
1 
 

 

 خلّاقیّت، هوش و تیزهوشي

 

 دکتر ناصرالدّین کاظمي حقیقي

به  ردید هوشدر زمینة وسیعتر دامنة شناختي قابل جست و جو است. بي ت ،هوشدر پهنة  خلّاقیّتتجلّي 

 .فرد است ندیشةامثابة ظرفیّت شناختي، بر پایة برخي آمادگیهای بدني، زیستي و حسّي، تعیین کنندة چگونگي 

را در چهار « واالس»برخي محقّقان، خلّاقیّت یک فرآیند فراگیر مغزی است که مراحل چهارگانة به زعم 

به عالوه مفاهیم بنیادین خلّاقیّت در برگیرندة فیزیولوژی مغزی  1(1991)هرمان،.دهدبخش خود جای مي

 2(1989.)دیسي،است

ولبه عمل دتواند مانند یک کارد معلومات ميباید متذکّر شد که معلومات برای خلّاقیّت، ضروری است؛ امّا 

 (1993)اشترنبرگ و لوبار،.کند

واقع شده است؛ به عنوان مثال کامیابي هر پژوهشگران های حسّي خلّاقیّت نیز مورد توجّه ، پایهاز این رو

 هایحشود، به بهسازی ترجیبرنامة پرورش خلّاقیّت که به گسترش سیّالي و انعطاف پذیری کالمي منجر مي

 «دریافت حسّي مسایل»ها بر محور بستگي دارد. این برنامه« رویارویي با پیچیدگي»مربوط به روشِ شناختي در 

  3(1971)رنه و رنه،.شوندریزی ميپي

گونة شخصیّتي ترکیبي »عالوه بر آن،  4(1973و ورنر، )بچتولد.رسد شخصیّتهای خلّاق حسّاسترندبه نظر مي

 (1984)گلداسمیت،.دهدنشان مي 5«خواهيحسّ »همبستگي مثبتي با  «نوآوری -یابيسازش

حاالت شهودی و »آگاهي و معلومات ممکن است از طریق شهود و اشراق نیز حاصل آید. از این رو 

در هدایت رفتارها )بویژه یادگیری و دانش اندوزی( یک خصیصة قابل مالحظه در میان افراد خلّاق « اشراقي

آشکار نمود که  «هنری پوانکاره»و « انیشتین»( لذا تحلیل خصایص شخصیّتي 1989تاردیف،)اشترنبرگ و .است

                                                           
1 - Herrmann, N. 

2-Dacey, J. 

3 - Renner, V. & renner, J. 

4 -Werner, E. 

5 - Sensation seeking 
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با « حاالت مراقبه»دهند که گرچه برخي مطالعات نشان مي 6(1992)میلر،ه است.از ویژگیهای آنها بود« شهود»

 7(1980)اُهایر و مارسیا،.ای نداردافزایش اندیشة خلّاقانه رابطه

 اندیشة فرد خلّاقالف( ویژگیهای 

( 3دروني از روشِ شناختي، احت( تخیّل و ر2،  بررسي پرسش (1این ویژگیها مرکّب از چند مؤلّفه است: 

فرآیند ثانوی  و سهولت برای بازگرداني ترروی ژرف( ظرفیّت واپس5( اندیشة واگرا، 4ارتجال کالمي دروني، 

 اندیشه.

 8(2001)گاچي،.ن رشد و بروز خلّاقیّت قلمداد شده استروشهای اندیشیدن و تفکّر از منابع بنیادی

کنند که رابطة مثبتي میان توانایي ساختاربندی ) ترکیب دهي( مسأله و سازگاری راه حّل بررسیها آشکار مي

با نوع شخصیّت وجود دارد. ساختاربندی به معنای چگونگي تفسیر مسایل معیوب است. این روش برخوردِ با 

 9(1998)رایتر پالمون و همکاران،.بستگي به ویژگیهای شخصیّت داردپیچیده،  مسایل

و شرح صدر ویژه، همراه است. در  10«درونيراحت» فرد خلّاق با خصیصة بسیار مهمّ« اندیشة خاصّ»

گشودگي »های خلّاقیّت به این ویژگي توجّه خاصّي مبذول شده است. مطالعات مربوط به عناصر و مؤلّفه

 11(1994)اسالبرت،.منزلة یک مهارت خلّاقیّت، در تسهیل و بروز آفرینندگي مؤثّر است حتّي به« دروني

