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Projekt systemu doboru metod stymulowania rozwi¹zañ technicznych

S³owa kluczowe:
innowacje, kreatywne rozwi¹zywanie problemów, my�le-
nie twórcze, metody twórcze

1. Wstêp

Kreatywno�æ poprzedza innowacyjno�æ. Kreatywno�æ to
zdolno�æ ³atwego generowania pomys³ów, w celu rozwi¹-
zania problemów praktycznych. W niniejszej pracy zosta³a
potraktowana jako kompetencja rozwi¹zywania proble-
mów. Pozwala ona wielop³aszczyznowo � dziêki procesom
my�lowym, spostrzegawczo�ci, umiejêtno�ci zadawania
adekwatnych pytañ � rozstrzygaæ problemy. Wspó³praca
autorów z przedsiêbiorstwami ujawnia potrzebê zmiany
podej�cia do problemów naukowo-technicznych, dla któ-
rych nie znajduje siê ju¿ gotowych odpowiedzi. Pokazuje
to, ¿e nale¿y odpowiednio kierowaæ twórczo�ci¹ techniczn¹.
Z tego wzglêdu, podjêto próbê opracowania i zastosowania
metod psychologii kreatywno�ci, w celu implementacji ich
w in¿ynierii produkcji. Wiele rozwi¹zañ technicznych po-
wsta³o bez udzia³u metod twórczych. Pozwalaj¹ one jednak
na wypracowanie norm postêpowania i sposobów kontroli
powstawania pomys³ów. Zmniejszaj¹ przypadkowo�æ pracy
specjalistów. Dobrze, gdyby wspierane by³o przez odpo-
wiedni program komputerowy.
Artyku³ ma na celu zaprezentowanie ostatniego etapu dzia-
³alno�ci badawczej prowadzonej przez autorów w zakresie
stymulowania innowacyjnych rozwi¹zañ technicznych.
Zostanie opisany w nim opracowany system wspomagania
decyzji nierutynowych, w celu optymalnego doboru metod
stymulowania. Do jego utworzenia przyczyni³y siê zreali-
zowane przyk³ady praktyczne z zastosowaniem metod
w przedsiêbiorstwach oraz literatura fachowa przedmiotu.

Wielo�æ zagadnieñ, terminologii oraz narzêdzi wykorzysty-
wanych w psychologii kreatywno�ci, wymusi³o precyzjê
w jego przygotowaniu. Natomiast uzyskanie praktycznych
efektów wymaga³o zaprojektowania poszczególnych sesji
twórczych. Jest to dobry przyk³ad na ³¹czenie zagadnieñ
teoretycznych z praktycznymi.

2. Za³o¿enia opracowania systemu doboru metod sty-
mulowania rozwi¹zañ

Technologiom informatycznym w my�leniu twórczym
po�wiêcono ju¿ uwagê w kilku pozycjach literaturowych
[1, 4, 5]. Wszystkie one s¹ konsekwencj¹ szybkiego rozwo-
ju IT na wielu p³aszczyznach. Istniej¹ce narzêdzia maj¹ za
zadanie usprawniæ kreatywno�æ osób. Czê�æ z nich nasta-
wionych jest na wspomaganie pracy z tylko jedn¹, kon-
kretn¹ metod¹. Zawiera je tabela 1. Zdecydowana wiêk-
szo�æ przeprowadzonych dotychczas badañ z tego zakresu
skupia siê na komputerowym wykorzystywaniu odmian
burzy mózgu lub mapy my�li. Dla ich u¿ytkownika przygo-
towane s¹ zautomatyzowane procesy rysowania szkiców
graficznych map pomys³ów i utrwalania my�li. Dostêpne
programy mog¹ tak¿e, na zasadzie zadawania pytañ, wspie-
raæ tworzenie skojarzeñ umys³owych. Czerpie z nich metoda
synektyki.
Inne narzêdzia informatyczne, o których nale¿y wspomnieæ
to [1, 5]:
� Program Axon Idea Processor oferuj¹cy warsztat wizu-

