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ت قیا  محیطو  خّلا

 
ین کاظمی حقیقی  دکتر ناصرالدا

 
ت دارد. یكی از این محیطهای اساسی، محیط زیستی، روانی و اجتماعی، سهم غیرقابل  قیا تردیدی در بروز خّلا

ی یافته ق از جنب و جوش اجتماعی باالیی  ها نشان می شرایط اجتماعی است. به طور كلا دهند كه فرد خّلا
ی ای را میان  دهد كه فاصله كند و ترجیح می فردی، پرهیز می االمكان از روابط و تماس بین برخوردار نیست. حتا

در قضاوت، مستقلا است. ولی  و دهد های محیط مقاومت نشان می و همساالن حفظ كند؛ در برابر خواستهخود 
ت نیاز به حمایت ه محیطی، سطحی از تعارض میان انزوا و پیوندجویی اجتماعی وجود دارد.  به علا طلبی و توجا

 
ً
ق وجود دارد« گرایش به پیوند اجتماعی»اساسا  به 4891؛كلر،0222و دسی، )ریان؛در میان افراد خّلا

ً
ا لزوما ( اما

ی ممكن است به طرز بارزی رفتارهای 4888معنای همراهی و تطابق و همرنگی اجتماعی نیست.)شلدون، ( حتا
ستیز  ناپذیری و جامعه جامعه ویژگیهای( و در شرایطی 4891گیرانه و انزوایی، مشهود باشد)بچتولد و ورنر، كناره

ق و رهبر، گویای وجود  شناختی مقایسه براین بررسیهای روان( بنا4888بروز كند.)فیست، ای میان افراد خّلا
ی استٔه رابط تی، وجه اشتراك دارند.)سیمونتون، ؛خطا ( در حالی 4884یعنی دو گروه در برخی خصایص شخصیا

ق ممكن است وی را ٔه كه پیشین یك مطالعات، گویای همبستگی ضعیفی است. ناسازگاریهای محیطی فرد خّلا
مان تصویر كند و به خدشه« عنصر ناخوشایند و نامطلوب» دار شدن روابط بینجامد.)اوینگ و  از دیدگاه معلا

 (0222همكاران،
ت شود.)فونسكا، فضای زندگی می قیا ( از این رو، شرایط محیطی فرد از عوامل اساسی در 0220تواند مانع خّلا

ت است.) آمابایل، قیا ( این شرایط به معنای وسیع 0224كورتزبرگ و آمابایل،؛ 4889؛ پاورز،4899بروز خّلا
مشتمل بر فضای زندگی خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، زیستی، شغلی، تحصیلی و فرهنگی 

ت، بستگی به سازگاری و انطباق با شرایط محیطی 0222)یورك،.شود می قیا ( روشهای نوآوری و اقتباس در خّلا
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ت تأكید مینقش م هٔ دارد. مطالعات بسیاری دربار قیا ورزند. عّلوه بر  حرز فضای اجتماعی در تكوین و بروز خّلا
قان  ت نوآوری در زندگی خّلا ت فرهنگی ارزشمند برای تقویا آن، شرایط و خاستگاههای اجتماعی، یك موقعیا

ت فرهنگی و نظام، اندكی موجب تعالی نوآوری )به ویژ برجسته قلمداد می ی آمادگی وضعیا ه شوند. به طور كلا
ت فراهم  گردد. فضاهای فرهنگی )فردگرایانه و جمع صنعتی( می قیا گرایانه( شرایط متفاوتی را در رشد خّلا

 آورند. می
یان و كسانی كه به پرورش حلا مسأل قانهٔه در این میان نقش مربا ی می پردازند خّلا ، از برجستگی خاصا

ی ویژه برای پرورش حلا مسأل قٔه برخوردار است. یك مربا تی ویژهخّلا ای  انه الزم است از خصایص شخصیا
ی دارد. رابط بهره ت مربا ت بدون تردید بستگی به شخصیا قیا ی پرورش ٔه مند باشد. فرایند خّلا ق با مربا فرد خّلا

ت، سهم قابل مّلحظه قیا م، باید به تأثیر جوا كّلسی در  خّلا ای در بروز آفرینندگی دارد. در كنار نقش محرز معلا
ه كرد.محیط آموزشی   نیز توجا

ت ایفا می كند.)كنستانتینی دو و همكاران،  برنامهٔ  قیا  (0241درسی نیز سهمی مهما در بروز خّلا
ی  ت اجتماعی »به طور كلا تاهمیا قیا ق»و « خّلا تفاوتی اند؛ كه شرایط دو مفهوم بسیار م« آموزش و پرورش خّلا

تمحیطی  قیا  (0242بدانها مربوط می شود. )هاكاال و همكاران،  خّلا
محیطی، فضای سازمانی، گروهی و شغلی است كه نقش بسیار مؤثاری در رشد نوآوری و ٔه از دیگر شرایط عمد

ت در فضای شغلی می  پرورش قیا ت دارد. خّلا قیا ق به  خّلا تواند تحت تأثیر شخصی شدن فضا باشد. شخص خّلا
ی فردی  ق یافت شد كه آنها همراه با توانایی هنری « نگر درون»طور كلا است. در بررسی گروهی از هنرمندان خّلا

ت متمركز درونی»از یك  كه پیش از این هم بر اساس  ( چنان4892برخوردارند.)اوهایر و مارسیا، « شخصیا
ت ٔه نظریا » ا« تكاپوی شخصیا ت در یك محیط ذكر گردید، وسعت و غیرعادی بودن فراوری خیالپردازانه و فعا لیا

ی و همكاران،.دارند، باالتر است« جهتگیری درونی»ناآشنا و ناهمگون در میان كسانی كه   (4890)مدا
بنابراین با وجود سطحی از تعارض میان كناره گیری و پیوندجویی اجتماعی، شرایط محیطی فرد از عوامل 

ت است. در واقع قیا ت در یك محیط ناآشنا و شرایط « جهتگیری درونی»اساسی در بروز خّلا الیا را برای فعا
 ناهمگون فراهم می آورد.

 


