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Abstract
The main purpose of this study was
the differences between Successful
intelligence, wisdom and creativity
of thegifted and normal student's.
The method of this research is
descriptive and correlational. The
statistical
population
wasincludedallthe female students of
Karaj high school which among
them, we randomly selected a sample
of 260 subjects(180 normal and 80
gifted).The data were gathered by
successful intelligence questionnaire
of
Sternberg,
wisdom
three
dimensional measure of Ardelt and
creativity of Abedi which we
analysed these by descriptive
statistics and analysis of Monova.
The finding are indicating that there
is significance difference between
wisdom variables and successful
intelligence but there is no
differences about creativity which
normally the scores of gifted students
is higher than normal students(in
wisdom and successful intelligence).
With regard to the results of this
researched, education can investigate
these variable as a research priority

چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین تفاوتهای موجود
 خرد وخالقیت در دانشآموزان،از لحاظ هوش موفق
 روش این پژوهش توصیفی و از.تیز هوش وعادی بود
 جامعهی آماری شامل.نوع همبستگی میباشد
تمامیدانشآموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان
260  نمونهای به حجم، که از این تعداد،کرجبود
 تیزهوش) به روش تصادفی80 عادی و180(نفر
 اطالعات از طریق پرسشنامه.خوشهای انتخاب شدند
 مقیاس سه بعدی خرد آردلت،هوش موفق استرنبرگ
وخالقیت عابدی جمعآوری گردید و با استفاده از آمار
. وتحلیل واریانس چندمتغیره تحلیل گردید،توصیفی
یافتههای پژوهش نشان داد که از لحاظ متغیرهای خرد
و هوش موفق بین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد
ولی از لحاظ خالقیت تفاوت معناداری وجود ندارد وبه
طور کلی میانگین نمرات دانشآموزان تیزهوش در خرد
باتوجه.و هوش موفق باالتر از دانشآموزان عادی است
آموزش وپرورش می تواند به،به نتایج این پژوهش
این متغیرهارا مورد بررسی،عنوان یک اولویت پژوهشی
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همه دانشآموزان پیشنهاد نمایند.

مقدمه
در اوایل قرن بیستم ،مفهوم تیزهوشی با مفهوم هوش شناختی باال که با نمرات هوش آنها قابل
شناسایی بود ،تداعی می شود.امروزه اکثر روان شناسان معتقد هستند که نه تنها هوش شناختی،
بلکه عوامل متعددی نظیر خالقیت ،خرد و هوش موفق نیز میتواند در تیزهوشییی نقش داشییته
باشد که در سیستم آموزشی حاضر چنین به نظر میرسد که چندان به این متغیرها توجه خاص
نشده است.
"هوش موفق  ،مجموعۀ یکپارچهای از تواناییهای مورد نیاز برای موفقیت در زندگی است.
1

البته ،فرد آن را درون بافت فرهنگی یییی اجتماعی خود تعریف میکند .افراد از طریق تشخیص
نقاط قوت و پرورش آنها و نیز تشییخیص همزمان نقاط ضییعف و پیدا کردن راه اصییال یا
جبران آنها ،به طور موفقیتآمیزی باهوشییند .افراد دارای هوش موفق ،با اسییتفاده از تعادلی که
میان تواناییهای تفکر تحلیلی  ، 2خالق 3و عملی 4برقرار میکنند به انطباق
و انتخاب

7

5

با محیط  ،تغییر

6

آن د ست میزنند (ا سترنبرگ و گریگورنکو .)2007، 8توانایی تحلیلی شامل تفکر

انتقادی 9اسیییت وآن عبارت اسیییت از توانایی تحل یل و ارز یابی ا یده ها ،حل مشیییکالت و
ت صمیمگیری .توانایی خالق شامل پیش رفتن در جهت خلق ایدههای جدید و جالب ا ست و
توانایی عملی شییامل به کارگیری ایدهها اسییت و عبارت از توانش درگیری فرد در طول مدتی