نایل آید، امکان تحقّق خلّاقیّت  12«گشودگي»و « درونياحتر»هنگامي که یک فرد به ظرفّیت باالتری برای 

 ( 1971)پارنز،.شودحاصل مي

ترستون  ؛1383)شریفي،،آیدلّاق به شمار ميبه منزلة یک خصیصة بنیادی برای افراد خ« پذیریانعطاف»اگر 

( از این رو، نظام 1992)هیل،.گیردنشأت مي« گشودگي دروني»رسد از ماهیّت به نظر مي )131999و رانکو،

 (1984)گلداسمیت،.تواند نوآور باشداندیش نميسازگار نیست. فرد جزم 14«اندیشيجزم»رواني فرد خلّاق با 

یک ویژگي شناخته « تخیّل»  آورد. بنابراین، خصیصةنیز فراهم مي 15«تخیّل»ی شرایط را برا« درونياحتر»

( حتّي برخي از پژوهشها، 1992هیل، ؛1973)بچتولد و ورنر،.آیدشده برای همة افراد خلّاق به شمار مي

                                                           
6 - Miller, A. 

7 -OHaire, T. & Marcia, J. 

8 -Gautschi,T. 

9 -Reiter-palmon, R. et al 

10 - Inner freedom 

11 - Slabbert, J. 

12 - Openness 

13 - Thurston, B. & Runco, M. 

14 -Dogmatism 



3 
 

اساسي دانند. در واقع شخصیّت و روش شناخت، عوامل را یک فرآیند ضروری برای اندیشة خلّاق مي« تخیّل»

« تخیّل» 16(1978)فوریشا،.تسهیل شود« تخیّل»تواند از طریق در تعیین این امر هستند که چه اندیشة خلّاقي مي

. 17(1991)هرست و همکاران،.از مدیریّت خلّاقانه به شمار آمده است در مطالعات دیگر نیز یک عنصر مهمّ

)گالبرایت و .رورش خلّاقیّت شودتواند سبب پپرورانه و حمایت از آن ميتشویق تالشهای خیال

 18(2001ونتزل،

آن  این ویژگي( 1997)نمیرو،.آیداز ویژگیهای افراد خلّاق به شمار مي 19«کارکردارتجال در »به طور کلّي 

اختیارانه، ارتجالي و خود به خودی، به ای بارز است که از سوی اطرافیان نظیر معلّمان، طرز رفتار بيچنان نکته

عالوه بر آن، افراد  20 (1995)وستبي و داوسون،.شودافراد خلّاق گزارش مي یه و منش خاصّمنزلة یک رو

تداعي »در نتیجه، افراد خلّاق در  22(1966)ریگل و همکاران،.ترندبرجسته 21«تداعي آزاد»بسیار خلّاق در 

خلّاقیّت، آشکار شد به منزلة شاخص « کلماتتداعي »دهند. در بررسي نیز برتری ملموسي نشان مي 23«کلمات

که تداعیهای متوسّط )نه بسیار نادر( ممکن است شاخص بهتری را برای توانایي خلّاقانه فراهم 

کند. از این رو راحتي و ، شرایط را برای بیان آسان و راحت هموار ميکلماتاین تداعي  24(1976)گاف،.آورد

پرورش توانایي بالقوّة خلّاقیّت و حلّ مسألة به منزلة یک خصیصة شخصیّتي در تشخیص و  25«گریبیانآسان»

گوش دادن به ندای » برخي از پژوهشگران تعبیر 26(2002)ون هوك و تگانو،.کندخلّاقانه نقش مهمّي ایفا مي

  28(2004)ترفینگر،.برندرا نیز به کار مي 27«درون

رد. ممکن است این ارتجال در یاد ک« ارتجال کالمي دروني»توان تحت عنوان از این ویژگیها ميبه طور کلّي 

از خصایص  29«نهفتگي ناهشیارانه»گویای آن است که  ،این رو، مطالعات فعّالیّتها همراه با نهفتگي باشد. از

 (1999)سیمونتون،.شودخلّاقیّت قلمداد مي

                                                                                                                                                                                           
15 - Imagination 

16 - Forisha, B. 

17 - Hurst, D. et al 

18 - Galbraith, J  .. &  Wentzel, K. 

19 - Spontaneity in a performance 

20 -Westby, E. & Dawson, V. L. 

21 - Free association 

22 - Riegel, K. et al 

23 - Word association 

24 - Gough, H. 

25 - Freedom of expression 

26 - Van hook, C. & Tegano, D. 

27- Listening to one s inner voice 

28 - Treffinger, D. 

