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استعداد و تیزهوشی فرهنگی:
مبانی نظری

دکتر ناصرالدین کاظمی حقیقی
نائب رئیس انجمن علمی کودکان استثنایی ایران و عضو دائمی انجمن بین المللی پژوهش در پرورش و تعالی استعداد
()I.R.A.T.D.E
شیوا مقدم
کارشناس ارشد برنامهریزی فرهنگی

مفاهیم «استعداد فرهنگی» و «تیزهوشی فرهنگی» اصطالحهای بسیار تازهای در تاریخ مطالعات نظری
قلمداد میگردند .برای نخستین بار در ادبیات تحقیق ،در این مقاله ،پایههای نظری این دو مفهوم ،به مثابه
یک حیطه بسیار مهم از انواع استعداد بشری تشریح میشود.
باید بیان داشــت که تاکنون انواع گوناگونی از تیزهوشی کشف و شناسایی شده است؛ کالمی ،حرکتی،
اجتماعی ،هنری و ریاضی ،متداولترین آنهاست .مفهوم «تیزهوشی فرهنگی» به تازگی وارد ادبیات تحقیق
شده و پیش از این سابقهای نداشته است و برای نخستین بار به طور تلویحی در یک بررسی قوم شناختی در
کشور «زالند نو» به کار گرفته شد( .بیوان براون )2005 ،اما تا به حال ویژگیهای روانشناختی و مفهومی
آن به شایستگی و روشنی کاویده نشده است .از این رو ،برای نخستین بار در تاریخ مطالعات و ادبیات تحقیق
در این مقاله جنبههای روانشناختی تیزهوشی فرهنگی به مثابه یک حیطه بسیار مهم از انواع استعداد بشری
مورد شرح و تفصیل واقع میشود.
اهمیت این نوع تیزهوشی ،عالوه بر آنکه در کشف و شناسایی یک حوزه مهم از استعداد بشری است،
به اهمیت ذاتی مقوله فرهنگ در تمدن بشری نیز مربوط میشود .همان گونه که فرهنگ یک قلمرو بسیار
مهم و گسترده را در تمدن بشری به خود اختصاص داده است ،بخش گسترده ای از استعدادهای بشری نیز
متعلق به این نوع استعداد است .بروز رخدادهای درخشان و پیشرفتهای چشمگیر فرهنگی در تاریخ بشریت
مرهون وجود نخبگان و بزرگانی است که از نبوغ خارق العادهای در حوزه فرهنگ برخوردارند.
چنان که متعاقباً خواهیم دید ،نقش استعداد فرهنگی در امر آموزش و پرورش به ویژه مدیریت آموزشی
در سطوح گوناگون و در حرفههایی که مستلزم مذاکرات است و نیز در رهبری سطح کالن حایز اهمیت است.
اســتعداد فرهنگی برای جوامع چند فرهنگی نظیر کشور ما اهمیت مضاعف دارد .تقریباً غالب فعالیتهای
شغلی ،اقتصادی و اجتماعی در ایران ،به ویژه در شهرهای بزرگ ،نیازمند وجود این استعداد است.
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مفهوم فرهنگ

از فرهنگ تعاریف گوناگونی شــده است( .صالحی امیری1387 ،؛ لینتون1945 ،؛ کالکهان و

کلی1945 ،؛ پارسون1949 ،؛ کروبر و کالکهان1952 ،؛ یوزیم و یوزیم1963 ،؛ هافتستد1984 ،؛
دامن1987 ،؛ بانکز و همکاران1989 ،؛ لدراچ )1995 ،همه تعاریف در مفهوم فرهنگ ،کم و بیش

بر مؤلفههای زیر تأکید میورزند:

 -واحد اجتماعی :یک فرهنگ از کوچکترین واحد یعنی خانواده آغاز میشود و به واحدهای

اجتماعی بزرگتر ،گسترش مییابد.

 -یکپارچگــی :فرهنگ از یک بافت و شــالوده ترکیب یافته کم و بیــش هماهنگی برخوردار

است.

 -ارزش :در یــک فرهنگ باورهــا ،دیدگاهها ،عقایــد ،جهانبینیهــا ،هنجارها و ارزشهای

مشترکی وجود دارد.

 -گرایش :هر فرهنگی در برگیرنده عالیق ،رغبتها ،آرزوها و آمال و اهداف مشــترکی است.

 -الگوهای رفتاری :یک فرهنگ مشتمل بر آداب و رسوم خاصی در زندگی است که در تعامل

جمعی به تدریج تقویت مییابند و راســخ میشوند.

 -جامعهپذیری :فرهنگ پا به پای جریان و فرایند جامعهپذیری شــکل میگیرد؛ بلکه میتوان

بیان داشت در هسته این فرایند جای دارد.

 -اکتســاب :یک فرهنگ با یادگیری دانش مشــترکی شــکل میگیرد و از طریق اکتساب ،از

نسلی به نسل دیگر انتقال مییابد.

 -ماندگاری :فرهنگ از گذشــته بر میخیزد و معموالً از ریشــههای تاریخی برخوردار است و

در طول و درازای زمان باقی است.

 -هویــت :فرهنگ هویت خاصی برای یک جامعه پدید میآورد .این هویت جمعی ویژه ،عالوه

بر اینکه موجب تمایز آن جامعه از ســایر جوامع میشــود ،تعامل جامعه مزبور را با جهان خود و

دیگر جوامع تعیین میکند.

 -آثــار :هر فرهنگی دســتاوردها و آثاری خاص در عرصههای گوناگون نظیر اندیشــه ،هنر و

ادبیات ،عرضه میدارد.

بر این اســاس ،از «فرهنگ» میتوان چنین تعریفی ارایه داد:

«فرهنــگ مجموعهای کم و بیش هماهنگ و مرکب از ارزشها ،نگرشها ،گرایشها و الگوهای

رفتاری مشــترکی است که در میان یک واحد اجتماعی با برخورداری از ریشههای تاریخی ،کسب
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میشــود و فرایند جامعــه پذیری و هویت خاص آن جامعه را شــکل میدهد و آثاری ویژه پدید

میآورد».