1

. Successful intelligence
. Analytical thinking
3
. Creative
4
. Practical
5
. Adapting
6
. Shaping
7
. Selection
8
. Sternberg &Grigorenko
9
. Critical thinking
2
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قرار دهد ودر نهایت بایک برنامه جامع،برای استفاده

and finally can suggest it for using of
all students with a comprehensive
program.
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که هوش در با فت های واقعی خود به کار گرف ته میشیییود(اسیییترنبرگ ،کافمن

1

و

گریگورنکو.)2008،
همچنین ،تفکر خالق و نوآورانه  ،همراه با حل مسیییأ له و انجام تحقیق ،از جمله مهارت های
ایدههای اصیل و پاسخ به مسائلیا موقعیتهایی است که از طریق آموزش تفکر خالق میتوان
آن را بهدانشآموزان آموخت واهمیت آن درآموزش وپرورش آن اسییت که همانند توانایی حل
مسیأله ،یکی ازهدفهای مهم آموزش وپرورش ،پرورش اسیتعدادهای خالق اسیت.سیانترو
2004(2؛ به نقل از عبدالملکی)1388،خالقیت 3رابه صیییورت زیر تعریف کرده اسیییت"توانایی
اندیشیییدند درباره امور به راههای تازه و غیر معمول و رسیییدن به راهحلهای منحصییر به فرد
برای م سائل"(ص .)294نظریهپردازان کارکرد شناختی مو ضوع را از زوایای متفاوت برر سی
کردهاند.
استرنبرگ(1992؛به نقل ازعبدالملکی )1388،معتقداست که خالقیت،کامألچند وجهی است
و در آن کسب تفکر ،شخصیت ،انگیزش وبافت محیطی تأثیر دارد.استرنبرگ()2001معتقد است
که افراد عاقل برای رسییی یدن به پا یداری وتغییر شیییرایط اجتماعی به ایجاد تعامل م یانهوش
وخالقیت نیازدارند.این تعامل ممکن اسییت به شییکلی ازروند دیالکتیک باشییدکه در آن هوش
ن شاندهنده ترکیبی از ایده ،خالقیت ضد ونقیض وخرد با شد.افرادخردمند هوش وخالقیترادر
یکیاچند شکل با هم ن شان میدهند وخرد

4

م شتق شده از هوش وخالقیت ا ست.خالقیت در

شرایط اجتماعیخوب به عنوان ارتباط منطقی میان هوش وخرد است .پس خرد حاکی از هوش
ا ست وآنتی تز آن خالقیت نیز ه ست.افراد خردمند بین نیازبه خالقیت ونیاز به سازگاری،یعنی
هوش واداره امور ان سانی توازن ایجادمیکنند و در شیوه تفکر شان بی شتر محافظهکاره ستند.این
افراد تأثیرگذار هستند ومیتوانند در موقعیتهای رهبری قرار بگیرند.
تعریفی که روانشناسان از خرد ارائه میدهند شامل مؤلفههایی از این قرار است :میانه روی
و تعادل به جای افراط ،پویایی بین دانسییتن و تردید ،تحلیل مناسییب از مشییکل بوجود آمده و

1

. Kaufman

2.

