, дават един до
два отговора. Очевидно е, че тези деца се затрудняват да извлекат от паметта си
нужната информация и да я изложат – словесно или визуално. И доколкото
изобразяването е по-достъпно от вербалното формулиране, децата с бал до 20
показват най-висок успех по задача №3. Липсата на достатъчно опит в откриването
и споделянето на релевантна на стимула информация обяснява и отсътствието на
нестандартни предложения, а също и на отговори по задачите с по-необичайно
съдържание, които изискват ново построение. Защото творчеството не възниква от
нищото, а се опира на преработка на вече известното. И ако детето се затруднява да
актуализира и възпроизведе наличната информация, то няма база, която да
надгражда и модифицира за намиране на ново, неизвестно до момента
предложение.
Този проблем вече е преодолян от децата в клас ІІІ (среднокреативно
равнище). И тъй като умението да споделят това, което знаят е новопридобито, при
задаване на творческа задача те се насочват най-вече към споделяне на това, което
знаят, към даването на “верните отговори”. Тук по задачите с обичаен стимул
представянето е най-силно – децата нямат нагласата да предлагат новаторски
решения преди да покажат какво са научили. Необичайното съдържание често ги
стъписва – задават им се въпроси, чиито отговори са неизвестни, няма ги в опита.
Но изследваните на този етап вече имат интуитивно познание за начините да се
намери ново предложение. И в моменти на озарение ги прилагат. Така в клас ІІІ се
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появяват отговори по всяка от поставените задачи. Те се увеличават в класове ІV и
V. При тях има най-голям ръст по броя отговори (плавност), но децата използват
все повече и по-разнообразни техники по всяка от задачите (изместват се към групи
2 и 3) и оттук се повишават гъвкавостта и оригиналността.
Изследваните, попадащи в класове VІ и VІІ се отнасят към висококреативно
равнище. При тях няма голям ръст по показател плавност. Установено е, че децата
за разлика от възрастните не са склонни да дават предложения до безкрай. (J.
Morgan ІІІ, J. Sawyers, R. Milgram, 1988). Затова плавността стига до своя предел и
спира да се покачва. Висококреативните се отличават с това, че споделянето на
наличната за стимула информация вече не е предизвикателство и приоритет за тях.
Те изреждат на един дъх няколко обичайни, общоизвестни идеи и се насочват към
търсенето на нови насоки на мисълта; стремят се да използват разнообразни,
нестандартни похвати. В резултат на това увеличението на общия тестов бал е
свързано с голям ръст в оригиналността. За творчеството са важни всички
изследвни способности, но водеща е оригиналността, която е определяща при
самото дефиниране на понятието. И тъй като класове VІ и VІІ не само
превъзхождат предходните по общ тестов бал, а и оригиналността при тях е
значително по-висока, те се определят като висококреативни. По всяка от задачите,
които представляват трудност в предходните класове, и при висококреативните има
немалък процент несправили се. Те постигат високия си бал благодарение на много
добро справяне с едни задачи, като в същото време не се сещат как да подходят към
други.
Установеното състояние на детската креативност в изследваните групи
показва, че има необходимост от провеждане на стимулиращи въздействия, като
същевременно са налице необходимите за това предпоставки.
По-голямата част от 5-6-годишните не изпитват трудности да актуализират и
възпроизведат знанията си във връзка със стимулите в творческите задачи (попадат
в клас ІІІ и нагоре). Това е първото важно услвие за творчество – наличието на
информационна база, която да стане и отправна точка към новаторство по пътя на
разнообразни модификации и трансформации. Също така се установи, че на 5-6годишните като цяло са известни голям брой творчески похвати, част от които с
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висок потенциал за достигане до оригинални идеи. Но в това разнообразие от
способи за решение, болшинството от децата в преобладаващата част от задачите
предлагат общоприетите идеи и дават най-често срещаните отговори. Тези
резултати потвърждават изходните постановки и се обясняват с това, че детето в
предучилищна възраст принципно е способно да мисли гъвкаво и оригинално, но
тъй като не изхожда съзнателно от творческите техники и не ги използва
целенасочено, то разчита на интуицията си. Като резултат достигането до
разнообразни и уникални идеи е спорадично. Така например, неосъзнавайки
похватите за промяна на даден предмет, едно дете не можа да се досети за отговор
по задача №5. В същото време случайно хрумване за възможна трансформация го
доведе до нестандартен отговор на следващата задача за многостранна употреба:
“книгата да се направи на тетрадка и да се напише писмо”. Може да се допусне, че
ако детето изхождаше съзнателно от похвата (да се използва материала на
предмета), щеше да го приложи и в предходната задача. Но разчитайки само на
интуицията, то е ограничено в творческото си търсене.
Една малка част висококреативни деца успяват да подходят иновативно към
повече задачи (класове VІ и VІІ). А творческия потенциал на преобладаващата част
(среднокреативните класове ІІІ, VІ, V) остава до голяма степен нереализиран.
Възможности за подпомагане творческите им изяви се съдържат в запознаването с
похватите, които насочват към многообразни и нестандартни решения в
творческите задачи. Допуска се, че този начин на работа ще даде отражение върху
проявата на креативността. И тъй като в преобразуващото въздействие са заложени
аналогичните на творческите похвати хумористични техники, е необходимо да се
проучат възможностите на децата за разбиране и създаване на хумор.
1.2. Входно равнище на детското чувство за хумор
В края на всяка сесия от тестирането на креативността бе проведено
изследване върху видовете хумор, които децата оценяват като смешени, а също и на
възможностите им за създаване на хумор. Целта бе да се получи информация за
това дали предвидените за преобразуващия експеримент хумористични занимания
са достъпни и интересни за 5-6-годишните. Изследването също така е насочено към
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получаване на информация за особеностите на детското чувство за хумор, неговото
развитие и най-вече връзката му с креативността.
Тестирането на видовете хумор, които децата оценяват като смешни, бе
осъществено в края на първата сесия от теста за творчески способности. В
процедурата се включваха едновременно по три деца, тъй като на пилотното
изследване бе установено, че в групата реакцията е по-силна и спонтанна,
отколкото при работа с отделното дете. На изследваните бяха представяни смешни
стимули, които могат да бъдат отнесени към следните категории: небивалици –
абсурдна ситуация (стимул №1); комичен външен вид (стимул №2); небивалици –
несъществуващи предмети (стимул №3); анекдот (стимул №4) (Вж. Приложение №
4, с. 22 – 25). Оценката от тестирането бе направена по показателите, посочени в
Глава 3. Данните от изследването са представени в Таблица 36.
Таблица 36 а. Преобладавщ обект на детския смях∗
Е1
Ранжировка
0
1
2
Реакция
0
1
2
Разбиране
Не
Да

Е2

Е3

Небивалици-абсурд
Е4
К5

К6

К7

К8

7.41%
18.52%
74.07%

6.90%
20.69%
72.41%

10.00%
20.00%
70.00%

5.88%
20.59%
73.53%

4.35%
21.74%
73.91%

4.55%
18.18%
77.27%

8.33%
20.83%
70.83%

4.35%
17.39%
78.26%

14.81%
37.04%
48.15%

13.79%
51.72%
34.48%

16.67%
43.33%
40.00%

14.71%
44.12%
41.18%

13.04%
47.83%
39.13%

13.64%
45.45%
40.91%

16.67%
37.50%
45.83%

4.35%
52.17%
43.48%

7.41%
92.59%

6.90%
93.10%

10.00%
90.00%

8.82%
91.18%

8.70%
91.30%

4.55%
95.45%

8.33%
91.67%

4.35%
95.65%

Таблица 36 б. Преобладавщ обект на детския смях
Е1
Ранжировка
0
1
2
Реакция
0
1
2
Разбиране
Не
Да

∗

Е2

Е3

Външен вид
Е4
К5

К6

К7

К8

0.00%
18.52%
81.48%

3.45%
17.24%
79.31%

0.00%
20.00%
80.00%

0.00%
17.65%
82.35%

0.00%
21.74%
78.26%

0.00%
18.18%
81.82%

4.17%
16.67%
79.17%

0.00%
17.39%
82.61%

0.00%
3.70%
96.30%

3.45%
3.45%
93.10%

0.00%
6.67%
93.33%

0.00%
2.94%
97.06%

0.00%
4.35%
95.65%

0.00%
4.55%
95.45%

4.17%
4.17%
91.67%

0.00%
8.70%
91.30%

0.00%
100.00%

3.45%
96.55%

0.00%
100.00%

0.00%
100.00%

0.00%
100.00%

0.00%
100.00%

4.17%
95.83%

4.35%
95.65%

Легенда: Степени на показател “ранжировка”: 0 – не е смешно; 1 – малко смешно; 2 – много смешно. Степени
на показател “реакция”: 0 – липса на реакция; 1 – усмивка; 2 – смях. Степени на показател “разбиране”: не – не
дава смислено обяснениие за причините за смях; да – аргументира защо оценява стимула като смешен.
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Таблица 36 в. Преобладавщ обект на детския смях
Е1
Ранжировка
0
1
2
Реакция
0
1
2
Разбиране
Не
Да

Е2

Небивалици-несъществуващи предмети
Е3
Е4
К5
К6

К7

К8

29.63%
40.74%
29.63%

31.03%
41.38%
27.59%

30.00%
36.67%
33.33%

32.35%
35.29%
32.35%

30.43%
39.13%
30.43%

31.82%
36.36%
31.82%

33.33%
33.33%
33.33%

34.78%
34.78%
30.43%

40.74%
48.15%
11.11%

37.93%
51.72%
10.34%

40.00%
46.67%
13.33%

38.24%
50.00%
11.76%

39.13%
52.17%
8.70%

40.91%
50.00%
9.09%

37.50%
45.83%
8.33%

39.13%
47.83%
13.04%

29.63%
70.37%

31.03%
68.97%

30.00%
70.00%

32.35%
67.65%

30.43%
69.57%

31.82%
68.18%

33.33%
66.67%

34.78%
65.22%

Таблица 36 г. Преобладавщ обект на детския смях
Е1
Ранжировка
0
1
2
Реакция
0
1
2
Разбиране
Не
Да

Е2

Анекдот
Е4

Е3

К5

К6

К7

К8

51.85%
33.33%
14.81%

51.72%
34.48%
13.79%

53.33%
30.00%
16.67%

50.00%
32.35%
17.65%

52.17%
34.78%
13.04%

54.55%
31.82%
13.64%

54.17%
29.17%
16.67%

52.17%
34.78%
13.04%

92.59%
0.00%
7.41%

89.66%
0.00%
10.34%

90.00%
3.33%
6.67%

91.18%
0.00%
8.82%

91.30%
4.35%
4.35%

95.45%
0.00%
4.55%

91.67%
8.33%
0.00%

86.96%
8.70%
4.35%

96.30%
3.70%

100.00%
0.00%

93.33%
6.67%

97.06%
2.94%

100.00%
0.00%

100.00%
0.00%

91.67%
8.33%

95.65%
4.35%

Степента, в която има разминавания между стойностите по показателите
“ранжировка”, “реакция” и “разбиране”, показва доколко даденият вид хумор
съответства на нивото на развитие на детското чувство за хумор.
Най-атрактивен и лесен за разбиране е комичният външен вид – по всеки от
показателите групите дават сходни стойности. Почти всички го сочат като много
смешен, оценката е съпроводена с най-високата степен на реакция и с обяснение за
причините за смеха: “човекът има смешни уши”, “има пъпки – нещо го е ухапало”.
Също така голям процент деца (около 70%) оценяват небивалиците-абсурд като
много смешни. Но тук се появява разминаване между оценката и реакцията, защото
в действителност се смеят 34%-48%, а 37%-51% само се усмихват; до 16% не
реагират. Както и при предходния стимул, почти всички изследвани разбират
хумора и могат да обяснят защо им е смешно: «защото рибите нямат крака», «заек с
клюн», «прасе язди риба», «детето им ръкавици на краката». Може да се
предположи, че и двата вида хумор са еднакво достъпни за децата след като ги
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оценяват и разбират. Но комичният външен вид е по-привлекателен и затова
предизвиква по-силна реакция.
При небивалиците-несъществуващи предмети се увеличават децата, които
твърдят, че стимулът е “малко смешен” или “не е смешен”. Като процентно
изражение оценките се разпределят равномерно по трите степени с лек превес
върху средната. Промяната на оценката е свързана и с промяна в реакциите.
Изследваните се концентрират около степен две – усмивка (45% - 50%). Останалите
се разпределят между степен едно – липса на реакция и степен две – смях. По
паказател “разбиране” няма големи разлики спрямо предходните стимули: децата,
които оценяват примерите като смешни умеят да обяснят защо: «Колата има
метла», «Лодка-кучешка колиба».
При анекдота има силно разминаване в стойностите по различните
показатели. Около половината деца казват, че стимулът не е смешен, до 34%
твърдят, че той е малко смешен и до 17%, че е много смешен. Тези твърдения не са
в съответствие със стойностите по показател “реакция към стимула” – около 90%
не реагират изобщо. Реакцията на останалите (в различните групи варира между 3%
и 8%), които се усмихват или се смеят, е подпомогната от съпътстващата анекдота
илюстрация. Те започават да се смеят след като спрат вниманието си на нея. Но
тези деца не могат да дадат смислено обяснение за хумора: «Смешно е, защото
кучето е жълто», «защото бълхите са по-големи от кучето». Предварителните
очаквания бяха, че нагласата на изследваните да чуят или видят нещо смешно, ще
благоприятства реакция, като смях ще настъпи дори и стимулите да не са им
смешни. Може би нагласата наистина благоприятства отговора, но в случай, че
хуморът съответства на интелектуалното ниво на детето. В противен случай (както
е с анекдота) изследваните показват липса на склонност да се смеят, за да оправдаят
очакванията на този, който им представя хумор. Вероятно само оценката, която
дават, е повлияна от твърдението на водещия, че ще разкаже нещо смешно.
Може да се направи заключението, че от четирите представени на децата
категории, три съответстват на степента на развитие на чувстовото за хумор в
разглежданата възраст. Това са небивалиците-абсурдна ситуация, външният
комизъм и небивалиците-несъществуващи предмети. Всички те са обозначени като
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“много смешни” и децата могат да аргументират оценката си за тях. Оттук тези
видове също се определят като достъпни за 5-6-годишните. Тъй като повече от
половината изследвани оценяват анекдота като не-смешен, при около 90% липсва
реакция и 91%-100% не могат да разберат хумора в него, се приема, че този вид все
още е голямо интелектуално предизвикателство за децата.
Изследавнето на възможностите за създаване на хумор бе осъществено в
края на втората сесия за тестиране на творческите способности. Децата бяха
помолени, индивидуално, да разкажат или нарисуват нещо смешно.
Съобразно приетата в теоретичната част класификация на смешното на две
основни категории – комично и остроумие, и техните подвидове, отговорите бяха
обособени в следните седем групи (Вж. Приложение №6, с. 45 – 46):
Безсмислени («Човече, смешно, защото си измислило да направи нещо, но не
го направило защото майката спала”; “Смешна къща”; “Имало две гарги. Едната
казала на другата: “Ама, каква си грозна!” и другата паднала на земята”; “Легло с
възглавница”; “Човек с брада и коса”; “Змия”)
Радостни, весели за децата събития (“Дете се смее”, “Боби се гъделичка”,
“Смешен палячо”)
Трагико-комични («Имало два балона – мъж и жена. Първо умрял единия,
после умрял и другия»; «Палячо го блъскат коли»;)
Комични
Външен вид («Аз съм виждала на морето мъж с цици, а пък момичето –
няма!»; «Мацета се къпят голи в морето»; «Човек с едно ухо»; «Баба Цоцолана»;
«Изкривен джип»;)
Неблагополучие («Една морска краставица отишла на хотел и като се качвала
на стъпалата и си ударила тиквата»; «Едно дете върви накриво и се блъска в
дърво»; «Един палячо се качил на едно въже и кара на една гума колело и паднал на
земята и си ударил ръката и пийнал малко вода и се прибрал»; «Една кола се блъска
в снежния човек»)
Клозетен хумор («Баба преди се наака и се нааква и напикава по лицето»;
«Крака умирисани»; «На един му текат ей тъй /показва/ сополи»; «Дете си
повърнало супата»)
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Несъответствия без комизъм (остроумие) ( «Имам двеста уши. Те са в
косата ми и не се виждат»; «Вместо камиона да носи колата – обратното»; «Кола да
има на тавана гуми и човече»; «Къща с уши и много големи тухли»; «Кучетабуретка»)
На базата на типовете отговори, децата могат да бъдат разделени условно в
няколко групи.
Изследваните, включени в първа група не се сещат за нищо, когато са
помолени да разкажат или нарисуват нещо смешно. Част от тях се смеят на някои
задачи от теста за креативност или дават хумористични отговори, а също и
спонтанно създават хумор по време на теста. Това означава, че те в никакъв случай
не са лишени от чувство за хумор. По-скоро тези деца споделят на глас това, което
им хрумва спонтанно и не са способни, или се затрудняват, целенасочено на търсят
хумористичното. Разбира се, продуцирането на смешното е силно зависимо от
средата и наличието на весела атмосфера. Приема се, че в настоящия случай не това
е причината за липса на отговор, тъй като, както вече бе посочено, децата се
чувстват комфортно по време на изследването, смеят се спонтанно, изразяват
желание да дойдат отново, което свидетелства за това, че са създадени подходящи,
насърчаващи творчество и хумор условия.
Втора група обхваща децата, които рисуват или казват неща, асоциирани в
детското светоусещане като весели. Най-честите отговори тук са «усмихнато дете»,
палячовци, смешници, дресирани животни. Тези деца също все още не използват
съзнателно техниките за смешното, нито умеят да предадат по смешен начин
хумористична сцена или събитие. Те изразяват общата идея и контекста, в който у
тях настъпва весело настроение, но не могат да пресъздадат най-съществения
момент в хумора, благодарение на който той се разбира и чувства като смешен.
Самите деца също са сериозни докато разказват за «смешките».
Към трета група се отнасят изследваните, които започват да рисуват или
разказват нещо «смешно», но се оказва, че то е безмислица. Най-често те рисуват
«смешна къща» или «смешен човек», но не могат да обаснят защо изображението е
смешно, нито дават някакви индикации, че го оценяват като такова. Също както и в
група 1, някои деца се смеят по време на теста за креативност или дават
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хумористични отговори на творческите задачи. Предполага се, че и тук поради
непознаване техниките на хумора, изследваните разчитат само на интуицията си,
която не винаги е от полза. Но те разбират, че смешното представлява отклонение
от обичайното положение на нещата и понякога се опитват да намерят в
изобразеното някаква деформация. Например, на въпроса: “Защо рисунката е
смешна?” детето отговаря: “Защото пушекът от комина е много дълъг”, “Защото
колата е много голяма”. Похватът, в дадения случай преувеличение, е осъзнат след
приключване на процеса на изобразяване, научаваме за него от устните обяснения
на детето. И тъй като хумористичната техника де факто не е приложена при
създаване на рисунката, тя не е смешна. Но словесното формулиране на
хумористичен похват е индикатор за това, че детето вече започва да осъзнава
начините за създаване на нещо смешно и това му открива възможността съвсем
скоро да ги използва целенасочено, вместо да разчита единствено на интуицията си.
В четвърта група са включени деца, които създават хумор използвайки
някоя от известните им за целта техники, но вместо да подчинят историята или
рисунката си на замисъла, те се увличат по една сюжетна линия, която ги отвежда
отвъд пределите на комичното, в сферата на трагичното. Първоначално започват да
обрисуват някакво «смешно» неблагополучие; в последствие историята завършва с
фатален край. В такива случаи водещият процедурата пита: »Но това смешно ли е?
Не е ли тъжно /или страшно/?». Някои деца се смущават и казват, че не е смешно и
изглеждат много учудени как от смешката се е стигнало до тук. Едно дете реши да
се коригира, като дообработи рисунката, за да стане все пак смешна: Водещият:
«Каква смешка си нарисувала?» Детето: «Камион блъска момиченце». Водещият:
«Това смешно ли е? Не е ли тъжно?» Детето отново започва да рисува и след
като приключва казва: «Ето. Нарисувах и едно цвете, за да е смешно».
Много от изследваните, които дават трагико-комични отговори, казват, че
може за някого да изглежда страшно или тъжно, но на тях им е смешно. Има и
такива, които се разколебават, но все пак решават, че е смешно: Водещият: «Каква
смешка нарисува?» Детето: «Бебе плаче.» Водещият: «Това смешно ли е?»
Детето (замисля се): «Малко. Аз се смея.» Някои изследвани се аргументират с
това, че изобразеното или разказаното не е истина, че е «на уж» и затова е смешно.
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На въпроса дали ако събитието беше истина щеше да е смешно, те не са
категорични в отрицанието.
Децата от пета група използват един или повече от следните видове хумор:
комичен външен вид, неблагополучие, клозетен хумор, остроумие. Отговорите се
оценяват като комични не от гледна точка критериите на възрастните, а според това
дали детето може да даде смислено обяснение защо произведението е смешно
(представлява някакъв вид отклонение от нормата) и дали самото то реагира на
хумора (усмивка, смях). Децата от тази група без никакви затруднения и с
готовност се заемат със задачата да покажат нещо смешно. Правят това с явно
удоволствие и без да бъдат подканвани разказват какво рисуват. Много деца
продължават да измислят и рисуват смешки докато запълнят цялото пространство
на листа.
Няма съществени различия в разпределението на децата по групи между Е и
К групи (Таблица №37). Сравнително малко са изследваните, които не могат да се
сетят за нещо смешно. Също така единици са тези, които вместо хумор разказват
за/изобразят събития, асоциирани с хумор или весело настроение (група 2). 17% 27% не прилагат хумористични техники и получават обикновени рисунки, които
наричат “смешни”. Най-голяма част от децата попадат в група 4, тъй като
прекрачват границата между комичното и трагичното. 26% - 30% постигат смешно
отклонение, използвайки хумористични техники.
Таблица 37. Разпределение на децата, според типовете отговори на задачата за
създаване на хумор
Група

