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تروي قيا آوردهايخّلا
 


 کاظمیحقيقییندکترناصرالدا

 
یا تعامل و به طور کّلی خّّلقّیت برحسب روی آوردهای مربوط به فرد، فرآیند، فرآوری ، فشار، فضا و 

 یكپارچگی میان آنها تعریف می شود.
بررسیهای کنونی حاکی از وجود بیش از پنجاه تا شصت تعریف از خّّلقّیت است و این فهرست به طور مستمّر 
افزایش می یابد. از یک زاویه این تعاریف را می توان در شش طبقٔه اساسی جای داد: الف( گشتالتی یا ادراکی ، 

 (9191رآوری، ج( بیانی و هنری ، د( روان پویایی، ه( اندیشٔه گشاینده، و( متفّرقه.)تیلور،ب( نوآوری یا ف
ارایه « تفّكر واگرا»به منزلٔه « تورنس»، همان تعریفی است که « خّّلقّیت»مشهورترین و متداولترین تعریف از 

ّطّلعات، فقدان مؤّلفه های فرآیند احساس مشكّلت )شامل مسائل، شكافهای موجود در ا« خّّلقیت»می دهد: 
تشكیل دهنده، وجود برخی نارساییها(، حدس زدن و دسته بندی فرضّیه ها در بارٔه این مشكّلت، ارزشیابی و 
آزمایش این حدسها و فرضّیه ها، تجدید نظر احتمالی و باز آزمایی آنها، و سرانجام ارتباط دهی میان نتایج است. 

« تورنس»تغّیرهای اصالت، سّیالی، عنواندهی، تكمیل و بسط جلوه می کنند. ( این مفاهیم با م9191)تورنس، 
( 2( سّیالی یعنی استعداد تولید عقاید فراوان 9خّّلقّیت را به طور خّلصه مرّکب از این پنج عامل اصلی می داند: 

( عنواندهی 4جزئیات  ( بسط یعنی استعداد توّجه به3اصالت یعنی استعداد تولید عقاید بدیع، غیر عادی و تازه، 
( تكمیل یعنی استعداد دگرگونی یک محتوای ناقص در 5یعنی استعداد انتزاع عنوانی از یک متن و یا محتوا 

 جهت کمال یافتگی. 
توّجه به خّّلقّیت نمی تواند منفّک از مفهوم تیزهوشی باشد؛ بنابراین ممكن است از خّّلقّیت چنین تعریفی 

 ارایه داد:
ها، انشاء و  تی همراه با توانایی درك روابط جدید میان پدیدهرت است از یک الگوی شخصیّ خّّلقّیت عبا

گیری تازه و متمایز از تجارب و امكانات و شرایط محیطی )انسانی و  استنباط عقاید جدید، حّل مسائل نو، بهره
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کارگیری اسلوبهای مرسوم  مادی( از طریق کاربرد اسلوبهای غیرمرسوم اندیشه یا الگوهای رفتاری نو )با به
 دهی جدید و غیرسّنتی( است. اندیشه در یک سازمان

انداز بررسی  توان در سه چشم می« عامل»های تیزهوشی را از لحاظ طرز تلّقی نسبت به  به طور کّلی نظرّیه
 (9313و  9391)کاظمی، نمود: الف( عاملی، ب( ترکیبی، ج( تعاملی.

مکتبعاملیالف(
انداز، تأکید بر وجود عامل عمومی است؛ یعنی هر کنش هوشمندانه مبتنی بر وجود  محور و کانون این چشم

تواند متبلور یا جامد باشد؛ یعنی از  نامیم. این هوش عمومی می می« هوش عمومی»ُبعدی است که آن را 
می تواناییهای کّلمی و تجّسم فضایی شود. این عامل عمو ظرفّیتهای بالقّوه برخوردار است یا از محیط آموخته می

با الهام « گانیه»و « تاننباوم»، «گاردنر»، «کارول»، «ترمن»پردازانی نظیر  انداز، نظرّیه گیرد. در این چشم را در برمی
 گیرند.  در زمینٔه هوش، قرار می« کتل»و « اسپیرمن»از دیدگاههای 

است و این امر در طبیعت و « چندوجهی  پدیدهٔ »یک انداز، تأکید بر وجود  بنیادی در این چشم  مسألهٔ 
 9192سرشت مباحث مربوط به این حوزه نهفته است. بر اساس این دیدگاه بود که به طور رسمی به سال 

در گزارش خود به کنگرٔه ایاالت مّتحده، تعریف مشهور خود را از تیزهوشی و استعداد « سیدنی مارلند»میّلدی، 
 ارائه داد:

تیزهوش و مستعّد به منزلٔه افرادی واجد خصایص برجسته هستند که برای عملكرد عالی کودکان »
شوند:  آمادگی دارند. کودکانی که در یک یا چند زمینٔه ذیل از عملكرد باالیی برخوردارند، تیزهوش تلّقی می

قابلّیت در هنرهای بصری و قابلّیت هوش عمومی، قابلّیت تحصیلی ویژه، تفّكر خّّلق و آفریننده، توانایی رهبری، 
 ( 9191کیتانو و کایربی،«.)عملی، توانایی روانی و حرکتی

و « آبراهام تاننباوم»از « ای ستاره  نظرّیهٔ »، «هوارد گاردنر»از « تنّوع هوش»  در این میان، سه نظرّیهٔ 
 .گی خاّصی برخوردارندبرجستاز « فرانكو گانیه»از « ساختار تمایز تیزهوشی و استعداد»