Santork
Creativity
4. Wisdom
3.
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اساسی مورد نیاز برای قرن بیست و یکم است .تمرکز اصلی در تفکر خالق و نو ،شامل تولید
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هماهنگی و تعادل مناسییب در احسییاسییات ،انگیزهها و افکار(اسییتادینگر .)2008 1،باید توجه
دا شت که این تعاریف با تعاریف هوش تفاوت دارد ،زیرا از یک سو به حیطه م سائل خاص،
یعنی مسائل دشوار زندگی اشاره دارد و ازسویدیگر ،قضاوت و مشاوره خوب در موضوعهای
میگیرد .بیشترین تعاریف از خرد شامل شناخت وابعاد عاطفی آن میباشد.
اسیییترنبرگ ( )2000بیانمیکندکه نظریه ترکیبی(هوش  ،خرد وخالقیت)  2دیدگاهی ترکیبی از
عناوین مختلف هوش ،خرد وخالقیت ا ست.پایه وا ساس هوش،که تو سط هوش موفق تعریف
شییده،جنبه تحلیلی از هوش موفق میباشیید.مبنای خالقیت ازجنبه خالق هوش موفق و مبنای
خرد از جنبه عملی هوش موفق وبه ویژه دانش ضمنیمیبا شد.پس هوش موفق برمبنای هوش
قراردادی ،خرد وخالقیت قرار گرفته ا ست.امابی شترازاین ساختارها در هوش موفق وجود دارد
وچ ندین مؤل فه در آن دخ یل هسیییت ند .فرامؤل فه ها نقش کل یدی در هوش ،خالق یت وخرد
بازیمیکنند.فکر هوشییمند ،خالقانه یا عاقالنه باید قادر به تشییخیص مشییکل ،تعریف مشییکل،
اسیییتراتژی هایی برای حل مشیییکل وغیره باشیییند که در مجموع باعف افزایش عملکرد فرد
میشوند.
برخی از دانشآموزان در مدارس عادی ،مهارتها یا اسییتعدادهای منحصییر به فردی مانند
مهارتهای ب صری یییی ف ضایی ،انجام موفقیتآمیز کارهای دور از انتظار و یا پیشبینی آینده را
دارند ،اما مهارتها و اسیییتعدادهایاین افراد ،با مهارتهایدانشآموزان تیزهوشییییا نخبه متفاوت
است و آنها نمیتوانند مانند افراد سرآمد در یک حوزه فعالیتی ،به افتخارات درخشان نایل آیند.
افراد تیزهوش دارای ویژگی های برتری ،نادر بودن ،بارآوری ،اث بات پذیری وارزشیییم ندی
هستند(.استرنبرگ وزانگ1995، 3؛به نقل ازامیری مجد.)1385،
کودکان تیزهوش احتماالا دارای خالق یت باالتری نیزمی باشیییند.هرچند برای اندازهگیری
خالقیت ازآزمونهای تفکر واگرا اسییتفاده میشییود،اما این آزمونها تنها توان بالقوه فرد رابرای
تفکر خالق برآورد میکنند.کودکان تیزهوش ،هنگام رو به روشیییدن با یک تکلیف تفکر واگرا،
معموالاایدههایی ارائهمیدهند که از سیییالی ،ابتکار وانعطافپذیری بسیییار باالیی برخوردارند.با
1.

Staudinger
Wisdom, intelligence & creativity Synthesized
3. Zhang
2.
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دشییوار زندگی تنها به هوش نیاز ندارد بلکه جنبههای هیجانی ،اجتماعی و اخالقی را نیز در بر
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وجود این،کسیییانی که با کودکان تیز هوش سیییروکار دارند با ید ویژگی های ا یدهپردازی این
کود کان را مورد تو جه قرار ده ند.ارت باط بین خالق یت وتیزهوشیییی به طور مفصییییل به
وسیله(رنزولی )1986،1توضیح داده شده است.
وخالق یت پردا خت .در سیییال ،2010و ندرکیج 2و دومی نک 3عنوان کرد ند که چرا خرد برای
تیزهوشییی اولویت اسییت و یک جامعه بسییتگی به این دارد که چگونه نسییل آینده خوبی از
دانشآموزان تیزهوش خردمند خواهد داشت.کرووس 4وکلمن 2014،5گزارش کردند که ترکیبی
از ر شد پی شرفته همراه با خالقیت ن شانه تیزهوش بودن ا ست و در سال ،2012گار سیا-رز،6
تاالیا 7وپرز گنزالس 8بر اهمیت خالقیت در شییناسییایی کودکان تیزهوش تأکید کردند .بنابراین
درقرن حاضییریادگیرنده بایدفعال ،خالق ،خردورز وجسییتجوگربوده وباآگاهی اطالعات مربوط
به خودراکسییییب ک ند؛ اکتسییییاب این م هارت ها لزو ماا بارشییییدطبیعی مرتبط نیسییییت
وماننددیگرتواناییهاوظرفیتهابه طورآشکارآموخته نمیشود(لیزراگا.)2003 ،9
با توجه به نتایج متناقض در تحقیقات گذ شته و همچنین اینکه پژوهشهای گذ شته این متغیرها
را به صورت همزمان در دانشآموزان عادی و تیزهوش بررسی نکرده اند،این تحقیق به دنبال بررسی
این سیییوال اسیییت که آیا بین دانشآموزان تیزهوش و عادی از لحاظ هوش موفق ،خرد و خالقیت
تفاوت است؟