استعداد فرهنگی
مراد از «استعداد» ،شناخت مفاهیم ويژه و طبقهبندی آن و یا بروز قابليت شخصي و انجام ماهرانه
يك كار خاص است( .کاظمی و همکاران)1389 ،
اســتعداد مفهومی فراگیرتر و گستردهتر از هوش اصطالحی است و عالوه بر هوش ،شامل مهارت
نیز میشــود و حتی در سطح وسیعتر برخی ویژگیهای انگیزشی ،عاطفی ،نگرشی و شخصیتی را نیز
در بر میگیرد .بنابراین وقتی در باره استعداد سخن میگوییم حد اقل باید به مفاهیم هوش و مهارت
توجه کنیم .اگر گفته میشود که شــخصی در زمینه فرهنگ از استعداد قابل توجهی برخورداراست،
بدین معناست که از هوش باال و یا مهارت برجستهای در این قلمرو بهره مندی دارد.
بر اساس «ساختار کروی استعداد و تیزهوشی» (کاظمی1393 ،الف) تیزهوشی سه قلمرو اساسی
دارد که مبتنی بر پنج توانایی بنیادین اســت .ســه ظرفیت شــناختی (هوشهای تحلیلی ،تجربی و
تحصیلی) و دو مهارت (نوســودمندی و وظیفهمندی) تواناییهای بنیادین را تشــکیل می دهند .این
ظرفیتها و مهارتها در تعامل با «زمینه»« ،استعداد» نام میگیرند .مهمترین زمینههایی که تاکنون
کشف شده شامل :حرکتی ،کالمی ،اجتماعی ،هنری و ریاضی است( .کاظمی 1393ب)
اینکه حوزه «فرهنگ» یک زمینه خالص و بســیط اســت یا از ترکیب زمینههایی چون کالمی،
اجتماعی و هنری حاصل می آید ،نیاز به بررسیهای زمینهیابی گستردهایدارد.
اما به هر حال تواناییهای بنیادین مزبور در تعامل با حوزه «فرهنگ» پنج اســتعداد اساســی را
دراین قلمرو رقم میزنند.
باید توجه داشــت بر اســاس ســاختار یادشــده ،هر فردی کم وبیش به فراخور ،بهرهای از همه
استعدادهای فرهنگی دارد و چنانچه در هریک از این ظرفیتها و یا مهارتها برجستهتر بود ،از عهده
مقتضیات تخصصی مربوط به آن حوزه بر خواهد آمد.
در این جا به برخی از مهمترین ویژگیهای هوشــی و مهارتی یک فرد مســتعد در حوزه فرهنگ
اشاره میکنیم.
ذکر این نکته ضروری است که احراز هر یک از این پنج خصیصه (سه ظرفیت و دو مهارت) کفایت
میکند که یک فرد در قلمرو فرهنگ ،مستعد تلقی شود و الزم نیست شخصی در همه این ویژگیها
از برجستگی برخوردار باشد.
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الف) خصایص هوشی در قلمرو فرهنگ
فرد مستعد در قلمرو فرهنگ ،از لحاظ ظرفیت یادگیری و یا به بیان دقیقتر هوش ،در یک یا چند
زمینه از زمینههای ذیل ،برجستگی نشان میدهد:
 پیشــرفت تحصیلی فرهنگی :فرد مستعد در قلمرو فرهنگ ،در دوران تحصیل ،واحدهای عملیقلمرو فرهنگی را همواره با موفقیت میگذراند؛ درک و فهمش در مواد درسی فرهنگی به طور مستمر
بهتر میشــود و میکوشــد با یادگیری بهتر مواد درسی فرهنگی ،دقت عملش را در این حوزه بیشتر
کند.
بنابراین ،تحصیل و فهم مواد درســی فرهنگی بــرای افزایش و بهبود دقت عمل در امور فرهنگی
است.
 تجربه فرهنگی :فرد مستعد در قلمرو فرهنگ ،به طور کلی از تجربهپذیری باالیی در این قلمروبهرهمند اســت .هر مسئله مبهم یا پیچیدهای در قلمرو فرهنگی ،کنجکاویاش را تحريك کرده ،همه
وجود وی را به خود مشــغول میکند؛ اصرار دارد دانســتههايش در قلمرو فرهنگی را تجربه کند و تا
چیزی را که در قلمرو فرهنگی میداند ،تجربه نکند ،آرام نمیشــود و بدون کســب تجربه ،آموزههای
فرهنگی را نمیپذیرد .از این رو ،برای روشــن شــدن هر مطلبی در مباحث فرهنگی ،دست به تجربه
میزند.
در تجربه فرهنگی به تحصیل صِ رف مواد درســی و مفاهیم رســمی فرهنگی اکتفا نمیشود؛ بلکه
اولویت ،یادگیری و دریافت مفاهیم فرهنگی در بوته آزمایش و میدان تجربه به طور مســتقیم اســت.
بــه تعبیر دیگر ،در تجربه از عمل برای یادگیری بهره گرفته میشــود؛ اما در تحصیل ،یادگیری برای
دقت عمل است.
 تحلیل فرهنگی :فرد مســتعد در قلمرو فرهنگ ،به سادگی میتواند مفاهیم و مباحث فرهنگیرا تحلیل و ریشــهیابی کند و به راحتی از عهده طبقه بندی مفاهیم و اصطالحات تخصصی فرهنگی
بر میآید و آن طبقه بندیها را به شــیوههای نوینی انجام میدهد و برایش آســان اســت که حتی
دستهبندیهای جدیدی از مفاهیم مزبور ،ارایه دهد و آنها را سازماندهی کند.
از این رو ،در فرایند تحلیل فرهنگی ،قطع نظر از مفاهیم رسمی که در جریان تحصیل مواد درسی
حاصل شده و یا آنچه در کوششهای تجربی مستقیم به دست آمده ،سازماندهی مفاهیم فرهنگی مورد
تأکید قرار میگیرد .به بیان دیگر ،هدف از ریشــهیابی و دستهبندی مفاهیم فرهنگی ،سازمانیافتگی
شناختی مباحث فرهنگی است .در واقع «تحلیل برای سازمانیافتگی» انجام میگیرد.
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بر این پایه« ،جنبه هوشــی استعداد فرهنگی» چنین تعریف میشود« :توانایی پیشرفت تحصیلی
در مفاهیم و مباحث فرهنگی و یا سرســختی در تجربه اندوزی آنها و یا سازمانیافتگی شناختی آنها
بر پایه ریشهیابی».