که استعداد   میّلدی دیدگاه خود را از تیزهوشی ارائه داد. با توّجه به آن 9193در سال « ابراهام تاننباوم»
 در بزرگساالن وجود دارد، تعریف تیزهوشی باید بر توانایی بالقّو 

ً
افراد داللت کند تا آنكه   هٔ پرورش یافته صرفا

وهای عملی نمود یابد. در اثر چنین شرایطی، زندگی ای در قلمر کارکردها یا فرآوریهای نظری محّقق شده
ای پنج  یک ساختار ستاره« تاننباوم»گردد.  شناختی تقوّیت می اخّلقی، ماّدی، عاطفی، اجتماعی، هوشی یا زیبایی

خوش را   اندازی روانی و اجتماعی است. به طور کّلی این پنج عامل بنیادی، آتیهٔ  ای را مطرح کرد که چشم مؤّلفه
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( قابلّیتهای ویژٔه استثنایی، 2( هوش عمومی نیرومند، )9بخشد: ) یافته، تحّقق می ای زندگی بزرگسالی پرورشبر
چهار نوع « تاننباوم»( بخت یا شانس. از دیدگاه 5( تأثیرهای محیطی و )4های غیرهوشی، ) کننده ( تسهیل3)

خود،   رفع موانع و تنگناها و مسائل در حوزة ، افرادی که برای1( پیشگامی9یافته وجود دارد: ) استعداد پرورش
، 3( تساهم3افزایند. ) ای به زیبایی محیط آدمی می ، افرادی که به طرز قابل مّلحظه2( تزاید2پیشگام هستند. )

، 4( استثنایی4دهند. ) های تجارت، اقتصاد و مادّیات بروز می افرادی که مهارتهای خاّصی در ارتباط با حوزه
 ( 2005و9195؛ اشترنبرگ و دیویدسون ،9112افرادی که از مهارتهای عملی غیرعادی برخوردارند. )تاننباوم، 

هوش اشاره کرد: کّلمی  1نظرّیٔه تنّوع هوش را ارائه داد و به وجود « هوارد گاردنر»در همین سال 
فردی، طبیعی، وجودی. استنتاج  فردی، درون ، بین بدنی -ریاضی، فضایی، جنبشی -)زبانی(، موسیقی، منطقی

آن است که یک نوع تیزهوشی بر اساس هر نوع هوش وجود دارد. هریک از این انواع، بسته به نوع « گاردنر»
آورند و از یک اساس و پایٔه زیستی )مغز و دستگاه  هوش، شرایط مفیدی را برای مهارتهای حّل مسأله فراهم می

 ( 2005و 9195 ،اشترنبرگ و دیویدسون،9191ر و هاچ،عصبی( در تشخیص برخوردارند.)گاردن
آموزش و پرورش را برای نظامهای   ، یک زمینهٔ «ساختار تمایز تیزهوشی و استعداد»  نیز با ارائهٔ « گانیه»

ای ذاتی )با ساختار وراثتی( و  فراهم کرد. وی تیزهوشی را پدیده« کانادا»تا « استرالیا»ویژه در سراسر جهان از 
داند که غیراکتسابی است. این  درصد افراد برتر همساالن( می 95بر تواناییهایی طبیعی فرد )در میان مشتمل 

( 2( تیزهوشی عمومی، 9شود:  قابلّیتها از سطح متوّسط جامعه، باالتر است و به طور کّلی به پنج نوع تقسیم می
اشاره به تواناییها، « گانیه»نیز به تعبیر « اداستعد»( غیره. 5( حّسی حرکتی و 4( اجتماعی و عاطفی، 3خّّلقّیت، 

ها  گیرد. این حوزه مهارتها و عملكرد باالتر از حّد متوّسط دارد که در اثر شرایط محیطی و تربیتی شكل می
 متنّوع هستند و بر اساس مّلحظات فرهنگی، اعتقادات و سّنتها ارزش

ً
« گانیه»شوند. از دیدگاه  دهی می معموال

استعداد از قرار ذیل است: هنری )بصری(، جنبشی و ورزشی، تجارت و بازرگانی، ارتباطات،  انواع اساسی
عوامل »صنعت، آموزش و پرورش، سّلمت، علوم و فناوری، حمل و نقل و ترابری. بنابراین تیزهوشی از طریق 

شود.  می« استعداد»به )مردم، شرایط جغرافیایی و...( تبدیل « شرایط محیطی»)انگیزه، شخصّیت و...( و « فردی
 ( 9119نیز اشاره به تمایّلت و عّلیق دارد.)گانیه، « انگیزه»

                                                            
1 -Scarcity talents 
2-Surplus talents 
3 - Quota talents 
4-Anomalous talents 
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ب(مکتبترکيبی
ها و عناصر خاّصی است که در اثر تجمیع این  ای مرّکب از مؤّلفه انداز، تیزهوشی پدیده بر اساس این چشم

، «رنزولی»، «ترفینگر»، «تورنس»، «یلفوردگ»پردازان نظیر  گیرد. عّلوه بر این، برخی از نظرّیه ها شكل می سازه
دهند. یعنی به زعم آنها  تیزهوشی قرار می  خّّلقّیت یا فرآوری را نیز در کانون پدیدهٔ « اشترنبرگ»و  «مانكس»

بنیادی وجود   انداز، سه نظرّیهٔ  آیند. در این چشم های مكّمل فّعالّیت شناختی به شمار می خّّلقّیت و هوش مؤّلفه
 بیشتر مورد توّجه قرار گرفته است. دارد که