روش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،از نوع بنیادی است و از جهت روش ،جزء پژوهشهای غیر
آزمایشی از نوع همبستگی است.
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونه گیری .جامعه آماری این پژوهش را همه دانشآموزان
دختر پایه دوم دبیرسیتانی تشیکیل دادند که در سیال تحصییلی  1393-94در شیهرسیتان کر
1.Renzulli
2

. Vanderkaaij
. De Mink
4
. Cross
5
. Coleman
6
. Garcia- Ros
7
. Talaya
8
. Perez-Gonzales
9
. Lizarrgga
3
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م شغول به تح صیل بودند .به منظور برآورد حجم نمونه از جدول کرج سی و مورگان1ا ستفاده
شد.از جامعه مذکور با توجه به هدف پژوهش وبا ا ستفاده از روش نمونهگیری خو شهای چند
مرح لهای نمو نهای به حجم  260نفر(  180نفر دانشآموز عادی و 80نفر تیز هوش) انت خاب
ابزارهای اندازهگیری
پر س شنامه خالقیت عابدی :در پژوهش حا ضر ،برای سنجش خالقیت از آزمون خالقیت
عابدی( )1363که شامل  60ماده سه گزینهای است استفاده شد.این آزمون برپایه نظریه تورنس
درباره خالقیت سییاخته شییده اسییت و خالقیت را درچهار بعد سیییالی،انعطافپذیری ،بسییط و
ابتکار می سنجد.عابدی ضریب پایایی بخشهای سیالی ،ابتکار ،انعطافپذیری وب سط را که از
طریق باز آزمایی بدست آمده بود به ترتیب  0/80 ،0/84 ،0/82 ،0/85گزارش کردند .هر سؤال
این آزمون دارای 3گزینه اسیییت که به هریک از این گزینهها به ترتیب تعداد خالقیت از کم به
زیاد،نمرهی از  1تا  3داده میشییود .در این پژوهش نیز  ،پایایی آزمون بر اسییاس آلفای ترتیبی
مورد برر سی قرار گرفت و ضریب پایایی برای بخشهای سیالی  ،ابتکار ،انعطافپذیری ،بسط
و کل به ترتیب  0/81 ،0/83 ،0/79 ،81/79بدست آمد.
پرسشنامه مقیاس سه بعدی خرد آردلت :پرسشنامه سه بعدی خرد توسط آردلت()2003
طراحی شده است که دارای سه زیر مقیاس شناختی،انعکاسی و عاطفی میباشد.این پرسشنامه
دارای  39سوال میباشدکه  14سوال بعد شناختی 12،سوال بعد انعکاسی و 13سوال بعد عاطفی
را می سنجند.مجموعه این سؤاالت به دو دسته تقسیم شده اند،که دسته اول از 24سوالو افراد بر
روی یک مقیاس پنج درجهای (در مورد من در ست نی ست = ،5به ندرت در مورد من در ست
است =  ،4در حدمتوسط در مورد من درست است =  ،3معموالا در مورد من درست است = 2
 ،وقطعاا در مورد من درست است =  )1به سؤاالت پاسخ میدهند .سواالت 1،2،3،5،6،17،20
به صورت معکوس نمرهگذاری می شوند.د سته دوم از  15سوال ت شکیل و افراد بر روی یک
مقیاس پنج درجهای (بشییدت مخالفم =  ،5مخالفم =  ،4حد وسییط = ،3موافقم = ،2بشییدت
موافقم = )1به سواالت پاسخ میدهند.سوال  12به صورت معکوس نمرهگزاری میشود.