29 - Unconscious incubation 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_1=au&ERICExtSearch_Operator_1=OR&ERICExtSearch_SearchValue_1=%22Galbraith+Judy%22&searchtype=auth%20
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_1=au&ERICExtSearch_Operator_1=OR&ERICExtSearch_SearchValue_1=%22Galbraith+Judy%22&searchtype=auth%20
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_1=au&ERICExtSearch_Operator_1=OR&ERICExtSearch_SearchValue_1=%22Galbraith+Judy%22&searchtype=auth%20
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_2=au&ERICExtSearch_Operator_2=OR&ERICExtSearch_SearchValue_2=%22Wentzel+KaTrina%22&searchtype=aut%20


4 
 

اندیشة » 30(1999)کارسون،.شودنیز استفاده مي «اندیشة واگرا»در تبیین روشنتر این حیطه، از اصطالح 

 31(1999ترستون و رانکو، ؛1991کابانوف و باتگر، ؛1968)وایت،.با خلّاقیّت رابطة تنگاتنگي دارد« واگرا

در کنار و  32(1972)نیکولز،.شوداز ویژگیهای افراد خلّاق است که سبب فرآوری خلّاقانه مي« اندیشة واگرا»

 33(1989)دیویس،.آید تواند به عنوان شاخص ظرفیّت خلّاقانه به شمارشخصیّت، مي

لي مسیر عم را در فرد خلّاق قادر است ارزشها، عقاید و باورهای متعارض را در خود، یکپارچه سازد و آنها

 ( 2004ترفینگر، ؛1999)کارسون،.خاصّي همگرا و منسجم کند

ان خلّاق نشان ای فرآیند آغازین با ظرفیّت خلّاقانه در دو گروه سنّي متفاوت در میان هنرمندمطالعة مقایسه

داد که هنرمندان بالغ و پخته به این علّت از توانایي بیشتر در فرآوری خلّاقانه برخوردارند که قادرترند تا 

سهولت بیشتری را ابراز  35«فرآیند ثانوی اندیشه»برای بازگرداني  ،انجام دهند. عالوه بر آن 34«ترروی ژرفواپس»

  36(1984)دادك و چمبرلند،.دارندمي

اری را ا ابتکیحلّهای نامفهوم غیرعادی شود که وی راهین در توصیف روشِ شناختي فرد خلّاق ذکر ميهمچن

 فهای میانشکاي بررسگیرد. فرآیند خلّاقیّت، مقتضي انجام یک کاوشگری فعّاالنه برای برای مسائل به کار مي

موجود در حیطة شخصي یابي و تالش مدبّرانه برای شکستن موانع و محدودیّتهای دانش، مسأله

رود مي ل نو به کارای متنوّعي در رویارویي با مسایبنابراین رفتارهای مقابله (1989.)اشترنبرگ و تاردیف،است

 (1971)پارنز،.که به ویژه درخور افراد خودشکوفا و دارای بهداشت رواني است

در پیوند با « درونياحتر»سویي  گیرند. ازپنج ویژگي اندیشة فرد خلّاق در یک ساختار هماهنگ قرار مي

در میان افراد خلّاق « دلیری برای بررسي عقاید»همراه با « گشودگي». از این رو گیردقرار مي« ترروی ژرفواپس»

ممکن است به  37«ذهن باراندن بر»از دیگر سو  (2004)ترفینگر،.مورد تأکید بعضي پژوهشگران واقع شده است

قلمداد شود. لذا مطالعات « واگرایي اندیشه»و « ارتجال کالمي دروني»، «درونياحتر»منزلة یک برآیند تعامليِ 

ای در کمیّت و کیفیّت نظرها و عقاید باعث افزایش قابل مالحظه« ذهن باراندن بر»حاکي از آن است که 

ه به گسترش و سرانجام اگر بپذیریم موفّقیّت هر برنامة پرورشي خلّاقیّت ک 38(1959)میدو و پارنز،.شودمي

                                                           
30 - Carson, D. 

31 - Kabanoff, B. & Bottger, P. 

32 - Nicholls, J. 

33 - Davis, G. 

34 - Regress more deeply 

35 - Secondary process thought 

36 - Dudek, S. & Chamberland-Bouhadana, G. 