Е1
1
2
3
4
5

Е2
7.41%
7.41%
22.22%
33.33%
29.63%

Е3
10.34%
6.90%
27.59%
27.59%
27.59%

Е4
6.67%
10.00%
23.33%
33.33%
26.67%

К5
11.76%
5.88%
17.65%
35.29%
29.41%

К6
8.70%
4.35%
26.09%
30.43%
30.43%

К7
9.09%
9.09%
22.73%
31.82%
27.27%

К8
4.17%
8.33%
20.83%
37.50%
29.17%

13.04%
0.00%
26.09%
30.43%
30.43%

Техниките, използвани от децата за измисляне на смешки са описани в Приложение
№7 (с. 47). Честотата на употребата им е представена в Таблица 38.
Ако хумористичните техники, които изследваните използват, бъдат условно
разделени на креативни (свързани с промяна, трансформация по някакъв начин на
познатия ни свят) и некреативни (разкриващи съществуващи или известни
отклонения от нормалното положение на нещата), детският хумор може да се
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определи като ниско креативен. От таблицата се вижда, че изследваните лица
представят примери за отклонения, които са срещали в заобикалящия ги свят –
неблагоприятни ситуации, неприлични теми, деформации във външия вид. В редки
случаи децата използват техниките, които могат да доведат до ново построение (№5
- №12).
Таблица 38. Хумористични техники, използвани от децата
Група
E1
E2
E3
E4

1
62.50%
71.43%
62.50%
50.00%

2
50.00%
42.86%
37.50%
40.00%

3
25.00%
28.57%
37.50%
30.00%

4
25.00%
14.29%
12.50%
20.00%

5
12.50%
0.00%
0.00%
0.00%

Техника
6
7
12.50% 0.00%
14.29% 14.29%
0.00% 12.50%
0.00% 10.00%

8
0.00%
0.00%
12.50%
10.00%

9
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

10
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

11
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

12
12.50%
0.00%
0.00%
10.00%

Група
К5
К6
К7
К8

1
57.14%
66.67%
57.14%
57.14%

2
57.14%
33.33%
28.57%
28.57%

3
42.86%
33.33%
42.86%
28.57%

4
28.57%
16.67%
14.29%
28.57%

5
0.00%
0.00%
14.29%
0.00%

Техника
6
7
0.00% 0.00%
16.67% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00% 0.00%

8
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

9
0.00%
0.00%
14.29%
0.00%

10
0.00%
0.00%
0.00%
14.29%

11
14.29%
16.67%
0.00%
0.00%

12
0.00%
0.00%
14.29%
0.00%

Анализът на състоянието на чувството за хумор у 5-6-годишните позволява
да се определят възможностите и насоките за образователно въздействие върху
възприемането и създаването на смешки от децата.
Установи се, че креативните техники са атрактивни и достъпни за разбиране
за децата – те са в основата на трите вида хумор, които изследваните оценяват като
много смешни и следователно са подходящи за основно съдържание на
хумористични занимания. Двойният смисъл представлява твърде голямо
интелектуално предизвикателство в разглежданата възраст. Поради това той не е
подходящ за основа на образователните въздействия. От друга страна, при
теоретичното проучване на хумористичното развитие бяха намерени данни, че
разказването на анекдоти на и от децата, може да ускори преминаването на повисок етап от развитието на чувството за хумор, а също и да повлияе върху
креативността. Това е причина този вид на хумора да заеме своето място в модела
за стимулиране на творчеството като второстепенен елемент.
Друга констатация от изследването се отнася до това, че оценката и
реакцията към смешното се влияе най-силно не от самата техника, използвана в
него, а от тематичния кръг, към който тя е приложена. В случая с 5-6-годишните
недостатъците или неблагополучията на другите са по-привлекателни от
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остроумните и находчиви идеи. Оттук следва и насоката, в която би следвало да се
въздейства върху възприемането на смешки от децата: да се смекчи реакцията към
негативния хумор и да се повиши предпочитанието към позитивен.
По отношение създаването на хумор е необходимо да се стимулира
използването на креативни хумористични техники. Оказва се, че макар те да са
разбираеми за децата, почти не са прилагани. Вероятно една от причините за това е
интуитивното знание за хумора и тези техники – нямайки съзнанието, че например
ако направят от две различни неща едно, ще се получи смешка, изследваните
тръгват по най-лесния път: деформации, отклонения, които вече имат в опита си. Те
са особено смешни за разглежданата възраст, но хуморът, постигнат с креативните
техники също е харесван. Това предполага, че ако 5-6-годишните бъдат запознати с
начините да създават смешни нови построения, наред с външните деформации в
хумора им ще се засили присъствието на трансформации на познатия свят.
2.Творчеството и хуморът в процеса на възприемане и създаване на
смешното
Данните от констатиращия експеримент очертават състоянието на
креативността и хумора в разглежданата възраст: децата са способни да генерират
разнообразни и оригинални идеи, но правят това далеч не винаги, когато е
необходимо; разбират и харесват смешките, продукт на креативни хумористични
техники, но самите те рядко създават оригинални смешки. Това обуславя и
необходимостта от преобразуващо въздействие, което да стимулира търсенето и
намирането на многообразни, нестандартни, смешни идеи.
За изучаване процеса на възприемане и създаване на хумор като творчески
процес, са използвани методите пряко наблюдение и косвено наблюдение,
изследване на продуктите от детското творчество.
Информация за степента, в която са постигнати поставените образователни
цели, осигуряват наблюденията на хумористичните занимания по показателите,
представени в Глава 3. Оценката по тях се осъществява по два начина:
непосредствено, веднага в самия процес от учителите, и след завършване на
наблюдението от изследователя. Описание на заниманията, необходимите за
провеждането им материали и продукти от дейността на децата са дадени в
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Приложение №9 (с. 52 – 93). Тук е представена обобщената информация за
реализиране на образователните цели по отношение на творчеството и хумора.
1. Откриване от децата на местата в стимулите, където е използвана
съответната техника
Без изключение изследваните лесно откриват местата в стимулите, където са
използвани хумористични техники. Правилно разбират и обясняват хумора:
“Смешно ми е как жената гледа коня в автобуса”, “Бебето лази вместо куче”,
“Къде се е видяло палто с четири ръкава”, “Смешен е букетът с краставицата,
защото тя е за ядене”, “Брадите не се поливат”, “Хората не си слагат
тенджери на главите” (Вж. Приложение№9, с. 61 – 62). В посочените примери,
със свои думи децата обясняват похватите: обратно координиране, преувеличение,
промяна на предназначение, заместване, полифункционалност.
2. Словесно формулиране от децата за това как се прилига техниката, за да се
получи нещо смешно
Децата не само обясняват защо им е смешно, но също и как художникът
(авторът) е направил картината (историята) смешна: като е разменил местата на
нещата, направил ги е много големи, променил е цвета и т.н., тоест формулират
словесно хумористичните техники. Освен това дават отчет за стъпките,
извършените действия при прилагането на по-сложните похвати. Прави
впечатление, че повечето формулировки имат конкретен характер, а не формата на
обобщено правило каквото се подава. Така например, когато обясняват, че
търсят/намират прилики между предмети, вместо “приличат си по материала, от
който са направени, по формата ...”, децата казват “предметите си приличат по
дърво”, “по стъкло” или “приличат си по...” и очертават с пръст във въздуха
формата на предмета. Това е свързано с особеностите на мисленето в
предучилищна възраст, но не е пречка пред реализирането на поставените
образователни цели; макар да указват конкретна ситуация, децата изхождат от
общо правило. По отношение на горния пример за това свидетелства фактът, че
търсят и намират прилики по различни материали, което означава че прилагат
правилото към общото понятие “материал”, а не само към видовете му “дърво”,
“стъкло”, само че не го изказват. Важното е, че изследваните прилагат общите
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указания, които са получили от учителите и обясняват как са направили това:
Например: “Огледах се и видях гардероб, книги, прозорец приличат на
правоъгълник” (претърсване на категории); “Трябва да намерим нещо /с което/ да
бръкнем в буркана” (извличане на обща идея). Когато един и същ похват се
използва в поредица занимания, все повече деца успяват да го формулират
обобщено, но отново изхождат от конкретното: “Моят тиган е правоъгълен.
Промених формата”.
3. Приложение на техниките
Предвидените за упражняване хумористични техники са успешно приложени от
изследваните в хода на заниманията. При работа с похватите аглутинация и
фантастични хипотези – отговор на въпроси децата сглобяват от различни части
несъществуващи животни и разказват за тях: “Аз имам охлюв с дълги уши да чува
добре, лъвска глава да плаши другите животни и слонски крака да бяга”.
Сложната техника “заместване” е приложена като е описан един предмет – цвете:
“цветята служат за красота, растат в земята, имат мирис, форма, цвят” и са
намерени сходни по свойствата му обекти, които да го заместят “украса, картина,
дете, домат, куче, коте, трева, храсти, сапун, ягода, банан, парфюм, чорапи,
обувки, пеперуда, облак, перка на самолет, корона на дърво, храст, чадър,
възглавница, динозавър, клоун” (Вж. Приложение №9, с. 72-73). От намерените
асоциации децата избират да изобразят в една саксия тези, които са далечни на
думата стимул – цвете, и поради това правят картината смешна.
Следвайки указанията на учителите си, във всяко занимание децата прилагат
предвидената хумористична техника. Наред с това, по собствено желание, те
включват и похвати от предходни занимания. Например, при задачата да направят
(нарисуват) един тиган смешен като променят някое от свойствата му
предназначение, форма, големина или цвят, изследваните му придават също и
човешки облик, прибавят му предмет, с който образува едно ново цяло (тиганчасовник), поставят сладолед в него и др.
Понякога децата толкова се улисват да нанасят промени в един предмет, който
трябва да направят смешен, че го превръщат в нещо напълно различно. Едно дете
започва да рисува смешен тиган като променя обичайната му форма и го прави
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триъгълен (Вж. Приложение №9, с. 81). След това, за още по-смешно, решава да
нарисува лице на тигана, после добавя към него тяло и ръце и се получава човешка
фигура, която няма нищо общо с първоначалния стимул. Самото дете е учудено от
размера на трансформацията, не може да обясни връзката между стимула и крайния
резултат. Затова продуктът от дейността не отговаря на критерия за смисленост на
промяната. Въпреки това се приема, че задачата за приложение на похвата е
успешно изпълнена – детето съзнателно е приложило креативните хумористични
техники, а отклоненията от очаквания краен продукт (липсата на общ момент
между зададеното и резултата) е често срещан момент в твореския процес, за който
децата също трябва да бъдат подготвени.
4. Активност
Изследваните проявяват силен интерес към заниманията и участват много
активно. При по-сложните дейности някои предпочитат да наблюдават
другарчетата си и да заимстват техните идеи. Във всички случаи смешните стимули
и задачите самите те да направят смешки се приемат с ентусиазъм от цялата група и
в дейността участват всички деца.
В някои занимания изследваните превръщат задачата за създаване на смешки в
своеобразно състезание, където всеки се стреми да измисли възможно найнеобичайното предложение. Това се случва дори при занимания, които затрудняват
групите. Такъв е случаят с измисляне на загадки за прилики и разлики. В началото
децата изпитват трудности, но с напредване на играта се справят все по-добре. Те
измислят загадки за учителката като се стремят да я затруднят. В същото време са
нетърпеливи да се изявят и не дават възможност на възрастния да отговори като
посочват приликите в собствените си загадки. Възможностите за изживяване на
положителни емоции мотивират децата да преодоляват интелектуалните
предизвикателства на творческата дейност.
5. Моменти, в които настъпва реакцията на смеха и оценката на децата
относно това дали заниманието е било смешно
Моментите на смях, регистрирани от учителите са представени в таблица 39.
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Таблица 39. Моменти на смях по време на хумористичните занимания∗
Момент от заниманието

Сила

на

реакцията
Възприемане на хумор (стимулите предложени от учителя)

1

Обсъждане на стимулите

1

Дейност на децата за създаване на хумор (колективна)

2

Дейност на децата за създаване на хумор (самостоятелна)

3

Разказ за собствената смешка

3

Възприемане смешките на другите деца

2

В таблицата е много добре изразена зависимостта между интелектуалния и
емоционалния компонент при хумора: колкото по-големи усилия са необходими за
разбирането/създаването му, толкова по-слаба е реакцията, и обратно. Известно е
също така, че смехът на възприемащия винаги е по-силен от смеха на създаващия
смешните отклонения. Това обяснява защо децата се смеят най-много при
възприемането на хумор. Силна реакция настъпва и при обсъждането на смешните
стимули, когато децата научават от другите за някои смешни страни на ситуацията,
които не са забелязали сами. Следващият етап на работа е свързан с по-големи
интелектуални усилия и поради това реакцията е по-слаба. Още по-голямо
предизвикателство представляват другите два момента и при тях реакцията също не
е много бурна, но те предизвикват смях, тъй като въвеждат в нова необичайна
(смешна) ситуация. Резултатите показват, че макар и в по-ниска степен от процеса
на възприемане, съпътстван със смях е и процесът на работа, творческият процес,
тъй като при него възникват разнообразни смешни идеи, децата ги споделят едно с
друго, доразвиват ги и изпитват удоволствие от тази интелектуална дейност.
Заниманията предизвикват коментари и диалози между децата, които приемат
различна насока в различните групи и довеждат до неочаквани творчески
прояви:
Наблюдателност и чувствителност към несъответствия
При работа със смешните стимули децата откриват несъответствия, които не
са заложени от автора им: “На шофьора гушата му е смешна, не е като нашата.”
(спуска се стръмно от брадичката), “Шофьорът е изнервен” (лицето му е
∗

Легенда: 1 – най-интензивен смях; 2 – интензивен смях; 3 – усмивка; 4 – липса на смях.
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намръщено), “Според мен това е блок, а там пише “банка” (над банката има
жилища), “Хората не могат да си отворят прозорците от тези цветя”
(прозорците явно се отварят навън, а цялото пространство пред тях е заето със
саксии). В последния пример децата отиват отвъд външните несъответствия и
откриват логически. Те разглеждат стимулите докато не изяснят смисъла на всичко,
което според тях не съответства на реалното положение на нещата.
Търсене на разнообразни хумористични техники
В дейността си децата почти никога не се ограничават само с подадената на
съответното занимание хумористична техника, а използват вече упражнявани
похвати. Например в задачата да направят смешка като променят едно от
свойствата на даден обект - форма, предназначение, цвят, изследваните използват
също и похватитите преувеличение, преумаление, одушевяване, аглутинация. Още
по-важно е, че те сами откриват хумористични техники. При съставянето на загадки
за прилики и разлики децата получават указание да търсят прилики по три признака
– предназначение, материал и форма. Впоследствие те се насочват към
разнообразни белези, а също така правят известни трасформации или посочват
възможен, но нереализиран общ момент: между книга и замък “Книгата може да
се сложи в замъка”, “Книгата може да се направи като къща и да се живее вътре
както и в замъка”, “В книгата може да се нарисува замък”.
Изследваните подхождат творчески при сглобяване на ново, несъществуващо
животно от готови части. Те не се ограничават само с предложения в този ден
похват аглутинация, а намират и други начини да направят апликациите си още посмешни. Много деца не само сглобяват животни от различни части, но и ги
оцветяват в нетипични цветове, за да е още по-смешно – зелена крава, син кон,
червена котка. Някои оцветяват всяка част на едно животно в различен цвят, други
добавят точки, райета и други декоративни елементи, лакират им ноктите на
краката. Има деца, които правят цели сюжетни картини като поставят едни
животни на земята, а други да летят в небето (Вж. Приложение №9, с. 63 – 64).
Всичко това означава, че предлагането на конкретна техника на работа в никакъв
случай не ограничава креативността, а служи като активатор на творческите
търсения и провокира находчивост.
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Самостоятелно насочване към различен от зададения тип творческо задача
Разказвайки за смешните стимули или собствените си смешки децата
включват фантастична хипотеза без да бъдат специално подканвани от учителките.
В една група още на първите занимания за запознаване с похватите на
въображението, след като откриват всички места в една картина, където е приложен
похватът обратно координиране, децата се натъкват на друг тип несъответствие, за
което започват да търсят обяснение. Получава се своеобразна мозъчна атака –
изследваните намират разнообразни предложения. Едно дете забелязва: “Черно в
прозореца! Какво е това?!” Заваляват идеи: “Пушек”, “Прозорецът е отворен, а
стената е омазана”, “Мръсен прозорец”, “Вътре има черна стена”, “Вътре е
тъмно”.
Понякога групите развиват хипотезите до цели разказчета: (по картина “На
дървото вместо круши растат слънца, птици и калинки”) “Един път едно момиче си
посяло семенце. Като порастнало дървото, момичето излязло да види какво
става. Учудило се колко много слънца имало, патки и калинки. И детето извикало
майката. Майката извикала бащата. И свалил нещата. Слънцата отишли в
небето, птиците във въздуха, а калинките на земята.” (Вж. Приложение №9, с.
74)
Умението на децата да измислят разнообразни причини и ефекти от една
ситуация се открояват ярко в следната задача. В предходно занимание те са
нарисували смешна картина като са изобразили в една саксия да растат дете, коте,
хляб, ягода възглавница (по далечни асоциации с цвете). Задачата е първо да
помислят защо всички тези неща са в една саксия и какво следва от това, след което
да съставят разказ. При измисляне на историята изследваните използват някои вече
дадени предложения, но в процеса на работа възникват други и в крайна сметка
разказът придобива нова насока. Първоначално те дават следните предложения:
“Детето изяло хляба и ягодата. То било доволно, защото имало всичко каквото му
трябва, ама котето не било доволно, че не обича ягоди и хляб” и “Котето си
легнало на възглавницата и детето му казало “Марш оттука!” и го изгонило”. Понататък групата се задълбочава в конфликта между котето и детето и
предложенията стават еднообразни. Но когато настъпва моментът да се състави
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разказ, той придобива нов обрат: “От саксията поникнало дете. То огладняло и
намерило хляб. Докато яло няколко трошички паднали и поникнал още хляб.
Детето казало: “Мога да посадя каквото искам и няма да търся на друго място.
И то си посадило ягода, една възглавница да спи на нея и едно коте да си играят.”
Примерът показва, че макар и вече предложили идеи за причина и ефект, за децата
не е проблем да се дистанцират от тях и да експлоатират нови насоки на мислене.
На едно от първите занимания, където изследваните работят с похватите на
въображнието, след като откриват всички места в една картина където има
преувеличение и преумаление, те спонтанно започват да търсят асоциации по
форма на елементи от картината и превръщат това в нов източник на смях. Едно
дете забелязва: “Тревата ми прилича на гущер!”, “И на крокодил”, “Опашката на
котката ми прилича на банан”, “Тревата е като закуска”, “Цялата картина ми
прилича на торта” Интересното в тези случаи е, че изследваните сами се
ориентират в друг вид задачи, които широко се препоръчват за стимулиране на
креативността.
Повишаване на речевата активност
Децата с удоволствие описват предложените им смешни стимули, разказват
за собствените си смешки измислят истории. Те правят това не само в
предварително планираните хумористични ситуации, но и извън тях.
Повторено провеждане на занимания, модификации от учителите,
споделяне на опита с колеги, които не участват в експеримента
Реализирането на активностите, предвидени в модела за стимулиране на
креативността със средствата на хумора, не остава ограничено единствено в
рамките на предварително планираните занимания. В някои случаи учителите и
децата провеждат повторно отделни занимания или части от тях – сглобяват
животни и несъществуващи предмети, правят загадки за прилики и разлики,
рисуват на няколко ръце, генерират идеи за източниците на дадени шумове.
Повторното провеждане на занимание не се отнася само до тези, на които децата не
са срещнали трудности. Напротив – и при загадките, и при играта “Огледала”
(където трябва да се генерират идеи за мимики и жестове) групите се затрудняват
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при първото провеждане, преодоляват трудностите и изявяват желание да ги
повторят.
Учителите заимстват идеи, заложени в модела, при провеждането на
преднамерени обучаващи ситуации от годишното разпределение. Използват
смешните картини за съставяне на разкази; започват по-често да включват
хумористични илюстрации, стихчета, загадки в работата си по различните
образователни направления - околна действителност, математика, изобразителна
дейност. Също така споделят с колегите си, които не участват в експеримента, за
проведените дейности. В резултат на това някои занимания са модифицирани и
проведени от тези учители съобразно техните предпочитания и интереси.
Оптималните

