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 فرهنگی:ی شو تیزهواستعداد 
 مبانی نظری

 

  2دکتر ناصرالّدین کاظمی حقیقی      1شیوا مقّدم
 

ای در تاریخ مطالعات نظری  اصطالحهای بسیار تازه« تیزهوشی فرهنگی»و « استعداد فرهنگی»مفاهیم 
این دو مفهوم به مثابٔه یک های نظری  گردند. برای نخستین بار در ادبّیات تحقیق، در این مقاله، پایه قلمداد می

 شود. حیطٔه بسیار مهّم از انواع استعداد بشری تشریح می
کالمی، حرکتی،  ؛شده است کشف و شناساییتیزهوشی  ازانواع گوناگونی  تاکنونباید بیان داشت که 

تحقیق شده ات به تازگی وارد ادبیّ « تیزهوشی فرهنگی»مفهوم  .ستهامتداولترین آن ،ریاضی ، هنری واجتماعی
به  «زالند نو»ای نداشته است و به طور تلویحی در یک بررسی قوم شناختی در کشور  است که پیش از این سابقه

تا به حال ویژگیهای روانشناختی و مفهومی آن به شایستگی و روشنی  اّما( 5002)بیوان براون، .کار گرفته شد
های  جنبهاریخ مطالعات و ادبّیات تحقیق در این مقاله برای نخستین بار در تکاویده نشده است. از این رو، 

مورد شرح و تفصیل واقع از انواع استعداد بشری  بسیار مهمّ  یک حیطهٔ  روانشناختی تیزهوشی فرهنگی به مثابهٔ 
  شود. می

به  ،از استعداد بشری است مهمّ  زهٔ وکه در کشف و شناسایی یک ح عالوه بر آن ،ت این نوع تیزهوشیاهمیّ 
و  فرهنگ یک قلمرو بسیار مهمّ همان گونه که  .شود ن بشری نیز مربوط میفرهنگ در تمّد  ت ذاتی مقولهٔ اهمیّ 

ق به متعلّ  نیز بشری هاین بشری به خود اختصاص داده است، بخش گسترده ای از استعدادگسترده را در تمّد 
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ت مرهون چشمگیر فرهنگی در تاریخ بشریّ رخدادهای درخشان و پیشرفتهای . بروز این نوع استعداد است
 برخوردارند. فرهنگ حوزهٔ در ای  بزرگانی است که از نبوغ خارق العادهنخبگان و وجود 

 خواهیم دید، 
ً
ت آموزشی در نقش استعداد فرهنگی در امر آموزش و پرورش به ویژه مدیریّ چنان که متعاقبا

در رهبری سطح کالن بسیار حایز اهمیت نیز سطوح گوناگون و در حرفه هایی که مستلزم مذاکرات است و 
 است. 

 غالب فعّ 
ً
تهای الیّ استعداد فرهنگی برای جوامع چند فرهنگی نظیر کشور ما اهمّیت مضاعفی دارد. تقریبا

 ، نیازمند وجود این استعداد است. ایران زرگشغلی، اقتصادی و اجتماعی در ایران به ویژه در شهرهای ب
 مفهوم فرهنگ

؛ 7492؛ کالکهان و کلی، 7492لینتون، ؛ 7831، امیری صالحی) .از فرهنگ تعاریف گوناگونی شده است
؛ بانکز و 7431 ،دامن؛ 7439؛ هافتستد، 7498یوزیم و یوزیم، ؛ 7425؛ کروبر و کالکهان، 7494پارسون، 
 ورزند:  ها تأکید می کم و بیش بر این مؤّلفه ،همٔه تعاریف در مفهوم فرهنگ (7442؛ لدراچ، 7434همکاران، 

و به واحدهای اجتماعی  شود یعنی خانواده آغاز مییک فرهنگ از کوچکترین واحد  واحد اجتماعی
 یابد.  بزرگتر، گسترش می

 شالودٔه ترکیب یافته کم و بیش هماهنگی برخوردار است.فرهنگ از یک بافت و  یکپارچگی
  .مشترکی وجود داردهنجارها و ارزشهای  ،بینیها جهان ،عقاید ،دیدگاهها ،باورهادر یک فرهنگ  ارزش

 .مشترکی استعالیق، رغبتها آرزوها و آمال و اهداف هر فرهنگی در برگیرندٔه  گرایش
به  تعامل جمعیاست که در زندگی و رسوم خاّصی در آداب یک فرهنگ مشتمل بر  الگوهای رفتاری

 شوند. یابند و راسخ می ت میتدریج تقویّ 
توان بیان داشت در  گیرد؛ بلکه می فرهنگ پا به پای جریان و فرایند جامعه پذیری شکل می جامعه پذیری

 هستٔه این فرایند جای دارد.
از نسلی به نسل دیگر  ،و از طریق اکتساب گیرد ی شکل میدانش مشترکیادگیری یک فرهنگ با  اکتساب

 .یابد انتقال می
 و خیزد  می برگذشته  فرهنگ از ماندگاری

ً
برخوردار است و در طول و  های تاریخی ریشهاز معموال

 درازای زمان باقی است.
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 که، عالوه بر این هوّیت جمعی ویژه این .آورد هوّیت خاّصی برای یک جامعه پدید میفرهنگ  تهویّ 
  کند. تعیین میبا جهان خود و دیگر جوامع مزبور را  تعامل جامعهٔ شود،  موجب تمایز آن جامعه از سایر جوامع می

ات، عرضه ادبیّ  و های گوناگون نظیر اندیشه، هنر در عرصهدستاوردها و آثاری خاّص هر فرهنگی  آثار
 .دارد می

 ارایه داد:توان چنین تعریفی را  می« فرهنگ»بر این اساس، از 
کم و بیش هماهنگ و مرّکب از ارزشها، نگرشها، گرایشها و الگوهای رفتاری  ای فرهنگ مجموعه»

شود و فرایند جامعه  های تاریخی، کسب می از ریشه یمشترکی است که در میان یک واحد اجتماعی با برخوردار
 «.آورد پدید میدهد و آثاری ویژه  پذیری و هوّیت خاّص آن جامعه را شکل می

 استعداد فرهنگی
یک کار   بندی آن و یا بروز قابلّیت شخصی و انجام ماهرانهٔ  ، شناخت مفاهیم ویژه و طبقه«استعداد»مراد از 

 (7834خاّص است. )کاظمی و همکاران، 
تر از هوش اصطالحی است و عالوه بر هوش، شامل مهارت نیز  استعداد مفهومی فراگیرتر و گسترده