Keregci& Morgan Sampling Table

1.
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پایایی پرسییشیینامه فوق،توسییط آردلت( )2003بین 0/71تا 0/85گزارش شییده اسییت.جعفری و
همکاران ()1394پایایی این پرسیییشییینامه را بر اسیییاس تتای ترتیبی بین  0/75تا 0/84گزارش
نمودهاند.پایایی کل این ابزار در پژوهش حاضر بر اساس آلفای ترتیبی  0/69بدست آمد.
است.شامل 12خرده آزمون میباشد،که 3خرده مؤلفههای تحلیلی ،خالق وعملی را اندازهگیری
میکند.این پرسشنامه دارای  36سؤال میباشد که هرمؤلفه شامل  12سوال است 12 .سوال اول
مؤلفههای تحلیلی 12،سوال دوم مؤلفههای خالق و 12سوال آخر مؤلفههای عملی را می سنجند.
افراد بر روی یک مقیا س پنج درجهای (عالی =، 5خیلی خوب =، 4خوب = ، 3ن سبتأ خوب =
 ، 2ضعیف =  )1به سواالت پا سخ میدهند .حداکثر نمره در این آزمون180و حداقل نمره36
نمره خواهد بود که این نمرهها به ترتیب باهم جمع می شوند ویک نمره کل برای هر آزمون به
دست میآیدکه میزان هوش موفق او را نشان میدهد(سالمی.)1392،
پایایی پرسشنامه فوق در تحقیقات متعددی توسط استرنبرگ( )2002،2005،2010بین 0/72
تا 0/85گزارش شده ا ست.نگهبان سالمیوهمکاران( )1391پایایی این پر س شنامه را بر ا ساس
آلفای کرونباخ وبازآزمایی بین  0/74تا  0/81گزارش نمودند.در پژوهش حاضییر پایایی کل این
ابزار براساس آلفای ترتیبی 0/74بود.
پی شرفت تح صیلی :در این مطالعه به منظور برر سی پی شرفت تح صیلی،از میانگین نمرات
نیمسال اول دانشآموزان به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی استفاده شد.

یافتهها
جدول :1شاخص های توصیفی شرکت کنندگان در متغیرهای تحقیق
متغیر
خرد

هوش موفق

تعداد

میانگین

انحراف معیار

گروه
عادی

175

127/92

14/26

تیزهوش

80

131/07

15/14

کل

255

128/91

14/59

عادی

175

118/58

20/26

تیزهوش

80

126/57

20/42

کل

225

122/06

20/67

عادی

175

134/10

14/17
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خالقیت

تیزهوش

80

132/75

13/54

کل

225

132/42

14/17

جدول شماره  1شاخصهای توصیفی از جمله میانگین و انحراف معیار شرکتکنندگان را
دانشآموزان تیزهوش در متغیرهای خرد و هوش موفق نسییی بت به دانشآموزان عادی باالتر
است.
برای برر سی سوال تحقیق ،تحلیل واریانس چند متغیری برای اثر جنس بر روی متغیرهای
وابسته اجرا شد .برای آزمون فرضیههای فوق ،همسو با گفتههای تا باچنیک 1و فیدل)2001( 2
محقق از بین آماره های چهار گانه (پیالیی ،المبدا ویلکز ،هاتلینگ و ریشیییه ری ) آماره المبدا
ویلکز را برای محاسبه Fانتخاب کرده است.
قبل از اجرای این آزمون بررسی مفروضههای نرمال بودن توزیع ،همگنی ماتریس واریانس
کوواریانسها ضروری است .در پژوهش حاضر مفروضههای نرمال بودن توزیع به وسیله آزمون
کولموگروف ی اسمیرنوف و مفروضه همگنی واریانس کوواریانسها به وسیله آماره «ام ی باکس»
ارائه می گردد(دسی و ریان.)2000،3
سطح معناداری آزمون کولموگروف ی اسمیرنوف برای توزیع متغیرهای هوش موفق ،خرد و
خالقیت به ترتیب  0/081 ، 0/075 ، 0/090بدست آمد که از  0/05بزرگتر بوده ،لذا مفروضه
نرمال بودن برقرار میباشد.
جدول .2ام  .باکس برای همگنی ماتریس کوواریانس
8/976

ام – باکس

1/473

F

6

df1

157124/890

df2

0/183

سطح معناداری

1

. Tabachnick
. Fidell
3
. Deci& Ryan
2
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جدول فوق آزمون چ ند متغیری برای همگنی ماتریس کووار یانس را گزارش مید هدF .
بدسیییتهمده در سیییطح معناداری  0/05معنادار نمی باشییید ،به عبارت دیگر عدم معناداری F
نشاندهنده وجود همگنی ماتریس واریانس کوواریانسها است.