резултати, показани

от експерименталните

групи

по

наблюдаваните показатели потвърждават постигането на предварително
поставените образователни цели. Допълнителните, неочаквани творчески прояви
свидетелстват, че веселото настроение създава благоприятна атмосфера за
творческите търсения на 5-6-годишните деца. Повторението, модифицирането и
популяризирането на хумористичните занимания от учителите е доказателство за
това, че моделът реализира целта си да осигури информационна и материална база
за стимулиране на творчество и хумор в педагогическата практика.
Положителните резултати по отношение проявите на творчество и хумор се
отнасят до детската група като цяло. Разбира се, в тях има широко поле за лична
изява. Но на фона на груповата работа е трудно да се проследят промените,
настъпващи по всеки от различните видове дейности у конкретното дете. За целта е
необходимо да се сравни тестовото представяне на изследваните лица преди и след
въздействието и да се установи степента, в която се е повишила проявата на
креативността у отделното дете.
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3. Изходно равнище на детската креативност и чувство за хумор
3.1. Изходно равнище на детската креативност
Аналогично на констатиращия етап, резултатите от контролния експеримент
са представени в последователността: формиране на групи съобразно използваните
във всяка задача похвати, разпределение на децата в класове по общ тестов бал и
съотнасяне на обособените групи към класовете.
Тъй като на двата експериментални аспекта задачите са от един и същи тип,
като е променено само съдържанието (стимулите), похватите и обособените групи
се запазват. Настъпват някои промени в степента на оригиналност на техниките,
които произтичат от изменената честота на употребата им. Похватите с по няколко
примера за проявлението им към конкретните нови стимули са представени в
Приложение №5 (с. 36 – 44). За да се избегне повторение не се детайлизира
формирането на групите, а се пристъпва направо към сравнение между
експерименталните и контролни групи по всяка задача.
Похвати в задача №1: 1: действия на човека във връзка с обекта-стимул; 2:
функции на обекта-стимул; 3: влияние на обекта-стимул върху природата; 4:
признаци на обекта-стимул∗; 5: емоционално отношение към обекта-стимул; 6: по
координация; 7: сравнение; 8: влияние на обекта-стимул върху човека; 9: части на
обекта-стимул; 10: производни на думата-стимул; 11: противоположно на обектастимул; 12: далечни на обекта-стимул; 13: обектът стимул търпи влияние,
промяна; 14: фантазия.
В задача №1 е налице промяна в оригиналността – наблюдава се лек спад по
похват №7, тъй като повече изследвани правят сравнение от един тип – най вече
между облак и памук. Но се появяват и уникални отговори – поетични сравнения
“пухкав като къделя”. При №9, №10, №11 и №13 също се повишава честотата на
употреба и оттук леко намаляват уникалните отговори. При останалите похвати
няма съществени промени.

∗

В курсив са дадени похватите, включени в преобразуващите въздействия.
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Таблица 40. Състояние на творческия процес в Е групи (задача №1)

1
2
1.67%
2 50 41.67%
3 68 56.67%
Ср.ориг.на похв.

Ср.ориг.
в гр.

% деца използвали похватите

Гр. Бр.деца %деца
1
0.00%
4.00%
17.65%
-

2
0.00%
54.00%
70.59%
-

3
0.00%
8.00%
17.65%
-

4
0.00%
24.00%
51.47%
0.11

5
0.00%
0.00%
1.47%
1.00

6
0.00%
2.00%
14.71%
0.09

7
0.00%
0.00%
16.18%
0.55

8
0.00%
0.00%
4.41%
0.67

9
0.00%
2.00%
5.88%
0.80

10
0.00%
2.00%
4.41%
0.25

11
0.00%
0.00%
2.94%
0.50

12
0.00%
4.00%
10.29%
1.00

13
0.00%
0.00%
2.94%
1.00

14
0.00%
0.00% 0.18
5.88% 0.40
1.00

Таблица 41. Състояние на творческия процес в К групи (задача №1)

1
0
0.00%
2 41 44.57%
3 51 55.43%
Ср.ориг.на похв.

Ср.ориг.
в гр.

% деца използвали похватите

Гр. Бр.деца %деца
1
0.00%
7.32%
23.53%
-

2
0.00%
58.54%
86.27%
-

3
0.00%
7.32%
35.29%
0.05

4
0.00%
14.63%
19.61%
0.13

5
0.00%
0.00%
7.84%
0.50

6
0.00%
2.44%
11.76%
-

7
0.00%
0.00%
3.92%
0.50

8
0.00%
2.44%
3.92%
0.67

9
0.00%
2.44%
3.92%
0.33

10
0.00%
2.44%
3.92%
0.33

11
0.00%
0.00%
1.96%
1.00

12
0.00%
2.44%
5.88%
1.00

13
0.00%
0.00%
5.88%
0.67

14
0.00%
0.00% 0.10
1.96% 0.27
1.00

Таблица 42. Промени в честотата на използваните похвати спрямо
констатиращия експеримент за Е групи (1 задача)
Гр.
1
2
3

1
0.00%
-17.82%
-33.20%

2
3
0.00% 0.00%
-0.55% -1.09%
7.88% -17.95%

4
0.00%
20.36%
32.83%

5
0.00%
-3.64%
-5.31%

%деца, използвали похват №
6
7
8
9
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
-1.64% 0.00% 0.00% 0.18%
-2.24% 9.40% -2.37% 2.49%

10
0.00%
2.00%
1.02%

11
0.00%
0.00%
-3.84%

12
0.00%
2.18%
6.90%

13
0.00%
0.00%
2.94%

14
0.00%
0.00%
5.88%

Таблица 43. Промени в честотата на използваните похвати спрямо
констатиращия експеримент за К групи (1 задача)
Гр.
1
2
3

1
0.00%
-14.91%
-21.71%

2
0.00%
7.43%
14.85%

3
0.00%
0.65%
-0.42%

4
0.00%
7.97%
0.56%

5
0.00%
-2.22%
0.70%

%деца, използвали похват №
6
7
8
9
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.22% 0.00% 0.22% 0.22%
-2.52% 1.54% -3.22% 1.54%

10
0.00%
0.22%
1.54%

11
0.00%
0.00%
-0.42%

12
0.00%
0.22%
1.12%

13
0.00%
0.00%
3.50%

14
0.00%
0.00%
1.96%

Както и на констатиращия експеримент, малко деца попадат в група 1. Няма
съществени различия между двете извадки в обхвата на група 2. В сравнение с
първото тестиране има заничтелен спад в нискооригиналните асоциации – действия
на човека във връзка с обекта (№1); децата все по-често се насочват към пряко
свързаните със същността на стимула отговори – функции и признаци (№2 и №4).
Тази промяна е по-силно изразена в Е групите. И в двете извадки намалява общият
дял на двата най-често използвани на констатиращия експеримент похвати (№1 и
№2); в Е групите с 17,54%, а в К групите - с 7,48%. Оттук се разкриват
възможности за използване на по-разнообразни похвати. Докато в К групите децата
се разпределят сравнително равномерно върху всички останали похвати, в Е
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групите има по-силна концентрация при включените в преобразуващите
въздействия техники - №4 и №12.
В група 3 е налице общ спад по похвати №1, №6, №8, №11. Увеличава се
употребата на техниките, които насочват към творческа обработка на стимула:
първата крачка е сравнението, след това – далечните на обекта стимул идеи и
накрая – фантазия. В Е групите спадът по обичайните асоциации, които не са пряко
свързани с функциите и признаците на стимула (№1, №3, №5) е по-голям спрямо
този в К групите. Оттук нарастването по признаци и по средно към високо
оригиналните похвати, включени в преобразуващите въздействия - №7, №12 и
№14, е по голямо, отколкото в К групите. Децата от Е групите по-често в сравнение
с К групите извличат признаците на обекта-стимул и асоциират по тях: “цвете /по
форма/, кокиче /по цвят/”. Те в по-голяма степен дават далечни, но свързани по
някакъв начин със зададеното отговори. Илюстрация за това е един чудесен пример
за изтеглящо мислене: “Бял, сив, черен, червен...” Водещият пита: “Но как червен
облак?” Детето отговаря: “Червен става, когато залязва слънцето”. Децата от Е
групите не се ограничават с това да споделят известното им за обекта, но
прекрачват границите на реалността и използват фантазията си, за да намерят понеобичайни отговори: “облакът като се ядоса и става черен и се бие с другите
облаци стават гръмотевиците”.
Както и на първото тестиране, изследваните от всички групи (Е и К)
възприемат асоциирането като въпрос за знания. По тази задача няма съществени
различия между двете извадки по обхвата на децата в групите. Но са налице
разминавания в честотата на приложение на определени похвати. При Е групите се
увеличава използването на включените в преобразуващите въздействия техники
(№4, №12, №14), което означава, че обучението е повлияло върху подхода на
децата към задачата. Спецификата на тези техники обуславя и по-високота
оригиналност при Е групите.
Похвати в задача №2: 14: фантазия; 15: не включва формата в рисунката,
но намира обяснение за присъствието й; 16: уподобяване формата на познат
обект; 17: дорисуване; 18: влага вътрешен смисъл.
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Таблица 44. Състояние на творческия процес в Е групи (задача №2)
Гр. Бр.деца %деца

% деца използвали похватите

14
15
16
17
18
1
37
30.83%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2
16
13.33%
0.00% 100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
3
67
55.83% 10.45%
0.00% 19.40% 67.16%
2.99%
Ср.ориг.на похв.
1.00
0.56
0.38
0.22
1.00

Ср.ориг.
в гр.

0.56
0.36

Таблица 45. Състояние на творческия процес в К групи (задача №2)
Гр. Бр.деца %деца

% деца използвали похватите

14
15
16
17
18
1
39
42.39%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2
15
16.30%
0.00% 100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
3
38
41.30%
5.26%
0.00% 42.11% 50.00%
2.63%
Ср.ориг.на похв.
1.00
0.40
0.38
0.11
1.00

Ср.ориг.
в гр.

0.40
0.29

В задача №2 настъпват значителни промени в оригиналността на похвати
№16 и №17 – от висока тя спада до ниска степен. Това се дължи на увеличаването
на децата, използващи тези техники. Тъй като при тях се предполага намиране на
прилики между изходната форма и някакъв познат обект, естествено с повишаване
честотата на употребата им, се повишава вероятността от посочването на подобни
предложения от повече изследвани деца.
Таблица 46. Промени в честотата на използваните похвати спрямо
констатиращия експеримент за Е групи (2 задача)
Гр.
1
2
3

14
0.00%
0.00%
5.18%

%деца, използвали похват №
15
16
17
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00% -27.97%
40.85%

18
0.00%
0.00%
-18.07%

Таблица 47. Промени в честотата на използваните похвати спрямо
констатиращия експеримент за К групи (2 задача)
Гр.
1
2
3

14
0.00%
0.00%
-0.99%

%деца, използвали похват №
15
16
17
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.64%
25.00%

18
0.00%
0.00%
-22.37%

Спадът в обхвата на група 1 спрямо констатиращия експеримент е 43,34% за
Е групите и 28,26% за К групите. Това означава, че се е повишила изявата на
способността за включване у 5-6-годишните.
Няма различия в между извадките според обхвата на група 2. Но децата, с
които е проведено образователно въздействие, по-често дават смислени и
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необичайни обяснения за присъстивието на формата в рисунката – “пушек от
комин написал листо в небето”, докато в К групите преобладават формалните –
“полянка с цвете и гъбка ...и едно листо”. Във връзка с това Е групите показват повисока оригиналност.
В група 3 има общ за Е и К групите спад по похват №18, тъй като
натоварването на листоподобната форма с вътрешен смисъл е далеч по-трудно,
отколкото при сърцевидната форма. Също намалява употребата на №16 –
уподобяване на формата, и ръст по №17 – дорисуване. Разликите между двете
извадки са в размера на тези промени. Докато в К групите най-голям процент деца
са съсредоточени върху техника №16 – 42,11%, която често води до обичайното
решение: «формата е листо или дърво», то при Е групите този дял е на половина –
19,40%. Децата, с които е проведено обучение, по-често спрямо К групите се
стремят да добавят нещо към изходната форма (похват №17) така, както са
процедирали на хумористичните занимания, тъй като това е начин да избегнат
очевидните уподобявания и да предложат нещо, за което другите не са се досетили.
Също така нараства процентът деца в Е групите спрямо тези в К групите,
използващи въображението си за създаване на фантазни образи, което води до
оригиналност. Често това е резултат от желанието да направят рисунката си
смешна. Например, едно дете нарисува елха, предаде работата си, след което
веднага я поиска обратно с думите: “Чакай, забравих да направя рисунката
смешна!” Детето взе листа си обратно, добави нещо на него и каза: “Елха с коса,
лице и ръце иска да убоде кученцето с иглички”. Тук е използвана техниката
одушевяване, което след въздействията правят много изследвани и поради това
идеята не е уникална. Но в дадения случай детето отива отвъд механичното
приложение на похвата – след като приписва човешки качества на дървото, то
отново се връща към неговите особености “листа като иглички” и проектира
конкретна ситуация, в която създаденият образ се проявява и чрез приписаната му
одухотвореност, и чрез своите първоначални особености “има иглчки и когато е в
беда може да ги използва като оръжие”. Ето защо отговорът се приема като
оригинален. В резултат от използването на похвати, въвеждащи в зоната на
необичайните решения, Е групите показват по-висока оригиналност от К групите.
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Като цяло, данните сочат развитие в положителна насока по отношение
справянето със задачата. Но все още много деца изпитват трудности и не могат да
интегрират стимула. При Е групите тези деца са значително по-малко, отколкото в
К групите. Трябва да се отбележи, че и в двете извадки има спад в средната
оригиналност. Това не означава, че децата са станали по-малко способни на
творческо мислене. Спадът се дължи на факта, че на консатиращия експеримент
много малка част от групите интегрират стимула и така оригиналните отговори се
разпределят възху малко на брой изследвани лица.
Похвати в задача №3: 20: обект, обикновено асоцииран със съответната
форма; 21: обект, който би могъл да бъде изобразен от формата; 22: смяна на
гледната точка към обект; 23: част от предмет или по-голямо структурно цяло;
24: трансформация; 25: известен герой; 26: обединяване на две или повече изходни
форми; 27: семантично обединение; 14: фантазия.
При задача №3 спада оригиналността по похват №24 на средна (в Е
групите) към ниска (в К групите) степен. Това се обуславя от промяната на
стимула. Кръгът е изходна форма на редица обекти от живата и неживата
природа, докато квадратът е фигура, която е по-присъща за предметите,
създадени от човека. Това ограничава възможностите за изобразяване на много и
различни неща спрямо кръга. Изпитвайки трудности да се досетят за предмет с
квадратна форма, изследваните разрешават проблема като извършат някакъв вид
промяна или трансформация в обекти, които обикновено изглеждат по друг
начин. Някои трансформации са често срещани, напр. “квадратна глава на човек”
и поради това не са уникални. Понякога децата ги превръщат в оригинални идеи.
Пример е хумористичното обяснение за недостоверна деформация: «Дете, което
си пъхнало нещо квадратно в устата и главата му станала такава /квадратна/».
Няма съществени промени в степента на оригиналност по останалите похвати:
№14, №22, №25, №26, №27.
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Таблица 48. Състояние на творческия процес в Е групи (задача №3)
Ср.ориг.
в гр.

% деца използвали похватите

Гр. Бр.деца %деца

14
20
21
22
23
24
25
26
27
1
2
1.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2
52
43.33% 0.00% 30.77% 38.46% 0.00% 0.00% 30.77% 0.00% 0.00% 0.00%
3
66
55.00% 19.70% 89.39% 30.30% 24.24% 27.27% 42.42% 4.55% 15.15% 10.61%
Ср.ориг.на похв.
1.00
0.09
0.15
0.81
0.72
0.34
0.67
0.50
1.00

0.12
1.14

Таблица 49. Състояние на творческия процес в К групи (задача №3)
Ср.ориг.
в гр.

% деца използвали похватите

Гр. Бр.деца %деца

14
20
21
22
23
24
1
0
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2
53
57.61% 0.00% 30.19% 41.51% 0.00% 0.00% 28.30%
3
39
42.39% 17.95% 84.62% 66.67% 20.51% 23.08% 35.90%
Ср.ориг.на похв.
1.00
0.12
0.13
0.75
0.44
0.17

25
26
27
0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00%
5.13% 15.38% 10.26%
0.33
1.00

0.11
0.87

Таблица 50. Промени в честотата на използваните похвати спрямо
констатиращия експеримент за Е групи (3 задача)
Гр.
1
2
3

14
0.00%
0.00%
6.88%

20
0.00%
-41.29%
-10.61%

21
0.00%
10.52%
-18.41%

%деца, използвали похват №
22
23
24
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
30.77%
3.73%
4.20%
27.04%

25
0.00%
0.00%
-5.71%

26
0.00%
0.00%
2.33%

27
0.00%
0.00%
2.91%

Таблица 51. Промени в честотата на използваните похвати спрямо
констатиращия експеримент за К групи (3 задача)
Гр.
1
2
3

14
0.00%
0.00%
3.66%

20
0.00%
-48.50%
-4.67%

21
0.00%
20.20%
27.38%

%деца, използвали похват №
22
23
24
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
28.30%
-0.92%
-1.92%
18.04%

25
0.00%
0.00%
-12.73%

26
0.00%
0.00%
1.10%

27
0.00%
0.00%
-0.46%

Намаляват децата, попадащи в група 1, като спадът е с 9,16% за Е групите и с
3,27% за К. В група 2 в Е групите намаляват изследваните, използващи само една
техника с 13,34%, а в К групите с 8,69%. Децата, използващи един похват, по-рядко
изобразяват предмети със съответната форма (№20) в сравнение с констатиращия
експеримент за сметка на изобразяване на предмети, които биха могли да бъдат
изобразени от формата (№21) или извършват трансформации (№24). Това е
свързано с разгледаните особености на стимула. При Е групите трансформацията,
която е застъпена в хумористичните занимания, се среща по-често, отколкото в К
групите. Това показва, че изследваните, с които е проведено обучение, използват в
по-голяма степен похвата, който са упражнявали по време на въздействията, но
както при К групите, често в неговия вариант, който не води до оригиналност:
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когато не могат да се сетят какво да изобразят от квадрат, те процедират така, сякаш
изходната форма е кръг и рисуват слънце, глава, цвете и др., без да обяснят защо
тези обекти в случая са с квадратна форма.
Увеличават се децата в група 3 с 22,5% за Е и 11,96% за К групите. Намалява
приложението на №20, и се увеличава №24. Докато в К групите трудността да се
намерят много предмети с квадратна форма (№20) води до увеличаване на обекти,
които биха могли да имат такава форма (№21), то при Е групите води до търсене на
необичайни насоки на мислене и оттук се повишава употребата не само на №21, а
на включените в преобразуващите въздействия №14, №22, №23, №24. По всеки от
тях в Е групите има ръст, докато в К групите се запазва нивото от констатиращия
експеримент (с изключение на №24). Засилената употреба на похватите, които с поголяма честота водят до нестандартни идеи, повишава оригинлаността в Е групите,
докато в К групите има лек спад.
Може да се обобщи, че смяната на стимула, довежда до по-слабо справяне на
децата от К групите по отношение на оригиналност и брой използвани похвати в
сравнение с първото тестиране. При Е групите благодарение на упражняването на
децата в креативни хумористични техники е налице пренос на усвоеното в
аналогична дейност. Така въпреки особеностите на стимула справянето е по-добро,
отколкото на констатиращия експеримент по отношение броя и вида използвани
техники.
Няма съществени промени в степента на оригиналност на похватите в задача
№4. Изключение прави №37. От висока степен на оригиналност, той спада до ниска
(за Е групите) към средна за (за К групите), поради засилена употребата.
Похвати в задача №4: 28: негативни последици от проява на сила; 29: ще
може да се направи нещо, което обикновено не е възможно; 30: няма да се
направи нещо, което обикновено е възможно; 31: негативни последици за субекта;
32: реакция на околните; 33: неутрални за субекта последици; 34: нова гледна
точка; 35: превръщане в друго; 36: проектиране на конкретна ситуация; 37:
последствие-емоционална реакция; 14: фантазия.
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Таблица 52. Състояние на творческия процес в Е групие (задача №4)
Ср.ориг.
в гр.