گیرد.  نگرشی و شخصیتی را نیز در بر می ،در سطح وسیعتر برخی ویژگیهای انگیزشی، عاطفیشود و حّتی  می
شود  گوییم حّد اقل باید به مفاهیم هوش و مهارت توّجه کنیم. اگر گفته می بنابراین وقتی در بارٔه استعداد سخن می

مهارت  یا است که از هوش باال وکه شخصی در زمینٔه فرهنگ از استعداد قابل توّجهی برخورداراست، بدین معن
 در این قلمرو بهره مندی دارد.  ای برجسته

( سه قلمرو اساسی تیزهوشی وجود الف7848)کاظمی،  «تیزهوشی استعداد وروی ساختار ک»بر اساس 
سه ظرفّیت شناختی )هوشهای تحلیلی، تجربی و تحصیلی( و دو  .دارد که مبتنی بر پنج توانایی بنیادین است

این ظرفّیتها و مهارتها در تعامل با بنیادین را تشکیل می دهند.  تواناییهای مندی( مهارت )نوسودمندی و وظیفه
، ، اجتماعیی، کالمیکشف شده شامل: حرکت که تاکنون ییها مهّمترین زمینهگیرند.  نام می« استعداد»، «زمینه»

 ب(7848)کاظمی و ریاضی است.  یهنر
 و اجتماعی ،یکالمهایی چون  زمینهترکیب یا از  بسیط است خالص و یک زمینهٔ « فرهنگ»حوزٔه که  این

 دارد. ای  یابی گسترده ، نیاز به بررسیهای زمینهحاصل می آید یهنر
پنج استعداد اساسی را دراین قلمرو « فرهنگ»حوزٔه  مزبور در تعامل بابنیادین  هایتواناییا به هر حال امّ 
 زنند.  رقم می
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ای از همٔه استعدادهای  هر فردی کم وبیش به فراخور، بهرهباید توّجه داشت بر اساس ساختار یادشده، 
تر بود، از عهدٔه مقتضیات تخّصصی مربوط  این ظرفّیتها و یا مهارتها برجسته فرهنگی دارد و چنانچه در هریک از

 خواهد آمد. به آن حوزه بر
ترین ویژگیهای هوشی و مهارتی یک فرد مستعّد در حوزٔه فرهنگ اشاره در این جا به برخی از مهّم 

 کنیم.  می
ذکر این نکته ضروری است که احراز هر یک از این پنج خصیصه )سه ظرفّیت و دو مهارت( کفایت 

و الزم نیست شخصی در همٔه این ویژگیها از برجستگی  شودکند که یک فرد در قلمرو فرهنگ، مستعّد تلقی  می
 برخوردار باشد.

 الف( خصایص هوشی در قلمرو فرهنگ
از  یا چند زمینه و یا به بیان دقیقتر هوش، در یک فرد مستعّد در قلمرو فرهنگ، از لحاظ ظرفّیت یادگیری

 دهد: برجستگی نشان می ،های ذیل زمینه
در دوران تحصیل، واحدهای عملی قلمرو فرد مستعّد در قلمرو فرهنگ،  پیشرفت تحصیلی فرهنگی
شود و  گذراند؛ درک و فهمش در مواّد درسی فرهنگی به طور مستمّر بهتر می فرهنگی را همواره با موفقّیت می

 ، دّقت عملش را در این حوزه بیشتر کند.فرهنگیکوشد با یادگیری بهتر مواّد درسی  می
 و فهم مواّد درسی فرهنگی برای افزایش و بهبود دّقت عمل در امور فرهنگی است.بنابراین، تحصیل 

به طور کّلی از تجربه پذیری باالیی در این قلمرو بهره مند فرد مستعّد در قلمرو فرهنگ،  تجربٔه فرهنگی
همٔه وجود وی را به خود  ،را تحریک کرده شا ای در قلمرو فرهنگی، کنجکاوی است. هر مسألٔه مبهم یا پیچیده

هایش در قلمرو فرهنگی را تجربه کند و تا چیزی را که در قلمرو فرهنگی  کند؛ اصرار دارد دانسته مشغول می
پذیرد. از این رو، برای روشن  های فرهنگی را نمی شود و بدون کسب تجربه، آموزه تجربه نکند، آرام نمی ،داند می

 زند. دست به تجربه می شدن هر مطلبی در مباحث فرهنگی ،
 ،اولوّیتشود؛ بلکه  اکتفا نمیفرهنگی  رسمی مفاهیممواد درسی و رف فرهنگی به تحصیل ص   در تجربهٔ 

. به تعبیر دیگر، در تجربه استمستقیم  به طور آزمایش و میدان تجربه یادگیری و دریافت مفاهیم فرهنگی در بوتهٔ 
 اّما در تحصیل، یادگیری برای دّقت عمل است.شود؛  از عمل برای یادگیری بهره گرفته می

تواند مفاهیم و مباحث فرهنگی را تحلیل و  به سادگی میفرد مستعّد در قلمرو فرهنگ،  تحلیل فرهنگی
آید و آن طبقه بندیها  یابی کند و به راحتی از عهدٔه طبقه بندی مفاهیم و اصطالحات تخّصصی فرهنگی بر می ریشه
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بندیهای جدیدی از مفاهیم مزبور، ارایه  دهد و برایش آسان است که حّتی دسته انجام می های نوینی را به شیوه
  و آنها را سازماندهی کند. دهد

از این رو، در فرایند تحلیل فرهنگی، قطع نظر از مفاهیم رسمی که در جریان تحصیل مواّد درسی حاصل 
گیرد.  زماندهی مفاهیم فرهنگی مورد تأکید قرار میشده و یا آنچه در کوششهای تجربی مستقیم به دست آمده، سا

در  است.مباحث فرهنگی  شناختی یافتگی سازمان بندی مفاهیم فرهنگی، یابی و دسته به بیان دیگر، هدف از ریشه
 گیرد. انجام می« یافتگی سازمانتحلیل برای »واقع 

مفاهیم و در پیشرفت تحصیلی توانایی »شود:  چنین تعریف می« یفرهنگ استعداد هوشی جنبهٔ » پایه،بر این 
 «.یابی بر پایٔه ریشهآنها شناختی  یافتگی سازمانو یا آنها مباحث فرهنگی و یا سرسختی در تجربه اندوزی 

 خصایص مهارتی در قلمرو فرهنگب( 
قابل  برجستگیها از  فرهنگی از جنبٔه ویژگیهای مهارتی حّد اقل در یکی از این حوزهدر زمینٔه فرد مستعّد 

 ای برخوردار است: مالحظه
خواهند به درستی و دقیق  می قلمرو، این فرد مستعّد در از  آنچه در زمینٔه فرهنگی مندی فرهنگی وظیفه