alny w szerokim zakresie �rodków do rejestrowania po-
mys³ów i ich przetwarzania oraz operowania nimi. Jest
to forma szkicu u³atwiaj¹cego wizualizacjê oraz porz¹d-
kowanie pomys³ów. Usprawnia proces my�lenia i pro-
jektowania.
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Tab. 1. Metody wspomagane komputerowo [1, 4]
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� Innovator � mobilne narzêdzie my�lenia twórczego, ma-

j¹ce odblokowaæ schematy my�lowe, np. dziêki genero-
waniu przypadkowych obrazów, które bêd¹ zacz¹tkiem
do wyzwolenia potencja³u.

� Program MindTools, który najbli¿szy jest koncepcji
utworzonego systemu. Zawiera on opis metod twór-
czych w 12 sferach kreatywno�ci w zakresie biznesu.
Firma, która stworzy³a tê aplikacjê systematycznie dopi-
suje opracowane metody. Ma ona jednak zastosowanie
niein¿ynierskie. Firma równie¿ szuka najlepszych tech-
nik postêpowania.

� Idea Connection � strona internetowa zbieraj¹ca progra-
my do my�lenia twórczego.

Narzêdzia te mog³yby stanowiæ uzupe³nienie powsta³ego
systemu. Tym samym, dopiero w³a�ciwy dobór metody do
problemu, uprawnia³by do jej wykorzystania we w³a�ci-
wym programie.
W za³o¿eniu opracowany system ma za zadanie wspieraæ
u¿ytkownika w podejmowaniu decyzji, pokazywaæ mo¿li-
wy rezultat pracy, ale wymaga my�lenia. Do jego zalet na-
le¿y elastyczno�æ (dla jednej osoby lub grupy, niekoniecz-
nie dla ekspertów), ³atwo�æ w obs³udze i przyjazno�æ dla
u¿ytkownika. Mog¹ z niego korzystaæ osoby o niewielkich
umiejêtno�ciach komputerowych. Jego symulacyjny cha-
rakter pozwala w krótkim czasie sprawdziæ kilka interesuj¹-
cych u¿ytkownika wariantów. System pozwala na aktywne
wyszukiwanie optymalnej metody, spe³niaj¹cej oczekiwa-
nia odbiorcy. Jednocze�nie pomaga w przyswajaniu wiedzy
oraz sprzyja lepszej organizacji pracy. W konsekwencji,
system wykorzystuj¹cy metody stymulowania aktywizuje
do nowatorskich rozwi¹zañ, motywuje pracowników do
dzia³ania, poprzez rozwój ich umiejêtno�ci, i sprzyja lep-
szej pracy zespo³owej.
System jest odpowiedzi¹ na zapotrzebowanie my�lenia
twórczego w przedsiêbiorstwach. Rozwi¹zywanie problemu
z wykorzystaniem odpowiednio dobranej do niego metody
to warto�æ dla przedsiêbiorstwa. Kontakt pracowników fir-
my z metodami to pierwszy krok ku zwiêkszeniu ich zaso-
bów oraz kreatywno�ci pracowników.

Reasumuj¹c, system przyspiesza rozpoczêcie procesu
twórczego u¿ytkownika. Uporz¹dkowane i solidnie opra-
cowane metody twórczego rozwi¹zywania problemów
wspomagane komputerowo zachêcaj¹ do wyznaczania
przez przedsiêbiorstwa bardziej z³o¿onych, wymagaj¹cych
kreatywno�ci celów.