% деца използвали похватите

Гр. Бр.деца %деца

14
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
1
7
5.83% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2
48 40.00% 0.00% 2.08% 43.75% 4.17% 4.17% 16.67% 0.00% 0.00% 10.42% 2.08% 16.67%
3
65 54.17% 10.77% 7.69% 84.62% 26.15% 21.54% 26.15% 6.15% 9.23% 16.92% 9.23% 10.77%
Ср.ориг.на похв. 1.00
0.17
0.17
0.26
0.25
0.24
0.50
1.00
0.13
0.86
0.33

0.25
0.69

Таблица 53. Състояние на творческия процес в К групи (задача №4)
Ср.ориг.
в гр.

% деца използвали похватите

Гр. Бр.деца %деца

14
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
1
2
2.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2
48 52.17% 0.00% 0.00% 64.58% 0.00% 2.08% 4.17% 0.00% 2.08% 25.00% 0.00% 2.08%
3
42 45.65% 4.76% 9.52% 100.00% 9.52% 16.67% 21.43% 2.38% 2.38% 28.57% 9.52% 7.14%
Ср.ориг.на похв. 1.00
0.15
0.25
0.25
0.09
1.00
0.08
1.00
0.50

0.17
0.45

Таблица 54. Промени в честотата на използваните похвати спрямо
констатиращия експеримент за Е групи (4 задача)
Гр.
1
2
3

14
0.00%
0.00%
3.08%

28
0.00%
-56.38%
-66.67%

29
0.00%
28.37%
28.21%

30
0.00%
4.17%
-12.31%

%деца, използвали похват №
31
32
33
0.00%
0.00%
0.00%
-0.45% 15.13%
0.00%
3.59%
8.21% -9.23%

34
0.00%
0.00%
6.67%

35
0.00%
-8.04%
6.67%

36
0.00%
2.08%
6.67%

37
0.00%
15.13%
10.77%

Таблица 55. Промени в честотата на използваните похвати спрямо
констатиращия експеримент за К групи (4 задача)
Гр.
1
2
3

14
0.00%
0.00%
-2.93%

28
0.00%
-59.62%
-59.71%

29
0.00%
53.04%
38.46%

30
0.00%
-3.85%
-28.94%

%деца, използвали похват №
31
32
33
0.00%
0.00%
0.00%
-1.76%
4.17%
0.00%
1.28%
2.20% -9.16%

34
0.00%
2.08%
-1.47%

35
0.00%
5.77%
28.57%

36
0.00%
0.00%
1.83%

37
0.00%
0.16%
3.30%

Децата, попадащи в група 1 намаляват с 7,5% в Е групите и с 13,05% в К
групите. В група 2 има спад съответно с 14,17% и 4,35%. Сред децата, прилагащи
един похват, при К групите има ръст по №35, докато при Е групите има спад.
Фактически изпозването на тази техника говори за неумение на детето да си
представи ефект от ситуация и ограничаване в търсенията до очевидното – “ще
бъде птица”. Спадът в Е групите по този похват означава, че децата в тях са наясно
в какви насоки биха могли да търсят последствия. За това свидетелства ръстът
спрямо констатиращия експеримент и спрямо К групите по похватите, включени в
образователните въздействия: №32, №36, №37. По-голямото разнообразие
използвани техники в Е групите води и до по-висока оригиналност при тях.
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В Е групите обхватът на група 3 се увеличава с 21,67%, а при К групите – с
18,48%. В тази група има спад по похвати №28, №30, №33, и ръст по №29, както в
група 2. Спадът по №30 и №33 се дължи на спецификата на стимула – по-лесно е
човек да си представи негативни последствия от голямата височина, отколкото от
това, че може да лети. За К групите има голям ръст по №35, който фактически не
предлага последствие, докато в Е групите увеличението е значително по-малко.
Останалите похвати за К групите запазват стойности, близки до тези от
констатиращият експеримент. Това са похватите, включени в образователните
въздействия. За Е групите по тях има ръст както спрямо първото тестиране, така и
спрямо К групите.
Изследваните от двете извадки се справят по-добре със задачата, отколкото в
началото на експеримента. Но повечето деца от К използват до един похват, докато
по-голямата част изследвани от Е групите използват два и повече. Децата от К
групите по-често се концентрират около определени техники, поради което при тях
се експлоатират по-малко насоки на мислене и се достига до по-малко оригинални
отговори. Децата от Е групите наред с най-често прилаганите похвати използват и
тези, застъпени в образователните въздействия. С увеличаване на разнообразието
на техниките, при тях се увеличава и средната оригиналност.
Похвати в задача №5: 37: вълшебство; 38: увеличаване на размера; 39:
намаляване на размера; 40: използване на техника; 41: добавяне на човешки
атрибут; 42: премахване на част; 43: неконструктивни промени; 44: промяна на
цвят; 45: добавяне на предмет; 46: украса; 47: аглутинация; 48: действия с
предмета; 49: тотална трансформация; 50: трансформация – преминаване в ново
качество.
Промяна в степента на оригиналност има само при похват №47, поради
значително увеличаване на приложението му.
Децата, попадащи в група 1 намаляват с 43,33% в Е групите и с 21,74%. И в
двете извадки се увеличава обхватът на група 2 – с 24,17% за Е групите и с 17,4% за
К групите. Налице е голям спад по похват №37 (вълшебство). В Е групите децата,
предлагащи предметът проста “да се омагьоса” са много по-малък процент в
сравнение с К групите, където въпреки спада, похватът остава водещ. В Е има спад
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и по техники №40 и №46, които, много пъти също не предлагат промяна по
същество. По тях в К има ръст. Така общо 53,66% от децата в К не предлагат
конструктивна промяна (магия, техника, украса), а в Е те са 21,74%. Останалите
използват техниките, върху които бе поставен акцент на преобразуващия
експеримент; те указват изменение в същността на предмета и оттук имат повисока оригиналност.
Таблица 56. Състояние на творческия процес в Е групи (задача №5)

1 12 10.00%
2 69 57.50%
3 39 32.50%
Ср.ориг.на похв.

Ср.ориг.
в гр.

% деца използвали похватите

Гр. Бр.деца %деца
37
0.00%
10.14%
0.00%
0.14

38
0.00%
8.70%
17.95%
0.15

39
0.00%
5.80%
15.38%
0.10

40
0.00%
5.80%
38.46%
0.47

41
0.00%
8.70%
23.08%
0.13

42
43
44
45
46
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
5.80% 0.00% 10.14% 11.59% 5.80%
10.26% 0.00% 20.51% 23.08% 33.33%
0.25
0.20 0.29 0.12

47
48
49
50
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
23.19% 0.00% 1.45% 2.90% 0.29
30.77% 0.00% 5.13% 5.13% 0.62
0.36
1.00 1.00

Таблица 57. Състояние на творческия процес в К групи (задача №5)

1 35 38.04%
2 40 43.48%
3 17 18.48%
Ср.ориг.на похв.

Ср.ориг.
в гр.

% деца използвали похватите

Гр. Бр.деца %деца
37
0.00%
27.50%
11.76%
-

38
0.00%
5.00%
11.76%
0.25

39
0.00%
5.00%
11.76%
0.25

40
0.00%
12.50%
41.18%
0.25

41
0.00%
7.50%
17.65%
0.17

42
0.00%
2.50%
5.88%
0.50

43
0.00%
2.50%
0.00%
-

44
0.00%
10.00%
11.76%
0.33

45
0.00%
5.00%
17.65%
0.40

46
0.00%
12.50%
64.71%
0.19

47
48
49
50
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
7.50% 0.00% 0.00% 2.50% 0.20
17.65% 0.00% 5.88% 0.00% 0.59
0.33
1.00 1.00

Таблица 58. Промени в честотата на използваните похвати спрямо
констатиращия експеримент за Е групи (5 задача)
Гр.
1
2
3

37
0.00%
-32.36%
-18.75%

38
0.00%
1.20%
-0.80%

39
0.00%
3.30%
2.88%

40
0.00%
-4.20%
25.96%

41
0.00%
3.70%
4.33%

%деца, използвали похват №
42
43
44
45
46
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3.30% -2.50% 5.14% 6.59% -4.20%
4.01% -6.25% 8.01% 4.33% -29.17%

47
0.00%
20.69%
24.52%

48
0.00%
0.00%
0.00%

49
0.00%
-1.05%
-1.12%

50
0.00%
0.40%
5.13%

Таблица 59. Промени в честотата на използваните похвати спрямо
констатиращия експеримент за К групи (5 задача)
Гр.
1
2
3

37
0.00%
-12.50%
-4.90%

38
0.00%
-3.00%
-4.90%

39
0.00%
5.00%
3.43%

40
0.00%
4.50%
16.18%

41
0.00%
-0.50%
0.98%

%деца, използвали похват №
42
43
44
45
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2.50% -1.50% 6.00% 1.00%
-2.45% 0.00% 3.43% -7.35%

46
0.00%
0.50%
-1.96%

47
0.00%
3.50%
9.31%

48
0.00%
-4.00%
0.00%

49
0.00%
0.00%
5.88%

50
0.00%
-1.50%
-8.33%

Изследваните в група 3 се увеличават съответно с 19,17% в Е групите и 4,35%
в К. В Е групите не се среща похват №37, има значителен спад по №46. Налице е
ръст по техниките, включени в образователните въздействия - №39, №41, №42,
№44, №45, №47, №50. В К групите спада дялът на децата, използващи похвати
№37, №46, но в много по-малка степен, отколкото при Е групите, като
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същевременно ръстът по включени в образователните въздействия - №44, №47,
№50, е значитено по-малък, отколкото в Е групите. Също така при тях има спад по
някои аналогични на хумористичните техники похвати: №42, №45, №50.
Може да се обобщи, че с развитието на децата намаляват неопределените
отговори като вълшебство, настискане на копче и неконструктивните промени. При
липса на специално въздействие 5-6-годишните се насочват най-вече към похвати,
които прибавят нещо към предмета без да го изменят по същество (№41, №46).
Запознатите с хумористични техники деца наред с тези похвати прилагат повече
похвати за промяна свойствата и функциите на предмета, които са в основата на
новаторските решения. Промените по задачата са към изместване на децата към погорна група, като това е много по-добре изразено при Е групите спрямо К групите.
Това означава, че хумористичните занимания са повлияли върху уменията на
изследваните да намират начини за усъвършенстване на предмет.
Похвати в задача №6: 51: обичайно предназначение; 52: използване не по
предназначение; 53: използване като материал част от предмета; 50:
трансформация – преминаване в ново качество; 54: непряка употреба.
Таблица 60. Състояние на творческия процес в Е групи (задача №6)
Гр. Бр.деца %деца

% деца използвали похватите

50
51
52
53
1
2
1.67%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2
57
47.50%
0.00% 59.65%
0.00% 40.35%
3
61
50.83% 22.95% 100.00% 44.26% 70.49%
Ср.ориг.на похв.
0.64
0.05
0.41
0.11

Ср.ориг.
в гр.

0.14
0.39

Таблица 61. Състояние на творческия процес в Кгрупи (задача №6)
Гр. Бр.деца %деца

% деца използвали похватите

50
51
52
53
1
1
1.09%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2
57
61.96%
0.00% 61.40%
0.00% 38.60%
3
34
36.96%
8.82% 100.00% 35.29% 70.59%
Ср.ориг.на похв.
1.00
0.07
0.67
0.11

Ср.ориг.
в гр.

0.12
0.41

Таблица 62. Промени в честотата на използваните похвати спрямо
констатиращия експеримент за Е групи (6 задача)
Гр.
1
2
3

%деца, използвали похват №
50
51
52
53
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00% -37.91%
0.00%
37.91%
14.38%
0.00%
12.83% -18.08%
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Таблица 63. Промени в честотата на използваните похвати спрямо
констатиращия експеримент за К групи (6 задача)
Гр.
1
2
3

%деца, използвали похват №
50
51
52
53
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00% -35.37%
0.00%
35.37%
1.68%
0.00%
-0.42% -15.13%

В тази задача няма съществени промени в средната оригиналност по
похватите спрямо констатиращия есперимент.
На контролния етап на изследването децата, които оставят задачата без
отговор (група 1) са единици. Обхватът на група 2 намалява за сметка на
придвижване към група 3. При Е групите децата, които използват само един похват
намаляват с 20,83%, а при К - едва с 5,43%. В тази група и в двете извадки има спад
по техника №51 (обичайна употреба) за сметка на ръст по №53 (използване на
материала). Това е свързано с особеностите на стимула и се дължи на факта, че
новият стимул (вестник) не е така близък до света на детето както първия (книга).
Разбира се, 5-6-годишните добре познават предмета, но той е създаден за
възрастните и не се използва по предназначение в разглежданата възраст; до децата
по-близко е използването на неговия материал.
В група 3 има спад по похват №53, но и тук той е широко използван – 70%.
Засилва се употребата на трансформацията и използването не по предназначение,
което е по-силно изразено в Е групите, отколкото в К групите. Няма значими
промени по оригиналността на групите, тъй като типът на самата задача не
предполага намирането на много уникални предложения.
Като успех се отчита фактът, че изследваните от Е групите използват повече
насоки на търсене на идеи така, както са правили това в хумористичните
занимания, спрямо децата от К групите. Установените резултати сочат, че без
оказване на преобразуващо въздействие, децата не променят нагласата да
ограничават мисленето си за познати предмети само в обичайната насока. Въпреки,
че задачата не представлява трудност още на входното ниво, по нея няма
съществено развитие, освен ако не са проведени специални въздействия.
Похвати в задача №7: 31: негативни последици за героя; 37: последствие –
емоционална реакция; 55: обяснение за възникналата ситуация; 56: стимулът е
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включен, но може да бъде заменен с друг; 57: сюжет, произтичащ от зададеното;
29: ще може да се направи нещо, което обикновено не е възможно.
В задача № 7 промяна в оригиналността настъпва единствено по похват №31
поради статистическа рядкост.
Обхватът на група 1 намалява с 21,66% в Е групите и с 20,66% в К групите.
Както и на констатиращия експеримент, изследваните много пъти отказват да
приемат стимула и “обясняват” на водещия процедурата какво може да прави една
котка: “Котката не може да лети. Тя може да мяука за храна, да ходи в парка.”
При тази задача почти няма разлики в разпределението в Е и К групите.
Много пъти децата явно повтарят по инерция разкази, които са съставяли с
учителката си. В началото започват уверено както са учили “Един хубав пролетен
ден ......” и спират и не могат да довършат историята, или продължават без да
включат стимула и попадат в група 2. Интересно е, че изследваните, които съставят
по-кратки разкази интегрират по-добре зададеното, тъй като не губят изходния
пункт на творческите си търсения.
Таблица 64. Състояние на творческия процес в Е групи (задача №7)
Гр. Бр.деца %деца

Ср.ориг.
в гр.

% деца използвали похватите

29
31
37
55
56
57
1
44
36.67%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2
41
34.17%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00% 100.00%
0.00%
3
35
29.17% 37.14%
2.86% 14.29% 40.00%
0.00% 20.00%
Ср.ориг.на похв.
0.54
1.00
0.60
0.64
1.00

0.00
0.77

Таблица 65. Състояние на творческия процес в К групи (задача №7)
Гр. Бр.деца %деца

Ср.ориг.
в гр.

% деца използвали похватите

29
31
37
55
56
57
1
38
41.30%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2
30
32.61%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00% 100.00%
0.00%
3
24
26.09% 29.17%
4.17% 12.50% 50.00%
0.00% 12.50%
Ср.ориг.на похв.
0.57
1.00
0.67
0.58
1.00

0.00
0.71

Таблица 66. Промени в честотата на използваните похвати спрямо
констатиращия експеримент за Е групи (7 задача)
Гр.
1
2
3

29
0.00%
0.00%
5.89%

%деца, използвали похват №
31
37
55
56
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-6.52%
4.91% -10.00%
0.00%

57
0.00%
0.00%
10.63%
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Таблица 67. Промени в честотата на използваните похвати спрямо
констатиращия експеримент за К групите(7 задача)
Гр.
1
2
3

29
0.00%
0.00%
-2.65%

%деца, използвали похват №
31
37
55
56
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-4.92%
3.41%
0.00%
0.00%

57
0.00%
0.00%
-1.14%

В група 3 при Е групите има ръст по всички използвани на формиращия
експериемнт техники. Ръст има и при К групите, но по-малък. Като положителна
промяна се приема постигането на баланс между изполването на похвати №29 и
№55, благодарение на което историите на децата включват повече аспекти на
пресъздаваната ситуация. Поради това при тази задача средната оригиналност е повисока спрямо К групите и спрямо първото тестиране.
Липсата на големи различия в представянето на двете извадки от различните
етапи на експеримента е свързана с особеностите на езиковото развитие. Първото
условие, необходимо за успешното справяне със задачата е, децата да умеят да
съставят разказ по дадена тема или думи. Едва след това може да се прояви
способността този разказ да бъде и оригинален. В програмата за обучение и
възпитание в предучилищна възраст е предвидена образователна работа за
съставяне на разказ, но тъй като у 5-6-годишните тепърва се формират
необходимите умения, те все още много се затруднняват да измислят история по
дивергентнен стимул. Промените в резултат от преобразуващите въздействия
намират израз в групата на децата, които вече могат да съставят разказ и се
проявяват в по-голямото разнообразие на техники и по-високата оригиналност при
тях спрямо К групите.
Похвати в задача №8: 51: обичаен, най-очевиден източник на звука; 52:
ситуация, в която би могъл да се издава такъв шум; 58: животно; 25: известен
герой; 36: проектиране на конкретна ситуация; 14: фантазия.
Няма съществени промени в стойностите на оригиналността по различните
техники.
Сред изследваните почти няма деца, попадащи в група 1. Обхватът на група 2
намалява с 14,17% в Е групите и с 2,18 в К групите. Децата, използващи един
похват са склонни да дават най-очевидните отговори (похват №51). В Е групите
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има повече случаи, когато се търси друг източник на шума, а не обичайния (похват
№52).
Таблица 68. Състояние на творческия процес в Е групи (задача №8)
Гр. Бр.деца %деца

Ср.ориг.
в гр.

% деца използвали похватите

14
25
36
51
52
58
1
4
3.33%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2
61
50.83%
0.00% 44.26%
0.00% 42.62% 13.11%
0.00%
3
55
45.83% 10.91% 29.09% 14.55% 100.00% 69.09% 25.45%
Ср.ориг.на похв.
1.00
0.07
1.00
0.05
0.09
0.07

0.07
0.40

Таблица 69. Състояние на творческия процес в К групи (задача №8)
Гр. Бр.деца %деца

Ср.ориг.
в гр.