 مباحث  به خوبی از عهدٔه آن بر می ای در قلمرو فرهنگی برایش تعیین شود، دهد؛ اگر وظیفه انجام می
ً
آید و اساسا

 گیرد که کارهای فرهنگی را با دّقت انجام دهد. فرهنگی را برای آن یاد می
و   نو و تازه در مباحث فرهنگ، جنب  کارهای  برایفرد مستعّد در قلمرو فرهنگ،  نوسودمندی فرهنگی

جدید،   حلّ   بار طرحهای سودمندی ارایه دهد که راه  لیناّو   تواند برای دهد و می ای بروز می کنجکاوانه  جوش
کند؛  را در این قلمرو، به سادگی پیدا می  هر کاری  انجام  دشوار فرهنگی باشد؛ راه  مسائل  و مؤّثری برای  آسان
دارد کاری در   ارایه دهد؛ در این عرصه توانایی  و متفاوتی  تواند کارهای مربوط به قلمرو مزبور را با شیؤه نوین می

ای  ویژه  مربوط به قلمرو فرهنگی از توانایی کارهای سودمند  دهد. به طور کّلی در انجام  انجام  برجسته  سطح
 برخوردار است.

توانایی »چنین تعریفی ارایه داد:  «مهارت فرهنگی»و یا « جنبٔه مهارتی استعداد فرهنگی»از  توان می لذا
و  پویاریابی رهکابر برجسته و نو مبتنی دقیق و درست در وظایف محوّله و یا توانایی انجام کار انجام کار 
 «.کنجکاوانه

 است. بندی قابل تقسیم تطبیقی و ارتباطی ادراکی، یبه سه طبقه از مهارتها فرهنگی مهارتهایبه طور کّلی 
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 افراد تحّمل بودن باال همچنین. دارد بستگی جدید های تجربه از افراد درجٔه استقبال ادراکی به مهارتهای
 روابط و ،همدلی پذیری انعطاف ارتباطی شامل مهارتهای .گیرد می قرار حوزه این در اطمینان عدم مقابل در

 نظر در با فرهنگی بین موقعّیتهای در انطباقی ی به رفتارهایتطبیق است و سرانجام، مهارتهای قوی اجتماعی
 (7832کی و راموز، رفتاری اشاره دارد. )مشبّ  پذیری انعطاف گرفتن

ت الیّ توانایی شناخت مفاهیم فرهنگی و یا توانایی انجام فّع »، «استعداد فرهنگی»بنابراین، منظور از 
یابی و  پیشرفت تحصیلی یا سازماندهی شناختی بر پایٔه ریشه»است؛ توانایی شناخت به یکی از َاشکال « فرهنگی

دّقت عمل » شود و توانایی انجام کار با جلوهٔ  نمایان می« اندوزی مفاهیم و مباحث فرهنگییا سرسختی در تجربه 
 یابد. بروز می «در وظایف محوّله و یا کار برجستٔه نو مبتنی بر رهکاریابی پویا و کنجکاوانه

نشان  7  در شکل« و تیزهوشی ساختار کروی استعداد»با استنباط از « استعداد فرهنگی کرویساختار »
 داده شده است:

 

 
 استعداد فرهنگی کرویساختار  - 1شکل 

 اصطالحیافتگی فرهنگی و نقد یک  سازش
آن َدر هم آمیخته و « جنبٔه هوشی»را با « استعداد فرهنگی»اند و مفهوم  برخی از مؤّلفان دچار لغزش شده

 اند.  کار برده را به « بهرٔه فرهنگی»سپس، مفهوم و  3«هوش فرهنگی»اصطالح بی پایٔه 

                                                           

3 - Cultural intelligence  
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 پردازان هالهام از دیدگاههای نظریّ با ت حصیل مدیریّ از سوی دو فارغ التّ این اصطالح در ابتدا 
اّما تعریفی که از آن داده ( 5003)َانگ و َون داین،  ؛قلمرو هوش )نظیر اشترنبرگ( شکل یافت روانشناسی در
 : یادگیری نداردای به ظرفّیت شناختی و توانایی  شد، هیچ اشاره

 که جدید فرهنگی محیطهایبا  آمیز موفقّیت سازگاری راستای در فرد یک تواناییهوش فرهنگی، »
 
ً
 (5003)َانگ و َون داین، «. آشناست نا فرد خود فرهنگی بافت با معموال

به مثابٔه الگویی رفتاری، یکی از پیامدهای « سازگاری موفقّیت آمیز»شود  همان گونه که دریافت می
های شناختی استعداد  ای از جنبه است؛ در حالی که در این تعریف هیچ نشانه «فرهنگی مندی وظیفه مهارت»

ای مستقّل از توانایی شناختی  پدیدهکه بررسیها نیز گویای آنند که این مفهوم،  شود؛ چنان فرهنگی دیده نمی
 (5004عمومی)با شاخص ریون( است. )وارد و همکاران، 
ت مفهومی تخّصصی است که به ظرفّیت، توانایی و قابلیّ  ،«هوش»از سوی دیگر باید توّجه داشت اصطالح 
تواند  نه تنها نمی اصیل و استوار روانشناختی صی  این مفهوم تخّص  .شناخت و یادگیری عمومی انسان اشاره دارد

 در برگیرندٔه انگیزه و رفتار باشد)چنان که دو مؤّلفٔه اساسی مفهوم به اصطالح هوش فرهنگی را 
ً
اصطالحا

شود و چنانچه مقصود، ترکیب توانایی  ترکیب نمینیز با محتوا و زمینٔه یادگیری دهند(، بلکه حّتی  تشکیل می
 به کار رود.« استعداد»شایسته است اصطالح ش از این بیان شد، گونه که پی همانباشد،  «زمینه»یادگیری با 

به « هوش موّفق»نیز که خاستگاه مفهوم مزبور است، تصریح شده که  «اشترنبرگ»در نظریٔه عالوه برآن، 
( 5003)َانگ و َون داین، گردد.  قلمداد می« سازش یافتگی فرهنگی»منزلٔه یک چارچوب برای درک مفهوم 

 بیان خواهد شد، مؤّلفه افزون برآن،
ً
سازش یافتگی »این مفهوم نیز داللت بر  های چهارگانهٔ  چنان که متعاقبا

 دارند.« فرهنگی
شاخصی از ظرفّیت فرهنگی فرد قلمداد شده به عنوان « یافتگی فرهنگی سازش»در واقع 

 ( 5001است.)چنگ،
ز رفتار انسانی است: شناختی، مشتمل بر سه جنبه ا« یافتگی فرهنگی سازش»بر اساس برخی کاوشها 