3. Budowa systemu doboru metod stymulowania roz-
wi¹zañ

Opracowane narzêdzie obejmuje piêæ, nastêpuj¹cych po
sobie etapów. Na rysunku 1 pokazano, które etapy doboru
s¹ niezbêdne, a które u¿ytkownik mo¿e pomin¹æ. W syste-
mie nie mo¿na pomin¹æ etapu pierwszego oraz czwartego,
który wynika z modelu kreatywnego rozwi¹zywania proble-
mów ³¹cz¹cego procesy kreatywne z fazami rozwoju inno-
wacji, stanowi¹cego podstawê utworzenia bazy danych [3].

Etap 1 � wybór �cie¿ki doboru
Na tym etapie nale¿y dokonaæ wyboru spo�ród alternaty-
wy: proces lub produkt. W ten sposób zostaje zawê¿ony
zbiór metod, które spe³niaj¹ to kryterium. Rozpoczyna to
proces poszukiwania najlepszej metody do wymagañ
u¿ytkownika. Podzia³ ten wskazuje, ¿e mo¿liwa jest próba
przyporz¹dkowania metod stymulowania do rozwijania
innowacyjnego procesu lub produktu. Mimo wszech-
stronno�ci stosowania metod do wielu ró¿nych proble-
mów, dostrze¿ono tendencje wskazuj¹ce, ¿e jedne metody
sprawdzaj¹ siê w procesie rozwi¹zania danego problemu
bardziej ni¿ inne.

Etap 2 � wybór stopnia innowacyjno�ci
Na tym etapie nale¿y dokonaæ wyboru poziomu stopnia in-
nowacyjno�ci lub mo¿na te¿ pomin¹æ ten etap. Utworzona
klasyfikacja metod ze wzglêdu, na stopieñ innowacyjno�ci
(rys. 2), wspomaga i docelowo skraca proces podejmowa-
nia decyzji, w któr¹ z metod �zainwestowaæ�. Klasyfikacja
ujmuje metody, które pozwalaj¹ d¹¿yæ do uzyskania inno-
wacyjnego pomys³u, a które nie s¹ w stanie w tak wysokim

Rys. 1. Diagram poszczególnych kroków doboru
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stopniu tego dokonaæ. Decyzja o wyborze metody okre�lo-
nego typu nale¿y do u¿ytkownika.
Pierwszy poziom wskazuje jakiego typu metody stymulo-
wania mog¹ mieæ wp³yw na pojawienie siê niekonwencjo-
nalnego (oryginalnego, nietypowego) pomys³u. Metody te
pozwalaj¹ osi¹gn¹æ najlepszy wynik, gdy¿ w najwiêkszym
stopniu zwi¹zane s¹ z nieschematycznym my�leniem, hu-
morem i wi¹¿¹ siê z silnymi emocjami. Niektóre z nich ba-
zuj¹ na my�leniu lateralnym � my�leniu pobocznym, które
odbiega od utartych schematów poznawczych.
Na poziomie drugim (po�rednim) lokuj¹ siê metody precy-
zuj¹ce poszczególne kroki, gdzie wiedza oraz logika jest
bardziej decyduj¹ca ni¿ intuicja i wyobra�nia. Wykonanie
dzia³añ wed³ug okre�lonych wskazówek metody warunkuje
osi¹gniêcie celu.
Poziom trzeci (najni¿szy), czêsto dotyczy decyzji zaprogra-
mowanych lub dzia³añ raczej rutynowych. Te metody z re-
gu³y nie s¹ w stanie daæ innej warto�ci ni¿ te znane. Nie
powinno siê jednak z nich rezygnowaæ, bo tak¿e pozwalaj¹
osi¹gn¹æ pewne korzy�ci. S¹ odpowiednie dla laików, dla
osób o niewielkich umiejêtno�ciach twórczych lub rozpo-
czynaj¹cych pracê z wykorzystaniem metod.
Nale¿y nadmieniæ, ¿e wybór odpowiedniego poziomu inno-
wacyjno�ci powinien zale¿eæ te¿ od poziomu kreatywno�ci
osoby. Im wy¿szy stopieñ, tym wymagania, co do umiejêtno-
�ci osoby rosn¹. Wspó³praca z przedsiêbiorstwami pokaza³a,
¿e poznawanie i nabywanie wiedzy o metodach, powinno
odbywaæ w kolejno�ci od najprostszych do najbardziej
zaawansowanych.