گیری تیزهوشی ارایه  نظرّیٔه ترکیبی خود را در شكل 9195روانشناس هلندی در سال « فرانس مانكس»
و سه  -« خّّلقّیت»و « انگیزه»، « توانمندیهای هوشی باال» -داد. به زعم وی، ترکیب بین سه عامل شخصّیتی 

 شود. موجب پدیدآیی تیزهوشی می -«همگنان»و « مدرسه»، «خانواده» -عامل اجتماعی 
این است که هوش به وسیلٔه بهرٔه هوشی با حّد نصاب باالتر از « توانمندیهای هوشی باال»منظور از 

 در نظر گرفته شده است.  930شود. در این جا بهرٔه هوشی باالی  متوّسط سنجیده می
نماید. به این معنا،  کند و آن را هدایت می د، گزینش میبخش ترکیبی ذاتی است که به رفتار نیرو می« انگیزه»

آمیز را  شود. افراد باید رفتارهای موّفقّیت نگری می انگیزه شامل وظیفه شناسی، پشتكار، ماجراجویی و آینده
 تر از خود رسیده و برای ادامٔه راه، انگیزه بیابند.  تجربه کنند تا به تصّور مثبت

یی حّل مسأله به طور پویا، مستقّل و اصیل است. فرد خّّلق با برخورداری از نشانگر توانا« خّّلقّیت»
 استقّلل طلبی و برانگیختگی از درون، برای خلق و آفرینندگی استعداد دارد.

سه عامل اجتماعی )خانواده، مدرسه و همگنان( فرصتهای اصلی تأثیر متقابل عوامل، جهت آشنایی و 
است. فرد در انتخاب خانوادٔه خود اختیار ندارد، اّما اعضای خانوادٔه یک فرد  یادگیری از دیگر افراد جامعه

توانند او را در جهات گوناگون یاری  تیزهوش به عّلت رابطٔه تنگاتنگ با وی، بیش از سایر افراد و مراجع می
د. ترین درکی است که خانواده باید از وی به عمل آور دهند. تشخیص نوع تیزهوشی فرزند اساسی

 ( 9112)مانكس،
ای خود را ارائه داد که مرّکب از سه الگوی  سال ساختار سه مؤّلفه نیز در همین« رابرت اشترنبرگ»

. از آن جا که مردم به ندرت یكی از این 7( عملی3)ترکیبی( و ) 6( خّّلق2، )5( تحلیلی9تیزهوشی است: )
                                                            
5 - Analytic 
6 - Creative 
7 -Practical 
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)که از « یافته تیزهوشی تعادل»چهارمی را نیز موسوم به گانه را به طور خاّص واجد هستند، وی نوع  الگوهای سه
هفت حالت ممكن را مورد بررسی قرار داد و « اشترنبرگ»آید( پیشنهاد کرد.  ترکیب این سه الگو حاصل می

نتیجه گرفت که هیچ مدرکی برای موّفق بودن افرادی که دو نوع الگو را دارند، در مقایسه با یک الگو یا سه الگو 
و فرهنگ. از دیدگاه  8دارد. در واقع موّفقّیت شخص، بستگی به تعامل سه عنصر دارد: فرد، آزمونهوجود ن

: برتری و تفّوق فرد در چند ُبعد نسبت 9( تعالی و فضیلت9پنج مّلك برای تیزهوشی وجود دارد: « اشترنبرگ»
به همگنان بسیار نادر است.  ای خاّص که نسبت : وجود مهارتی در سطح عالی در حوزه10( ُندرت2به همگنان. 

: تعالی و برتری فرد 12( ثبوت4: فّعالّیتهای فرد باید به برخی فرآوریها یا فرآوری بالقّوه منجر شود. 11( فرآوری3
: تعالی شخصی فرد باید به 13( ارزش5باید از طریق یک یا چند آزمون و ابزار معتبر و روا قابل اثبات باشد. 

 (2005و 9195ارزشمند باشد.)اشترنبرگ و دیویدسون، اش  وسیلٔه خودش یا جامعه
ای ارزشمند است که قابل  ، تیزهوشی یک برتری فرآورانٔه نادر در حوزه«اشترنبرگ»بنابراین از دیدگاه 

 اثبات باشد. 
را ارائه داد. تیزهوشی، بر  14«ای تیزهوشی حلقه مفهوم سه»میّلدی،  9191در سال « جوزف رنزولی»

توانایی باالتر از سطح »اصلی از خصایص انسانی است:   ر، ترکیبی برجسته و پویا از سه شاخهٔ اساس این ساختا
کند که  ، سطوح باالیی از خّّلقّیت، و سطوح باالیی از انجام یک تكلیف یا وظیفه. این مفهوم تأکید می15«متوّسط

های ارزشمند  ٔه مزبور در یكی از حیطهتیزهوشان افراد توانمند یا باکفایتی برای پرورش و کاربرد ترکیب سه گان
، بر ماهّیت پرورش رفتارهایی نظیر خّّلقّیت و انجام «رنزولی»در عملكرد انسانی هستند. تأکید ویژٔه الگوی 

  ابتدا، تیزهوشی را به دو قلمرو وسیع تقسیم می« رنزولی»وظیفه است. 
ً
کند: نخست، تیزهوشی اصطّلحا

طور نیست که  شود. این ترده در آزمونهای رسمی و یادگیری درسی توصیف میکه با موّفقّیت گس 16آموزشگاهی
ای این گروه وجود داشته باشد. دوم، تیزهوشی  سطح همبستگی باالیی میان نمرات هوشی و عملكرد مدرسه