% деца използвали похватите

14
25
36
51
52
58
1
2
2.17%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2
58
63.04%
0.00% 46.55%
0.00% 48.28%
5.17%
0.00%
3
32
34.78%
9.38% 31.25%
6.25% 100.00% 56.25% 28.13%
Ср.ориг.на похв.
1.00
0.05
1.00
0.05
0.10
0.11

0.05
0.31

Таблица 69. Промени в честотата на използваните похвати спрямо
констатиращия експеримент за Е групи (8 задача)
Гр.
1
2
3

14
0.00%
0.00%
5.35%

%деца, използвали похват №
25
36
51
52
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.89%
0.00%
-4.81%
6.70%
-4.24%
6.21%
0.00%
10.76%

58
0.00%
0.00%
-2.32%

Таблица 70. Промени в честотата на използваните похвати спрямо
констатиращия експеримент за К групи (8 задача)
Гр.
1
2
3

14
0.00%
0.00%
1.97%

%деца, използвали похват №
25
36
51
52
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
-1.78%
0.00%
1.61%
0.17%
1.62%
-1.16%
0.00%
0.69%

58
0.00%
0.00%
-1.50%

Ръстът в обхвата на група 3 е с 15,83% за Е и с 5,34% за К. Техниките №51 и
№52 отново се срещат най-често. Наред с тях в Е групите има засилена употреба на
№36 (конкретна ситуация) и №14 (фантазия), които с по-голяма честота дават
уникални отговори, и които са включени в преобразуващите въздействия. С това се
обяснява по-високата оригиналност в Е спрямо К групите и спрямо констатиращия
експеримент.
Може да се направи обобщението, че с натрупването на опит децата, с които
не са проведени хумористични занимания, се научават по-добре да претърсват
паметта си за готови решения, но без да сменят насоката на мислене
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(преобладаващата част са в група 2) и по-рядко конструират уникални предложения
(по-ниска оригиналност) спрямо изследваните, които са се упражнявали в търсене
на идеи, за които друг не би се сетил.
Похвати в задача №9: 15: случайно включва в рисунката и обяснява
присъствието на елемента; 16: уподобяване формата на обект; 17: дорисуване.
В задача №9 при похвати №16 и №17 има спад от висока към средна степен
на оригиналност. Това произтича от по-честата им употреба, което води до
даването на сходни предложения.
Настъпилите разлики между Е и К групите се изразяват най-вече в
разпределението по групи. Задачата е трудна за децата и голяма част от тях не се
справят (група 1). Но в Е групите 49,17% от тестираните интегрират в някаква
степен изходните елементи (групи 2 и 3), докато в К групите те са почти на
половина – 28,26%. И при Е и при К групите се запазва преобладаването на похват
№16. Очевидно за 5-6-годишните е най-достъпно да асоциират елементите с
някакъв познат обект. Наред с това има увеличение в използването на №17. Част от
децата в Е групите интегрират и двата зададени елемента, докато при другите,
както и на констатиращия експеримент, няма деца, които да направят две рисунки
като спазят условието на задачата.
Таблица 72. Състояние на творческия процес в Е групи (задача №9)
% деца използвали
Ср.ориг.
похватите
в гр.
15
16
17
1
61
50.83%
0.00%
0.00%
0.00%
2
30
25.00% 100.00%
0.00%
0.00% 0.20
3
29
24.17%
0.00% 82.76% 44.83% 0.62
Ср.ориг.на похв.
0.20
0.50
0.46

Гр. Бр.деца %деца

Таблица 73. Състояние на творческия процес в К групи (задача №9)
% деца използвали
Ср.ориг.
похватите
в гр.
15
16
17
1
66
71.74%
0.00%
0.00%
0.00%
2
18
19.57% 100.00%
0.00%
0.00% 0.22
3
8
8.70%
0.00% 62.50% 37.50% 0.63
Ср.ориг.на похв.
0.22
0.60
0.67

Гр. Бр.деца %деца
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Таблица 74. Промени в честотата на използваните похвати спрямо
констатиращия експеримент за Е групи (9 задача)
Гр.
1
2
3

%деца, използвали похват №
15
16
17
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
16.09%
11.49%

Таблица 75. Промени в честотата на използваните похвати спрямо
констатиращия експеримент за К групи (9 задача)
Гр.
1
2
3

%деца, използвали похват №
15
16
17
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00% -17.50%
17.50%

Всичко това показва, че дори при дейност, която представлява значителна
трудност за 5-6-годишните, образователните въздействия са оказали положителен
ефект.
По всяка от задачите за креативност има положителни промени както в Е
групите, така и в К групите. За периода между първото и второто тестиране децата
са порастнали и това намира израз в техните отговори. Образователната работа за
обогатяване на речника е довела до даването на повече отговори-синоними;
изследваните използват повече прилагателни, започват сами да съставят кратки
разказчета по картините си: “Момченце си намерило цветенце и видяло дърво и
кола и се качило на нея и отишло при майка си”. Отговорите и рисунките стават поподробни, по-детайлни, сходните предложения не са така еднакви, както на първото
тестиране - много често децата рисуват от листоподобната форма елха, но
рисунките им придобиват индивудалност, тъй като вече уточняват: “елха през
зимата”, “коледна елха в къща”, “смешна елха”, “усмихната елха като жива”. По
същество тези промени рядко оказват голямо влияние върху оригиналността, тъй
като не водят пряко към необичайни идеи.
Изследваните от двете извадки се придвижват към по-горна група позадачите, използват по-разнообразни и с по-голяма степен на оригиналност
похвати. Това потвърждава изходните постановки, че предучилищната възраст е
сензитивен период по отношение креативното развитие. Фактът, че тенденциите в
развитието на умението за справяне с творческите задачи са по-силно изразени в Е
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групите, отколкото в К групите, означава, че запознаването на децата с
хумористични техники, упражняването им в тяхното приложение е довело до подоброто представяне в сравнение с К групите. Следва да се установи доколко това е
повлияло върху общия тестов бал и движението на децата по класове.
Промените, настъпили в творческия процес при децата и по-конкретно в
използваните от тях техники, имат своето отражение върху общия тестов бал.
Таблица 76. Среден успех на групите по общ тестов бал. Ръст в средния успех
спрямо първото тестиране
Група
Е1
Е2
Е3
Е4
К5
К6
К7
К8

Бр.деца
27
29
30
34
23
22
24
23

Общо
40.26
38.59
39.27
38.09
35.04
34.95
35.17
34.3

Ръст
23.24%
22.30%
24.66%
22.29%
5.22%
5.63%
6.70%
7.79%

Ръстът в средният успех спрямо констатиращия експеримент е над 20% при
Е групите и до 8% при К групите.
Промени настъпват и в разпределението на децата по класове (Фиг. 9 и Фиг.
10). Както и на констатиращия експеримент, графиката на честотното
разпределение е камбановидна. Тъй като тук става въпрос за способности, а не само
за придобиване на знания, не е възможно образователни въздействия в рамките на
една учебна година да променят децата дотолкова, че разпределението да се
измести към крайно състояние, т.е. повечето да станат висококреативни. В двете
пределни състояния (ниско- и висококреативно равнище) също са настъпили
промени спрямо констатиращия експеримент, но най-съществените различия
между извадките се наблюдават по отношение на среднокреативните деца.
Най-общо, има придвижване от ниските стойности на тестовия бал към
високите. Процентно намаляват изследваните, които се намират на нискокреативно
равнище и се увеличават тези, които са на висококреативно равнище. Обхватът на
среднокреативното равнище се запазва, тъй като в него постъпват нови деца от
класове І и ІІ, но други го напускат и се изместват към VІ и VІІ класове. Това е подобре изразено в Е групите. При тях по-голям процент напускат нискокреативното
равнище, а също има по-голямо увеличение на равнище висока креативност.
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Таблица 77. Честотно разпределение на децата в Е групи по общ тестов бал
Е
60%
50%

Кластър
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ
VІІ

Общ успех
0-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-

Бр. Деца
2
11
17
42
28
12
8

% деца
1.67%
9.17%
14.17%
35.00%
23.33%
10.00%
6.67%

40%
% деца конст

30%

% деца контр

20%
10%
0%
1

2

3

4

5

6

7

Фигура 9. Честотно разпределение на децата в Е групи по общ тестов бал
Таблица 78. Честотно разпределение на децата в К групи по общ тестов бал
К
60.00%
50.00%

Кластър
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ
VІІ

Общ успех
0-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-

Бр. Деца
4
7
32
27
12
7
3

% деца
3.26%
6.52%
20.65%
39.13%
16.30%
9.78%
4.35%

40.00%
% деца конст

30.00%

% деца контр

20.00%
10.00%
0.00%
1

2

3

4

5

6

7

Фигура 10. Честотно разпределение на децата в К групи по общ тестов бал
Най-голямо по обхват, включващо основната маса изследвани лица, е
среднокреативното равнище. Преходите между неговите степени представяляват
основните промени, настъпили между двете тестирания в Е и К групите. На
първото засичане в двете извадки децата са концентрирани основно към ниската
степен на среднокреативното равнище (клас ІІІ), а следваща по обхват е средната
степен (клас ІV). Най-малко изследвани се намират на висока степен (клас V). На
второто тестиране децата от К групите се изместват към клас ІV, но също голяма
част остават в клас ІІІ и отново най-малка част се намират на висока степен (клас
V). При Е групите е ускорен преходът между крайните степени на
среднокреативното равнище – по-голямата част вече са напуснали клас ІІІ и той е с
най-малък обхват (на равнище среднокреативни). И при тези групи най-много деца
попадат в клас ІV, но също така голям процент вече са се изместили към високата
степен на равнището (клас V).
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Може да се обобщи, че при изследваните, с които са проведени
преобразуващи въздействия, креативността е изявена в по-голяма степен. От една
страна при тях е по-явен преходът от по-ниските към по-високите креативни
равнища, от друга вътре в самите равнища са ускорени преходите към техните
максимални стойности. Най-големи различия между Е и К групите се наблюдават в
обхвата на среднокреативните класове ІІІ, ІV и V.
Дотук се установи от една страна, че по всяка тестова задача децата от Е
групите се справят по-добре от тези в К групите (от гледна точка на броя и вида
използвани похвати). От друга страна, ръстът в общия тестов бал и придвижването
към по-висок креативен клас също са по-силно изразени при децата, с които са
проведени обазователни въздействия. Следва да се намери каква е връзката между
тези два факта. Налага се, по аналогия на констатиращия експеримент да се
обедини изследването на творческия акт и на творческата личност, за да се
установи как влиянието върху процеса индуцира промени в степента на изява при
способностите. Също така много е важно да се види настъпили ли са изменения в
рамките на самите класове – част от децата вътре в един клас може да не са
повишили бала си дотолкова, че да преминат в по-горен, но наличието на
положителни промени по основните характеристики на класа ще означава, че в
неговите граници също е постигнат напредък.
Таблица 79. Средни стойности по показател плавност за Е и К групи по
класове
Клас

Група
Е1
Е2
Е3
Е4
К5
1
3.00
0.00
0.00
6.00
2
11.00
7.33
10.00
9.67
3
14.00
13.80
15.00
14.40
4
17.33
18.44
17.55
17.92
5
22.00
20.29
21.50
22.14
6
24.33
24.00
25.50
25.75
7
28.67
26.50
28.00
30.00

К6
4.00
8.00
14.00
17.14
22.00
25.00
29.00

К7
5.00
8.00
14.40
17.88
21.00
24.50
29.00

К8
0.00
9.67
13.25
17.67
20.20
24.00
28.00

3.00
10.00
13.50
17.33
21.00
25.00
0.00

Е групи К групи
4.50
4.00
9.27
9.17
14.24
13.84
17.81
17.50
21.46
21.00
24.92
24.78
28.13
28.50

А. Велева (2006) Стимулиране на творчеството у 5-6-годишните деца със средствата на хумора. Дисертационен труд.

194

Таблица 80. Средни стойности по показател гъвкавост за Е и К групи по
класове
Клас

Е1
1
2
3
4
5
6
7

Е2
3.00
7.00
10.25
11.89
14.83
18.00
20.67

Е3
0.00
6.00
9.20
12.44
14.43
17.67
20.50

Е4
0.00
7.00
10.00
12.45
14.88
18.00
21.50

Група
К5
4.00
5.67
10.00
13.08
15.57
18.25
21.00

К6
4.00
6.00
8.67
11.29
14.50
16.67
23.00

К7
4.00
5.00
8.40
11.88
13.50
17.00
19.00

К8
0.00
5.33
9.50
10.33
13.20
18.00
19.00

3.00
7.00
8.50
11.58
15.00
16.67
0.00

Е групи К групи
3.50
3.67
6.36
5.67
9.82
8.74
12.52
11.28
14.93
13.87
18.00
16.89
20.88
20.00

Таблица 81. Средни стойности по показател оригиналност за Е и К групи по
класове
Клас

Е1
1
2
3
4
5
6
7

Е2
0.00
0.00
1.50
2.67
3.33
5.33
9.00

Е3
0.00
0.33
1.60
2.78
3.14
6.00
10.50

Е4
0.00
0.25
1.33
2.82
4.13
5.00
8.00

Група
К5
К6
К7
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.20
0.67
1.00
2.85
1.57
2.00
3.71
3.50
3.50
6.75
6.00
6.50
10.00
10.00
10.00

К8
0.00
0.00
1.25
2.33
3.40
6.00
8.50

0.00
0.00
0.50
2.33
4.00
6.33
0.00

Е групи К групи
0.00
0.00
0.18
0.00
1.41
0.84
2.79
2.11
3.61
3.53
5.92
6.22
9.25
9.25

Таблица 82. Средни стойности по показател подробност за Е и К групи по
класове
Клас

Е1
1
2
3
4
5
6
7

Е2
0.00
0.00
0.50
0.78
1.67
1.00
2.67

Е3
0.00
0.00
0.60
0.89
2.43
2.33
2.50

Е4
0.00
0.00
0.33
0.91
2.13
2.00
5.00

Група
К5
0.00
0.00
0.40
0.62
1.29
1.25
3.00

К6
0.00
0.00
0.33
0.29
1.00
2.00
1.00

К7
0.00
0.00
0.20
0.25
1.50
1.50
3.00

К8
0.00
0.00
0.00
1.22
1.60
2.00
3.50

0.00
0.00
0.75
0.50
1.00
2.33
0.00

Е групи К групи
0.00
0.00
0.00
0.00
0.47
0.32
0.79
0.58
1.89
1.33
1.58
2.00
3.25
2.75

Таблица 83. Средни стойности по показател включване за Е и К групи по
класове
Клас

Е1
1
2
3
4
5
6
7

Е2
0.00
0.00
1.00
2.11
2.33
3.33
3.33

Е3
0.00
0.00
1.40
1.89
2.86
3.67
4.00

Е4
0.00
0.50
1.00
1.91
2.88
3.50
3.50

Група
К5
0.00
0.33
1.00
1.77
2.00
3.50
3.00

К6
0.00
0.00
0.67
1.86
1.75
2.00
4.00

К7
0.00
0.00
0.80
1.38
2.50
2.00
3.00

К8
0.00
0.33
1.00
1.44
2.80
3.00
1.50

0.00
0.00
0.50
1.83
2.00
3.33
0.00

Е групи К групи
0.00
0.00
0.27
0.17
1.12
0.74
1.90
1.64
2.54
2.33
3.50
2.56
3.50
2.50
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Таблица 84. Средни стойности по показател разказ за Е и К групи по класове
Клас

Е1
1
2
3
4
5
6
7

Е2
0.00
0.00
0.25
0.44
1.50
2.33
2.00

Е3
0.00
0.00
0.60
0.67
1.57
1.00
1.50

Група
К5
0.00
0.00
0.80
0.69
1.29
1.25
3.00

Е4
0.00
0.00
0.00
0.64
1.75
2.00
1.50

К6

К7

0.00
0.00
0.50
0.43
1.50
2.00
2.00

0.00
0.00
0.20
1.00
1.75
1.00
3.00

К8
0.00
0.00
0.00
0.78
1.40
2.00
2.50

0.00
0.00
0.00
1.08
1.50
1.67
0.00

Е групи К групи
0.00
0.00
0.00
0.00
0.47
0.21
0.62
0.86
1.54
1.53
1.58
1.67
1.88
2.50

Фигура 11. Средни стойности на показателите на творческата личност по
класове (Е групи)
30.00
25.00
Плавност
20.00

Гъвкавост
Оригиналност

15.00

Подробност
Включване

10.00

Разказ
5.00
0.00
1

2

3

4

5

6

7

Фигура 12. Средни стойности на показателите на творческата личност по
класове (К групи)
30.00
25.00
Плавност
20.00

Гъвкавост
Оригиналност

15.00

Подробност
Включване

10.00

Разказ
5.00
0.00
1

2

3

4

5

6

7

Някои от характеристиките на класовете остават непроменени спрямо
първото засичане. При други има различия между двата теста и между Е и К
групите.
Няма съществени промени в средните стойности на показателите на
творческата личност. Това произтича от възможностите на децата във всеки клас.
Както бе установено, нарастването на общия тестов бал става в следната
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последователност: Най-напред има отговори по задачите с обичаен стимул, където
няма ново построение, а възпроизвеждане на вече известното. Тук диапазонът на
общия тестов бал е до 20 и се състои от плавност и гъвкавост. Оригиналност няма –
за децата е предизвикателство самото извличане от опита и вербализиране на вече
известното. След като това представлява трудност за тях, още по-непосилно е
дообработването на неопределена фигура или графични елементи и съставянето на
разказ. Оттук показателите включване и разказ също остават непроменени – със
стойности 0. При по-високите класове – ІІІ, ІV, V, продължават да нарастват
плавността и гъвкавостта – децата са способни да дават все повече и поразнообразни предложения и колкото повече и по-разноаспектни, толкова повече се
увеличава оригиналността. Вече не е проблем за изследваните да се изразяват, да
използват някои творчески похвати и изявата им не е ограничена само във
възпроизвеждане на известното, появяват се отговори по всички задачи и съответно
нарастват и останалите изследвани показатели. Но те също не могат да надхвърлят
значително стойностите от констатиращия експеримент – с това се вдига общия бал
и изследваните се прехвърлят в по-висок клас. В класове VІ и VІІ плавността, а
оттук и гъвкавостта забавят и дори спират да нарастват във връзка с това, че децата
за разлика от възрасните не дават голям брой отговори. Тъй като оригиналността до
известна степен е обвързана с броя и разнообразието на отговорите, то след като
няма голям ръст по тези показатели, не може да се очакват промени и в
оригиналността.
Наред с тези сравнително постоянни характеристики (общия тестов бал и
стойностите на показателите плавност, гъвкавост, оригиналност, подробност,
включване, разказ) има и такива, които подлежат на промяна. Една от тях е
средният брой нерешени задачи.
Таблица 85. Среден брой нерешени задачи на дете по класове в Е и К групи
Клас
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ
VІІ