Etap 3 � wybór typu problemu in¿ynierskiego
Typy problemu powsta³y na podstawie praktycznego zasto-
sowania metod stymulowania w przedsiêbiorstwach. O tym,
jaki problem bêdzie podejmowany, decydowali pracowni-
cy. Nie istnieje uniwersalne podej�cie, które u³atwi³oby
rozwi¹zanie ka¿dego problemu technicznego. Zanim pro-
blem zostanie podjêty, nale¿y go w³a�ciwie zdefiniowaæ.
Dziêki rozpoznaniu typu sytuacji problemowej, mo¿na

okre�liæ go na dwa sposoby: ogólny lub szcze-
gó³owy. Decyzja o definiowaniu problemu
w sposób ogólny czêsto wynika z braku kon-
kretnych wymagañ do zadania i mo¿e byæ je-
dynie �ród³em inspiracji oraz wyznaczenia
kierunku poszukiwañ. Definiowanie w sposób
szczegó³owy oznacza, ¿e zosta³ on dobrze
przemy�lany, przynajmniej w zakresie kon-
cepcji i mo¿e nie wymagaæ ju¿ czynno�ci
przygotowawczych. Problem zdefiniowany
ogólnie, to np. �doskonalenie systemu produk-
cyjnego�, a w sposób szczegó³owy � �zmiana
rolki pod rotorem co 3 lata�.
Dokonany wybór w drugim etapie jednego
z trzech stopni innowacyjno�ci warunkuje roz-
winiêcie listy tylko tych typów problemu, które
rozwi¹zane zosta³y z wykorzystaniem metod
z danego poziomu. W systemie nale¿y wybraæ
interesuj¹cy nas typ z listy rozwijanych przy-
k³adów. Nagromadzenie nowych przypadków
problemów mo¿e sprawiæ, ¿e w przysz³o�ci
bêdzie mo¿liwe przygotowanie kategorii dla

tych problemów, na przyk³ad dziel¹c je na procesy produk-
cyjne podstawowe oraz procesy produkcyjne pomocnicze.

Etap 4 � wybór fazy procesu twórczego
Wybór ten wskazuje na mo¿liwo�ci wykorzystania fazowo-
�ci kreatywnego rozwi¹zywania problemów w praktyce.
Przyjmuje za trafne za³o¿enie o ci¹g³o�ci kreatywno�ci
w sposób fazowy. Model, z którego zosta³y zaczerpniête
fazy zosta³ scharakteryzowany w pracy [3]. Na tym etapie
nale¿y wybraæ jedn¹ fazê spo�ród piêciu mo¿liwych. Wy-
bór fazy powinien byæ podyktowany wymaganiami obec-
nej sytuacji rozwi¹zuj¹cego problem, uzale¿nionymi od
tego, w której jest fazie procesu twórczego.

Etap 5 � wybór cech
Ka¿da z metod ma swoje cechy charakterystyczne. Poma-
gaj¹ one w przygotowaniu warunków pracy u¿ytkownika.
Planowanie zastosowania metody jest tak samo wa¿ne jak
planowanie otoczenia. Wa¿ny jest rodzaj zadania, zasoby
rozwi¹zuj¹cego, umiejêtno�ci. Dla rodzaju zadania warto
okre�liæ jego stopieñ trudno�ci. Znaj¹c stopieñ trudno�ci
zastosowania metody, mo¿na zaplanowaæ potrzebny czas
lub wybraæ metodê, która �dopasuje siê� do posiadanego
czasu (zasobów rozwi¹zuj¹cego). W sytuacji braku czasu
system pomo¿e wybraæ metodê ³atwiejsz¹ w u¿yciu. Czas
nieograniczony pozwoli wybraæ metodê trudniejsz¹. Nale-
¿y jednak pamiêtaæ, ¿e metoda trudna czê�ciej prowadzi do
bardziej oryginalnych pomys³ów ni¿ ³atwa.
Liczba uczestników pracuj¹cych z metod¹ powinna byæ
wyznaczana przez pryzmat ich umiejêtno�ci, g³ównie twór-
czych. Opis cech przedstawia siê nastêpuj¹co:
� Czas mo¿e byæ: krótki, �redni, d³ugi; obejmuje przyswo-