                                                            
8 - Task 
9 - Excellence 
10 - Rarity 
11 - Productivity 
12 - Demonstrable 
13 -Value 
14 - Three-ring conception of giftedness 
15 - Above average ability 
16 - Schoolhouse giftedness 
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. شود های ابتكار، اصالت و فرآوری طرحهای نو مربوط می فّعالّیت فرد از جنبه  موّلد که به حیطهٔ  خّّلق و
نامد. این دو حیطه با یک حلقه،  می 18«فرآور -خّّلقانه»و دومی را  17«وظیفه»یا « تعّهد»نخست را   حیطهٔ « رنزولی»

شوند. توانایی باالی متوّسط با خّّلقّیت بدون وجود تعّهد و  ، متعادل می«توانایی باالتر از متوّسط»تحت عنوان 
وانایی باالی متوّسط با تعّهد و وظیفٔه باال )به تنهایی( به ابتكار، و نیز ت انجامد وظیفه، به فرآوری و تولید نمی

میان تعّهد و انجام « ترکیب»ای،  حلقه سه  در نظرّیهٔ « رنزولی»شود.  نمی اصالت یا مفاهیم بدیع و یا فرآوریها منجّر 
عملكرد خاّص و عمومی  های داند. این ترکیب به حیطه وظیفه، توانایی باالی متوّسط و خّّلقّیت را تیزهوشی می

، علوم اجتماعی، حقوق،  عملكرد عمومی به ریاضیات، هنرهای بصری، علوم فیزیكی، فلسفه  . حیطهٔ می انجامد
عملكرد خاّص ناظر   مذهب، هنرهای کّلمی و زبانی، علوم زیستی، موسیقی و هنرهای حرکتی اشاره دارد و حیطهٔ 

 ( 9119رونیک، شیمی، طّراحی شهری و نظیر آنها است.)رنزولی، سازی، الكت سازی، آهنگ به فضانوردی، فیلم

لشناختی  ج(نظامتحوا

های مشّخصی که بتوان آنها را به  در این نظام، خّّلقّیت نه یک استعداد بسیط است و نه ترکیبی از مؤّلفه
بررسی جنبه های خّّلق صورت متمایز یا همراه با فرآیندهای بزرگ روانی به حساب آورد.روانشناسان مّدتها از 

به ویژه پس از شكست دستیابی  اند؛ در حالی که اهمّیت اجتماعی این مسأله عظیم است. شخصّیت غافل مانده
بین هوش و رفتار خّّلق تّلش شد که خّّلقّیت با ویژگیهای شخصّیتی مشّخص شود .پس از چندین دهه تّتبع و 

 تی است:پژوهش یک جمع بندی حاصل شده که مرّکب از نكا
اّول آن که خّّلقّیت استعداد یا ظرفّیت بسیطی نیست که منحصرًا از یک بافت شناختی سرچشمه گیرد و بتوان 

 آن را با هوش همبسته و همراه دانست .
دوم آن که ویژگی یا استعدادی نیست که در طیف بنیادی فرآیندهای روانی مخصوص پاره ای از افراد باشد؛ 

 ایی آن در افراد متفاوت است.بلكه فقط امكان شكوف
 مفهوم فرآیند خّّلق از زاویٔه محدودتر شناختی به زاویٔه 

ً
سوم آن که در طول دوران بزرگ پژوهشگری متدّرجا

 دهد. تر شخصّیت خّّلق کشانده شده است؛ یعنی قالبی که به تبیینهای بنیادی بهتر رکاب می گسترده

                                                            
17 - Task commitment 
18 - Creative-productive giftedness 
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سرچشمٔه رفتار خّّلق را به دست داده اند و این حرکتی است که چهارم آن که پیشرفتهای روانشناسی ژنتیک 
هم در گسترٔه جهتگیری رفتار بهنجار و مرضی و هم در پهنٔه عوامل تحّول روانی جایگاه خود را به دست آورده 

 است.
 توان در حول چند محور مشاهده کرد: راهبردهای پژوهشی متفاوت را می

از این دیدگاه خّّلقّیت معّرف  شود. ت به کمک ابزارهای عینی ارزشیابی میالف( زاویٔه روانسنجی که خّّلقیّ 
ای که به فّعالّیت خّّلق در  هایی که ممكن است برحسب زمینه شبكه هایی از استعدادهای نخستین است؛ شبكه

 گیرد، تغییر یابند. آن صورت می
های  در این جا صحبت از تعیین رگه گیرد. ب( پژوهشهایی که در آنها شخصّیت خّّلق اساس کار قرار می

 مشخص کنندٔه شخصّیت افراد خّّلق در قلمروهای علمی و هنری است .
ج( پژوهشهایی که راهگشای خّط توّجه به مسایل تحّول خّّلقّیتند. هدف ، نشان دادن کارآمدی روش متحّول 

 آموزش و پرورش نوین است .ساختن خّّلقّیت در فرد یا در گروه، متحّول ساختن یک روش آموزش یا یک 
د( در کنار سه روی آورد قبلی می توان به روی آوردی اشاره کرد که مبنای بررسی خّّلقّیت را در چهار چوب 
بررسی فرآیند تحّول روانی قرار میدهد . دراین جا مسألٔه خّّلقّیت را از حّد شكل گیری نخستین تار و پودهای آن 

 می توان بررسی کرد.
الی سازمان روانی را که به منزلٔه یک فّعالّیت اکتشافی ، از حّد نخستین رفتارهای فرد مشهود حرکت ارتج