گفتاری ایفاء  -عاطفی و بدنی. هر یک از این شاخصها سهمی منحصر به فرد و مهّم در توانایی زبانی
 (5001کنند.)رابرتسون، می
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به یادگیری و فهم فرهنگ خود و فرهنگهای بیگانه اشاره دارد؛ « یافتگی فرهنگی سازش»جنبٔه شناختی 
شود و سرانجام جنبٔه انگیزشی)یا عاطفی( به  از بدن به مثابٔه یک ابزار زبانی مربوط می گیری جنبٔه بدنی به بهره

 هیجانها پیوند می یابد.
 دانند: را مشتمل بر چهار ظرفّیت اساسی می« یافتگی فرهنگی سازش»نظریه پردازان 

 ع فرهنگیالف( انگیزه: گرایش و اعتماد فرد به کنش مؤّثر در تنّو 
گیری شباهتها و تفاوتهای فرهنگی از  معلومات فرد در رابطه با فرایند و چگونگی شکلب( دانش: 

 اجتماعی -های کسب و کار، روابط میان افراد، و جنبه های زبانی جنبه
ریزی و آزمونگری  ح متنّوع فرهنگی که شامل آگاهی، طرج( راهبرد: پدیدآیی احساسی در خود از تجارب 

 شود. می
 ّیت انطباق رفتار کالمی و غیرکالمی مناسب با فرهنگهای گوناگوند( کنشوری: ظرف

)َانگ و َون  مؤّلفه های انگیزشی، شناختی، فراشناختی و رفتاری تعابیر دیگری از ظرفّیتهای مزبوراند.
 (5003داین، 

 دارند.« سازش یافتگی فرهنگی»نیز داللت بر   ها همان گونه که دریافت شد این مؤّلفه
 چنان که بیان شد، یک مفهوم روانشناختی اصیل و استوار به منزلهٔ « هوش»که اصطالح یهی است بد

  .تواند در برگیرندٔه مفاهیمی چون انگیزه، راهبرد، کنشوری و حّتی دانش باشد نمی
های  یاد کرد که از نشانه« یافتگی فرهنگی سازش»تر است از این مفهوم با اصطالح  بنابراین شایسته

  کنند: . بررسیها همگی از این پیوند مفهومی حمایت میاست« مندی فرهنگی وظیفهمهارت »
 35/0همبستگی باال) وجود

ً
با عملکرد  رابطه (5004)وارد و همکاران،  «!هوش عاطفی»( با اصطالحا

همچنین . (7845ادی، )کیخانژاد و قنّ «سازگاری شغلی» باهمبستگی  (7833وظیفه ای )رحیم نیا و همکاران، 
« یافتگی فرهنگی سازش»بینهای  بهترین پیش« وظیفه مندی»و « تطابق پذیری»که  دهند میمطالعات نشان 

های جنسّیتی حاکی از آن است که زنان همان  مقایسه به عالوه( 7840شوند؛)مهرداد و همکاران،  قلمداد می
ترند.)عسکری و روشنی،  جستهگونه که در سازگاری فردی و اجتماعی برجستگی دارند، در این زمینه نیز بر

7847) 
در پیشبرد فرایند و بروندادهای مربوط به مذاکرات بین فرهنگی « یافتگی فرهنگی سازش»اخیرًا به نقش 

توّجه شده است. با مهار و کنترل توانایی شناختی، جنبٔه عاطفی، شرح صدر و برونگردی، و نیز تجارب بین 
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شد که فرایند و نتیجه مذاکرات بین  ٔه آمریکایی و آسیای شرقی، آشکارالمللی صد و بیست و چهار مذاکره کنند
فرد امکان پیش « یافتگی فرهنگی سازش»فرد مذاکره کننده بستگی دارد. « یافتگی فرهنگی سازش»فرهنگی به 

 ( 5070. )ایمای و گلفاند،بینی قابلّیت و ظرفّیت وی را در فرایند و دستاورد مذاکره بین فرهنگی فراهم آورد
تعارض میان  با توانایی مدیران در حلّ « یافتگی فرهنگی سازش» دهند که پژوهشها همچنین نشان می

یافتگی  سازش»( مدیران آموزشی توانمند و متنّفذ از 7845کارمندان همبستگی دارد.)دهنوی و همکاران، 
رهنگی خویش آگاهی دارند و از این ای برخوردارند. این مدیران از توانایی و ظرفّیت برجستٔه ف برجسته« فرهنگی

 (5070کنند. )ناگتان، آگاهی برای گسترش تعاملهای خود با فرهنگهای گوناگون به خوبی استفاده می
 (7833کی و تیزرو،)مشبّ .مرتبط است نیز با رهبری در سطح جهانی« یافتگی فرهنگی سازش»

به زعم برخی محّققان هر شخصی  .وجود دارد رسد حّد اقلی از استعداد فرهنگی در هر فردی اّما به نظر می
برخوردار است؛ یعنی « یافتگی فرهنگی سازش»صرفنظر از زمینٔه تحصیلی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از 

 (5077اش و آنچه مربوط به موقعّیتش است را تحلیل کند. )ُالیور و همکاران،  تواند تجارب محیطی می

موجی ابزارهایی فراهم آمد و دهٔه گذشته طّی ح بحث برانگیز مزبور، با این حال، در پی کاربرد اصطال
گونه که تأکید شد، باید توّجه کرد مطالعاتی که با این اصطالح انجام  ولی همان .پژوهشها صورت گرفت گسترده از

 ربطی ندارد. جنبٔه هوشی استعداد فرهنگیاست و به « مندی فرهنگی مهارت وظیفه»در واقع بخشی از  ،شده
 تیزهوشیمفهوم 

بستگی دارد. « تقیّ خاّل »و « استعداد»، «هوش»های بنیادین آن یعنی  درک مفهوم تیزهوشی به مؤّلفه
 .تحلیلی است که منجر به نوآوری برجسته شود در فهم موشکافانهٔ  هی خاّص به معنای موهبت ال  « هوش»
به معنای پویایی نوپدیدآورانه در طرح، استنباط یا کردار بر پایٔه توانایی ، اندیشه یا نگاه است و نیز « خاّلقیت»

تر یک کار  ت شخصی و انجام ماهرانهبروز قابلیّ  همراه بابندی آن  شناخت مفاهیم ویژه و طبقه« استعداد»مراد از 
ای ویژه  ستگی عملکرد شناختی در زمینهبرج بودن این توانایی ناظر به وجود سرعت و خاّص  .شود خاّص می

ی طبقه ، جامعه یا نژاد خاّص  پدیدٔه تیزهوشی خاّص  یعنی ؛است« فراگیر و تنّوع پذیر»ماهّیتی « تیزهوشی»است. 
 (7834)کاظمی و همکاران، نیست و انواع گوناگونی دارد. 