jenie metody oraz jej zastosowanie.
� Do wyboru s¹ trzy stopnie trudno�ci: trudny, �redni,

³atwy, wskazuj¹ce jak uczestnicy sesji twórczej radzili
sobie z poszczególnymi metodami. Trudno�æ mo¿e byæ
zwi¹zana zarówno z barierami psychicznymi pracowni-
ków, jak i ze specyfik¹ metody.

Rys. 2. Podzia³ metod ze wzglêdu na stopieñ innowacyjno�ci
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� Podano minimaln¹ liczbê uczestników (od 1 do 4) po-

trzebnych do zastosowania metody. Pozwoli ona dobraæ
ludzi do zespo³u rozwi¹zuj¹cego problem.

Rozwi¹zanie � wynik doboru
W efekcie pracy u¿ytkownika z systemem zostanie wyszu-
kana nazwa metody lub metod. Mo¿e jednak pojawiæ siê
sytuacja, ¿e nie uka¿e siê ¿adna z metod. Nie jest to b³¹d.
Oznacza to, ¿e zosta³a wybrana taka kombinacja kryteriów,
dla których nie istnieje metoda, która spe³ni³aby je wszyst-
kie. Ka¿da z ukazuj¹cych siê w rozwi¹zaniu metod znajdu-
je siê w zbiorze metod, który zawiera jednostronicow¹ pro-
cedurê postêpowania wed³ug wybranej metody. Ma to na
celu u³atwienie zapoznania siê z ni¹ oraz jej zastosowanie.

4. System doboru metod w praktyce

Poni¿ej zostan¹ przedstawione dwa przyk³ady mo¿liwo�ci
wykorzystania utworzonego systemu. Przyk³ad pierwszy
dotyczyæ bêdzie procesu, przyk³ad drugi produktu. Bêd¹
one �ci�le zwi¹zane z jednym kryterium, tj. typem proble-
mu in¿ynierskiego. W ten sposób zostanie pokazana sytu-
acja, gdy u¿ytkownik poszukuje wsparcia w konkretnym
przypadku. Pe³ne opisy studiów przypadków znajduj¹ siê
w pracach [6, 7].

4.1. Przyk³ad pierwszy � proces

Krok 1:
Opis problemu
Problem dotyczy ulepszenia linii produkcyjnej. Przedmio-
tem problemu jest proces produkcyjny, który podlega mo-
dyfikacji oraz poszukiwanie sposobów na sprawne pokony-
wanie problemów wystêpuj¹cych na hali produkcyjnej. Jest
to temat z³o¿ony i wymaga przeanalizowania dotychczas
usystematyzowanych rozwi¹zañ. Pozwala jednak na doko-
nywanie prób ulepszeñ opartych na rozwi¹zaniach w³a-
snych przedsiêbiorstwa.

Krok 2:
Wynik doboru
W wyniku pracy z systemem nie pominiêto ¿adnego z kry-
teriów (rys. 3). Tabela 2 zawiera procedurê postêpowania
wed³ug metody sze�ciu my�lowych kapeluszy. Tabela ta
znajduje siê w systemie.