است، باید چیزی فراتر از یک استعداد ، یک ظرفّیت یا یک مؤّلفه و یا یک عمل قلمداد کرد. پس اگر در جست 
 (9392. )منصور، «عنا رد یابی کنیموجوی بنیادهای خّّلقّیت هستیم، باید آن را از سطح آغازین و با وسیعترین م

 گیرد. گیری خّّلقّیت در گذار تحّول مورد بررسی قرار می ، پدیدآیی و شكلمزبور در نظام 
، برای آنكه یک کودك بتواند جهان دانش را بسازد، باید روی اشیاء عمل «نظام تحّول شناختی پیاژه»بر پایٔه 

نماید و روی آن  کند و ذهن، واقعّیت را سازماندهی می کند و این عمل کودك است که دانش آن اشیاء را آماده می
حرکتی -حّسی هٔ های آن در دور سازی است و پایه سازی و برون در واقع خّّلقّیت، برآیند درون. کند عمل می
 ( 9395یابد. )منصور، های دوم و سوم، قوام و استواری می گیرد و سپس در دوره شكل می

سرعت کودك در پیشرفت تحّول عقّلنی منطقی است. پیاژه بر همین  هٔ تعادل در این دیدگاه، تبیین کنند
شناختی و کنشهای شناختی، اهرم دستیابی  شناختی و روان تاساس، مسالٔه سازش موجود زنده را در سطح زیس
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ای است که هر گام به منزلٔه یک کشف قلمداد  به فرآیندهای غیر شناختی قرار داده است و این پهنه
 (9390شود.)منصور، می

بر اساس دیدگاه پیاژه، یادگیری خود یک فرآیند ایجاد دانش است. فرآیندهای اصلی برای یادگیری 
کنند. ارتباط منطقی بین  های جدید بازی می سازی نقشی مهّم در تولید و آفرینش ایده سازی و برون درون
جویی که به وسیلٔه آن  ای همراه با تعادل سازی یک فرآیند خّّلقّیت است. این فرآیند دودامنه سازی و برون درون

کند تا از یک حالت عدم تعادل به  کمک میشود، به فرد  فرد بین خود و محیطی که با آن درگیر است، همطراز می
ُبنه شكل بدهد. بدین معنا فرآیند یادگیری و فرآیند خّّلقّیت از یكدیگر مجّزا  تعادل برسد و قادر شود تا به روان

دهد. بدان معنا که یادگیری خود یک فّعالّیت  نیستند. یادگیری از طریق دانش جدید یا ساختار شناختی رخ می
 ت. خّّلّقانه اس

، در «پیاژه»گیرد.  ، مقابل نظرّیٔه استعداد فطری به عنوان خاستگاه خّّلقّیت قرار می«پیاژه»در واقع نظرّیٔه 
یک عمل ذهنی است که اّطّلعات و « انتزاع تجربی»تبیین خاستگاه خّّلقّیت به دو نوع انتزاع اشاره دارد. 

توانند چندین خصیصٔه فیزیكی را از طریق  . مردم میکشد دانش را از موضوعها و هدفهای دریافت شده بیرون می
های معمول را به  ها را مقایسه کنند و خصیصه مشاهده و تجربه از اشیاء بیرون بكشند و سپس آن خصیصه

وسیلٔه انتزاع تجربی استنتاج کنند. انتزاع تجربی بر اساس تجربٔه مستقیم در واقعّیت خارجی است؛ دانش ساخته 
ین فرآیند، یک برداشت از واقعّیت است. این انتزاع به عنوان عملیات ذهنی خّّلّقانه لحاظ شده از طریق ا

 شود.  نمی
کند.  یک عمل ذهنی است که دانش را بر پایٔه عملّیات ذهنی بر روی اشیاء بنا می« انتزاع تفّكری»در مقابل، 

این انتزاع، در واقع خاستگاه خّّلقّیت  انتزاع تفّكری کامًّل یک فرآیند درونی است و منبع آن یک شخص است.
دهد تا دانش  شود و کارکردی ذهنی جدا از صفات مشّخص یک شیء است که به فرد اجازه می و ابداع قلمداد می

جدید و بدیع )و نه دانش شناخته شده( را ساخته و دوباره بسازد. ایجاد دانش جدید بر اساس عملیات ذهنی به 
 بیرونی سر و کار دارد و افكار بدیع و نو در عملیات ذهنی ریشه دارند تا اشیاء بیرونی. کار گرفته شده با اشیاء

ها  ای برای خّّلقّیت و ایجاد یک چیز بدیع را دارد؛ ولی آیا همٔه خانواده ، هر فرد ظرفّیت بالقّوه«پیاژه»به زعم 
ی یكسانی برای کودکان فراهم پردازند و امكانات عاطفی و ماّد  در یک سطح به تعلیم وتربیت کودکان می

کنند؟ آیا خانواده و مدرسه در یک سطح به کودکان اجازٔه کشف فّعال در محیطهای یادگیری و فرصت تجربه  می
 ( 9399؛ ارشادی منش،990تا911الف، صفحات 9395دهند؟ )منصور و دادستان، را می
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ی)از جمله خّّلقّیت( مطرح است؛ در این دیدگاه ، تحّول همٔه فرآیندهای روان«نظام پیاژه»چنان که ذکر شد، در 
آورد، مسألٔه چگونگی توسعه و گسترش  تمام جریان تحّوالت روانی مبتنی بر یک پایٔه زیستی است و با این روی