37 - Brainstorming 

38 - Meadow, A. & Parnes, P. 
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مربوط به روشِ شناختي در  هایشود، بستگي به بهسازی ترجیحپذیری کالمي منجر ميسیّالي و انعطاف

« بازشناسي مسایل واقعي»و « یابيعقیده»، «دریافت حسّي مسایل»ها بر دارد و این برنامه «رویارویي با پیچیدگي»

ویژگي یاد شده در موفّقیّت برنامه مزبور تعامل  ( بدین معناست که پنج1971)رنه و رنه،،ورزندتأکید مي

 اند.داشته

 ( خلّاقیّت و هوشب

 39(1979)مگنوسون و بکتمن،.دهدبه طور کلّي هوش بیش از خلّاقیّت در طول زندگي استواری نشان مي

همراهي بروز خلّاقیّت  40(2004،و نیوبر )رایندرمان.هوش و خلّاقیّت هر دو بر عملکرد تحصیلي تأثیر دارند

 و 42(1969و کانینگهام، س)جاکوب پذیرش همگنانه 41(1989با پدیدة چند استعدادی )کاتنا، هوشدر بستر 

از بازخورد آموزشگاهي  خلّاقیّت و هوشاستقالل نیز و  43(1976سطح استدالل اخالقي )دوهرتي و کرسیني،

 مورد مطالعه واقع شده است. 44(1978)فریمن،

گرچه  45 (1993)اشترنبرگ و لوبار،.است قرار گرفتهبه طور کلّي مورد تأکید  خلّاقیّت در گسترة هوشبروز 

بیني سیّالي عقیدتي و هوش کالمي یافت نشده است، داری میان قدرت پیشمعني ةبررسیها، رابط ایپارهبر پایة 

نتایج تحقیقات،  اساسبر  46(1980اسوار،)ه.امّا میان هوش کالمي با فعّالیّتهای خلّاقانه همبستگي وجود دارد

آموزان پایة چهارم دانش (داری میان هوش با تفکّر خلّاق )کالمي و غیر کالميهمبستگي اندكِ مثبت امّا معني

عالوه بر این، دستاوردهای  .برقرار است 48(1971با تفکّر واگرا )دالس، هوش و 47(1972تحصیلي )گولد،

پژوهشي بر وجود همبستگي میان ظرفیّتهای تفکّر خلّاق )تصویری و کالمي( و هوش کالمي و غیر کالمي در 

نیز میان هوش و  50/0، ضریب همبستگي همچنین 49(1979)آلیوتي،.پایة نخست تحصیلي تأکید دارند

ضریب همبستگي در حدّ » نیزو  50(1973همکاران،آموزان پایة دوازدهم)فولمان و خلّاقیّت در میان دانش

تحقیقاتي که در قلمرو هوش و  مختصراست. بررسي گزارش شده میان اندیشة واگرا و اندیشة همگرا  51/0

                                                           
39 - Magnusson, D. & Backteman, G. 

40 -Rindermann, H.& Neubauer, a. 

41 - khatena, J. 

42 - Jacobs, J. & Cunningham, M. 

43 - Doherty, W. & Corsini, D. 

44 - Freeman, J. 

45 - Callaway, W.; Runco, M. 

46 - Hocevar, D. 

47 - Gould, K. 

48 - Dellas, M. 

49 - Aliotti, N. 

50 - Follman, J. et al 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Magnusson+D.%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Magnusson+D.%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Backteman+G.%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Jacobs+John+F.%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Jacobs+John+F.%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Cunningham+Myron+A.%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Doherty+William+J.%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Doherty+William+J.%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Corsini+David+A.%22
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توان به موضعي قاطع در بارة روابط دهد که در وضع کنوني نميتردید نشان مياند، بيخلّاقیّت به انجام رسیده

دست یافت. اگر همبستگیها بین نتایج آزمونهای هوش و انواع مختلف کارآمدیهای خلّاق، بین هوش و خلّاقیّت 

کم یا ضعیف هستند، بدین دلیل است که استعدادهای نخستین که در این آزمونهای هوش وجود دارند، همگي 

 ( 1372دادستان،.)«پر اهمیّت نیستند ،برای یک رفتار خلّاق

استعداد توجّه شده  بر پایةخلّاقیّت  بروزی از مطالعات به اعالوه بر این، در بخش گسترده

 51(2004)کالپهام،.است

هوش مانند کنجکاوی  اند.ای از مطالعات به اثر و ضرورت هوش برای خلّاقیّت پرداختهبخش قابل مالحظه

چنانکه همچون انگیزه در خلّاقیّت مؤثّر  (1969)دی و النجوین،؛برای خلّاقیّت ضروری است