4.2. Przyk³ad drugi � produkt

Krok 1:
Opis problemu
W danym przedsiêbiorstwie w ramach pomys³u na rozwój
nowego produktu powsta³a propozycja dodania nowych

Rys. 3. Interfejs u¿ytkownika dla przypadku �proces�
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i nieuwzglêdnianych do tej pory rodzajów �cieków do ana-
lizy zmodyfikowanego preparatu oraz przyjrzenia siê po-
mijanym, pobocznym cechom produktu. W przypadku tego
problemu przyjêto cztery kryteria oceny, uwzglêdniaj¹ce
funkcjonowanie firmy oraz dostêpne zasoby (g³ównie
technologiczne). By³y one nastêpuj¹ce: cena, czynniki ze-
wnêtrzne (otoczenie), efektywno�æ, pracoch³onno�æ.
W niektórych przypadkach ocena by³a trudna do ostatecz-
nej weryfikacji. Wa¿nym kryterium dla firmy jest praco-
ch³onno�æ � o ocenie pomys³ów decydowa³ czas.

Krok 2:
Wynik doboru
W wyniku pracy u¿ytkownika z systemem nie pominiêto
¿adnego z kryteriów (rys. 4). Tabela 3 zawiera procedurê
postêpowania wed³ug metody skutku i ci¹gu dalszego. Ta-
bela ta równie¿ znajduje siê w systemie.

5. Podsumowanie

W artykule przedstawiono strukturê oraz opisano poszcze-
gólne kryteria utworzonego systemu. Celem programu kom-
puterowego jest u³atwienie in¿ynierom procesu poszukiwa-
nia i selekcjonowania wielu z³o¿onych informacji, gdy¿
z podjêtych dzia³añ wynika, ¿e osi¹ganie efektywno�ci
z zastosowania metod twórczego my�lenia jest procesem
do�æ ¿mudnym i wymagaj¹cym. Przedstawione przyk³ady
mia³y na celu pokazanie wybranych mo¿liwo�ci systemu
dla u¿ytkownika poszukuj¹cego wsparcia w konkretnym
przypadku. Opracowane narzêdzie obejmuje piêæ, nastêpu-
j¹cych po sobie etapów. U³atwia lepsze zrozumienie metod,
co w konsekwencji bêdzie stymulowa³o my�lenie twórcze
i usprawni kreatywno�æ osób. Pozwala on tak¿e umiejêtnie
i �wiadomie korzystaæ z bogactwa metod, planowaæ i pro-
gnozowaæ cele oraz zamierzenia firmy w oparciu o wybrane
metody.

Tab. 2. Procedura postêpowania wed³ug metody sze�ciu my�lowych kapeluszy
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Tab. 3. Procedura postêpowania wed³ug metody skutku i ci¹gu dalszego

Rys. 4. Interfejs u¿ytkownika dla przypadku �produkt�
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THE PROJECT OF THE SYSTEM A METHOD OF
STIMULATING TECHNICAL SOLUTIONS

Key words:
innovation, creative problem solving, creative thinking,
methods of creative

Abstract:
The paper present the project of system non-routine deci-
sion support to optimize the selection of methods to stimu-
late the user�s requirements. The aim is to characterize the
different steps of building the system structure. Created data-
base of creative problem solving methods will help to obtain
the description of the indicated method. The study highligh-
ted the general assumptions of the system and the criteria for
selection of methods. In addition, it underlined the need to
change the approach to scientific problems - technical, for
which there is no ready-made answers. The methods used
have revealed ideas for innovations in different areas. The
appropriate stimulation for creating new ideas and solving
tasks becomes nowadays indispensable. The developed
model is intended to practical use. It will provide guidance
to indicate proceedings in a particular situation. Combining
them in harmony is a way to go.

Prof. dr hab. in¿. Ryszard KNOSALA
mgr Barbara WASILEWSKA
Politechnika Opolska
Instytut Innowacyjno�ci Procesów i Produktów
r.knosala@po.opole.pl,
b.wasilewska@po.opole.pl