اندازه اثر

ارزش

F

فرضیهdf

گروه

0/912

8/071

3

251

0/000

براساس جدول  3میتوان گفت که آماره ویلکز المبدا( )F=8/071 ،P>0/000نشان میدهد که
میتوان فرضیه مشابه بودن میانگینهای جامعه  ،بر اساس متغیرهای وابسته را برای دو گروه رد
کرد.
جدول .4نتایج آزمون اثرات بین گروهی تجزیه وتحلیل چندمتغیری
منبع متغیر

گروه

متغیرهای

مجموع

درجه

میانگین

وابسته

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

سطح
معناداری

هوش موفق

3499/622

1

3499/622

8/428

0/004

خرد

544/518

1

544/518

6/573

0/004

خالقیت

1576/471

1

1576/471

8/067

0/07

همانطور که در جدول 4مالحظه می شیییود ،بین میانگین نمرات دانشآموزان تیزهوش و
عادی از نظر خرد و هوش موفق ت فاوت مع نادار وجود دارد .با توجه به جدول شییی ماره 1
م یانیگن نمرات دانشآموزان تیزهوش از نظر خرد و هوش موفق باالتر از دانشآموزان عادی
است.اما از نظر خالقیت بین دانشآموزان عادی وتیزهوش تفاوت معناداری وجود ندارد.

بحث ونتیجهگیری
نتایج نشییان داد که بین میانگین نمرات دانشآموزان تیز هوش وعادی از نظر خرد و هوش
موفق ت فاوت مع نادار وجود داردو م یانگین نمرات دانشآموزان تیز هوش از نظر خرد وهوش
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جدول  .3آزمون چند متغیره المبدای ویلکز
خطایdf