های تیزهوشی را از لحاظ  به طور کّلی نظرّیهه شود. توجّ نیز از چشم انداز تئوریها باید به مفهوم تیزهوشی 
 .تعاملی، ج( رکیبیب( ت ،انداز بررسی نمود: الف( عاملی چشم سهتوان در  می« عامل»طرز تلّقی نسبت به 

 (الف7848و  7834)کاظمی،
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 انداز عاملی چشم
مبتنی بر وجود انداز، تأکید بر وجود عامل عمومی است. یعنی هر کنش هوشمندانه  محور و کانون این چشم

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

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

و « براهام تاننباومآ»از « ای ستاره  هٔ نظریّ »، «هوارد گاردنر»از « تنّوع هوش»  هٔ در این میان، سه نظریّ 
 ترند. برجسته« فرانکو گانیه»از « دادساختار تمایز تیزهوشی و استع»

که استعداد   میالدی دیدگاه خود را از تیزهوشی ارائه داد. با توّجه به آن 7438در سال « ابراهام تاننباوم»
 در بزرگساالن وجود دارد، تعریف تیزهوشی باید بر توانایی بالقّوة

ً
افراد داللت کند تا آنکه   پرورش یافته صرفا

ای در قلمروهای عملی نمود یابد. در اثر چنین شرایطی، زندگی  آوریهای نظری محّقق شدهکارکردها یا فر
ای پنج  یک ساختار ستاره« تاننباوم»گردد.  شناختی تقویت می اخالقی، ماّدی، عاطفی، اجتماعی، هوشی یا زیبایی

خوش را   نج عامل بنیادی، آتیةاندازی روانی و اجتماعی است. به طور کّلی این پ ای را مطرح کرد که چشم مؤّلفه
( قابلّیتهای ویژٔه استثنایی، 5( هوش عمومی نیرومند، )7بخشد: ) یافته، تحّقق می برای زندگی بزرگسالی پرورش

چهار نوع « تاننباوم»( بخت یا شانس. از دیدگاه 2( تأثیرهای محیطی و )9های غیرهوشی، ) کننده ( تسهیل8)
خود،   ، افرادی که برای رفع موانع و تنگناها و مسائل در حوزة4( پیشگامی7د: )یافته وجود دار استعداد پرورش
، 6( تساهم8افزایند. ) ای به زیبایی محیط آدمی می ، افرادی که به طرز قابل مالحظه5( تزاید5پیشگام هستند. )

، 7( استثنایی9هند. )د های تجارت، اقتصاد و مادّیات بروز می افرادی که مهارتهای خاّصی در ارتباط با حوزه
؛ اشترنبرگ و دیویدسون 7445 افرادی که از مهارتهای عملی غیرعادی برخوردارند. )تاننباوم،

 ( 5002و7432،
هوش اشاره کرد: کالمی  4تنّوع هوش را ارائه داد و به وجود  هٔ نظریّ « هوارد گاردنر»در همین سال 

فردی، طبیعی، وجودی. استنتاج  فردی، درون ، بین بدنی -ریاضی، فضایی، جنبشی -)زبانی(، موسیقی، منطقی

                                                           

4 -Scarcity talents 
5-Surplus talents 
6 - Quota talents 
7-Anomalous talents 
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آن است که یک نوع تیزهوشی بر اساس هر نوع هوش وجود دارد. هریک از این انواع، بسته به نوع « گاردنر»
زیستی )مغز و دستگاه  هٔ آورند و از یک اساس و پای ط مفیدی را برای مهارتهای حّل مسأله فراهم میهوش، شرای

 ( 5002و 7432 ،اشترنبرگ و دیویدسون،7434عصبی( در تشخیص برخوردارند.)گاردنر و هاچ،
رای نظامهای آموزش و پرورش را ب  هٔ ، یک زمین«ساختار تمایز تیزهوشی و استعداد»  هٔ نیز با ارائ« 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 72مشتمل بر تواناییهایی طبیعی فرد )در میان 
( 5( تیزهوشی عمومی، 7شود:  ت و به طور کّلی به پنج نوع تقسیم میقابلّیتها از سطح متوّسط جامعه، باالتر اس

اشاره به تواناییها، « گانیه»نیز به تعبیر « استعداد»( غیره. 2( حّسی حرکتی و 9( اجتماعی و عاطفی، 8خاّلقّیت، 
ها  ین حوزهگیرد. ا مهارتها و عملکرد باالتر از حّد متوّسط دارد که در اثر شرایط محیطی و تربیتی شکل می

 متنّوع هستند و بر اساس مالحظات فرهنگی، اعتقادات و سّنتها ارزش
ً
« گانیه»شوند. از دیدگاه  دهی می معموال

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

شود.  می« استعداد»)مردم، شرایط جغرافیایی و...( تبدیل به « شرایط محیطی»)انگیزه، شخصّیت و...( و « فردی
 ( 7447 .)گانیه،داردتمایالت و عالیق نیز اشاره به « انگیزه»

 ترکیبیانداز  چشم
این ها و عناصر خاّصی است که در اثر تجمیع  ای مرّکب از مؤّلفه انداز، تیزهوشی پدیده بر اساس این چشم

، «مانکس»، «ترفینگر»، «تورنس»، «گیلفورد»پردازان نظیر  گیرد. عالوه بر این، برخی از نظرّیه شکل میها  سازه
دهند. یعنی به زعم آنها  تیزهوشی قرار می  هٔ ن پدید، خاّلقّیت یا فرآوری را نیز در کانو«رنزولی»و « اشترنبرگ»

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

گیری تیزهوشی ارایه  را در شکلتعاملی خود  هٔ نظریّ  7432روانشناس هلندی در سال « فرانس مانکس»
و سه  -« خاّلقّیت»و « انگیزه»، « توانمندیهای هوشی باال» -داد. به زعم وی، تعامل بین سه عامل شخصّیتی 

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

 در نظر گرفته شده است.  780هوشی باالی  هٔ شود. در این جا بهر متوّسط سنجیده می
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نماید. انگیزه، داشتن  کند و آن را هدایت می بخشد، گزینش می ترکیبی است که به رفتار نیرو می« انگیزه»
گیرد. به این معنا، انگیزه شامل وظیفه شناسی، پشتکار،  میامری ذاتی است که در تأثیر متقابل با محیط قرار 

