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 مقدمه

ژه روانشناسی کودکان تیز هووش و خوالق   یقریب به سی سال است که اینجانب دروس روانشناسی بو

ر مراکز آموزش عالی و دانشگاه هوا بور عهوده دارم همیشوه واژگوانی      و روانشناسی تربیتی و رشد را د
همانند هوش، خالقیت، تیز هوش، خالق، تفکر، متفکر، عاقل، عقل، خرد و ... توجه را به خود جلوب  

می کرد. واژه هوش در روانشناسی امروز بورای هموه روشون اسوت و منظوور آن نیوز حوداقل بورای         

معلوم شده است اگرچه برای خود روانشناسوان هنووز قابول بحو  و      روانشناسان و بسیاری از والدین

تحلیل و تفسیر است از دیدگاه های رفتار گرایان گرفتوه توا شوناخت گرایوان و روانکواوان هور کودام        

بینه را بپذیریم و یا اینکوه مفواهیم    ینظریات خود را ارائه داده اند لیکن به هر صورت اگر تعریف عمل
کنیم بهور صورت منظووری برای ما حواصل می شود و معلوم می گردد که این  مشتوورک را استخراج

                                                                                                 واژه سهل و ممنع  تقریبا  چیست لیکن بحثهای که همانند عقل و عاقل و خرد و... کوه از قودیم اایوام    

مورد بح  فالسفه، حکما و ادبا بوده است از دیدگاه روانشناسی امروز چندان واضح نیست از طرفوی  

ی است و ماهیت آن چیست نیز می تواند موورد بحو  قورار    وه کسور چوان متفکوت و انسر چیسوفک
گیرد. بح  خالقیت امروز از اهم مباح  روانشناسی است زیرا پرورش انسان هوای خوالق کوه موی     

ابداع و اختراع و نوآوری و کوارآفرینی گوردد، از اهوم مباحو  آمووزش و      موجب  تواند به دنبال خود

داف بلند تعلیم و تربیت است رابطه خالقیت و هوش از مودتها قبول موورد تحقیوق و     پرورش و از اه

برخوی  و روابو    منکور ایون  روانشناسان و متخصصین تعلیم و تربیت قرار گرفته است. برخی  صتفح

ر هستند. برخی برای خالقیت هوش را ازم برخی مقدار معینوی  عنصتنگاتنگ این دو  رواب معتقد به 
ری وه ای از هوش می دانند گیلفورد تفکر واگرا را تفکو وی خالقیت را جنبود و برخوانند -را کافی می

خالق می داند. برخی همانند گانیه آن را در آخرین مرحله از طبقه بندی خود در مرحلوه حول مسوأله    

قرار می دهد. بلوم آن را در رده ترکیب قرار می دهد. و اینکه خالقیت چیست هنوز جای بحو  دارد  

و مبتکر تفکر جانبی بح  تفکر خالق و تفکر انتقادی را در پیش موی کشود و خالقیوت را    نواد دوبواد

در آن سوی سکه نقادی قرار می دهد و ذهن نقاد را ذهن خالق می داند و نقاد را بور مسوند قوواوت    
بوویژه  تفکور را   بونوو می نشاند. جان دیوئی نیز خالقیت را در قالب تفکر مورد بح  قرار می دهود دو 

تفکر خالق را امری ذاتی نمی داند و معتقد به مهارت های تفکر است. هووش را اموری ذاتوی و  یور     

قابل آموزش لیکن تفکر خالق و انتقادی را مهارت و قابل آموزش می داند. ا لب روانشناسوان بخوش   

هوش یک اعظم خالقیت را محصول تالش و پشتکار و استقامت و تحمل و صبر و پایداری می دانند 
امری ذاتی و ارثی است گرچه شکوفائی آن به  نای محی  برمی گوردد و محصوول تعامول بوا محوی       

تفکر انتقادی را نیز مطور  موی کنود کوه بایود یوک        (موازی)در بح  تفکر تفکر جانبی  بونواست دو

حو   پدیده را همه جانبه و به شیوه ای دیگر نیز دید. چند سال است که وزارت آموزش و پورورش ب 



 

خالقیت بویژه آن را برای کارشناسان دوایر امری ضوروری دانسوت و اعتقواد بوه آمووزش مهارتهوای       

خالقیت منجر به تشکیل کالسهای متعدد برای کارشناسان، مدیران و معلمان شد. اینجانوب نیوز تعوداد    

یراموون  زیادی از این کالسها را خود تدریس کرده ام و عالقه مند به جموع آوری مطالوب و تحقیوق پ   
مسائل مزبور شده ام. لذا با همکاری تعداد زیادی از دانشجویان و کارشناسوان مطالعوات زیوادی را بوه     

 این امر اختصاص داده ام.

از طرفی بح  رابطه بین انسان های متفکر و خردمند و باهوش توجه زیادی را به خود جلوب کورد.   

آثوار   ،شواهنامه  ،ن ادب معتبر فارسی همانند مثنووی با مراجعه به متون فلسفی بویژه آیات و روایات و متو
نظامی و سعدی معانی این کلمات را مورد تحقیق قرار داده ایوم و بوا در کنوار هوم نهوادن دیودگاه هوای        

روانشناسان جدید همانند استرنبرگ که بحثهائی را پیرامون خرد و عقل و خردمنودی موورد بحو  قورار     

و مهمی از نظر ما مطر  شد که نیازمنود   پردامنهایم. بدین ترتیب بح   داده اند به استخراج معنی پرداخته

معلموان و اولیواء و    ،تحقیقات وسیعتری است. آنچه که به دنبال آن می آید بدان امیود اسوت کوه مربیوان    

دانشجویان رشته روانشناسی و مراکز تربیت معلم را که در جهوت سواختن انسوان هوای متفکور، خوالق،       
مند یاری رساند. شاید روشن شدن این مفاهیم برای بویژه معلمان و اولیواء و آشونائی بوا    اندیشمند و خرد

مهارتهای تفکر خالق و جانبی و انتقادی فرزندان خود را کمک کنند که قلوه هوای رفیوع و بلنود علوم و      

بورادر   در اینجا بر خود ازم می دانوم کوه از زحموات فوراوان     دانش و انسانیت و خردمندی را فرا گیرند.

عزیز و ارجمند جناب آقای میرحسینی که زمینه چاپ و انتشار این کتاب را فراهم نمودند کمال تشوکر و  

 قدردانی را بنمایم. از خداوند توفیق هر چه بیشتر ایشان را مسئلت دارم.
 1388مهرماه  –تهران                                                             
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