، خلّاقیّت بر یک پایة هوشي قرار دارد و مرکّب از سه حیطه «سه وجهي» مفهومپایة  بر 52(1969)کروپ،.است

 شاملاست: رابطه با جهان درون فرد، رابطه با تجربه و رابطه با جهان خارج از فرد. رابطة هوش با جهان درون، 

دستوربندی یک راهبرد و بازنمایي برای حلّ ها ) نظیر بازشناسي وجود یک مسأله، تعریف مسأله و فرامؤلّفه

اساس این  های کسب آگاهي )رمزبندی گزینشي، ترکیب گزینشي و مقایسة گزینشي( است. برمسأله( و مؤلّفه

 (1989)اشترنبرگ،.های هوشي پیوند دارد، خلّاقیّت با همة این جنبهمفهوم

یان ست. به بدار نیکامل و پای ،هوش یّت در پهنةبروز خلّاقدستاوردهای قابل توجّهي داللت بر آن دارند که 

نها از آیگر، راه وجود دارد، حال آنکه در سطحي د ایبروز قابل مالحظهدیگر در یک تراز از ظرفیّت هوشي، 

 طولي شود. شواهد بسیاری برای این استنباط وجود دارد؛ از جمله بر اساس یک پژوهشیکدیگر جدا مي

 وتانو )کیبه دست آمد.یان نمرات هوش و پیشرفت خلّاقانه در زندگي واقعي دهساله، همبستگي ضعیفي م

 ( 1986کایربي،

مبیّن آن است که به وجود سطح خاص بستگي دارد و ای نظریّة آستانهبر اساس هوش  در پهنةخلّاقیّت بروز 

ای از میان نمونه سنج در. ابزارهای متداول هوشدهدرخ مي 120پایینتر از  در بهرة هوشيفقط این بروز 

های چهارم تا ششم تحصیلي نیز وضعیّت مستقلّي از عوامل آموزان دارای هوش باالتر از متوسّط پایهدانش

به عالوه در بررسي رابطة مقیاس عملي و حرکتي  53(1966)هتریک و همکاران،.خلّاقیّت تصویری نشان دادند

تیزهوشي  ةدبستاني برای یک برنامة ویژودك پیشدر میان چهارصدونودوشش ک بهرة هوشيتفکّر خلّاق با 

باشد؛ امّا در  120زیر  ،کودك بهرة هوشيدهد که یافت شد که خلّاقیّت هنگامي با هوش همبستگي نشان مي

                                                           
51 - Clapham, M. 

52 - Krop, H. 

53 - Hetrick, S. et al 
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عالوه بر آن، مطالعات  54(1993همکاران،و )فاکس بوچامپ .وجود ندارد بهرة هوشيای با سطوح باالتر رابطه

کمتر است، به  90آنها از  يو خلّاقیّت در گروهي که بهرة هوش يهمبستگي بین بهرة هوشدهند که نشان مي

لذا به زعم برخي »( است.  -20/0) 130آنها باالتر از  ي( از گروهي است که بهرة هوش31/0مراتب بیشتر )

فته شود. مؤلّفان تردیدی نیست که خلّاقیّت باید به عنوان یک شیوة فکری متفاوت از هوش در نظر گر

باالتر از حدّ معیّني است،  يدهد که هوش و خلّاقیّت فقط هنگامي که بهرة هوشبررسیهای این حوزه نشان مي

پایینتر از حدّ معیّني است،  يدارد : وقتي بهرة هوشبیان مي« اینظریّة آستانه» بنابراینتوانند مستقلّ باشند. مي

بُعدی  ة( خلّاقیّت به منزل115-120= ياز این حدّ )بهرة هوش خلّاقیّت نیز محدود است؛ در حالي که فراتر

( از سوی دیگر بر پایة برخي پژوهشها، نتایج آزمونهای تفکّر خلّاق در 1372دادستان،).«آیدتقریباً مستقلّ در مي

متوسّطه که در حدود چهل و سه درصد آنها تیزهوش بودند، مقطع آموز میان دویست و بیست و هشت دانش

همچنین بررسي بیست و یک پژوهش که بروز  55(1986)رانکو و آلبرت،.را تأیید نکرد« اینظریّة آستانه»د وجو

و بر حسب متغیّرهای تعدیلي نظیر جنسیّت، سنّ،  120را در باال و پایین بهرة هوشي هوش  در پهنةخلّاقیّت 

فهای بهرة هوشي انجام داده بودند، خرده مقیاسهای مربوط به هوش، خرده مقیاسهای مربوط به خلّاقیّت و طی