ب) خصایص مهارتی در قلمرو فرهنگ
فرد مســتعد در زمینه فرهنگــی از جنبه ویژگیهای مهارتی حد اقــل در یکی از این حوزهها از

برجستگی قابل مالحظهای برخوردار است:
 وظیفهمنــدی فرهنگی :آنچه در زمینه فرهنگی از فرد مســتعد در ایــن قلمرو ،میخواهند بهدرســتی و دقیق انجام میدهد؛ اگر وظیفهای در قلمرو فرهنگی برایش تعیین شود ،به خوبی از عهده
آن بر میآید و اساســاً مباحث فرهنگی را برای آن یاد میگیرد که کارهای فرهنگی را با دقت انجام

دهد.
 نوسودمندی فرهنگی :فرد مستعد در قلمرو فرهنگ ،برای كارهای نو و تازه در مباحث فرهنگ،ی اولین بار طرحهای سودمندی ارایه دهد كه
جنب و جوش كنجكاوانهای بروز میدهد و میتواند برا 
ی را در این قلمرو،
راه حل جدید ،آســان و مؤثری برای مسائل دشوار فرهنگی باشد؛ راه انجام هر كار 
به سادگی پیدا میکند؛ میتواند كارهای مربوط به قلمرو مزبور را با شیوه نوین و متفاوتی ارایه دهد؛
در این عرصه توانایی دارد کاری در سطح برجست ه انجا م دهد .به طور کلی در انجام كارهای سودمند
ی ویژهای برخوردار است.
مربوط به قلمرو فرهنگی از توانای 
لذا میتوان از «جنبه مهارتی اســتعداد فرهنگی» و یا «مهارت فرهنگی» چنین تعریفی ارایه داد:

«توانایــی انجام کار دقیق و درســت در وظایف محوله و یا توانایی انجام کار برجســته و نو مبتنی بر
رهکاریابی پویا و کنجکاوانه».
بــه طور کلی مهارتهاي فرهنگي به ســه طبقــه از مهارتهای ادراكــي ،مهارتهای ارتباطي و
مهارتهای تطبيقي قابل تقسيمبندي است.
 مهارتهاي ادراكی :به درجه استقبال افراد از تجربههاي جديد بستگي دارد .همچنين باال بودنتحمــل افراد در مقابل عــدم اطمينان در اين حوزه قرار ميگيرد .مهارتهاي ارتباطي شــامل انعطاف
پذيري ،همدلي و روابط اجتماعي قوي اســت و ســرانجام ،مهارتهاي تطبيقــی به رفتارهاي انطباقي
در موقعيتهاي بين فرهنگي با در نظر گرفتن انعطاف پذيري رفتاري اشــاره دارد( .مشــبکی و راموز،
)1385
بنابراین ،منظور از «اســتعداد فرهنگی»« ،توانایی شــناخت مفاهیم فرهنگــی و یا توانایی انجام
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فعالیت فرهنگی» اســت؛ توانایی شــناخت به یکی از شکلهای «پیشــرفت تحصیلی یا سازماندهی
شناختی بر پایه ریشهیابی و یا سرسختی در تجربه اندوزی مفاهیم و مباحث فرهنگی» نمایان میشود
و توانایی انجام کار با جلوه «دقت عمل در وظایف محوله و یا کار برجسته نو مبتنی بر رهکاریابی پویا
و کنجکاوانه» بروز مییابد.

مهارت

«ساختار کروی اســتعداد فرهنگی»
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تیزهوشــی» در شکل  1نشان داده شده

دی

با استنباط از «ساختار کروی استعداد و

تحلیل

تجربه

و مفهوم «استعداد فرهنگی» را با «جنبه

هوش

بیپایــه «هــوش فرهنگی» و ســپس،

شکل  - 1ساختار کروی استعداد فرهنگی

هوشــی» آن َدر هــم آمیخته و اصطالح
1

مفهوم «بهره فرهنگی» را بهکار بردهاند.
در ابتــدا این اصطالح از ســوی دو فارغ التحصیل مدیریت با الهــام از دیدگاههای نظریهپردازان

روانشناســی در قلمرو هوش (نظیر اشترنبرگ) شکل یافت؛ (اَنگ و َون داین )2008 ،اما تعریفی که
از آن داده شد ،هیچ اشارهای به ظرفیت شناختی و توانایی یادگیری ندارد:

«هوش فرهنگی ،توانايي يك فرد در راستاي سازگاري موفقيت آميز با محيطهاي فرهنگي جديد
كه معموالً با بافت فرهنگي خود فرد نا آشناست»( .اَنگ و َون داین)2008 ،
همان گونه که دریافت میشود «سازگاری موفقیت آمیز» به مثابه الگویی رفتاری ،یکی از پیامدهای
«مهارت وظیفهمندی فرهنگی» است؛ در حالی که در این تعریف هیچ نشانهای از جنبههای شناختی
اســتعداد فرهنگی دیده نمیشــود؛ چنانکه بررسیها نیز گویای آن اســت که این مفهوم ،پدیدهای
مستقل از توانایی شناختی عمومی(با شاخص ریون) است( .وارد و همکاران)2009 ،
از سوی دیگر باید توجه داشت اصطالح «هوش» ،مفهومی تخصصی است که به ظرفیت ،توانایی و
تخصصی اصیل و استوار روانشناختی
قابلیت شناخت و یادگیری عمومی انسان اشاره دارد .این مفهوم
ِ
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نــه تنها نمیتواند اصطالحاً در برگیرنده انگیزه و رفتار باشــد (چنان که دو مؤلفه اساســی مفهوم به
اصطالح هوش فرهنگی را تشکیل میدهند) ،بلکه حتی با محتوا و زمینه یادگیری نیز ترکیب نمیشود
و چنانچه مقصود ،ترکیب توانایی یادگیری با «زمینه» باشــد ،همانگونه که پیش از این بیان شــد،
شایسته است اصطالح «استعداد» به کار رود.
عالوه برآن ،در نظریه «اشــترنبرگ» نیز که خاســتگاه مفهوم مزبور است ،تصریح شده است که
«هوش موفق» به منزله یک چارچوب برای درک مفهوم «ســازش یافتگی فرهنگی» قلمداد میگردد.

(اَنــگ و َون دایــن )2008 ،افزون برآن ،چنان که متعاقباً بیان خواهد شــد ،مؤلفههای چهارگانه این

مفهوم نیز داللت بر «ســازش یافتگی فرهنگی» دارند .در واقع «ســازشیافتگی فرهنگی» به عنوان
شاخصی از ظرفیت فرهنگی فرد قلمداد شده است(.چنگ)2007،
بر اســاس برخی کاوشها «سازشیافتگی فرهنگی» مشتمل بر ســه جنبه از رفتار انسانی است:
شــناختی ،عاطفی و بدنی .هر یک از این شاخصها ســهمی منحصر به فرد و مهم در توانایی زبانی-
گفتاری ایفاء میکنند( .رابرتسون)2007،
جنبهشــناختی «ســازشیافتگی فرهنگی» به یادگیری و فهم فرهنگ خود و فرهنگهای بیگانه
اشــاره دارد؛ جنبه بدنی به بهرهگیری از بدن به مثابه یک ابزار زبانی مربوط میشود و سرانجام جنبه
انگیزشی(یا عاطفی) به هیجانها پیوند می یابد.
نظریه پردازان «سازشیافتگی فرهنگی» را مشتمل بر چهار ظرفیت اساسی میدانند:
الف) انگیزه :گرایش و اعتماد فرد به کنش مؤثر در تنوع فرهنگی

ب) دانــش :معلومات فرد در رابطه با فرایند و چگونگی شــکلگیری شــباهتها و تفاوتهای
فرهنگی از جنبههای کسب و کار ،روابط میان افراد ،و جنبه های زبانی -اجتماعی

ج) راهبرد :پدیدآیی احساســی در خود از تجارب متنوع فرهنگی که شامل آگاهی ،طرحریزی و

آزمونگری میشود.