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

و اصیل است. فرد خاّلق با برخورداری از  نشانگر توانایی حّل مسأله به طور پویا، مستقلّ « خاّلقّیت»
 استقالل 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 
اختیار ندارد، اّما اعضای خانوادة یک فرد یادگیری از دیگر افراد جامعه است. فرد در انتخاب خانوادة خود 

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

 ( 7445)مانکس،
ای خود را ارائه داد که مرّکب از سه الگوی  میالدی ساختار سه مؤّلفه 7432در سال « رابرت اشترنبرگ»

. از آن جا که مردم به ندرت یکی از این 10( عملی8)ترکیبی( و ) 9( خاّلق5، )8( تحلیلی7تیزهوشی است: )
)که از « یافته ادلتیزهوشی تع»گانه را به طور خاّص واجد هستند، وی نوع چهارمی را نیز موسوم به  الگوهای سه

هفت حالت ممکن 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  11به تعامل سه عنصر دارد: فرد، آزمونهوجود ندارد. در واقع موّفقّیت شخص، بستگی 
: برتری و تفّوق فرد در چند ُبعد نسبت 12( تعالی و فضیلت7پنج مالک برای تیزهوشی وجود دارد: « اشترنبرگ»

ای خاّص که نسبت به همگنان بسیار نادر است.  مهارتی در سطح عالی در حوزه وجود: 13( ُندرت5به همگنان. 
: تعالی و برتری فرد 15( ثبوت9: فّعالّیتهای فرد باید به برخی فرآوریها یا فرآوری بالقّوه منجر شود. 14ری( فرآو8

                                                           

8 - Analytic 
9 - Creative 
10 -Practical 
11 - Task 
12 - Excellence 
13 - Rarity 
14 - Productivity 
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: تعالی شخصی فرد باید به 16( ارزش2باید از طریق یک یا چند آزمون و ابزار معتبر و روا قابل اثبات باشد. 
 (5002و 7432 اش ارزشمند باشد.)اشترنبرگ و دیویدسون، وسیلة خودش یا جامعه

ای ارزشمند است که قابل  نادر در حوزه هٔ ، تیزهوشی یک برتری فرآوران«اشترنبرگ»بنابراین از دیدگاه 
 اثبات باشد. 

را ارائه داد. تیزهوشی، بر  17«ای تیزهوشی حلقه مفهوم سه»میالدی،  7439در سال « جوزف رنزولی»
توانایی باالتر از سطح »اصلی از خصایص انسانی است:   هٔ اساس این ساختار، تعاملی برجسته و پویا از سه شاخ

کند که  ، سطوح باالیی از خاّلقّیت، و سطوح باالیی از انجام یک تکلیف یا وظیفه. این مفهوم تأکید می18«متوّسط
های ارزشمند  تیزهوشان افراد توانمند یا باکفایتی برای پرورش و کاربرد این ترکیب از خصایص در یکی از حیطه

، بر ماهّیت پرورش رفتارهایی نظیر خاّلقّیت و انجام «رنزولی»الگوی  هٔ ر عملکرد انسانی هستند. تأکید ویژد
  ابتدا، تیزهوشی را به دو قلمرو وسیع تقسیم می« رنزولی»وظیفه است. 

ً
کند: نخست، تیزهوشی اصطالحا

طور نیست که  شود. این یف میکه با موّفقّیت گسترده در آزمونهای رسمی و یادگیری درسی توص 19تحصیلی
ای این گروه وجود داشته باشد. دوم، تیزهوشی  سطح همبستگی باالیی میان نمرات هوشی و عملکرد مدرسه

  های ابتکار، اصالت و فرآوری طرحهای نو مربوط می فّعالّیت فرد از جنبه  موّلد که به حیطة خاّلق و
ً
شود. معموال

 -خاّلقانه»و دومی را  20«وظیفه»یا « تعّهد»نخست را   هٔ حیط« رنزولی»رد. میان این دو حیطه، تعامل وجود دا
شوند. توانایی  ، متعادل می«توانایی باالتر از متوّسط»نامد. این دو حیطه با یک حلقه، تحت عنوان  می 21«فرآور

یز توانایی باالی متوّسط شود و ن باالی متوّسط با خاّلقّیت بدون وجود تعّهد و وظیفه، منجر به فرآوری و تولید نمی
  در نظرّیة« رنزولی»شود.  باال )به تنهایی( به ابتکار، اصالت یا مفاهیم بدیع و یا فرآوریها منجر نمی  با تعّهد و وظیفة

داند. این تعامل به  میان تعّهد و انجام وظیفه، توانایی باالی متوّسط و خاّلقّیت را تیزهوشی می« تعامل»ای،  حلقه سه
عملکرد عمومی به ریاضیات، هنرهای بصری، علوم   گردد. حیطة ای عملکرد خاّص و عمومی منجر میه حیطه

، علوم اجتماعی، حقوق، مذهب، هنرهای کالمی و زبانی، علوم زیستی، موسیقی و هنرهای حرکتی  فیزیکی، فلسفه

                                                                                                                                                                                           

15 - Demonstrable 
16 -Value 
17 - Three-ring conception of giftedness 
18 - Above average ability 
19 - Schoolhouse giftedness 
20 - Task commitment 
21 - Creative-productive giftedness 
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لکترونیک، شیمی، طّراحی سازی، ا سازی، آهنگ عملکرد خاّص ناظر به فضانوردی، فیلم  اشاره دارد و حیطة
 ( 7443 شهری و نظیر آنها است.)رنزولی،

های اساسی تیزهوشی در یک جمع بندی کّلی بر وجود نکات ذیل  رسد نظرّیه که به نظر می خالصه آن
 تأکید دارند: 

 الف( ظرفّیت شناختی باالتر از سطح متوّسط که برآیند یک نظام تحّولی است.
 ب( عامل عمومی یا تعامل میان چند مؤّلفه 

 ج( دربرگیری استعداد
 د( همپوشی تیزهوشی با خاّلقیت یا امکان همراهی با آن 

 تیزهوشی هٔ ه( تنّوع، چندگانگی یا چند وجهی بودن پدید
 (7834)کاظمی، تیزهوشی هٔ پذیری پدید و( پرورش

 عاملیانداز ت چشم
ای متعامل است که در اثر تعامل میان ظرفّیتهای شناختی عمومی  انداز، تیزهوشی پدیده بر اساس این چشم

گیرد. به تعبیر دیگر تعامل میان عوامل  آید و شکل می های محتوایی )به منزلٔه مظروف( پدید می برجسته با زمینه
رد. از این رو، تیزهوشی نه محدود به عمومی و اختصاصی هوش در سطح برجسته، تیزهوشی را فراهم می آو