در برخورد با « بنه روان»گیرد. با زاده شدن طفل، یک سلسله  فرآیندهای روانی انسان مورد بررسی قرار می
 آید.  جود میمحیط در او به و

( 9395شود)منصور، ریزی می طرح کنش و واکنشی است که در برخورد با محیط در فرد آدمی پی« بنه روان»
های محیط را در  پذیرد تا داده دهد و از نو شكل می یا به تعبیری یک ساخت روانی فّعالی است که تغییر شكل می

پذیر و در موقعّیتهای مشابه،  عمل در یک موقعّیت، انطباقخود بگیرد یا خود را با محیط مطابقت دهد؛ بدین سان 
پذیر است. این رفتار یا طرز واکنش، قابلّیت تكرار، تعمیم و سازش دارد. این ساخت روانی هرچه فّعالتر و  تعمیم

آورد.)منصور و  پذیرتر، زمینٔه بیشتری برای کشف و شناختهای نو فراهم می انعطاف
 (201ب،ص9395دادستان،

گانٔه تحّول شناختی، خّّلقّیت نیز مشمول تحّول است؛ شاید هماهنگی میان فضاهای حّسی و  های سه دورهدر 
گیری نخستین کشفها  حرکتی در مرحلٔه سوم دورٔه اّول را بتوان نقطٔه آشكار خّّلقّیت قلمداد نمود که توأم با شكل

تنی بر واکنشهای دورانی نخستین و بازتابهای کّلی و ساختهای جدید است. البّته با علم به آنكه این هماهنگی مب
 شود.  ها و کشف دوم یعنی تمایز هدف و وسیله می بنه است؛ اّما در عین حال پایٔه هماهنگی روان

گیرد؛  سطح سوم تحّول خّّلقّیت با کشف وسایل جدید توأم با بروز واکنشهای دورانی از نوع سوم، شكل می
کشف وسایل جدید برای نیل به »پنجم دورٔه اّول است. ممكن است این مرحله را  این تحّول مقارن با مرحلهٔ 

 نامید.« هدف
رسد؛ یعنی  کشف، در مرحلٔه ششم این دوره به نقطٔه عطف اساسی می هٔ سطح چهارم تحّول خّّلقّیت به مثاب

 هٔ از تجّسمی شدن همبینش و تحّقق ترکیبهای ذهنی همراه با حالت اختراع و درك ناگهانی و این امر ناشی 
شود و تجّسمی  حرکتی است. در این جاست که چهار رکن دنیا و از جمله عّلّیت درك می-های حّسی بنه روان

خودمیان »حرکتی گرفته تا بینش، همراه با -گردد. همٔه چهار نقطٔه عطف از هماهنگی میان فضاهای حّسی می
 است. « بینی

تقلید در »سالگی )مرحلٔه اّول نیمدورٔه اّول دورٔه دوم( در قالب 4-2ن با نقطٔه عطف پنجم تحّول خّّلقّیت مقار
 حرکتی به یک پدیدٔه تجّسمی است.-دهد که در رابطه با تبدیل یک پدیدٔه حّسی رخ می« غیاب الگو
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یابد؛ هنگامی که  بروز می« نگهداری ذهنی»سالگی با جلؤه 1-9تحّول خّّلقّیت در سطح ششم در سنین 
 گیرد. منطق عینی جزء و کّل و روابط بهره می کودك از

را در چارچوب وسیعتر « همانی این»مستلزم یک ترکیب عملیاتی تغییرات است که « نگهداری ذهنی»
پذیری)امكان انجام عملّیات در جهت معكوس( و جبرانهای مبتنی بر کمّیت همراه با ترکیبهایی که  بازگشت

سازی  گنجاند. بنابراین توانایی نگهداری ذهنی مستلزم عملّیات کّمی د، میدهن را تشكیل می« اندازه»و « عدد»
یابد.( پس کمّیت مستلزم  یابد و بعدی که کاهش می است.)یعنی برقرارساختن جبرانهایی بین بعدی که افزایش می

 لف(ا9395)منصور و دادستان، آید. ادراکی به دست نمی هٔ ساد هٔ ساخته شدن است و تنها از راه مشاهد
سالگی با هماهنگی و یكپارچگی عملّیات و تشكیل ساخت  99تا  1در سنین  نقطٔه عطف هفتم تحّول خّّلقّیت

ای از  روابط الیتغّیر برای پاره هٔ ، مجموع«ساخت»بندد. چنان که گفته شد، مراد از  کّلی صورت می
ست که معّرف قوانین یا خواّص ( و به معنای وسیع کلمه به منزلٔه نظامی ا299ص9395دگرگونیهاست)پیاژه،

 (43ص9394کّلّیت و متمایز از خواّص عناصر باشد.)منصور و دادستان،
گیرد و آن پذیرش  و سرانجام سطح هشتم تحّول خّّلقّیت یا به تعبیری نقطٔه تابناك آن در دورٔه سوم شكل می

کند؛ بلكه به آنچه در سطح ممكن نیز هست،  ممكن در کنار واقعّیت است؛ یعنی تنها بر واقعّیات محدود تكیه نمی
كل از محتوی(، قیاس و استقرا نیز به استواری هر چه کند. افزون بر آن، استنتاج بر پایٔه فرض، انتزاع)ش فكر می

های عملیاتی انتزاعی با تشكیل یک شبكه به  بنه انجامد. یكپارچگی همٔه روان بیشتر تحّول خّّلقّیت می
ها ورزیده  بنه دهد و با تجربه در سالهای بعد، این روان یافتگی این استنتاج یاری می تعادل