د) کنشوری :ظرفیت انطباق رفتار کالمی و غیرکالمی مناسب با فرهنگهای گوناگون
مؤلفه های انگیزشــی ،شناختی ،فراشناختی و رفتاری تعابیر دیگری از ظرفیتهای مزبور هستند.

(اَنگ و َون داین)2008 ،

همان گونه که دریافت شد این مؤلفهها نیز داللت بر «سازش یافتگی فرهنگی» دارند.

بدیهی است که اصطالح «هوش» به منزله یک مفهوم روانشناختی اصیل و استوار چنان که بیان
شد ،نمیتواند در برگیرنده مفاهیمی چون انگیزه ،راهبرد ،کنشوری و حتی دانش باشد.
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بنابراین شایستهتر است از این مفهوم با اصطالح «سازشیافتگی فرهنگی» یاد کرد که از نشانههای
«مهارت وظیفهمندی فرهنگی» اســت .بررسیها همگی از این پیوند مفهومی حمایت میکنند :وجود

همبستگی باال( )0/82با اصطالحاً «هوش عاطفی» (وارد و همکاران )2009 ،رابطه با عملکرد وظیفهای
(رحیم نیا و همکاران )1388 ،همبستگی با «سازگاری شغلی» (کیخانژاد و قنادی .)1392 ،همچنین
مطالعات نشان میدهند که «تطابق پذیری» و «وظیفه مندی» بهترین پیشبینهای «سازشیافتگی
فرهنگی» قلمداد میشــوند؛ (مهرداد و همکاران )1390 ،به عالوه مقایســههای جنســیتی حاکی از
آن اســت که زنان همان گونه که در ســازگاری فردی و اجتماعی برجستگی دارند ،در این زمینه نیز
برجستهترند( .عسکری و روشنی)1391 ،

اخیرا ً به نقش «ســازشیافتگی فرهنگی» در پیشــبرد فرایند و بروندادهــای مربوط به مذاکرات

بینفرهنگی توجه شده است .با مهار و کنترل توانایی شناختی ،جنبه عاطفی ،شرح صدر و برونگردی،
و نیز تجارب بینالمللی صد و بیســت و چهار مذاکره کننده آمریکایی و آسیای شرقی ،آشکار شد که
فرایند و نتیجه مذاکرات بین فرهنگی به «ســازشیافتگی فرهنگی» فرد مذاکرهکننده بســتگی دارد.
«سازشیافتگی فرهنگی» فرد امکان پیش بینی قابلیت و ظرفیت وی را در فرایند و دستاورد مذاکره
بینفرهنگی فراهم میآورد( .ایمای و گلفاند)2010،
پژوهشها همچنین نشان میدهند که «سازشیافتگی فرهنگی» با توانایی مدیران در حل تعارض
میان کارمندان همبســتگی دارد( .دهنوی و همکاران )1392 ،مدیران آموزشــی توانمند و متنفذ از
«ســازشیافتگی فرهنگی» برجستهای برخوردارند .این مدیران از توانایی و ظرفیت برجسته فرهنگی
خویش آگاهی دارند و از این آگاهی برای گســترش تعاملهای خود با فرهنگهای گوناگون به خوبی
اســتفاده میکنند( .ناگتان« )2010،ســازشیافتگی فرهنگی» با رهبری در سطح جهانی نیز مرتبط
اســت( .مشــبکی و تیزرو )1388،اما به نظر میرســد در هر فرد حداقلی از استعداد فرهنگی وجود
دارد .به زعم برخی محققان هر شــخصی صرفنظر از زمینه تحصیلی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی
از «ســازشیافتگی فرهنگی» برخوردار اســت؛ یعنی میتواند تجارب محیطــیاش و آنچه مربوط به
موقعیتش است را تحلیل کند( .اُلیور و همکاران)2011 ،

بــا این حال ،در پی کاربرد اصطالح بحث برانگیز مزبور ،طی دهه گذشــته ابزارهایی فراهم آمد و
موجی گسترده از پژوهشها صورت گرفت .ولی همانگونه که تأکید شد ،باید توجه کرد مطالعاتی که
با این اصطالح انجام شــده ،در واقع بخشی از «مهارت وظیفهمندی فرهنگی» است و به جنبه هوشی
استعداد فرهنگی ربطی ندارد.
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مفهوم تيزهوشي
درک مفهوم تیزهوشی به مؤلفههای بنیادین آن یعنی «هوش»« ،استعداد» و «خالقیت» بستگی
دارد« .هوش» به معناي موهبت الهی خاص در فهم موشــکافانه تحليلی اســت که منجر به نوآوری
برجسته شود« .خالقيت» نیز به معناي پويايي نوپديدآورانه در طرح ،استنباط یا کردار بر پایه توانايي،
انديشــه یا نگاه است و مراد از «استعداد» شناخت مفاهیم ويژه و طبقهبندی آن همراه با بروز قابليت
شــخصي و انجام ماهرانهتر يك كار خاص ميشــود .خاص بودن این توانایی ناظر به وجود ســرعت و
برجستگی عملکرد شناختی در زمینهای ویژه است« .تیزهوشی» ماهیتی «فراگیر و تنوع پذیر» است؛
یعنی پدیده تیزهوشــی خاص طبقه  ،جامعه یا نژاد خاصی نیســت و انواع گوناگونی دارد( .کاظمی و
همکاران)1389 ،
به مفهوم تیزهوشی باید از چشم انداز تئوریها نیز توجه شود .به طور كلي نظريههاي تيزهوشي را
از لحاظ طرز تلقي نسبت به «عامل» ميتوان در سه چشمانداز بررسي نمود :الف) عاملی ،ب) ترکیبی،
ج) تعاملی( .کاظمی 1389،و 1393الف)
چشمانداز عاملي
محور و كانون اين چشمانداز ،تأكيد بر وجود عامل عمومي است .يعني هر كنش هوشمندانه مبتني
بر وجود بُعدي است كه آن را «هوش عمومي» ميناميم .اين هوش عمومي ميتواند متبلور يا جامد باشد؛
يعني از ظرفيتهاي بالقوه برخوردار اســت يا از محيط آموخته ميشود .اين عامل عمومي تواناييهاي

كالمي و تجســم فضايي را در برميگيرد .در اين چشــمانداز ،نظريهپردازاني نظير «ترمن»« ،كارول»،
«گاردنــر»« ،تاننباوم» و «گانيه» با الهام از ديدگاههاي «اســپيرمن» و «كتــل» در زمينة هوش ،قرار
ميگيرند.
در اين ميان ،سه نظري ه «تنوع هوش» از «هوارد گاردنر»« ،نظري ه ستارهاي» از «آبراهام تاننباوم» و
«ساختار تمايز تيزهوشي و استعداد» از «فرانكو گانیه» برجستهترند.
«ابراهام تاننباوم» در ســال  1983ميالدي ديدگاه خود را از تيزهوشــي ارائه داد .با توجه به آنكه