Е-Групи К-Групи
7.50
5.33
4.55
4.00
1.65
3.21
1.00
1.64
0.96
1.40
0.58
1.22
0.50
1.00
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Различията в средния брой решени задачи са както между двете тестирания по
извадки, така и спрямо първото тестиране. На контролния експеримент всички групи
се справят с по-голям брой задачи, отколкото на констатиращия. При това след
преобразуващите въздействия децата в Е групите решават по-голям брой задачи,
отколкото децата в К групите. Изключение правят само ниско креативните класове І
и ІІ, където К групите превъзхождат Е групите. До известна степен това се дължи на
факта, че първата извадка е по-голяма и решените задачи се разсейват върху поголям брой деца.
Съществени различия между Е и К групите има и в процента деца във всеки
клас, които използват 0, 1 или 2 похвата във всяка задача (съответно попадат в група
1, група 2, или група 3) (Таблици № 86, №87).
Дотук бяха представени онези особености, които придават специфичен облик
на всеки клас. Те позволяват да се установи доколко всеки от тях е променил своята
характеристика в резултат от развитието (К групи) и преобразуващото въздействие
(Е групи).
При класове І и ІІ промените в Е групите спрямо констатиращия експеримент
и спрямо К групите са в отрицателна насока - децата решават по-малко видове задачи
в сравнение с първото тестиране. К групите се справят по-силно и спрямо
констатиращия експеримент и спрямо Е групите. При тях се появяват решения по
задача №4, по която на констатиращея експеримент всички деца попадаха в група 1.
При задачите, решени и от Е и от К групите, вторите в по-голяма степен се
придвижват към горна група.
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По отношение по-добрите резултати в К групите се допуска, че
слабопредставилите се на първото тестиране от Е групите, които са повлияни в
положителна насока от образователните въздействия, са се прехвърлили в горен
клас и на ниско креативно равнище са останали децата, чиито дивергентномисловни способности много се отдалечават от средното ниво. Вероятно при К
групите в класове І и ІІ остават деца, които бележат напредък в творческото си
развитие, но поради липсата на специфично образователно въздействие все още не
могат да отговорят на критериите за по-горен клас. Така оставайки в класове І и ІІ,
те повишават изявите на нискокреативните като цяло.
В полза на това допускане са резултатите от останалите креативни равнища,
където всеки клас от Е групите превъзхожда представянето на аналогичния му в К
групите. Това предполага, че преобразуващите въздействия повлияват на децата,
чиито творчески способности не се отличават екстремно от средното равнище за
разглежданата възраст.
Децата от класове ІІІ, ІV и V бележат най-голям напредък спрямо
констатиращия експеримент. В рамките на среднокреативното равнище намаляват
изследваните, попадащи в група 1 по всяка от задачите и има придвижване към
групи 2 и 3. Тази насока на развитие е по-силно изразена при децата, с които са
проведени преобразуващи въздействия, отколколкото при К групите: по всяка
задача в Е групите има по-малък дял деца, които не предлагат решение, и по-голям
дял деца, които попадат в група 3.
При висококреативните класове VІ и VІІ отново при Е групите има по-малък
процент, които не се справят със задачите. По някои задачи изместването към група
3 е по-силно изразено при К групите. Това се отдава на обхвата на извадките - по
начало тези класове включват малка част от децата, а в К групите
висококреативните деца като брой са на половина от броя висококреативни в Е
групите. И тъй като колкото повече са децата, толкова повече се разсейват
резултатите, при Е групите не може да се достигне до концентриране на елементите
около една степен, т.е. всички деца да попаднат в група 3. Подобно концентриране
се наблюдава при задачи №1 и №3 в К групите. По всички останали задачи Е
групите се изместват наравно с/ или по-добре от К групите.
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На констатиращия експеримент конфигурацията на всяка задача по седемте
класа е идентична при Е и К групите, докато при контролния има различия. В двете
извадки има движение на децата по класове от група 1 към група 3. То не е изразено
в еднаква степен в различните задачи - в някои дейности е достигнато по-високо
равнище спрямо други. Това е свързано със степента, в която децата са се справяли
с творческите задачи от първото тестиране.
Прави впечатление, че при задачи, които не са представлявали трудност на
първото тестиране, и които могат да бъдат решени без непременно да се изисква
ново построение, при К групите няма особен напредък. Това са задачите за
асоцииране (№1), реорганизиране на визуални форми (№3), многостранна употреба
(№6) и реорганизиране на звук (№8). При тях (с изключение на №1) движението
между степените в К групите сякаш замира на група две – децата дават отговори, но
не увеличават похватите за търсене на предложения. При изследваните, с които е
проведено обучение, на второто тестиране има изместване към степен 3. Поразлично стоят нещата при задачите, в които задължително трябва да се конструира
новаидея, решението го няма в опита в готов вид. Това са дейностите за
интегриране на стимула в рисунка или разказ (№2, №7, №9), фантастична хипотеза
(№4) и усъвършенстване на предмет (№5). За тяхното решаване не е достатъчно
възпроизвеждането на информация, нужен е похват, който да трансформира
наличното в базата знания на децата за създаване на ново построение. На първото
тестиране много от изследваните не се сещат за похват и оставят задачата без
решение. На второто, се увеличават децата, които се справят с този тип задачи, като
те са повече при №2 и №4, №5 и по-малко при №9. Изместването по тях е поголямо при Е отколкото при К групите, т.е. децата, с които е проведено обучение са
улеснени в намирането и прилагането на похвати за търсене на нови идеи.
Може да се обобщи, че при изследваните, с които не са проведени
хумористични занимания, е налице напредък по задачите, които са представлявали
трудност на първото тестиране, и за които е необходимо използването на похват за
конструиране на нещо ново; задачите с обичайни стимули са в застой. При децата
от Е групите има напредък и по двата типа задачи спрямо първото тестиране и
спрямо К групите от второто.
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Положителните промени, настъпили при Е и К групите в рамките на
изследването, потвърждават, че в разглеждания период креативността е в процес на
развитие. В същото време в постиженията на двете извадки има различия:
• Установи се, че повишаването на степента (според броя използвани похвати)
на

справяне

с

всяка

тестова

задача

е

по-голямо

при

средно-,

висококреативните деца от Е групите, спрямо децата на тези равнища в К
групите. Това предполага те да проявяват по-голяма гъвкавост, тъй като
всеки похват дава различна насока на мислене, т.е. различна категория
отговор.
• Установи се, че децата от Е групите, които според броя похвати, попадат в
група 2 и група 3, използват с по-голяма честота техниките, които не са
свързани с обичайния кръг идеи във връзка със стимулите, които показват
по-голяма степен на оригиналност и които подпомагат интегриране на даден
материал. Тези похвати са използвани от по-малък процент изследвани в К
групите. Това предпоставя децата, включени в преобразуващия експеримент,
да показват по-висока оригиналност и способност за включване спрямо
останалите.
• Установи се, че децата от Е групите имат по-висок среден тестов бал от
децата в К групите и по-висок ръст в средния тестов бал спрямо тях и спрямо
първото тестиране.
Оттук може да се направи изводът, че специалното въздействие е довело до
значим ръст по показателите гъвкавост, оригиналност, дообработване в резултат на
което има значителен ръст в общия тестов бал на Е групите спрямо К групите, т.е.
запознаването с хумористични техники и упражняването в употребата им е
повишило творческите изяви на децата. Практическата проверка на този извод
предполага статистически анализ.
Статистически измерения на динамиката на детското творчество
Статистическата обработка на данните от изследването е извършена в
следната последователност:
1.контрол и отстраняване на грешките при събирането, регистрацията и
въвеждането на данните в програмен продукт SPSS;
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2.набиране на информация за изследваното емпирично разпределение по
отношение на формата и параметрите му;
3.избор на метод за проверка статистическата значимост на разликите в
средния тестов бал и средните стойности на показателите на творческата личност
между Е и К групите от констатиращия и контролния експеримент;
4.формулиране на хипотези;
5.приложение на избрания статистически метод и формулиране на
заключение.
Използваният метод за проверка на съответствието между емпиричното
разпределение и нормалното теоретично разпределение е критерий на съответствие
на Шапиро-Уилк (критерият на Шапиро-Уилк). Методът включва алгоритъм за
получаване на емпирична характеристика и определяне на критичната област. (А.
Манов, 2001). Програмата SPSS автоматично извършва алгоритъма.
Дефинирани са следните хипотези:
Н0: Между емпиричното разпределение и нормалното теоретично
разпределение не съществува статистически значима разлика.
Н1: Между двете разпределения съществува статистически значима разлика.
За критично равнище на значимост се приема α=0,05. За получаване на
емпиричната характеристика (αS) за проверка на хипотезите е използван
програмният продукт SPSS, като резултатите от извършената обработка са
представени в Таблица 88.
Таблица S.*88. Критерий за съответствие на Шапиро-Уилк за проверка
на емпиричното разпределение по общ тестов бал на Е и К групи от
констатиращия експеримент∗∗
Tests of Normality
1К2
tatistic
бщБал

989

Shapiro-Wilk
S
d
f
ig.
.
1
20
435
.
9

S
.
.

*

Всички таблици, които имат в номерацията си буквата “S” се получават директно с SPSS.
Легенда: Statistic – емпирична характеристика; df – степени на свобода; Sig. – оценено равнище на
значимост.

∗∗
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981

2

188

По критерия на Шапиро-Уилк нулевата хипотеза не може да се отхвърли
защото αS>α. Следователно, разпределението на общия бал на Е групите от
констатиращия експеримент може да се счита за достатъчно близко до нормалното.
По критерия на Шапиро-Уилк емпиричното разпределение на К групите е близко
до нормалното, защото αS>α и нулевата хипотеза не може да се отхвърли. Въз
основа на получените резултати се приема, че разпределенията в двете генерални
съвкупности на констатиращия експеримент са близки до нормалното теоретично
разпределение.
Таблица S.89. Критерий за съответствие на Шапиро-Уилк за проверка
на емпиричното разпределение по общ тестов бал на Е и К групи от
контролния експеримент
Tests of Normality
1К2
tatistic
бщБал

988
981

Shapiro-Wilk
S
d
f
ig.
.
1
20
368
.
9
2
213

S
.
.

По критерия на Шапиро-Уилк нулевата хипотеза не може да се отхвърли
защото αS>α. Следователно, разпределението на общия бал на Е групите за
контролния експеримент може да се счита за достатъчно близко до нормалното. По
критерия на Шапиро-Уилк емпиричното разпределение на К групите от контролния
експеримент е близко до нормалното при критично равнище на значимост 0,05, тъй
като по критерия за съответствие, нулевата хипотеза не може да се отхвърли. Въз
основа на получените резултати се приема, че разпределенията в двете генерални
съвкупности от контролния експеримент са приблизително нормални.
Тъй като се доказа, че разпределението е близко до нормалното теоретично
разпределение и изследваните групи са две, за проверка статистическата значимост
на резултатите е приложим методът t-тест (Бижков, Краевски, 1999). Поради
необходимостта от сравняване на средния тестов бал, изборът се спира на него, тъй
като той работи със средни величини. Изискванията, които поставя t-тестът, са
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наблюденията в двете извадки да са случайни и независими помежду си и
разпределенията в двете генерални съвкупности да са приблизително нормални. И
двете са изпълнени.
Формулирани са следните хипотези:
Н0: Между неизвестните средни величини на двете съвкупности не
съществува статистически значима разлика.
Н1: Между неизвестните средни величини на двете съвкупности съществува
статистически значима разлика.
Приложен е двустранен тест и за критично равнище на значимост се приема
α=0,05 (доверителна вероятност 95%). Експерименталните данни са въведени в
програмата SPSS и са получени следните резултати.
Таблици S.90. и S.91. Резултати от t-тест за проверка на статистически
значими разлики между средния тестов бал на Е и К групи от констатиращия
експеримент∗
T-Test
Group Statistics

ОбщБа
л

Е1К2
1

120

Mean
31.6750

Std. Deviation
13.29191

Std. Error
Mean
1.21338

92

32.7935

13.34787

1.39161

N

2

Independent Samples Test
Levene's Test
for Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the
Difference

ОбщБал

∗

Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed

F

Sig.

.017

.897

t

df

Sig. (2tailed)

Mean
Difference

Std. Error
Difference

Lower

Upper

-.606

210

.545

-1.11848

1.84528

-4.75613

2.51918

-.606

195.537

.545

-1.11848

1.84631

-4.75972

2.52277

Легенда: N – обем; Mean – средни величини; Std. Deviation – стандартни отклонения; Std. Error Mean –
стандартни грешки на средните. T – емипирчни характеристики; df – степени на свобода; Sig.(2-tailed) –
наблюдавани равнища на значимост при двустранен тест; Mean difference – разлика между средните; Std. Error
Difference – стандартни грешки на разликата; 95% Confidence Interval of the Difference – доверителни интервали
на средните при 95% доверителна вероятност.
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Дефинирани са хипотезите Н0:µ1=µ2 и H1:µ1 ≠µ2. Критичното равнище на
значимост е 0,05.
В първата таблица са представени данни за двете извадки по отделно.
Втората таблица съдържа резултатите от приложението на t-теста за разликата между
средните величини при условията на два метода (при различни и еднакви
дисперсии). В трета и четвърта колона на таблицата са представени резултатите от
теста на Ливин (Levene), който се използва за проверка на хипотези за равенство на
дисперсиите.
Първоначално се формулира заключение относно разликата между средните
на двете генерални съвкупности по метода на еднаквите дисперсии. Въз основа
изходните данни след провеждането на теста на Ливин може да се твърди, че
дисперсиите в генералната съвкупност са еднакви. От таблицата на tразпределението (А. Манов, 2001, с. 483) е намерена теоретичната характеристика
при двустранен тест (α=0,05/2) и степени на свобода 210, или t≈1,96. Резултатите
показват, че нулевата хипотеза не може да се отхвърли защото |t| < |t(0,05/2, 210)|.
По метода на различните дисперсии емпиричната характеристика t заема
стойност -0,606, при степени на свобода 195,537. От таблицата на t разпределението
стойността на теоретичната характеристика е t(0,05/2,

195,537)≈1,96.

Следователно

нулевата хипотеза не може да се отхвърли, тоест и по двата метода може да се
приеме, че не съществува статистически значима разлика между средните стойности
на общия тестов бал на Е и К групите от първото тестиране.
Таблици S.92. и S.93. Резултати от t-тест за проверка на статистически значими
разлики между средния тестов бал на Е и К групи от контролния експеримент
T-Test
Group Statistics

ОбщБа
л

Е1К2
1

N

Mean
120

38.9917

13.60517

1.24198

92

34.8696

13.03100

1.35858

2

Independent Samples Test
Levene's Test
for Equality of
Variances

ОбщБал

Equal
variances

Std. Error
Mean

Std. Deviation

F

Sig.

.173

.678

t-test for Equality of Means

t
2.227

df
210

Sig. (2tailed)

Mean
Difference

Std. Error
Difference

.027

4.12210

1.85127
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95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
.47264

7.77156
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assumed
Equal
variances
not
assumed

2.239

199.895

.026

4.12210

1.84072

.49239

7.75181

Дефинирани са хипотезите Н0:µ1=µ2 и H1:µ1≠µ2. Критичното равнище на
значимост е 0,05.
Стойността на емпиричната характеристика t, определена по метода на
еднаквите дисперсии, е 2,227 със степени на свобода 210. Теоретичната
характеристика на t при двустранен тест (α=0,05/2) и степени на свобода 210 е t(0,05/2,
210)≈1,96.

Резултатите показват, че нулевата хипотеза се отхвърля защото t>t(0,05/, 210).

Доверителния интервал се записва 0,47264<(µ 1-µ 2)≤7,77156.
По метода на различните дисперсии емпиричната характеристика t=2,239
със степени на свобода 199,895. Теоретичната характеристика е със стойност t(0,05/2,
199,895)≈1,96.

Нулевата хипотеза се отхвърля (t>t(0,05/, 210)). Доверителния интервал се

записва 0,49239<(µ 1-µ 2)≤7,75181.
Доверителните интервали, определени и по двата метода, не съдържат в
себе си нула, което съответства на заключението, че нулевата хипотеза трябва да се
отхвърли. Следователно съществува статистически значима разлика между средния
тестов бал на Е и К от контролния експеримент.
Същият тест е използван за формиране на заключения относно промените,
настъпили в Е групите след преобразуващите въздействия. Целта е да се провери
дали съществуват статистически значими разлики в средните величини по
творческите показатели в между Е и К групите преди и след въздействията. Приема
се равнище на значимост 0,05 и двустранна критична област.
Таблици S.94. и S.95. Резултати от t-тест за проверка на статистически
значими разлики между средните стойности на показателите на творческата
личност на Е и К групи от констатиращия експеримент
T-Test
Group Statistics

П
Г
О

Е1К2
1
2
1
2
1
2

N
120
92
120
92
120
92

Mean
15.8083
17.0000
11.4167
11.6196
2.2167
2.2609

Std. Deviation
6.03950
5.98900
4.34361
4.65949
1.96688
2.02658

Std. Error
Mean
.55133
.62440
.39652
.48579
.17955
.21129
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ПД
ВКЛ
РАЗ

1
2
1
2
1
2

120
92
120
92
120
92

.8250
.5978
.9250
.8043
.4833
.5109

1.28771
.87781
1.01387
.89245
.68579
.73372

.11755
.09152
.09255
.09304
.06260
.07650

Independent Samples Test
Levene's Test
for Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the
Difference

F
П

Г

О

ПД

ВКЛ

РАЗ

Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed
Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed
Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed
Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed
Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed
Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed

.153

.035

.635

3.847

.417

.273

Sig.
.696

.853

.427

.051

.519

.602

t

df

Sig. (2tailed)

Mean
Difference

Std. Error
Difference

Lower

Upper

-1.429

210

.154

-1.19167

.83390

-2.83555

.45221

-1.431

196.754

.154

-1.19167

.83297

-2.83436

.45102

-.327

210

.744

-.20290

.62126

-1.42760

1.02181

-.324

188.623

.747

-.20290

.62707

-1.43986

1.03406

-.160

210

.873

-.04420

.27617

-.58863

.50023

-.159

192.944

.874

-.04420

.27727

-.59108

.50267

1.453

210

.148

.22717

.15638

-.08111

.53546

1.525

207.356

.129

.22717

.14898

-.06653

.52088

.904

210

.367

.12065

.13347

-.14245

.38376

.919

205.971

.359

.12065

.13124

-.13809

.37939

-.281

210

.779

-.02754

.09797

-.22066

.16559

-.279

188.915

.781

-.02754

.09885

-.22252

.16745
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Таблици S.96. и S.97. Резултати от t-тест за проверка на статистически
значими разлики между средните стойности на показателите на творческата
личност на Е и К групи от контролния експеримент
T-Test
Group Statistics

П
Г
О
ПД
ВКЛ
РАЗ

Е1К2
1

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error
Mean

120

18.5500

5.42458

.49519

2

92

17.5217

5.31942

.55459

1

120

13.0917

4.08316

.37274

2

92

11.4891

3.76944

.39299

1

120

3.2417

2.33352

.21302

2

92

2.5870

2.31171

.24101

1

120

1.1583

1.25018

.11413

2

92

.8261

1.00119

.10438

1

120

2.0250

1.23983

.11318

2

92

1.5435

1.13305

.11813

1

120

.9250

.90899

.08298

2

92

.9022

.91459

.09535

Independent Samples Test
Levene's Test
for Equality of
Variances

t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the
Difference

F
П

Г

О

ПД

Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed
Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed
Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed
Equal
variances
assumed
Equal
variances
not

.057

.553

.055

4.686

Sig.
.812

.458

.815

.032

t

df

Sig. (2tailed)

Mean
Difference

Std. Error
Difference

Lower

Upper

1.379

210

.169

1.02826

.74543

-.44122

2.49774

1.383

197.801

.168

1.02826

.74349

-.43793

2.49446

2.928

210

.004

1.60254

.54741

.52342

2.68165

2.959

202.841

.003

1.60254

.54164

.53456

2.67051

2.033

210

.043

.65471

.32206

.01983

1.28960

2.035

196.848

.043

.65471

.32166

.02037

1.28905

2.087

210

.038

.33225

.15921

.01839

.64611

2.148

209.581

.033

.33225

.15466

.02735

.63714
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assumed
ВКЛ

Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed
Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed

РАЗ

.034

.078

.854

.781

2.908

210

.004

.48152

.16556

.15515

.80789

2.943

203.573

.004

.48152

.16360

.15896

.80409

.181

210

.857

.02283

.12630

-.22615

.27180

.181

195.346

.857

.02283

.12640

-.22646

.27212

Аналогично на извършването на проверка за статистически значими
разлики между средния тестов бал на Е и К групите, бе направена проверка за
наличието на статистически значими разлики между средните стойности на
показателите на Е и К групите от двете тестирания. Въз основа на получените
данни може да се твърди че при равнище на значимост 0,05 и двустранна критична
област:
• На констатиращия експеримент няма статистически значими разлики между
двете извадки по нито един от изследваните показатели и по двата метода;
• На контролния експеримент съществуват статистически значими разлики по
показатели гъвкавост, оригиналност, подробност, включване; не съществуват
статистически значими разлики по показатели плавност и разказ.
Направените заключения на базата на статистическия анализ, потвърждават
хипотезата