  56(2005ای بود.)کیم،حاکي از عدم تأیید نظریّة آستانه

ین اآموزان ابتدایي نشان داد که ای بر پایة هوش چندگانه در میان دانشبا این حال، بررسي نظریّة آستانه

جنبشي  -يي، بدنفضایي، طبیع -نظریّه بستگي به انواع هوش دارد. همبستگي خلّاقیّت به ترتیب با هوش بصری

ای از مطالعات در بخش گسترده ذکر شد، ، چنان کهعالوه بر این( 2005و زباني بیشتر است.)پریتو و سانچز،

 (2004)کالپهام،.استعداد توجّه شده استبر پایة خلّاقیّت  بروزبه 

تجلّي رود که يمهنگامي کنار « اینظریّة آستانه»های ابهام و تیرگي برای درك مفهوم رسد پردهبه نظر مي

 از منظر تحوّلي کاوش شود. ،هوش ٔ  در گستره خلّاقیّت

داری در زیرمتغیّرهای خلّاقیّت میان دهد که هیچ تفاوت معنيوهشتادویک نوجوان نشان ميیستمطالعة دو

داری میان سنّ و خلّاقیّت یافت شد؛ مراحل تحوّل انتزاعي و عملیّات صوری وجود ندارد. گرچه روابط معني

لگي رو به کاهش از سیزده به شانزده سا یعني انعطاف پذیری، اصالت و بسط تصویری با افزایش سنّ

این تواند ناشي از آن باشد که همبستگیهای ضعیف میان هوش و خلّاقیّت مي 57(1990.)ادموند،اشتگذ

اند. چه، تردیدی نیست که شدّت و ماهیّت این روابط از دیدگاهي تحوّلي مورد بررسي قرار نگرفته همبستگیها،

                                                           
54 - Fuchs-Beauchamp, et al 

55 -Albert, R.S. 

56 - Kim, K.H. 

57- Edmunds, A. 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Albert+Robert+S.%22
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اشند و بررسي چگونگي این روابط در خالل توانند یکسان ببر حسب سطح تحوّل شناختي آزمودنیها نمي

 (1372تواند مسایل بسیاری را از پردة ابهام بیرون آورد.)دادستان،گیری خلّاقیّت، ميشکل

های یّهبر پایة نظر از یک سوشود؛ بروز خلّاقیّت در گسترة تیزهوشي نیز یکي از مباحث مهمّ قلمداد مي

 گر به زعمآید و از طرف دیالزم و بنیادین برای تیزهوشي به شمار ميترکیبي)تعاملي(، خلّاقیّت یک مؤلّفة 

 . شودهای عاملي تیزهوشي، خلّاقیّت یکي از انواع تیزهوشي محسوب مينظریّه

هوش لزوماً فرد تیز مّا هربه بیان دیگر، افراد خلّاق عموماً از بهرة هوشي باالتر از متوسّط برخوردار هستند؛ ا

یژگیهای وآورد ترکیبي، خلّاقیّت و هوش هر دو از ( در حالي که بر اساس روی1372ز،)افرو؛خلّاق نیست

 (2001)ناگلیری و کافمان،.اندتیزهوشي

افراد متوسّط  ازبیشتر  تیزهوشان در اندیشة واگرا« اصالت عقیدتي»هماهنگي و تجانس  ، به طور کلّي

عملکرد خلّاقانه در تیزهوشان از همبستگي  در حالي که اندیشة واگرا و 58(1985)رانکو و آلبرت،.است

. متوسّطي برخوردار است، در میان افراد متوسّط از لحاظ هوشي، این دو متغیّر از یکدیگر مستقلّ هستند

عالوه بر آن، ( 1986. )رانکو،های انشا و نقاشي بیش از علم و موسیقي با اندیشة واگرا ارتباط دارندحیطه

  59(1985)شاو، تیزهوشان به تواناییهای تجسّمي مرتبط است. اندیشة خلّاقانه در میان

پذیری، فسیّالي، انعطابه ابعاد تفکّر واگرا )تجلّي خلّاقیّت در بستر هوش رسد به نظر ميسخن آخر آنکه 

ظات (، نوع هوش، مالحبهرة هوشيری، حرکتي(، سطح هوش )یهای آن )کالمي، تصواصالت و بسط(، جلوه

 بستگي دارد. ،مربوط به ظرفیّتهای شناختي بالینيتحوّلي و نوع ابزارهای 
 

                                                           
58 - Runco, M. & Albert, R. 

59 - Shaw, G. 