استعداد پرورش يافته صرفاً در بزرگساالن وجود دارد ،تعريف تيزهوشي بايد بر توانايي بالقو ة افراد داللت
كند تا آنكه كاركردها يا فرآوريهاي نظري محقق شــدهاي در قلمروهاي عملي نمود يابد .در اثر چنين
شرايطي ،زندگي اخالقي ،مادي ،عاطفي ،اجتماعي ،هوشي يا زيباييشناختي تقويت ميگردد« .تاننباوم»
يك ســاختار ستارهاي پنج مؤلفهاي را مطرح كرد كه دارای چشماندازي رواني و اجتماعي است .به طور
ی خوش را براي زندگي بزرگسالي پرورشيافته ،تحقق ميبخشند:
كلي اين پنج عامل بنيادي ،آتيها 
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 )1هوش عمومي نيرومند )2 ،قابليتهاي ويژه اســتثنايي )3 ،تســهيلكنندههاي غيرهوشــي)4 ،
تأثيرهاي محيطي و  )5بخت يا شانس.

2

از ديدگاه «تاننباوم» چهار نوع اســتعداد پرورشيافته وجود دارد )1 :پيشگامي :افرادي كه براي رفع
3

موانع و تنگناها و مسائل در حوز ة خود ،پيشگام هستند )2 .تزايد :افرادي كه به طرز قابل مالحظهاي به
4

زيبايي محيط آدمي ميافزايند )3 .تساهم :افرادي كه مهارتهاي خاصي در ارتباط با حوزههاي تجارت،
5

اقتصاد و ماديات بروز ميدهند )4 .اســتثنايي :افرادي كه از مهارتهــاي عملي غيرعادي برخوردارند.
(تاننباوم1992 ،؛ اشترنبرگ و ديويدسون 1985،و)2005
در همین سال «هوارد گاردنر» نظريه تنوع هوش را ارائه داد و به وجود  9هوش اشاره كرد :كالمي
(زباني) ،موسيقي ،منطقي -رياضي ،فضايي ،جنبشي -بدني ،بينفردي ،درونفردي ،طبيعي ،وجودي.
اســتنتاج «گاردنر» آن اســت كه يك نوع تيزهوشي بر اساس هر نوع هوش وجود دارد .هريك از اين
انواع ،بسته به نوع هوش ،شرايط مفيدي را براي مهارتهاي حل مسئله فراهم ميآورند و از يك اساس
و پايه زيســتي (مغز و دستگاه عصبي) در تشــخيص برخوردارند( .گاردنر و هاچ ،1989 ،اشترنبرگ و
ديويدسون1985 ،و )2005
«گانیه» نيز با ارائ ه «ســاختار تمايز تيزهوشــي و اســتعداد» ،يك زمين ه آموزش و پرورش را براي
نظامهاي ويژه در سراســر جهان از «استراليا» تا «كانادا» فراهم كرد .وي تيزهوشي را پديدهاي ذاتي (با
ساختار وراثتي) و مشتمل بر تواناييهايي طبيعي فرد (در میان  15درصد افراد برتر همساالن) ميداند
كه غيراكتسابي است .اين قابليتها از سطح متوسط جامعه ،باالتر است و به طور كلي به پنج نوع تقسيم
ميشود )1 :تیزهوشی عمومي )2 ،خالقيت )3 ،اجتماعي و عاطفي )4 ،حسي حرکتي و  )5غيره.
«استعداد» نيز به تعبير «گانيه» اشاره به تواناييها ،مهارتها و عملكرد باالتر از حد متوسط دارد كه

در اثر شرايط محيطي و تربيتي شكل ميگيرد .اين حوزهها معموالً متنوع هستند و بر اساس مالحظات
فرهنگي ،اعتقادات و ســنتها ارزشدهي ميشوند .از ديدگاه «گانیه» انواع اساسي استعداد از قرار ذيل
اســت :هنري (بصري) ،جنبشــي و ورزشــي ،تجارت و بازرگاني ،ارتباطات ،صنعت ،آموزش و پرورش،
ســامت ،علوم و فناوري ،حمل و نقل و ترابري.بنابراين تيزهوشــي از طريــق «عوامل فردي» (انگيزه،
شخصيت و )...و «شرايط محيطي» (مردم ،شرايط جغرافيايي و )...تبديل به «استعداد» ميشود« .انگيزه»
نیز اشاره به تمايالت و عاليق دارد(.گانيه)1991 ،
چشمانداز ترکیبی

بر اســاس اين چشمانداز ،تیزهوشــی پديدهاي مركب از مؤلفهها و عناصر خاصي است كه در اثر
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تجميع اين ســازهها شكل ميگيرد .عالوه بر اين ،برخي از نظريهپردازان نظير «گيلفورد»« ،تورنس»،
«ترفينگر»« ،مانكس»« ،اشترنبرگ» و «رنزولي» ،خالقيت يا فرآوري را نيز در كانون پديده تیزهوشی
قرار ميدهند .يعني به زعم آنها خالقيت و هوش مؤلفههاي مكمل فعاليت شناختي به شمار ميآيند.
در اين چشمانداز ،سه نظري ة بنيادي وجود دارد كه بيشتر مورد توجه قرار گرفته است.
«فرانس مانکس» روانشناس هلندي در سال  1985نظريه تعاملي خود را در شكلگيري تيزهوشي
ارايه داد .به زعم وي ،تعامل بین ســه عامل شــخصیتی « -توانمنديهای هوشــی باال» « ،انگیزه» و
«خالقیت»  -و سه عامل اجتماعی « -خانواده»« ،مدرسه» و «همگنان» -موجب پديدآيي تيزهوشي
ميشود .منظور از «توانمندیهای هوشی باال» اين است که هوش به وسیلة بهره هوشي با حد نصاب
باالتر از متوسط سنجیده ميشود .در اين جا بهره هوشي باالی  130در نظر گرفته شده است.
«انگیزه» ترکیبی اســت که به رفتار نیرو میبخشــد ،گزینش میکنــد و آن را هدایت مینمايد.
انگیزه ،داشــتن امري ذاتی است که در تأثیر متقابل با محیط قرار ميگيرد .به اين معنا ،انگيزه شامل
وظیفه شناسی ،پشتکار ،ماجراجويي و آیندهنگري ميشود .افراد باید رفتارهای موفقیتآمیز را تجربه
کنند تا به تصور مثبتتر از خود رسیده و برای ادامة راه ،انگیزه بیابند.
«خالقیت» نشانگر توانايی حل مسئله به طور پویا ،مستقل و اصیل است .فرد خالق با برخورداري
از استقالل طلبی و برانگیختگي از درون ،برای خلق و آفرينندگي استعداد دارد.
ســه عامل اجتماعی (خانواده ،مدرســه و همگنان) فرصتهای اصلی تأثیــر متقابل عوامل ،جهت
آشــنایی و یادگیری از دیگر افراد جامعه اســت .فرد در انتخاب خانوادة خود اختیار ندارد ،اما اعضای
خانوادة یک فرد تیزهوش به علت رابطة تنگاتنگ با وی ،بیش از سایر افراد و مراجع میتوانند او را در
جهات گوناگون یاری دهند .تشخیص نوع تیزهوشی فرزند اساسیترین درکی است که خانواده باید از
وی به عمل آورد( .مانكس)1992،
«رابرت اشــترنبرگ» در ســال  1985ميالدي ساختار ســه مؤلفهاي خود را ارائه داد كه مركب
6