на

изследването

за

положително

влияние

на

използваната

експериментална система за преобразуващо въздействие върху проявите
творчество при 5-6-годишните деца.
Доказателство за това е статистически значимия ръст в общия тестов бал на Е
групите спрямо К групите. Докато на констатиращия експеримент няма съществени
разлики в успеваемостта на двете извадки (|t| < |t(0,05/2, 210)|; t=-0.606, t(0,05/2, 195,537)≈1,96),
то на контролния постиженията на Е групите значително превъзхождат тези на К
групите (t > t(0,05/2, 210); t=2,227, t(0,05/2, 199,895)≈1,96). Потвърждение за това, че ръстът се
дължи на проведеното обучение, а не на други фактори, е статистическата разлика
по определени показатели на творческата личност. Беше постулирано, че при
повишена употреба на похватите, включени в преобразуващите въздействия, се
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очаква нарастване по показателите гъвкавост, оригиналност и включване. Това е
свързано с връзката между тези показатели и използваните в задачите похвати:
увеличаването на броя използвани техники предполага увеличаване на категориите
отговори (т.е. гъвкавостта); подбраните техники водят към сферата на неочакваните
решение (респ. към повишаване на уникалните отговори); част от упражняваните
на преобразуващите въздействия похвати по своята същност са предназначени за
интегриране на даден стимул в ново построение (следователно подпомагат
включването). И доколкото децата, за разлика от възрастните не са склонни да
дават голям брой отговори, не се разчиташе на повишаване на плавността. Ръстът
по показателя разказ е зависим от уменията на децата да съставят история, които не
са приоритет на проведеното обучение и поради това тук също не е очаквана
голяма разлика между двете извадки. До известна степен е неочаквана
статистическата разлика по показателя подробност, но е обяснима – в повечето
хумористични занимания децата получават задача да доразвият една смешна идея,
което очевидно е повлияло върху представянето по този показател. Наличието на
статистически значим ръст по показателите, пряко свързани с проведените
образователни въздействия от една страна, и липсата на такъв при останалите
показатели от друга, означава, че статистическите разлики в средния тестов бал на
групите е резултат от проведения преобразуващ експеримент, а не от други
фактори. Може да се направи заключението, че запознаването на децата с
хумористични техники и упражняването в тяхното приложение е довело до
повишаване изявата на общите творчески способности и по-конкретно на
факторите гъвкавост, оригиналност, подробност, включване. Следователно е
реализирана целта на разработения модел за стимулиране на творчеството чрез
възприемане и създаване на хумор.
3.2. Динамика на детското чувство за хумор и връзката му с
творчеството
Аналогично на констатиращия експеримент, след края на всяка сесия от
тестирането на творчеството, бе проведено изследване на видовете хумор, които
децата разбират и чувстват като смешни и на възможнсостите им да създават
хумор. Резултатите са представени в таблица 98.
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Таблица 98а. Възприемане на хумор∗
Небивалици-абсурд
Е1
Е2
Е3
Е4
К5
К6
К7
К8
РАНЖИРОВКА
0
0.00%
0.00%
0.00%
2.94%
4.35%
4.55%
4.17%
4.35%
1
7.41%
10.34%
10.00%
5.88%
17.39%
13.64%
25.00%
21.74%
2
92.59%
89.66%
90.00%
91.18%
78.26%
81.82%
70.83%
73.91%
РЕАКЦИЯ
0
0.00%
0.00%
0.00%
2.94%
13.04%
13.64%
16.67%
13.04%
1
11.11%
10.34%
6.67%
8.82%
43.48%
40.91%
45.83%
47.83%
2
88.89%
89.66%
93.33%
88.24%
43.48%
45.45%
37.50%
39.13%
РАЗБИРАНЕ
НЕ
0.00%
0.00%
0.00%
2.94%
4.35%
4.55%
4.17%
4.35%
ДА
100.00% 100.00% 100.00%
97.06%
95.65%
95.45%
95.83%
95.65%

Таблица 98б. Възприемане на хумор
Външен вид
Е1
Е2
Е3
Е4
К5
К6
К7
К8
РАНЖИРОВКА
0
11.11%
17.24%
13.33%
17.65%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1
55.56%
48.28%
50.00%
47.06%
17.39%
22.73%
12.50%
17.39%
2
33.33%
34.48%
36.67%
35.29%
82.61%
77.27%
87.50%
82.61%
РЕАКЦИЯ
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1
7.41%
10.34%
6.67%
5.88%
8.70%
4.55%
4.17%
8.70%
2
92.59%
89.66%
93.33%
94.12%
91.30%
95.45%
95.83%
91.30%
РАЗБИРАНЕ
НЕ
11.11%
20.69%
16.67%
17.65%
4.35%
4.55%
4.17%
0.00%
ДА
88.89%
79.31%
83.33%
82.35%
95.65%
95.45%
95.83% 100.00%

Таблица 98в. Възприемане на хумор
Небивалици-несъществуващи предмети
Е1
Е2
Е3
Е4
К5
К6
К7
К8
РАНЖИРОВКА
0
3.70%
0.00%
3.33%
5.88%
8.70%
0.00%
4.17%
0.00%
1
48.15%
48.28%
53.33%
44.12%
65.22%
63.64%
62.50%
65.22%
2
48.15%
51.72%
43.33%
50.00%
26.09%
36.36%
33.33%
34.78%
РЕАКЦИЯ
0
3.70%
0.00%
3.33%
2.94%
8.70%
0.00%
8.33%
4.35%
1
55.56%
58.62%
56.67%
50.00%
65.22%
77.27%
66.67%
78.26%
2
40.74%
41.38%
40.00%
47.06%
26.09%
22.73%
25.00%
17.39%
РАЗБИРАНЕ
НЕ
3.70%
3.45%
3.33%
5.88%
8.70%
4.55%
4.17%
4.35%
ДА
96.30%
96.55%
96.67%
94.12%
91.30%
95.45%
95.83%
95.65%

∗

Легенда: Степени на показател “рейтинг”: 0 – не е смешно; 1 – малко смешно; 2 – много смешно. Степени на
показател “реакция”: 0 – липса на реакция; 1 – усмивка; 2 – смях. Степени на показател “разбиране”: не – не
дава смислено обяснениие за причините за слмях; да – аргументира защо оценява стимула като смешен.
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Таблица 98г. Възприемане на хумор
Анекдот
Е1
Е2
Е3
Е4
К5
К6
К7
К8
РАНЖИРОВКА
0
33.33%
31.03%
33.33%
32.35%
39.13%
45.45%
45.83%
43.48%
1
44.44%
48.28%
43.33%
47.06%
47.83%
40.91%
41.67%
43.48%
2
22.22%
20.69%
23.33%
20.59%
13.04%
13.64%
12.50%
13.04%
РЕАКЦИЯ
0
40.74%
41.38%
36.67%
38.24%
86.96%
86.36%
83.33%
78.26%
1
48.15%
41.38%
50.00%
47.06%
8.70%
4.55%
8.33%
13.04%
2
11.11%
17.24%
13.33%
14.71%
4.35%
9.09%
8.33%
8.70%
РАЗБИРАНЕ
НЕ
62.96%
62.07%
66.67%
64.71%
82.61%
86.36%
83.33%
65.22%
ДА
37.04%
37.93%
33.33%
35.29%
17.39%
13.64%
16.67%
34.78%

Изменените стойности на показателите отразяват закономерните промени в
развитието на детското чувство за хумор (К групи) и измеримите ефекти от
проведеното преобразуващо въздействие (Е групи).
По стимул №1 настъпват леки промени по показател “ранжировка”.
Намаляват децата, които оценяват хумора като “малко смешен” и се увеличават
тези, които го считат за “много смешен". Промените в оценката на децата са в
съответствие с промените в реакцията им: намалява процентът по степен липса на
реакция, и се увеличава по останалите. В Е групите реакцията е малко по-силна.
Децата и в двете извадки обясняват причините за смеха, т.е. разбират хумора.
По стимул №2 са налице различия между двете извадки. В К групите се
запазва/усилва тенденцията изследваните да оценяват комичния външен вид като
много смешен и да реагират бурно на него, а в Е групите се забелязва обратното
явление. По показател “рейтинг” се появяват деца, които твърдят, че стимулът не е
смешен. Около половината посочват, че е малко смешен и до 36% - че е много
смешен. Това силно се разминава с резултатите от първото тестиране. В реакцията,
обаче, няма съществени промени спрямо констатиращия експеримент и спрямо К
групите. Това означава, че по време на преобразуващите въздействия децата са
научили, че негативния хумор е социално неприемлив и това намира израз в
декларативната им оценка. Независимо от това те искрено се забавляват,
възприемайки комични деформации във външния вид и това намира израз в
спонтанните им реакции.
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По стимул №3 също се наблюдават някои промени. На констатиращия
експеримент при него не се забелязваше доминиране на някоя от степените за
ранжировка от страна на децата. На второто тестиране намаляват изследваните,
които смятат, че небивалиците – несъществуващи предмети не са смешни, и се
увеличава дялът на средната и висока степен на оценка при Е групите. При К
групите се наблюдава същата тенденция, но при тях превес има групата на тези,
които се спират на средната степен. Аналогично на това и по показател “реакция”
намаляват децата, които остават неутрални. Отново в Е групите, като цяло,
реакцията е по-силна, отколкото в К групите. И в двете извадки се увеличават
децата, които разбират този вид хумор и могат да обяснят защо.
Най-големи различия между Е и К групите се наблюдават при анекдота. На
контатиращия експеримент повече от половината изследвани го оценяват като
“несмешен”. На контролния етап на изследването в Е групите дялът на тези деца
спада до 33%, а в К групите – до 45%. И в Е и в К групите превес имат тези, които
оценяват анекдота като “малко смешен”. Изследваните, сочещи анекдота
като”много смешен” са повече при Е в сравнение с К групите, и в сравнение с
констатиращия експеримент. Още по-големи различия между Е и К групите има по
показател “реакция”. В Е групите повече от половината се усмихват или смеят,
докато в К групите децата се концентрират около степен липса на реакция. Също
така повече деца от Е групите спрямо К групите разбират хумора в този стимул.
Накратко, настъпила е промяна във възприемането на хумор, която се
изразява в придвижване към максималните стойности по трите показателя за всеки
от видовете хумор. Това движение е по-силно изразено в Е групите. И при четирите
вида хумор най-напред и най-голяма промяна настъпва по показатели оценка и
разбиране, следвани от показател реакция.
Различия спрямо констатиращия експеримент, а също и между Е и К групите
са настъпили и при задачата за измисляне на смешка (Таблица 99).
В двете извадки се промяня разпределението по групи, съобразно степента на
справяне със задачата. Намалява броят деца, които: не се сещат за нищо смешно
(група 1); представят не смешна ситуация, а ситуация, асоциирана с весело,
радостно настроение (група 2); дават безсмислени отговори (група 3). Различията
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между Е и К групите са в степента на изразеност на тази тенденция: по-силно в Е
групите и по-слабо в К групите.
Таблица 99. Разпределение на децата според типовете отговори на задачата за
създаване на хумор
ГРУПА

Е1
1
2
3
4
5

Е2
0.00%
3.70%
14.81%
22.22%
59.26%

Е3
3.45%
3.45%
10.34%
20.69%
62.07%

Е4
3.33%
6.67%
13.33%
20.00%
56.67%

К5
5.88%
0.00%
14.71%
23.53%
55.88%

К6
4.35%
8.70%
13.04%
39.13%
34.78%

К7
4.55%
9.09%
13.64%
36.36%
36.36%

К8
4.17%
4.17%
16.67%
41.67%
33.33%

8.70%
0.00%
17.39%
39.13%
34.78%

В К групите намаляването на обхвата на първите три групи е свързано с
увеличаване в последните две: трагико-комични отговори (група 4) и хумор (група
5). Увеличението на група 4 е по-голямо от група 5. Тоест децата, с които не е
проведено образователно въздействие все повече разбират, усещат, че хуморът е в
някакво отклонение от обичайното положение на нещата, но трудно намират
границата между смешната и трагичната деформация. Затова при тях група 4 е поголяма по обхват от група 5.
В Е групите намаляването на децата, които фактически не създават хумор, е
явно (има спад и в група 4 спрямо констатиращия експеримент). Значително се
увеличава ръстът на група 5 – повече от половината създават хумор, който макар и
да е по-елементарен в равнение с хумора на възрастните, отговаря на дефиницията
на феномена (отклонение от обичайното положение на нещата, притежаващо
характеристиките раздвояване, претенция, игривост).
Освен в разпределението по групи значителни различия между Е и К групите
настъпват по отношение на техниките, които се използват за създаване на хумор.
Таблица 100. Хумористични техники, използвани от децата∗
Група
E1
E2
E3
E4

∗

1
43.75%
47.06%
41.18%
47.37%

2
31.25%
29.41%
23.53%
26.32%

3
25.00%
23.53%
23.53%
26.32%

4
25.00%
17.65%
17.65%
21.05%

5
6.25%
5.88%
11.76%
5.26%

Техника
6
7
6.25% 12.50%
11.76% 5.88%
5.88% 11.76%
5.26% 5.26%

8
12.50%
11.76%
5.88%
10.53%

9
6.25%
5.88%
5.88%
5.26%

10
6.25%
5.88%
5.88%
5.26%

11
6.25%
0.00%
5.88%
5.26%

12
18.75%
23.53%
17.65%
26.32%

Легенда: 1 – представяне на неблагоприятна ситуация; 2 – представяне на нещо неуместно или неприлично; 3
– външен вид; 4 – представяне на неумесни или абсурдни действия; 5 – обратно координиране; 6 – премахване
на част; 7 – преувеличение; 8 – одушевяване; 9 – контраминация; 10 – сравнение; 11 – промяна на формата; 12 –
аглутинация.
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Група
К5
К6
К7
К8

1
62.50%
50.00%
62.50%
50.00%

2
50.00%
37.50%
37.50%
25.00%

3
25.00%
25.00%
25.00%
37.50%

4
12.50%
25.00%
25.00%
25.00%

5
0.00%
25.00%
0.00%
0.00%

Техника
6
7
12.50% 12.50%
0.00% 0.00%
0.00% 12.50%
0.00% 0.00%

8
0.00%
0.00%
0.00%
12.50%

9
0.00%
0.00%
12.50%
0.00%

10
0.00%
0.00%
0.00%
12.50%

11
0.00%
12.50%
0.00%
0.00%

12
25.00%
12.50%
37.50%
12.50%

В К групите няма различия в предпочитаните техники между двете
тестирания –преобладава използването на некреативните похвати представяне на
неблагоприятна ситуация, на нещо неприлично и на недостатъци във външния вид.
От креативните похвати най-често използвани са аглутинация и обратно
координиране.
В Е групите също се запазва честата употреба на некреативните похвати. Но
докато на констатиращия екперимент те заемаха около 80% от общия дял на
техниките, на този етап дялът им пада до около 50%. За сметка на това има
увеличение по всеки от останалите похвати, което е най-добре изразено при
аглутинацията и обратното координиране.
Може да се направи изводът, че преобразуващите въздействия не елиминират
употребата на техниките на негативния хумор, но значително я ограничават. Или
по-точно запознаването на децата с креативните хумористични техники е условие
наред с негативен хумор, те да създават смешки, които притежават
характеристиките на творческия продукт в разглежданата възраст.
Децата от Е групите превъзхождат тези от К групите и по двата изследвани
параметъра на хумора: възприемане и създаване. Данните от проведеното
емпирично изследване позволяват да се обогати знанието ни за развитието на
чувството за хумор при 5-6-годишните и в този контекст да се намери мястото на
децата от Е и К групите в това развитие.
Концепцията за хумора като притежаващ два компонента: логически и
емоционален (Koestler, 1964) е потвърдена експериментално по отношение на
детския хумор. Чрез осъщественото изследване се установи, че за децата са
достъпни – разбираеми и смешни, три от предложените им стимули: небивалициабсурд, комичен външен вид и небивалици-несъществуващи предмети. Във всяка
от тези смешки са включени понятия, които са близки до изследваните и поради
това откриването на несъответствието в тях не представлява трудност. Също така в
предложените стимули се повтаря един и същи похват – аглутинация, като
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небивалиците-абсурд са обогатени и с обратно координиране. Въпреки, че
интелектуалният компонент в примерите е равностоен, въпреки общата им
логическа основа (похватът аглутинация), реакцията спрямо тях е различна. Един и
същи похват е приложен в различен кръг идеи. Очевидно това е и причината за
разликите в реакцията – тематичната определеност на стимула, която от своя страна
обуславя емоционалното отношение към него.
Много е трудно смеещият се субект да даде точен отчет за емоциите, които
съпътстват неговия смях, но за тях може да се съди по контекста на смешната
ситуация. Така може да се допусне, че в примера с комичния външен вид смехът
може да е израз на вътрешна оценка и самооценка у детето, че “аз не съм такъв”,
или “някой, когото не харесвам има неприятности”. Удоволствието и смехът в
абсурдната ситуация (небивалици-абсурд) отговарят на описаната от З. Фройд и К.
Чуковски радост от играта с идеи, от манипулирането на понятията, които вече не
са чужди, тайнствени и непознати за детето, и то, гордо със знанията си, ги
превръща в своя играчка. Емоциите при небивалиците-несъществуващи предмети
се доближават най-вече до тези на изобретателя, който изпитва удоволствие от
новите идеи; в случая представеното е абсурдно, не съществува в действителност,
но ако съществуваше щеше да бъде много хубаво и тази мисъл радва. Така една и
съща логическа структура предполага възникване на чувство за смешно,
съпътствано с преживяването на различни емоции. И тези, които са найпривлекателни за даден субект, предизвикват и най-силната реакция. В случая с 56-годишните деца това е чувството за собствено превъзходство на фона на чуждите
неблагополучия.
Диференцирането на достъпния за децата логически компонент и
предпочитания от тях емоционален заряд в хумора е условие за по-пълно
проследяване на промените, които настъпват в развитието на чувството за хумор и
способността за неговото възприемане и създаване.
Информация за промените във възприемането на смешното може да се
извлече, ако стимулите, представени на децата, се подредят във възходящ ред,
според това доколко са достъпни и харесвани. Мястото им се определя според
обхвата на групите деца, които ги разбират, оценяват като никак, малко или много
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смешни, и които реагират неутрално, слабо или силно. Оттук е видно, че в
развитието на способността за възприемане на хумор промяната не настъпва
едновременно и в една и съща степен по трите изследвани показателя. Развитието
тръгва от разбирането. Когато няма разбиране, липсват също оценка на хумора като
такъв, липсва и реакция. С появяването на разбиране се появява и оценка, но тя се
разпределя между ниската и средна степен. Следва промяна и в реакцията, която
пък от своя страна е по-слабо изразена от промяната в оценката. С други думи,
когато децата започнат да разбират хумора това не означава, че веднага той става
много смешен за тях – оценката е колеблива, а реакцията - слаба. Колкото повече се
увеличава разбирането, толкова по-висока става оценката до достигане на своя
връх. Когато интелектуалното предизвикателство за разбиране на хумора намалее
дотолкова, че не поглъща всичките усилия и цялото внимание на детето, реакцията
може да стане силна. Но разбирането и високата оценка все още не означават и найинтензивна реакция. Ако до този момент водещ се явява логическият компонент на
хумора, това дали децата могат да го разберат, сега на преден план излиза
емоционалният заряд на смешката – с разума си децата схващат и оценяват в една и
съща степен небивалиците-абсурд и комичния външен вид, но емоцията при втория
е по-силна и тя намира израз в по-бурната реакция. Така развитието на
способността за възприемане на хумора съответства точно на описанието на Лук
“емоция, дължаща се на мисъл, която се освобождава в смях” (А. Лук, 1969). Няма
ли мисъл (смисъл, разбиране), няма емоция и реакция. Появи ли се разбиране, се
появяват и другите два компонента. И тъй като чувствата при хумора произтичат от
смисъла, то някои мисли ще бъдат по-смешни от други, поради това, че
емоционалият им компонент е по-силен. Но същите тези смисли могат да загубят
напълно или частично своята привлекателност с развитие на висшите социални
чувства. Така моралното развитие може да тушира радостта от насмешката, от
изтъкването на чуждите недостатъци и неблагополучия. Това не променя
разбирането на негативния хумор, на неговата логика, но влияе върху емоцията,
върху субективната оценка и реакция. А тъй като възпитаването на чувствата е
сложен, продължителен, бавен процес, реакцията към осмиването не може да се
промени в рамките на няколко месеца. Тя минава през дълъг процес на възпитаване
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и промяна на възгледите и убежденията докато се стигне до тяхната
интериоризация. Но от експерименталните данни се вижда че при децата, с които е
проведено образователно въздействие, е поставено началото на този процес.
В този контекст, развитието на способността възприемане на хумор на децата
от Е групите може да се определи като достигащо до по-високо ниво спрямо К
групите. По всеки от стимулите те постигат по-високо ниво на разбиране, което
означава, че благодарение на образователните въздействия в по-голяма степен са
овладели логиката на хумора. Тяхното развитие изпреварва К групите и по
отношение на емоционалния компонент в хумора – оценката и реакцията по
стимулите небивалици-абсурд, небивалици-несъществуващи предмети и анекдот са
на по-висока степен. В същото време има спад при оценката на негативния хумор,
докато в К групите има ръст.
За вникване в динамиката на продуцирането на смешки от децата е
необходимо да се очертаят етапите в развитие на умението да се създава
логическият компонент на хумора. Те са изведени въз основа групите деца
според типовете отговори на задачата за измисляне на смешка. Етапите са
следните:
1) Липса на разбиране за хумора като отклонение - децата не дават
отговор или пресъздават ситуации, които асоциират с весело, радостно настроение.
Този етап е аналогичен на етапа в развитието на естетическите теории за смешното,
когато изследователите не могат да дефинират понятието, тъй като не правят
разграничение между “смешно” (обективното, явлението, което буди смях) и
“смешно ми е” (субективното, реакцията към явлението). Децата отъждествяват
смешния обект с реакцията на смеха и оттук вместо да използват хумористична
техника за създаване на отклонение, те пресъздават контекст, в който у тях
настъпва весело настроение. Независимо дали този контекст предполага или не
наличие на смешен обект, неговите характеристики не се пресъздават и поради това
в отговорите липсва хумористичен елемент.
2) На втория етап се появява интуитивно разбиране за смешното като
отклонение, но все още липсва хумор. Една част от децата не използват
хумористична техника за създаване на смешка и поради това отговорите им са
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рисунки или истории, пресъздаващи обичайни ситуации. Разбирането за хумора
като отклонение се проявява, когато те трябва да обяснят защо според тях
представеното е смешно. Тогава децата се аргументират като казват, че има нещо
необичайно, обикновено някакво преувеличение. Но на практика те не са
използвали похвата на етапа на търсене и реализиране на идеята си, и поради това
отговорът им не е смешен, той само претендира да е такъв. Друга част от децата
преднамерено използват похват за промяна на даден обект или обичайна ситуация.
Те обаче се увличат и прекрачват границата, която определя кога една деформация
е малка и буди смях, и кога е толкова голяма, че предизвиква страдание или
състрадание. Поради това техните отговори отиват отвъд пределите на смешното, в
сферата на трагичното или трагико-комичното.
3) На третия етап у децата има интуитивно разбиране за хумора като
отклонение – те изобразяват и назовават обекти и събития, които представят
нещо необичайно, т.е. отговарящи на дефиницията за смешно. Нивото на
сложност и елегантност на хумора са обвързани с използваните техники. При
похватите представяне на неблагоприятна ситуация, на нещо неприлично или на
деформации във външния вид, интелектуалният компонент е минимален, няма нова
идея, няма творчество – детето повтаря това, което знае, което е възприело вече
като смешно отклонение в заобикалящия го свят. При другите, креативни техники
се създава ново построение Тук има творчество доколкото детето използва похват,
посредством който да придаде ново качество на познатите му обекти и явления.
При липсата на специални въздействия съществува голямо разминаване
между възможностите на децата за разбиране на хумор и уменията им да го
създават. Още в началото на експеримента, преобладаващата част от изследваните
самостоятелно са достигнали до разбиране за смешното като отклонение - във
всички групи, в процеса на възприемане стойностите по показатели “разбиране”,
“ранжировка” и “реакция” на хумора, основан на креативни хумористични техники,
са високи; но макар, че децата възприемат добре хумора, около 70% от тях не могат
да създадат смешка преднамерено – те разбират логиката на хумора, но не могат да
я пре/създават. Емоционалният компонент при създаване на хумор също се намира
на по-ниска степен на развитие в сравнение с възприемането. Децата се смеят
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повече, когато възприемат негативен хумор, но също така силна реакция настъпва и
при позитивния. Но те много рядко измислят смешки, в които да отсъства
насмешка. В продукцията им негативният хумор значително преобладава над
позитивния за разлика от възприемането на смешки. Тоест, възприемането на
хумор се развива изпреварващо по отношение на създаването. Това положение
почти не се променя при липсата на стимулиращи въздействия. Докато наличието
на такива, способства за намаляване, неравнопоставеността между възможностите
за възприемане и създаване на хумор, а също и за преодоляване дисбаланса между
позитивния и негативния хумор, както сочат резултатите от изследването.
С това се приема, че чрез специалното въздействие са реализирани
изследователските цели: да се подпомогне не само разбирането, но и създаването на
логическата основа на хумора; да се обвърже развитието не детското чувство за
хумор с хуманистичните ценности на съвременното общество като се ограничат
проявите на негативизъм; да се възпитават отношение към хумора като престижно
интелектуално качество и когнитивно постижение, и предпочитание към смешното,
сродно с креативността по своя новаторски, оригинален компонент.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несъмнено бъдещето на всяко общество е свързано с по-задълбочено
разбиране за общите основи и закономерности на творческите процеси в различни
сфери на човешката дейност и психика. Важно е и разкриването на степента на
свързаност между отделните видове творчество. Доказано е, че формирането на
творчески качества изисква използването на система от учебно-възпитателни
(педагогически) творчески ситуации: 1)ситуации на възникване на творческия
процес; 2)евристични ситуации; 3)ситуации на критика и въплъщаване на
резултатите. По този начин могат да бъдат спазени три основни момента на
творческия процес: да се забелязват и анализират парадокси; да се правят опити за
свързване на това, което наглед не подлежи на свързване; да се проверява
солидността на аргументите за избор на дадено решение. Съвременното
образование очевидно трябва да подготвя подрастващите за преминаване през тези
етапи на творческия процес и по този начин да стимулира тяхното творческо
развитие. Изборът на целта и задачите на настоящето изследване са съобразени с
тази актуална обществена потребност и спецификата на творческото развитие в
предучилищна възраст.
Концептуалният модел на изследването е съобразен и с още нещо – видовете
творчество и структурните компоненти на креативността (А. Морозов, А.
Чернилевский, 2004). От общопризнатите видове “приложно” творчество, хуморът
като средство за възпитание в креативност се родее най-много със ситуативноигровото и комуникативното творчество. Усвояването на техники за създаване на
смешното от 5-6-годишните деца неминуемо е процес на своеобразно учебно
(дидактическо) творчество. Затова бе разработен подходящ за възрастта на
изследваните технологичен модел на обучение. По този начин се спазва едно от
условията за повишаване на креативността.
Експерименталната програма и диагностичните критерии са ориентирани
към по-пълно представяне на система от структурни компоненти на креативността:
интерес към парадоксите, склонност към съмнение, чувство за новост, остроумие,
творческо въображение, интуиция, естетическо чувство за красота, използване на
аналогии, независимост на съжденията, самокритичност, способност да се
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използват различни форми на доказателство. По този начин преобразуващото
въздействие поставя акцента както върху способността на децата да прилагат
придобития опит (т.е. върху техния интелект), така и върху способността им да
преобразуват, преструктурират този опит (т.е. върху тяхната креативност).
Неслучайно, предмет на изследването е динамиката на връзката между
творчеството и способността за възприемане и създаване на хумор. В основата на
това е ориентация към творческите процеси и формиране на творчески личности.
Теоретичният анализ на проблемите на творчеството и хумора позволи да
се направят два основни извода, потвърдени и от осъщественото емпирично
изследване:
1) Разновидностите на хумора принадлежат към сферата на креативна
дейност, тъй като при тях са налице основните критерии, с които се характеризират
творческите прояви. Тезата се потвърждава и от емпиричното изследване по
отношение на творческите и хумористичните изяви на 5-6-годишните деца.
2) Връзката между творчеството и хумора може да бъде използвана в
педагогическата практика с оглед повишаване на креативността по пътя на
запознаването на децата с хумористични техники и целенасоченото и съзнателно
приложение на въпросните техники в рамките на комплекс преобразуващи
занимания.
Издигнатата