 ( 9395شوند.)منصور، می
وجوان در این دوره، در عمل بر اساس فكر جدید و امكان جدیدی که به وی داده شده و قبًّل فاقد آن یک ن

کند؛ یعنی معتقد است که هر کاری را  انتهایی در خود حّس می بوده است، یک نوع حالت تمام نشدنی و بی
 یک نوع جوشش و جهش خاّص در فكر نوجوان وجود د می

ً
خواهد اصّلحاتی  ارد که میتواند انجام دهد. معموال

( گسترش بی نهایت تفّكر که به دلیل ظهور ابزار جدید 9395بكند و همه چیز را تازه کند و از نو بسازد.)منصور،
، امكانپذیر گشته است، در وهلٔه نخست به عدم تمایز بین این توانایی تازه و غیر قابل «منطق قضایا»یعنی 

 گردد. ه است و جهان کّلی که موضوع این تفّكر است، منجر میدر خود کشف کرد« من»بینی که  پیش
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شود که او خود را  خاّص نوجوانی منجر به پدیدآیی احساسی می 19«بینی خودمیان»چنین شرایطی در کنار 
 یابد. گرانه، نیرومند می برای انجام فّعالّیتهای اصّلح

تمایز بین واقعّیت شخصی و واقعّیت عینی یک حالت روانی بهنجار است که در آن فقدان « بینی خودمیان»
 . مشهود است. این حالت عدم تفاوت بین آزمودنی و دنیای خارج در هر دورٔه بزرگ تحّول نظام روانی وجود دارد

دهد،  گذرد که در خّلل آن، توانایی نامحدودی به فكر خود نسبت می ای می به عبارت دیگر، نوجوان از وهله
یک عمل  هٔ پروراند و ایجاد دگرگونی در جهان بر اساس فكر را به منزل مند را در سر میای پیروز رؤیای آینده

به نوجوان اجازه  20«واگرایی میان»گیرد. از سوی دیگر  واقعّیت به خودی خود در نظر می هٔ واقعی تغییردهند
وباره به واقعّیت نگری شفا یابد و د تمایزی نسبی نخستین بگریزد و از این بحران آرمانی دهد از بی می

 (9399منصور و دادستان، ؛9395پیاژه،بازگردد.)
رسد چشم اندازهای عاملی، ترکیبی و تحّولی تیزهوشی در یک جمع بندی کّلی بر  که به نظر می خّلصه آن

 وجود نكات ذیل تأکید دارند: 
نظام »بر پایٔه  ّیتالف( ظرفّیت شناختی باالتر از سطح متوّسط که برآیند یک نظام تحّولی است. خّّلق

 هٔ هایش در دور گیرد. ریشه آید و شكل می در گذار تحّول پدید میبه مثابٔه یک فرآیند روانی، ، «تحّول شناختی
و به  شود های دوم و سوم تحّول شناختی، هرچه بیشتر استوار می یابد و سپس در دوره حرکتی نضج می-حّسی

 رسد. تعادل می
 ن چند مؤّلفه ب( عامل عمومی یا ترکیب میا

 ج( دربرگیری استعداد
 د( همپوشی تیزهوشی با خّّلقیت یا امكان همراهی با آن 

 ه( تنّوع، چندگانگی یا چند وجهی بودن پدیدٔه تیزهوشی
 (9391پذیری پدیدٔه تیزهوشی)کاظمی،  و( پرورش

  

                                                            
19 - Egocentrism 
20 - Decentration 
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د(سایرمفهومپردازیها
، «اقتصادی -مفهوم روانی »، «خودسازماندهی روانی»، «سازی فّعال»در این قلمرو مفاهیمی چون 

های  مؤّلفه»، «نوآوری -یابی  سازش»، «اسناد»، «تحلیلگری روان»، «الگوی سه وجهی»، «کنندگی خودتعیین»
جای « محیط -هماهنگی فرد »و «دیدگاه آموزشی و پرورشی»، « نیروگذاری» ، «گرایی انسان»، «گانه سه
 گیرند. می

، وسعت و غیرعادی بودن فرآوری خیالپردازانه، مسافت پیموده شده و شمار 21«سازی فّعال»وم بر پایٔه مفه
« تكاپوی فوق العاده»و  22«جهتگیری درونی»اشیای دستكاری شده در یک محیط ناآشنا در میان کسانی که 

 ( 9192)َمّدی و همكاران،تر از افرادی است که این ویژگی را واجد نیستند. دارند، گسترده
ورزد تا بر وضعّیت درونی خود سیطره  ، شخص خّّلق تّلش می23«خودسازماندهی روانی»بر مبنای مفهوم 

ها با یكدیگر و نیز انطباق با  داشته باشد و به سازگاری خود با محیط بپردازد. در چنین شرایطی جور شدن پدیده
ای نیز خواهد بود که افراد خّّلق را  کنندٔه روش یادگیری ویژه حّتی تعیینپذیرد. چنین وضعّیتی  ها تحّقق می آزمونه

 (9191از دیگران متمایز می سازد.)اشترنبرگ و تاردیف،
در خّّلقّیت گروهی، تنّوع سابقه و تفاوت تجربٔه اعضاء، باالترین سطح  24«اقتصادی -روانی »بر پایٔه مفهوم 