7

8

از ســه الگوي تيزهوشــي اســت )1 :تحليلي  )2 ،خالق (تركيبي) و  )3عملي  .از آن جا كه مردم به
ندرت يكي از اين الگوهاي ســهگانه را به طور خاص واجد هســتند ،وي نوع چهارمي را نيز موسوم به
«تيزهوشي تعادليافته» (كه از تركيب اين سه الگو حاصل ميآيد) پيشنهاد كرد« .اشترنبرگ» هفت
حالت ممكن را مورد بررســي قرار داد و نتيجه گرفت كه هيچ مدركي براي موفق بودن افرادي كه دو
نوع الگو را دارند ،در مقايســه با يك الگو يا ســه الگو وجود ندارد .در واقع موفقيت شخص ،بستگي به
تعامل سه عنصر دارد :فرد ،آزمونه و فرهنگ .از ديدگاه «اشترنبرگ» پنج مالك براي تيزهوشي وجود
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10

9

دارد )1 :تعالي و فضيلت  :برتري و تفوق فرد در چند بُعد نسبت به همگنان )2 .ن ُدرت  :وجود مهارتي
11

در ســطح عالي در حوزهاي خاص كه نسبت به همگنان بسيار نادر است )3 .فرآوري  :فعاليتهاي فرد
12

بايد به برخي فرآوريها يا فرآوري بالقوه منجر شود )4 .ثبوت  :تعالي و برتري فرد بايد از طريق يك يا
13

چند آزمون و ابزار معتبر و روا قابل اثبات باشــد )5 .ارزش  :تعالي شخصي فرد بايد به وسيلة خودش
يا جامعهاش ارزشمند باشد( .اشترنبرگ و ديويدسون 1985 ،و)2005
بنابراين از ديدگاه «اشترنبرگ» ،تيزهوشي يك برتري فرآورانه نادر در حوزهاي ارزشمند است كه
قابل اثبات باشد.

14

«جوزف رنزولي» در سال  1986ميالدي« ،مفهوم سهحلقهاي تيزهوشي» را ارائه داد .تيزهوشي،
بر اساس اين ساختار ،تعاملي برجسته و پويا از سه شاخه اصلي از خصايص انساني است« :توانايي باالتر
15

از سطح متوسط»  ،سطوح بااليي از خالقيت ،و سطوح بااليي از انجام يك تكليف يا وظيفه .اين مفهوم
تأكيد ميكند كه تيزهوشــان افراد توانمند يا باكفايتي براي پرورش و كاربرد اين تركيب از خصايص
در يكي از حيطههاي ارزشــمند در عملكرد انساني هســتند .تأكيد ويژه الگوي «رنزولي» ،بر ماهيت
پرورش رفتارهايي نظير خالقيت و انجام وظيفه است« .رنزولي» ابتدا ،تيزهوشي را به دو قلمرو وسيع
16

تقسيم ميكند :نخست ،تيزهوشــي اصطالحاً تحصيلي كه با موفقيت گسترده در آزمونهاي رسمي

و يادگيري درســي توصيف ميشود .اينطور نيست كه سطح همبستگي بااليي ميان نمرات هوشي و
عملكرد مدرسهاي اين گروه وجود داشته باشد .دوم ،تيزهوشي خالق و مولد كه به حيطة فعاليت فرد

از جنبههاي ابتكار ،اصالت و فرآوري طرحهاي نو مربوط ميشــود .معموالً ميان اين دو حيطه ،تعامل
17

18

وجود دارد« .رنزولي» حيط ه نخســت را «تعهد» يا «وظيفه» و دومي را «خالقانه -فرآور» مينامد.
اين دو حيطه با يك حلقه ،تحت عنوان «توانايي باالتر از متوســط» ،متعادل ميشــوند .توانايي باالي
متوســط با خالقيت بدون وجود تعهد و وظيفه ،منجر به فرآوري و توليد نميشود و نيز توانايي باالي
متوسط با تعهد و وظيف ة باال (به تنهايي) به ابتكار ،اصالت يا مفاهيم بديع و يا فرآوريها منجر نميشود.
«رنزولي» در نظرية سهحلقهاي« ،تعامل» ميان تعهد و انجام وظيفه ،توانايي باالي متوسط و خالقيت
را تيزهوشي ميداند .اين تعامل به حيطههاي عملكرد خاص و عمومي منجر ميگردد .حيطة عملكرد
عمومي به رياضيات ،هنرهاي بصري ،علوم فيزيكي ،فلســفه ،علوم اجتماعي ،حقوق ،مذهب ،هنرهاي
كالمي و زباني ،علوم زيســتي ،موسيقي و هنرهاي حركتي اشاره دارد و حيط ة عملكرد خاص ناظر به
فضانوردي ،فيلمسازي ،آهنگســازي ،الكترونيك ،شيمي ،طراحي شهري و نظير آنها است( .رنزولي،
)1998
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خالصه آنكه به نظر ميرســد نظريههاي اساسي تيزهوشي در يك جمع بندي كلي بر وجود نكات
ذيل تأكيد دارند:

الف) ظرفیت شناختي باالتر از سطح متوسط كه برآيند يك نظام تحولي است.