 گیرد.  ای از عوامل شکل می شود و نه در اثر ترکیب و تجمیع مجموعه تعدادی عوامل )عمومی( می
« تیزهوشی استعداد وروی ساختار ک»و مکتب، ارایه گردیده، ای که در این چشم انداز  تنها نظرّیه

 ( الف7848)کاظمی، است.
« سازماندهی»و « آفرینندگی»، «پیشرفتگی»قلمرو اساسی تیزهوشی شامل بر اساس این ساختار، سه 

 است:
پیشرفته، تیز با سرعت باال،   و گیرایی  بالقّوه در یادگیری  استثنایی ویژه  به معنای توانایی« پیشرفتگی»

، مهارت ذاتی   یا دانش  مهارت  به  با دستیابی  کار  پیگیری دقیق، بهبود درک و فهم در ماّده درسی و آموزشی، انجام
 جدید یا ابتکار چیز نو و یا کار جدید که برای بهبود زندگی سودمند است.  حلّ   خاص در یک زمینه، طّراحی راه

  نوپدید آوری، حّل مسأله از طریق تجربهٔ   شدید برای  نیرومندی  توانایی و احساسیعنی « آفرینندگی»
 شود. نو منجر می  کارهای  انجام  جدید در  راه  یافتن  انگیز که به  هیجان  بزرگ  اندیشهٔ   یک  و فّعال  کنجکاوانه
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یابی،  ، ریشه و تحلیل  مفاهیم، تجزیه  ، شناخت درک، یادگیری  تواناییدر    موهبت خدادادیبه « سازماندهی»
 دارد. اشارهآن،   انجام  با پیدا کردن راه  برجسته  کار در سطح  بندی مفاهیم، انجام  سنجی، طبقه  موقعّیت
 که تاکنون ییها مهّمترین زمینهدهد.  ، نوع تیزهوشی را شکل می« زمینه»در تعامل با « قلمرو تیزهوشی»

 و ریاضی است.  ی، اجتماعی، هنری، کالمیکشف شده شامل: حرکت
 با  «قلمرو تیزهوشی»بنابراین 

ً
معنا  «قلمرو»با  «زمینٔه تیزهوشی»و متقاباًل  یابد تحّقق می «زمینه»صرفا

به طور مطلق بدون توّجه به « ت(قیّ تیزهوشی آفرینندگی)خاّل »اصطالحاتی نظیر  ،. به عبارت دیگرگیرد می
 بی معناست. ومبهم ، «قلمرو»با نادیدگی « تیزهوشی هنری»ندارد ؛ چنانچه تحّققی ، « زمینه»

تیزهوشی پیشرفتگی »زند؛ مانند  تیزهوشی را رقم می لذا این پنج زمینه در تعامل با سه قلمرو، پانزده نوع
 و ...« ی سازماندهی حرکتیتیزهوش»و « تیزهوشی آفرینندگی حرکتی»، «حرکتی

 یابند.  ها، انواع تیزهوشیها گسترش می بدیهی است با کشف سایر زمینه
ای دارد؛  گانه بهره ، کم و بیش در همٔه قلمروهای سه«زمینه»باید توّجه کرد که هر فرد مستعّدی در یک 

نایل آید، از آن نوع تیزهوشی اقّل بهرٔه هوشی الزم( در آن قلمرو  ای)بسته به حّد  چنانچه به سطح برجسته
 برخوردار است و ممکن است به طور ترکیبی در دو و یا حّتی هر سه قلمرو برجستگی داشته باشد.

ی یافت شود که در دو یا چند ها نیز رخ دهد؛ یعنی فرد مستعّد  ت ترکیبی مزبور ممکن است در زمینهوضعیّ 
و « تیزهوشی پیشرفتگی کالمی»و « تیزهوشی آفرینندگی حرکتی»زمینه از برجستگی برخوردار باشد؛ مثاًل دارای 

 باشد.« تیزهوشی سازماندهی هنری»و « تیزهوشی آفرینندگی ریاضی»و « تیزهوشی سازماندهی اجتماعی»
 ب(7848)کاظمی، 

و « تیزهوشی استعداد وساختار ُکروی » تمقاالتوانند برای مطالعه و بررسی تفصیلی به  مندان می عالقه
 مراجعه نمایند.« یابی استعداد و تیزهوشی بررسی زمینه»

 تیزهوشی فرهنگی
میالدی  5002برای نخستین بار در سال « تیزهوشی فرهنگی»اصطالح که پیش از این بیان گردید،  چنان

 به 
ً
ی، های فرهنگی گوناگون نظیر هنر، موسیقی، هنرهای دست توانایی استثنایی در جنبه»به کار رفت که اصطالحا

تعریف شده است. این توانایی با دانشها، مهارتها و برخی ویژگیهای شخصّیتی « زبان، سّنتها و آداب و رسوم
 (5002)بیوان براون، نیز مالزمت دارد. نوازی و ...( )مانند روحیٔه همیاری، مهمان
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دربرگیرندٔه ویژگیهای های مثبت این تعریف، آن است که تیزهوشی به مثابٔه یک اصطالح گسترده  از جنبه
به روشنی است؛ « توانایی استثنایی»ابهام در ماهّیت  ،غیر شناختی است؛ اّما محدودّیت اساسی تعریف مزبور

 آشکار نشده که چه نوع توانایی از تواناییهای بنیادین در این نوع تیزهوشی مورد نظر است.
سه قلمرو »( الف7848تعاملی )کاظمی،  در چشم انداز« تیزهوشی استعداد وروی ساختار ک»بر پایٔه 

که نظیر آنچه در بارٔه استعدادهای  دهند را شکل میدر تعامل با زمینٔه فرهنگی، سه تیزهوشی فرهنگی « تیزهوشی
 مانعة الجمع نیستند. با یکدیگر فرهنگی بیان شد، 

 :گردد میدر این جا ویژگیهای بالینی سه قلمرو تیزهوشی فرهنگی نیز به اجمال بیان 
ای  پیشرفته  گیرایی مباحث فرهنگی دارد و  و بالقّوه در یادگیری  استثنایی ویژه  توانایی پیشرفتگی فرهنگی

درسی و آموزشی  دهد، دریافت تیز با سرعت باال، پیگیری دقیق، بهبود درک و فهم در مواّد  دراین زمینه نشان می
جدید یا   حلّ   ، مهارت ذاتی خاّص در این زمینه، طّراحی راه  یا دانش  مهارت  به  با دستیابی  کار  فرهنگی، انجام