« انعطاف ناپذیری روانی»وسیعی برخوردارند، به نمایاندن  هٔ رادی که از تجربآورد. اف خّّلقّیت را در گروه پدید می
 (9115تواند به طور منفی بر توانایی خّّلقّیت آنها تأثیر بگذارد.)رابنسون و رانكو، گرایش دارند که این امر می

سّلمت فردی  ، نیاز به پیوندجویی، عاملی بنیادی برای پرورش اجتماعی و25«کنندگی خودتعیین»بر اساس 
کنندگی باالتری نیز دارند و والدین افراد خّّلق نیز  ترند، تعیین شود. کسانی که در خّّلقّیت برجسته محسوب می

تر گرایش  کننده کنند. از این رو، افراد خّّلق به کوشش بیشتر برای ادّلٔه تعیین کنندگی فرزند پشتیبانی می از تعیین
 (2000؛ ریان و دسی،9115دارند.)شلدون،

                                                            
21 - Activation  
22 - Internal orientation 
23 -Mental self - government 
24-The psycho economic  
25 -Self-determination  
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، خّّلقّیت بر یک بنیاد هوشی قرار دارد و مرّکب از سه حیطه است: رابطه با 26«الگوی سه وجهی»بر پایٔه 
ها  جهان درون فرد، رابطه با تجربه و رابطه با جهان خارج از فرد. رابطٔه هوش با جهان درون، شامل فرامؤّلفه

ی یک راهبرد و بازنمایی برای حّل مسأله( و )نظیر بازشناسی وجود یک مسأله، تعریف مسأله و دستوربند
گزینشی( است. براساس این مفهوم،  هٔ های کسب آگاهی )رمزبندی گزینشی، ترکیب گزینشی و مقایس مؤّلفه

 (9191های هوشی بروز دارد. )اشترنبرگ، خّّلقّیت بر اساس همٔه این جنبه
های ناهشیاری یا نیمه  ای از جنبه ستاك و تنهدارد که خّّلقّیت به منزلٔه  نیز بیان می 27«روان تحلیلگری»

 (9199هشیاری است.)وودمن،
شود و پیشداوریهای اسنادی شخصی،  گویای آن است که خّّلقّیت به مثابٔه یک پدیده قلمداد می 28«اسناد»

ی از این شود که رهای دهد. توصیه می برداشت اینكه چه چیزی خّّلقانه یا غیرخّّلقانه است را تحت تأثیر قرار می
 ( 9115)سیمونتون،پیشداوریها ممكن است پیشبرد خّّلقانه را برای شكوفایی میّسر سازد.

، به طور کّلی دو نوع خّّلقّیت وجود دارد که با تأکید بر بعضی 29«نوآوری -یابی  سازش»بر اساس مفهوم 
؛ ب( «نوآوری»شوند: الف(  ویژگیها نظیر انگیزٔه تفّرد در دو سوی یک پیوستار واقع می

 (9194؛گلداسمیت،9199؛ کلر و هالند،9111اسكینر،«.)یابی سازش»
( 2 31«آزمونه»( مهارتهای ویژٔه 9نیز به وجود سه مؤّلفه اشاره دارد که در خّّلقّیت مؤّثرند:  30«آمابایل»

ا در عملكرد خّّلقانه ه ( انگیزه نسبت به آزمونه. همٔه این مؤّلفه3مهارتهای عمومی یا خاّص مرتبط با خّّلقّیت و 
شوند، باید همبستگیهای مثبت را نشان  مشارکت دارند و ابزارهای مرّکب که بر روی یک فرد اجرا می

 (9111،دهند.)کنتی و همكاران
شود، به تّلشهای شخص  منجّر « خودشكوفایی»، رفتار خّّلقانه برای آنكه به «گرایی انسان»بر مبنای مفهوم 

 (9199بستگی دارد.)وودمن،

                                                            
26 -Three-facet model of creativity  
27 - Psychoanalytic approach 
28 - Attribution approach 
29 - Adaption-innovation 
30 -Amabile's componential model 
31 - Task 
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، جنبه های خّّلقّیت در برگیرندٔه هوش، دانش، روش اندیشه، شخصّیت، «نیروگذاری»مفهوم  اساسبر 
 (9113انگیزه و محیط است.)اشترنبرگ و لوبار،

های فردی، اینكه  ، تقوّیت خّّلقّیت بستگی به دو مؤّلفه دارد: نخست جنبه«دیدگاه آموزشی و پرورشی»بر پایٔه 
 ( 9111گیرد و دوم تمرکز بر جامعه )یا محیط(.)دریول، جو شكل می چطور یک شخصّیت کشاکش

یابی میان فرد با محیطش برای بروز و ظهور خّّلقّیت اشاره  به همراهی و سازش 32محیط -هماهنگی فرد 
 ( 2000همكاران،)پوچیو و .دارد

 توان در نكات ذیل خّلصه کرد: آنچه در بارٔه  مفهوم پردازیهای خّّلقّیت بیان شد را می
بر وضعّیت درونی  سیطرهکنندگی و  الف( جهتگیری درونی، تكاپوی شخصی و تّلش تفّردگرایانه، خودتعیین

 آیند. گرد می «خودباوری مثبت»برای خودشكوفایی، همگی تعابیری هستند که بر محور  خود
 انگیز مربوط به آزمونه و خّّلقّیت نقشی قابل مّلحظه در بروز آن دارند. ب( مهارتهای تجربه

ج( سازگاری و هماهنگی فرد با محیط)همراه با پشتیبانی خانوادگی و تمرکز بر جامعه( برای ابراز خّّلقّیت 
 الزم است.

 

                                                            
32 - Person-environment fit 