хипотеза

за

пряка

корелация

между

упражняваните

хумористични техники и развитието на детската креативност недвусмислено се
доказа.
Набраните емпирични данни и техният качествен анализ показват
съотвествие с резултати от други изследвания и с приетите теоретични постановки.
От концептуална гледна точка се потвърждава зависимостта на проявата на
факторите на творческото мислене от вида творческа дейност, определена в
термините на продукта, операциите и материала й (J. Guilford, 1968; I. Diakidoy, G.
Spandoudis, 2002). Убедително доказателство за това са големите разлики в
степента на справяне с различните типове тестови задачи. Споделяното от редица
автори (Г. Пирьов, 1993; D. Rubinstein, 2000) разбиране, че 5-6-годишните деца са
принципно способни на оригинално, творческо мислене, бе потвърдено. Стана
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ясно, че в разглеждания период дивергентно-мисловните способности са в процес
на развитие, за което свидетелства подобряването постиженията на децата, с които
не са провеждани специални въздействия. Установената от предходни изследвания
възможност да се окаже положително въздействие върху креативността
посредством тренинг (R. Kurzberg, L. Reale, 1999; R. Strom, P. Strom, 2002), също бе
потвърдена от съществените различия между постиженията на Е и К групите.
Изследването показа, че е възможно децата да се научат да решават по-добре
творчески задачи ако бъдат запознати с подходящи хумористични похвати. Това
може да стане в ежедневието на детската градина, в рамките на образователните
програми.
Наред с потвърждаването на тези по-общи постановки, настоящето
изследване позволи да бъдат потвърдени и обогатени данните за динамиката на
детската креативност в рамките на девет типа творчески дейности. В тази връзка се
формулираха редица по-частни изводи.
Децата, показали ниско равнище на креативност, не разбират естеството на
по-голямата част от задачите или не могат да се справят с тях. Някои не отговарят
на нито една задача, а останалите дават предположения само по дейностите, в които
стимулът им е добре познат. Те използват само един похват, при това насочващ към
обичайните асоциации във връзка със стимула. Поради това уникални отговори
липсват. Тъй като нито едно дете не предлага идея по задача, изискваща
дообработване на даден материал, на това равнище показателите включване и
разказ са с нулеви стойности. Показателите плавност и гъвкавост са близки по
стойност, защото повечето изследвани дават едно предложение (т.е. колкото идеи,
толкова категории).
Особеностите на това равнище са свързани с развитието на креативността. То
започва с натрупването на база знания и развитие на умения тя да се използва в
процеса на мислене и решаване на проблеми. Дивергентното мислене по
дефиниция предполага индивидът активно да сканира своята база знания за търсене
на подходящи отговори. Оттук то изисква известна степен на умствено развитие (T.
Suddendorf, C. Flether-Flinn, 1977). Ако то не е налице – няма творчество. Децата от
нискокреативните класове (І и ІІ) се затрудняват на задачите, които могат да се
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решат като просто се възпроизведе наличното в опита. Очевидно тези деца
изпитват трудности да репрезентират знанията си, сканирайки ги за информация,
притежаваща определени характеристики. А след като се затрудняват да
актуализират и възпроизведат наличната информация, те нямат база, която да
надграждат и модифицират до намиране на ново, неизвестно до момента
предложение. Затова при тях липсват отговори по задачите с по-необичайни
стимули, изискващи ново построение.
При децата, намиращи се на средно равнище на креативност, настъпват
както количествени, така и качествени изменения. При тях дори и при класа с найнисък бал (ІІІ), се появяват различни предложения и по деветте задачи. И тук найдостъпни са дейностите с обичайно съдържание. Единици са случаите, когато няма
решение по тях. По останалите задачи обаче, основната част от изследваните дават
еднообразни отговори, сред които рядко се срещат уникални идеи. Във връзка с
увеличаването като цяло на децата, които използват повече, по-разнообразни и
нестандартни похвати, с преминаването към по-горен среднокреативен клас се
забелязва нарастване както на общия бал, така и повишаване на плавността и
гъвкавостта, а оттам и на оригиналността. Увеличената честота на отговорите по
задачите за дообработване, е свързано с ръст по показателите включване и разказ.
Спецификата на среднокреативното равнище показва, че творческото
развитие предполага информационен достъп до знанията. Т. Зюдендорф и К.
Флетчър-Флин (Suddendorf, C. Flether-Flrnn, 1997) посочват, че плавността е
количествен показател за успеха от мисловното търсене. На това твърдение
съотвества установеното в настоящето изследване стръмно покачване на
плавността при първата степен на среднокреативното равнище (клас ІІІ), на което
достъпът до знанията в генеративния процес не е проблем. С подобряване на
уменията за репрезентация се повишава и плавността в по-горните класове (ІV и V).
Това дава възможност за модифициране и комбиниране на старите идеи за
получаване на нови. Но необичайното съдържание често стъписва децата – задават
им се въпроси, чиито отговори са неизвестни, няма ги в опита. А начините,
техниките за конструиране не се осъзнават. Познанието на децата за начините на
създаване на нова идея е интуитивно. Поради това те се използват спорадично, в
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моменти на озарение, не винаги, когато е необходимо. Колкото повече и поразнообразни идеи се генерират, толкова повече се увеличава и вероятността някои
от тях да са оригинални. Така с повишаване на степента на плавността и
гъвкавосттта, се увеличава и оригиналността.
За децата на висококреативно равнище споделянето на това, което знаят, вече
не е предизвикателство и приоритет. Те изреждат на един дъх няколко обичайни,
общоизвестни идеи и се насочват към търсенето на нови насоки на мисълта. Но и за
тях все още някои творчески дейности представляват трудност. Те постигат
високия си тестов бал благодарение на много доброто справяне с едни задачи, като
в същото време не се сещат как да подходят към други.
Особеност на това равнище е, че плавността стига своя предел – децата не са
склонни да дават отговори до безкрай (J. Morgan III, J. Sawyers, R. Milgram, 1988).
Въпреки това оригиналността расте. Това, което отличава децата, достигнали до
тук, е фактът, че те използват разнообразни техники за търсене на решения, които
са насочени към зоната на нестандартните отговори, а не на обичайните идеи.
Следователно сред важните фактори, определящи нивото на постиженията в
творческата дейност, са използваните похвати. В същото време е известно, че
обучаваните могат да бъдат научени да наблюдават собствените си когнитивни
активности, преднамерено да търсят алтернативи, да разпознават нови идеи или
решения, когато им дойдат наум и да ги използват в творческото мислене и
решаването на проблеми (J. Feldhusen, 1995). Така чрез упражняване на похватите
се повишава изявата на творческите способности.
Качественият анализ на емпиричните данни дава основание да се
формулират следните изводи:
1) Установената зависимост между равнището на креативноста и
заниманията, основани на хумор, намира израз в засилената употреба на
хумористичните

техники,

включени

в

образователните

въздействия,

и

аналогичните им творчески похвати.
2) Приложението на адаптирана методика за диагностициране равнището на
изява на общите творчески способности и развитието на чувството за хумор
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показва, че преобразуващите въздействия водят до статистически значими
позитивни промени в креативността и хумора у 5-6-годишните деца.
Има и други изследвания, в които се цели повишаване на креативността чрез
тренинг на специфични техники, разработени да стимулират плавността и
гъвкавостта (T. Feldhusen, 1995; R. Kurzberg, A. Reale, 1999). В тях обаче не се
обръща внимание на креативния акт – няма изследване, утилизиращо диагностика
на творческия процес. Насоки за това се съдържат в труда на Н. Коган (N. Kogan,
1969), който препоръчва да се вникне в психологическите свойства на различните
процедури от творческите тестове. Също така В. Гюрова (1991) прави качествен
анализ на типовете отговори на творчески дейности, даващ възможност да се
установят достъпни способи за справяне със задачите. В един адаптиран вариант на
тест на Дж. Гилфорд (http://azps.ru/tests/pozn/creativ.html) е приложен подробен
списък с категории отговори, част от които могат да се разглеждат и като похвати
за решаване на творчески задачи. Все още обаче, няма изследване, предлагащо
задълбочен анализ на творческите задачи по отношение похватите, използвани в
креативния акт.
Настоящият труд открива възможности за по-доброто разбиране на детската
креативност посредством вникване в механизмите, които децата използват за
справяне с творческите задачи. Оценката на творческия потенциал само въз основа
на личността не е достатъчна. Защото една идея може да е оценена като оригинална
поради статистическа рядкост, тя може да е резултат от спонтанно озарение. А
фактът, че индивидът в някакъв минал момент е достигнал интуитивно до уникална
идея, най-вероятно няма да е от значение за бъдещата му творческа реализация.
Докато фактът, че той съзнателно и целенасочено използва техниките на
творческото мислене, дори това не винаги да води до оригинални идеи, найвероятно ще благоприятства креативните му изяви в бъдеще. Ето защо
информацията относно достъпните за децата творчески похвати не само подпомага
предвиждането на техните бъдещи постижения, но и осигурява ключ към
ефективно повишаване на тяхното креативно функциониране.
Оттук нататък стои въпросът как да бъде използвано познанието за
достъпните за децата творчески похвати за стимулиране на креативността у тях.
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Данните от изследването сочат, че възможност в това отношение е приложението
на аналогичните на тези похвати хумористични техники. Много автори разглеждат
връзката между творчеството и хумора (Е. Де Боно, 2001; A. Koestler, 1964; M.
Saarlathi, B. Cramond, H. Sieppi, 1999; W. Fry). Но малко от тях (P. Mc Ghee, 2002)
обръщат внимание на възможността тази връзка да е реципрочна, т.е. посредством
хумор да се повиши изявата на креативността. Съгласно резултатите от настоящето
изследване тази възможност е напълно реална. Нещо повече, поради проблемите на
творческото обучение и възпитание в предучилищна възраст, хуморът се явява
перспективно средство за стимулиране на творческите способности и може да се
разглежда като едно надеждно начало на дългия път по овладяване методите и
техниките на творческото мислене.
Резултатите от изследването и направените изводи са в основата на
изведените препоръки към образователната практика на детската градина:
1)Установената липса на стремеж да се експлоатират много и различни
насоки на мислене в дейностите с обичайно съдържание очертава необходимостта
да се съдейства за изграждането на навици и умения у децата да търсят новото и
непривичното в познатото. Творческият подход към натрупаните знания и опит за
предметите и явленията от действителността изисква да се подпомагат усилията на
децата за откриване на начини за създаване на нови построения.
2)Стимулирането на детското творчество следва да се реализира по пътя на
тренинга на методите и техниките за търсене на нестандартни идеи като се
подтикват обучаваните сами да осъществяват контрол над извършваните действия.
По този начин се усвоява не само външният резултат от мисленето, но и
механизмът за неговото постигане.
3)Оценката на детската креативност би трябвало да се основава не само на
данните за творческата личност (наличието на много, разнообразни, оригинални
идеи), но и на творческия процес (похватите, използвани за достигане до нови
идеи). По този начин се получава важна информация за възможностите на децата за
преминаване през процеса на творчеството, а оттук и за насоките, в които е
необходимо да бъдат подпомагани.
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4)Един от перспективните начини за стимулиране на креативността при 5-6годишните е включването на хумор в образователните въздействия. Предимството
на този подход се обуславя от спецификата на хумора като вид творчество и от
проблемите на креативното обучение и възпитание в разглежданата възраст – пониска степен на развитие на мисленето и беден опит.
В интерпретацията на проблемите на творчеството, хумора и тяхната
взаимовръзка, в резултатите и обобщенията от емпиричното изследване се
очертават следните приноси на настоящия труд:
От теоретично естество:
1.Системният психологически анализ на връзката между творчеството и
хумора, разкриващ спецификата на хумора като вид творческа дейност и
обосноваващ мястото му в системата на креативната педагогика.
2.Изясняване проблемите на креативното функциониране и развитието на
чувството за хумор в предучилищна възраст посредством установяване
възможностите и ограниченията на децата за преминаване през творческия процес,
за възприемане и създаване на смешното и очертаване насоки за стимулиране в
сферата на креативността и хумора.
3.Разработената система от критерии и показатели за диагностика на
творческия процес като условие за по-пълна и балансирана оценка на детския
творчески потенциал и възможност за целенасочено въздействие върху
механизмите на креативния акт.
От практическо естество:
1.Разработеният и апробираният модел за стимулиране на креативността със
средствата на хумора, осигуряващ информационна и материална база за
обогатяване технологията на творческото обучение и възпитание в рамките на
образователните програми в ежедневието на детската градина.
2.Създадената и апробирана система за диагностициране на детското чувство
за хумор.
Възможностите на хумора за стимулиране на креатвността не е единствена
причина за преосмисляне ролята на този феномен за развитието на детето.
Получените резултати от изследването, направените изводи, обединени с
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натрупаното до момента познание в областта на хумора затвърждават убеждението
за необходимостта от извеждане на възпитателни задачи и присъствие на хумор в
образователната практика на детската градина. Децата непрекъснато продуцират
хумор и имат огромна потребност от смях. Но чувството за хумор е силно зависимо
от опита и се научава най-вече чрез подражание (A. Audrieth, 1998; W. Fry, 2000; P.
Mc Ghee, 2002). Ето защо, ако децата не бъдат запознати с техниките за създаване
на смешки, те дълго ще останат на едно по-ниско равнище на харесване и създаване
на външен комизъм, без да достигат до по-съвършените и елегантни видове на
хумора, имащи характер на първооткритие, свързано с удоволствие от мисловния
процес. Всичко това налага знанието за динамиката на хумора и възможностите за
влияние върху нея да се използват за възпитаване у детето на позитивно чувство за
хумор и стремеж към творчество.
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