 ابتکار چیز نو و یا کار جدید که برای بهبود زندگی در قلمرو فرهنگ، سودمند است. 
به سادگی را فرهنگ  رسمی در حوزهٔ  مدارج تحصیالت ،«فرهنگی پیشرفتگی» تیزهوشان فرهنگی از نوع

 اقتضای نوآوری نیز مسؤولیّ انجام وظایف و در کنند و  تا باالترین سطوح کسب می
ً
تهای فرهنگی خطیر که ذاتا

 .اند ورزیدهدارند، بسیار 
در قلمرو فرهنگی   نوپدید آوری  شدید برای  نیرومندی  از توانایی و احساس آفرینندگی )خاّلقّیت( فرهنگی
انگیز در حیطٔه فرهنگی به حّل   هیجان  بزرگ  اندیشهٔ   یک  و فّعال  کنجکاوانه  برخوردار است؛ از طریق تجربهٔ 

 شود. مزبور منجر می نو در حوزهٔ   کارهای  انجام  جدید در  راه  یافتن  مسأله در این عرصه می پردازد که به
شش عامل بنیادین زمینٔه آفرینندگی  ،، در وحلٔه نخست«پارادیم شش وجهی خاّلقّیت»با استنباط از 
گیری از محیط. اّما سپس با  بهرهتجربه، تحّرک، بازخورد و اندیشه، دهند: آمادگی فردی،  فرهنگی را تشکیل می

این  انجامد. میفرهنگی گیرد که به بروز آفرینندگی  شکل مییکپارچگی و سازمان یافتگی آنها، عامل هفتمی 
مرّکب از دو قلمرو کّلی به نوبٔه خود، « هیجان اندیشه»گیرد.  نام می« در حیطٔه فرهنگ هیجان اندیشه»عامل هفتم 

 ( 5079؛ کاظمی و کاظمی، 5003؛5001؛ کاظمی، 7847)کاظمی، «.بیتابی»و « پویایی»است: 
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در کسب تجارب بزرگ فرهنگی که مستلزم نیرومندی « ن خاّلق در قلمرو فرهنگتیزهوشا»بنابراین 
نو فردی است، حّل مسایل فرهنگی که ماهّیت اکتشافی دارند، جامع نگری برای استنباط مفاهیم بدیع فرهنگی، 

  ردارند.از برجستگی برخو انجام نوکارآوریهای فرهنگی و نیز طرحهای نو ارایهٔ پدیدآوری در اندیشه و نظر، 
مفاهیم آن برخوردار است؛   درک و شناخت فرهنگی و  در توانایی   از موهبت خدادادی سازماندهی فرهنگی
 های گوناگون یکپارچگی به شیوهکند؛ مفاهیم فرهنگی را  و ریشه یابی می  و تحلیل  مباحث فرهنگی را تجزیه

  با پیدا کردن راه  برجسته  فعالّیتهای فرهنگی را در سطحکارها و و   سنجد؛ فرهنگی را می  ت؛ یک موقعیّ بخشد می
 دهد. آن، انجام می 

پردازی و مکتب  کسانی که از این نوع تیزهوشی فرهنگی برخوردارند، در ظرفّیت نقد، ارزشیابی، نظرّیه
 د.نگیر ای جای می آفرینی فرهنگی در سطح برجسته

 تعریف مفهومی را ارایه داد:توان این  می« تیزهوشی فرهنگی»از بنا براین 
دقیق و   در یادگیری خدادادیاستثنایی   توانایی» ای تنّوع پذیر  فراگیر به مثابٔه پدیده« تیزهوشی فرهنگی»

و یا پویایی نوپدیدآورانه پیگیرانٔه مواّد درسی فرهنگی همراه با مهارت ذاتی خاّص و نوکارآوری سودمند فرهنگی 
مفاهیم فرهنگی و رهکاریابی توأم با  سازی یکپارچهدر طرح، استنباط یا کارکرد در قلمرو فرهنگ و یا توانایی 

 است. « برجستگی کارکرد در این حیطه
  5 در شکل« تیزهوشی استعداد و ساختار کروی»با استنباط از « گانٔه تیزهوشی فرهنگی قلمروهای سه»

 :نشان داده شده است
 

 
 گانٔه تیزهوشی فرهنگی قلمروهای سه - 2شکل 
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 جمع بندی

آن که مفاهیمی  ازصرف نظر  «تیزهوشی فرهنگی»و « استعداد فرهنگی»چنان که ذکر شد، مفاهیم 
انواع به مثابٔه یک حیطٔه بسیار مهّم از ای( و یا ترکیبی)مرّکب از دو یا چند زمینه( باشند،  بسیط)تک زمینه

 گردند. ای در تاریخ مطالعات نظری قلمداد می استعداد بشری اصطالحهای بسیار تازه
گیری از این ظرفّیتهای درخشان بشری بستگی به روشنی و استواری مفاهیم و مبانی نظری در دو  بهره
 حوزه دارد: 

  .فرهنگیگانٔه تیزهوشی  الف( توّجه به انواع پنجگانٔه استعدادهای فرهنگی و انواع سه
ای در  ، سهم عمده«مندی فرهنگی وظیفه»به عنوان شاخصی از مهارت « یافتگی فرهنگی سازش»

های  ترین مؤّلفه از مؤّلفه شده کند و در واقع شناخته سازگاری محیطی و انجام مسؤولّیتهای فرهنگی ایفا می
 استعداد فرهنگی است.  پنجگانهٔ 

بررسی نیز  «فرهنگی مندی وظیفه»، سایر شاخصهای «نگیسازش یافتگی فره»شایسته است عالوه بر 
)نوسودمندی، پیشرفت تحصیلی،  استعدادهای فرهنگی دیگرانواع شوند. این در حالی است که شاخصهای 

 اند.  تحلیل و تجربه در قلمرو فرهنگ ( هنوز استنباط نگردیده
نیازمند اند و این امر  شناسایی نشدهنیز  گانٔه تیزهوشی فرهنگی انواع سهشاخصهای قلمروها یا تاکنون 

 است. ای و مستمّری ها و تالشهای تخّصصی گستردهکاوش
های فرعی مقولٔه فرهنگ بر اساس تعاریف مفهومی آن مانند حیطٔه ارزشها حیطٔه گرایشها  ب( تعیین حیطه

 .. زبانها و گویشها و . حیطهٔ  آداب و رسوم، حیطهٔ و 
ریزی روشهای تشخیص و  راه را برای پی ،مبانی نظری مزبور روشنی و استواریبدیهی است که 

فرهنگی را فراهم  انواع استعداد و تیزهوشیهای پرورش  کند و از سوی دیگر زمینه ابزارهای مناسب هموار می
 آورد. می
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