سطح معناداری
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موفق باالتر از دانشآموزان عادی اسیییت.اما از نظر خالق یت بیندانشآموزان عادی وتیزهوش
تفاوت معناداری وجود ندارد.
یافتههای مطالعات قبلی(ا سترنبرگ،کافمن،گریگورنکو2008،؛ ا سترنبرگ 2010،؛وندرکیج و
دانشآموزان تیز هوش باالتر میباشد.
هوش موفق ،ح صول سازگاری ،ایجاد تغییر ،شکلدهی ونیز انتخاب محیط از طریق هریک
از تواناییهای تحلیلی ،خالق وعملی ویا ترکیبی متعادل از این سیییه تا میباشییید.اسیییترنبرگ
( ،)2000سه نوع تیز هوشی شامل تیزهوشی تحلیلی ،خالقانه وعملی را عنوان کردند .یافتههای
تحقیقات شان نشان داد این تواناییها از لحاظ عمومیت با هوشبهر سنتی تمایزدارد و محدود به
قلمروهای ویژهایمیباشد .در تبیین این یافته میتوان گفت احتماالا دانشآموزان تیزهوش نسبت
به دانشآموزان عادی ،از قدرت تحل یل ،قضیییاوت ،انت قاد وم قایسیییه وم قاب له بیشیییتری
برخوردارند.آنها در به کار بردن،انجام دادن ،اجرا کردن ،به کار گرفتن و ترجمه وانتقال عملی
آنچه را که میدانند،تبحر بسیار دارند.پس میتوان احتمال داد که دانشآموزان تیزهوش با توجه
به تواناییهای بیشتری که در تفکر خالق،تحلیلی وعملی از خود نشان میدهند ،از هوش موفق
بیشتری برخوردارند.
فرد خردمند توانایی استدالل افراد تیزهوش را داراست .افراد خردمند بصیرت خاصی دارند
که احتماال در یک فرد تیزهوش یافتمی شود.دانشآموزان تیز هوش به خوبی به سخنان دیگران
گوش میکنند ومیدانند که چگونه یک ن صیحت را برر سی کنند ،چگونه با انواع مختلف مردم
برخورد کرده و برای تصمیمگیری،تا حد ممکن اطالعات را جستجو کنند.آنها محتاط هستند و
اطالعات بدیهی را که در دسییترس میباشیید به کار خواهند گرفت.آنها از تجربیات دیگران به
نفع خود ا ستفاده میکنند و از ا شتباهات خود ودیگران درس عبرت میگیرند.ایندانشآموزان از
تغییر افکار شان،به ضرورت تجربیات شان باکی ندارند و راهحلهای ارائه شده برای م شکالت
پیچیده،آنها را به م سیر در ست هدایتمیکند.همه وهمه اینها ن شان از خردمندی ایندانشآموزان
در سطح باال میباشد.
با توجه به مطالب باال خیلی دور از انتظار نیسیییت که ارتباطی میان خرد و خالقیت وجود
نداشییته باشیید وحتی ارتباط به گونهای منفی باشیید زیرا خردمندان ازتجربیات دنیا به نفع خود
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استفاده میکنند که مشخصه شاخصی در تیزهوشان میباشد،اما افراد خالق این تجربیات را به
چالش میکشند.
یافته های مطالعات قبلی(رنزالی1986،؛ گارسییی یا-رز ،تاال یا وپرز-گنزالس2012،؛ کرووس،
معناداری بیندانشآموزان تیز هوش وعادی نی ست ،این در حالی ا ست که یافتههای قبلی حاکی
از خالق یت باالتر دانشآموزانتیزهوش اسیییت .مفهوم خالق یت با کسیییانی که از هوش باالیی
برخوردارند ،تداخل دارد.تأکید خالقیت بیشیییتر بر تدافعی نبودن و یا توانایی و تمایل عبور از
محدودیتهای معمولی پیرامون خود ومحیطمیباشییید.همچنین نشیییانگرتفکر وعمل کردن به
شیوههای خالف عرف و غیر معمول میبا شد.رو فرد خالق آزادی خا صی دارد همچنین او
تمایلی به محدود شدن از طریق قانونهای غیر مکتوب جامعه ندارد.این مشخصهها ضرورتاا در
یک فرد تیز هوش یافت نمیشود.
تمامیم سائل و م شکالت موجود در خالقیت نیازمند هوش خالق ا ست اما نه بدان معنا که
افراد تیزهوش خییالق هسیییتنیید.دانش ،سیییبییک تفکر خییاص ،ویژگیهییای شیییخصییییتی
خاص،مشخصههای انگیزشی خاص برای خالقیت الزامیاست.بنابراین افراد تیز هوش میتوانند
دارای هوش خالق باشییند اما نمیتوانند خلقکننده باشییند .زیرا ممکن اسییت به شییوهای نوین
بیاندیشند اما الزامأ برآن پافشاری نمیکنند ویا ممکن است گرایشی به سمت افکار خطرآفرین
نداشته باشند ویا حتی اشتیاقی برای کامال خالق بودن از خود بروز ندهند .مسائل و مشکالت
نیازمند خالقیت کامل هسییتند بدین معنا که تمایل برای جامعتر بودن باید بیشییتر از هوشییبهر
باشد.پس میتوان بیان داشت که سازه خالقیت چیزی بیشتر از هوش بوده وشرایط آموزشی در
شکلگیری آن نقش دارد.
بنابراین بر ا ساس مجموعه مطالعات صورت گرفته تو سط (ا سترنبرگ ،کافمن ،گریگورنکو،
2008؛ ا سترنبرگ2010،؛ و ندرکیج و دمینک ،)2010،پژوهش حا ضر و مطالعات سایر محققان
و روان شنا سان در سرا سر دنیا ن شان میدهدکه دانشآموزان تیز هوش از هوش موفق وخرد
بیشتری نسبت به دانشآموزان عادی برخوردارند.
پس با توجه به مطالب مطر شده میتوان پیشنهادکرد که آموزش وپرورش از همان ابتدای
دوران تح صیل،به صورت پیو سته سعی در پرورش و شکوفایی ،هوش موفق ،خرد و خالقیت
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 از موانع این.داشته باشد و به طور موثر در کتابهای درسی آموزشی و پرورشی گنجانده شود
 با هرگونه تحقیق و،)پژوهش میتوان به عدم همکاری مدارس ا ستعداد درخ شان (تیزهو شان
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.بررسی و اجرای پرسشنامه در مورد این دانشآموزان اشاره نمود
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