ب) عامل عمومی يا تعامل ميان چند مؤلفه

ج) دربرگيري استعداد

د) همپوشي تيزهوشي با خالقیت يا امكان همراهي با آن

ه) تنوع ،چندگانگي يا چند وجهي بودن پديده تيزهوشي
و) پرورشپذيري پديده تيزهوشي(کاظمی)1389 ،
چشمانداز تعاملی

بر اســاس اين چشــمانداز ،تیزهوشی پديدهاي متعامل اســت که در اثر تعامل میان ظرفیتهای
شــناختی عمومی برجسته با زمینههای محتوایی (به منزله مظروف) پدید میآید و شکل میگیرد .به
تعبیر دیگر تعامل میان عوامل عمومی و اختصاصی هوش در ســطح برجسته ،تیزهوشی را فراهم می
آورد .از این رو ،تیزهوشی نه محدود به تعدادی عوامل (عمومی) میشود و نه در اثر ترکیب و تجمیع
مجموعهای از عوامل شکل میگیرد.
تنها نظریهای که در این چشم انداز و مکتب ،ارایه گردیده« ،ساختار کروی استعداد و تیزهوشی»
است(.کاظمی1393 ،الف)
بر اســاس این ســاختار ،ســه قلمرو اساسی تیزهوشی شــامل «پیشــرفتگی»« ،آفرینندگی» و
«سازماندهی» است:
«پیشرفتگی» به معنای توانایی استثنایی ویژه بالقوه در یادگیری و گیرایی پیشرفته ،تیز با سرعت
باال ،پیگیری دقیق ،بهبود درک و فهم در ماده درســی و آموزشــی ،انجا م كار با دستیابی به مهارت یا
دانــش  ،مهارت ذاتی خاص در یک زمینــه ،طراحی راه حل جدید یا ابتكار چیز نو و یا کار جدید که
برای بهبود زندگی سودمند است.
ی نوپدید آوری ،حل مســئله از طریق
ی شــدید برا 
س نیرومند 
«آفرینندگی» یعنی توانایی و احســا 
ی نو منجر
ن راه جدید د ر انجا م كارها 
ن انگیز که ب ه یافت 
گ هیجا 
ل یك اندیش ه بزر 
تجرب ه كنجكاوان ه و فعا 
میشود.
ت مفاهیم ،تجزی ه و تحلیل،
ی درك ،یادگیری ،شــناخ 
خدادادی در توانای 

«ســازماندهی» به موهبت
ح برجست ه با پیدا کردن راه انجا م آن،
ت سنجی ،طبق ه بندی مفاهیم ،انجا م كار در سط 
ریشــهیابی ،موقعی 
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اشاره دارد.
«قلمرو تیزهوشــی» در تعامل با «زمینه» ،نوع تیزهوشــی را شکل میدهد .مهمترین زمینههایی که
تاکنون کشف شده شامل :حرکتی ،کالمی ،اجتماعی ،هنری و ریاضی است.

بنابراین «قلمرو تیزهوشی» صرفاً با «زمینه» تحقق مییابد و متقاب ً
ال «زمینه تیزهوشی» با «قلمرو» معنا

میگیرد .به عبارت دیگر ،اصطالحاتی نظیر «تیزهوشی آفرینندگی(خالقیت)» به طور مطلق بدون توجه به
«زمینه»  ،تحققی ندارد ؛ چنانچه «تیزهوشی هنری» با نادیدگی «قلمرو» مبهم و بی معناست.
لذا این پنج زمینه در تعامل با ســه قلمرو ،پانزده نوع تیزهوشــی را رقم میزند؛ مانند «تیزهوشی
پیشرفتگی حرکتی»« ،تیزهوشی آفرینندگی حرکتی» و «تیزهوشی سازماندهی حرکتی» و ...
بدیهی است با کشف سایر زمینهها ،انواع تیزهوشیها گسترش مییابند.
بایــد توجه کرد که هر فرد مســتعدی در یک «زمینه» ،کم و بیش در همه قلمروهای ســهگانه
بهرهای دارد؛ چنانچه به ســطح برجستهای(بسته به حد اقل بهره هوشی الزم) در آن قلمرو نایل آید،
از آن نوع تیزهوشــی برخوردار اســت و ممکن اســت به طور ترکیبی در دو و یا حتی هر سه قلمرو
برجستگی داشته باشد.
وضعیت ترکیبی مزبور ممکن اســت در زمینهها نیز رخ دهد؛ یعنی فرد مســتعدی یافت شود که

در دو یا چند زمینه از برجســتگی برخوردار باشــد؛ مث ً
ال دارای «تیزهوشــی آفرینندگی حرکتی» و
«تیزهوشی پیشرفتگی کالمی» و «تیزهوشی سازماندهی اجتماعی» و «تیزهوشی آفرینندگی ریاضی»
و «تیزهوشی سازماندهی هنری» باشد( .کاظمی1393 ،ب)

عالقهمنــدان میتوانند برای مطالعه و بررســی تفصیلی به مقاالت «ســاختار ُکروی اســتعداد و

تیزهوشی» و «بررسی زمینهیابی استعداد و تیزهوشی» مراجعه نمایند.
تیزهوشی فرهنگی
چنانکه پیش از این بیان گردید ،اصطالح «تیزهوشی فرهنگی» برای نخستین بار در سال 2005

میالدی به کار رفت که اصطالحاً به «توانایی اســتثنایی در جنبههــای فرهنگی گوناگون نظیر هنر،
موســیقی ،هنرهای دستی ،زبان ،ســنتها و آداب و رسوم» تعریف شده است .این توانایی با دانشها،
مهارتها و برخی ویژگیهای شــخصیتی (مانند روحیه همیاری ،مهماننوازی و  )...نیز مالزمت دارد.
(بیوان براون)2005،
از جنبههای مثبت این تعریف ،آن اســت که تیزهوشی به مثابه یک اصطالح گسترده دربرگیرنده
ویژگیهای غیر شناختی است؛ اما محدودیت اساسی تعریف مزبور ،ابهام در ماهیت «توانایی استثنایی»
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اســت؛ به روشنی آشکار نشــده که چه نوع توانایی از تواناییهای بنیادین در این نوع تیزهوشی مورد
نظر است.
بر پایه «ســاختار کروی استعداد و تیزهوشی» در چشــم انداز تعاملی (کاظمی1393 ،الف) «سه
قلمرو تیزهوشی» در تعامل با زمینه فرهنگی ،سه تیزهوشی فرهنگی را شکل میدهند که نظیر آنچه
در باره استعدادهای فرهنگی بیان شد ،با یکدیگر مانعة الجمع نیستند.
در این جا ویژگیهای بالینی سه قلمرو تیزهوشی فرهنگی نیز به اجمال بیان میگردد:
 پیشرفتگی فرهنگی :توانایی استثنایی ویژه و بالقوه در یادگیری مباحث فرهنگی دارد و گیراییپیشــرفتهای دراین زمینه نشان میدهد ،دریافت تیز با سرعت باال ،پیگیری دقیق ،بهبود درک و فهم
ی به مهارت یا دانش ،مهارت ذاتی خاص در
در مواد درســی و آموزشــی فرهنگی ،انجام كا ر با دستیاب 
ل جدید یا ابتكار چیز نو و یا کار جدید که بــرای بهبود زندگی در قلمرو
ایــن زمینه ،طراحــی راه ح 
فرهنگ ،سودمند است.
تیزهوشان فرهنگی از نوع «پیشرفتگی فرهنگی» ،مدارج تحصیالت رسمی در حوزه فرهنگ را به

ســادگی تا باالترین سطوح کسب میکنند و در انجام وظایف و مسؤولیتهای فرهنگی خطیر که ذاتاً
اقتضای نوآوری نیز دارند ،بسیار ورزیدهاند.
ی نوپدید آوری در
س نیرومندی شــدید برا 
 آفرینندگی (خالقیت) فرهنگی :از توانایی و احســا ن انگیز در
ل یك اندیشه بزرگ هیجا 
قلمرو فرهنگی برخوردار اســت؛ از طریق تجربه كنجكاوانه و فعا 
حیطه فرهنگی به حل مسئله در این عرصه می پردازد که به یافتن را ه جدید در انجا م كارهای نو در
حوزه مزبور منجر میشود.
با اســتنباط از «پارادیم شــش وجهی خالقیت» ،در وحله نخســت ،شــش عامل بنیادین زمینه
آفرینندگی فرهنگی را تشکیل میدهند :آمادگی فردی ،اندیشه ،تجربه ،تحرک ،بازخورد و بهرهگیری
از محیط .اما ســپس با یکپارچگی و ســازمان یافتگی آنها ،عامل هفتمی شــکل میگیرد که به بروز
آفرینندگی فرهنگی میانجامد .این عامل هفتم «هیجان اندیشه در حیطه فرهنگ» نام میگیرد« .هیجان
اندیشــه» به نوبه خود ،مرکب از دو قلمرو کلی اســت« :پویایــی» و «بیتابی»(.کاظمی1391 ،؛ کاظمی،
2007؛2008؛ کاظمی و کاظمی)2014 ،
بنابراین «تیزهوشان خالق در قلمرو فرهنگ» در کسب تجارب بزرگ فرهنگی که مستلزم نیرومندی
فردی اســت ،حل مسایل فرهنگی که ماهیت اکتشــافی دارند ،جامع نگری برای استنباط مفاهیم بدیع
فرهنگی ،نو پدیدآوری در اندیشه و نظر ،ارایه طرحهای نو و نیز انجام نوکارآوریهای فرهنگی از برجستگی
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برخوردارند.
ی درك و شناخت فرهنگی و مفاهیم آن برخوردار
خدادادی در توانای 

 سازماندهی فرهنگی :از موهبتل و ریشه یابی میکند؛ مفاهیم فرهنگی را به شیوههای گوناگون
است؛ مباحث فرهنگی را تجزی ه و تحلی 
ح برجسته
ت فرهنگی را میسنجد؛ و كارها و فعالیتهای فرهنگی را در سط 
یکپارچگی میبخشد؛ یک موقعی 
با پیدا کردن راهآن ،انجام میدهد.
کسانی که از این نوع تیزهوشی فرهنگی برخوردارند ،در ظرفیت نقد ،ارزشیابی ،نظریهپردازی و مکتب
آفرینی فرهنگی در سطح برجستهای جای میگیرند.
بنا براین از «تیزهوشی فرهنگی» میتوان این تعریف مفهومی را ارایه داد:
ی استثنایی خدادادي در یادگیری
«تیزهوشی فرهنگی» به مثابه یک پدیده تنوع پذی ِر فراگیر «توانای 

دقیق و پیگیرانه مواد درسی فرهنگی همراه با مهارت ذاتی خاص و نوکارآوری سودمند فرهنگی و یا پويايي
نوپديدآورانه در طرح ،اســتنباط یا کارکرد
در قلمرو فرهنگ و یا توانایی یکپارچهسازی

پی
ش

فرهنگ

گی
رفت

اســتعداد و تیزهوشی» در شکل  2نشان

سا

فرهنگی» با اســتنباط از «ساختار کروی

زما

«قلمروهــای ســهگانه تیزهوشــی

ند

برجستگی کارکرد در این حیطه» است.

هی

مفاهیــم فرهنگــی و رهکاریابــی توأم با

داده شده است.
جمع بندی
چنان که ذکر شد ،مفاهیم «استعداد
فرهنگــی» و «تیزهوشــی فرهنگــی»
صرف نظر از آنکه مفاهیمی بســیط(تک

آفرینندگی
شکل  - 2قلمروهای سهگانه تیزهوشی فرهنگی

زمینــهای) و یا ترکیبی(مرکب از دو یا چند زمینه) باشــند ،به مثابه یک حیطه بســیار مهم از انواع
استعداد بشری اصطالحهای بسیار تازهای در تاریخ مطالعات نظری قلمداد میگردند.
بهرهگیری از این ظرفیتهای درخشان بشری بستگی به روشنی و استواری مفاهیم و مبانی نظری
در دو حوزه دارد:

الف) توجه به انواع پنجگانه استعدادهای فرهنگی و انواع سهگانه تیزهوشی فرهنگی.
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«سازشیافتگی فرهنگی» به عنوان شــاخصی از مهارت «وظیفهمندی فرهنگی» ،سهم عمدهای
در سازگاری محیطی و انجام مسؤولیتهای فرهنگی ایفا میکند و در واقع شناختهشدهترین مؤلفه از
مؤلفههای پنج گانه استعداد فرهنگی است.
شایســته است عالوه بر «ســازش یافتگی فرهنگی» ،سایر شــاخصهای «وظیفهمندی فرهنگی»
نیز بررســی شوند .این در حالی است که شــاخصهای انواع دیگر استعدادهای فرهنگی (نوسودمندی،
پیشرفت تحصیلی ،تحلیل و تجربه در قلمرو فرهنگ) هنوز استنباط نگردیدهاند.
تاکنون شــاخصهای قلمروها یا انواع سهگانه تیزهوشی فرهنگی نیز شناسایی نشدهاند و این امر
نیازمند کاوشها و تالشهای تخصصی گستردهای و مستمری است.

ب) تعییــن حیطههای فرعی مقوله فرهنگ بر اســاس تعاریف مفهومی آن مانند حیطه ارزشها،

حیطه گرایشها ،حیطه آداب و رسوم ،حیطه زبانها و گویشها و ...
بدیهی اســت که روشنی و استواری مبانی نظری مزبور ،راه را برای پیریزی روشهای تشخیص و
ابزارهای مناسب هموار میکند و از سوی دیگر زمینههای پرورش انواع استعداد و تیزهوشی فرهنگی
را فراهم میآورد.
یادداشتها

10-Rarity
11- Productivity
12- Demonstrable
13- Value
14- Three-ring conception of giftedness
15- Above average ability
16- Schoolhouse giftedness
17- Task commitment
18- Creative productive giftedness

1- Cultural intelligence
2- Scarcity talents
3- Surplus talents
4- Quota talents
5- Anomalous talents
6- Analytic
7- Creative
8- Practical
9- Excellence
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