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 ۴۱/۶۱//۶۱۴                                                                                           ويدا میرزائی

 انخالقیت در کودک

  دفتتر .یرستتد یئوفاوشتت حدپتترورو و تيويتتت متتی یاشتتد تتتا یتته ستتر    رد امتتا نیازم تتداستتت  تته در نموتتان و تتود دا  خالقیتتت قتتای ی ی

 یتوانتايی ديتدن زیانتا یته شتیوه نتا      » خالقیتت باتارا استت از    . یرخوردار یاشد  س جوگر و آفري  ده  ه از ذنن است  سی خالق

نتا   زیانتای  ديتد، است فاده از زیتا نتای      م فاوا، ایداع ز زارزوب نا، فكر  ردن یه شیوه ایمرزنا و فراتر رف ن ا، شكس ن  دی

ذن تی و شصیتی ی فترد یتوده و یته      دست یایی یته امنانتاا     - توان ن یجته گرفتت کته خالقیتت      می «. ديد یط و تاديل آن یه شكل نااتمر

م طاق یتوده و در اايتت یته ستود  امعته       نا م نامل داش ه و یا واقعیت ، خاصیتتولیداا و آثاری م جر می شود که نو و یديع یوده

 .یشری نس  د

خالقیتت   وفايیودر شت  ب متی گتردد کته نيتم م متی     از بوامتل یستیار م تر در رشتد و پترورو خالقیتت کودکتان م ستو         خانواده يكتی 

گی،  هخانواد ك د، م یط م اسبمی یسپر ر م یط خانهترين مراحل رشد خالقیت را د آنجا  ه  ودك حساس از. دارد   ود ان  نای

 یترای کته   ع يتد استت   م "  یوتان  ".   تد  متی  ايفتا  وفايی خالقیت ست ر م متی  ودر رشد و شترییۀ  کودک  ص یح  نای  شیوه و نورو

ترییتت  ۀ  تو ن. دنت شود یابث ظ ور يا م و خالقی  وانمید  ه نو ود دارترییۀ کودک   نای  نای زيادی در شیوه ظ ور خالقیت راه

در پرورو يتا ستر وب    ایراز م ات نر  دام یه نوبی ۀ شیو مو راتیك يا مس ادانه، ابمال ن وه انضااط ويد نای و اس فاده از شیوه

تترين م تیط    خالقیت یايتد در یست ر ختانواده صتورا گیترد، زيترا مست عد        ۀ اساسًا پرورو ب یر انویا. است موثرخالقیت کودکان 

-کودک و نو وان اوقاا زيادی را در خانواده سپری متی . آن م یط کالمی و نظام تریی ی و رف اری خانواده استیرای شنل دنی 

 توان در  یر نتر ز تد می  ئییتان ايتن نن ته از آن روستت کته یوتو      . ثیر را نیتا از آن یپیيرنتد  أين اين طایعی است که ییش رين تک  د، ی ایر

ثیر ايتن بوامتل یته    أخالقیتت ماتادرا ورزيتد، امتا تت     انویتاه آمیتا    یه تيويت ب اصتر  ( ی ديورئيا  امن ب  )م یطی ایر از خانواده 

یه م یط « م یط يادگیری»م یط دوم يع ی  ۀ نای اتصاذ شدو روو ااپس ی  ر است که نداي. اندازه و انمیت بامل نصس ین نیست

انویتاه   نتای تبایتت و ت نتیر     قرار گیترد  ايتن ان يتال زمی ته     نصس ین يع ی خانواده نیا ان يال ياید و در آنجا نر مورد تمرين و تيويت

 .آوردمی را ییم از پیم فرانر یرای خالقیت 

نتای   خانواده نا یايد فرصتت . او س یر نس  د خالق  ودك در رشد خالقیت ینا والدين از طريق درگیر شدن در فعالیتحيیيت  در 

رشتد خالقیتت در    ۀزمی ت . د و نرگا آنتان را ت ایته و ت ديتد نك  تد    و  شف م یط یه  ود ان یدن  ال  ردن،   جكاویؤالزم را یرای س

در  فترد اح ترام یویاريتد، از نظتر بتاطفی     یدنید و یه آن ا یه ب توان يتك    تان آزادی زيادی شود  ه یه  ود ان خانه زمانی فرانر می

را یه صورتی درآوريد  ه در م یط خانه . یدئنما ارزش ای اخالقی و نه قوانین خاص تاکیدیاالی   دال یه آن ا ناديك شويد و حد اب

التب   ديتد و    یتد  ارنتا را یته روو نتای    ئتتان ستعی نما   شما و  ود تان . و خ ده یه ميدار زيادی و ود داش ه یاشد آن فعالیت، یازی

تصیتل و خالقیتت   دلصتواه او، قتدرا     ار  ودك و فرانر آوردن زمی ه نای مسابد و تدارك یازی نایرف یدئیا تشويق و تا. انجام دنید

د  ت دن نشتان متی   ت يیيتاا  .ستازيد  خالقیت او را م تدود متی    ود ان را سرزنم نك ید زيرا نای یپرداز خیال . ودك را تيويت   ید

قاتول دارنتد و آن تا     ته نست  د     دن تد،  ود تان ختود را آنوونته     نشان متی  ییش ری   ود ان خالق در رف ار خود نمان وی   ه والدين

ویارنتد و  آزاد می  موضتوباا متورد بالقته     ابصت را در ان   ك  تد و  ود تان ختود   و امتور تشتويق می   اشتیا   ۀ دریتار  یه   جكتاوی   را

ختود را     ته امكتان دارد  ود تان     تتا آنجتا    استت والتدين    ی  ر .   د  می گیری یو پ نظر دارند  آنان را ت ت  ارنا و یرنامه نای

شتوند و ن وتام     آنتان را یتا آاتوو یتاز پتیيرا      وردنتای آو دستت    را يتاری    تد    نفتس، آنتان   مس يل یتار آورده و در ايجتاد اب متاد یته    

در انجتام   احستاس ارزشتم دی    ی وان تد ضتمن   د تان  ود ان خود یاش د، تا  و  مشكالانوشای ن ما و ر، یه  اي سرزنم، رشكست

 . خالقیت است و مايه اص ی ی پايه ارنا   ه ز ین زرا را نیا ییازماي د،  و دور از ذنن  ارنا، راه حل نا و بيايد ایر معمول

خالقیتت  درک ی  رين زمان یترای  . کودکان مي شويرم و ه و ود خالقیت در   یصرچ دنیر وقت و حوص ه  اوقاا اگر  می  اا ب

یتا متواد و استااب     یتال و فتار    كته آزادانته   تودك را در حالی . مل م ر یازی استخالقیت با. است ن وام یازی، تماشای آن ا   ود ان

 موارد اس فاده م فاوتی پیدا متی   از وسايل یازی خود  نر يك یق اا ب یرا ود ان خال. است تماشا   ید یازیسرگرم   نايم ییاز
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 ودك خالق اا تب از م تایع   . نماي د یه انواع مص  ف اس فاده می از آن یه سرا  وسی ه ديور یروند از وسی ه ای  ه   د و قال از اي ك

یته مراتتب    ارزشتی   يك  عاه خالی یرای  ودك خالق  ممكن است.ك داس فاده می   ف و گاه حیرا انویا مص  خود یه انواع و اشكال

ی را تغییتر  کودکان خالق می توان د یا تو ه یه موقعیت و منان خاص یاز. و پیچیده ترين اسااب یازي ا داش ه یاشد از ی  رين  ییم

یتته  گرف تته و یتتا ستتازمان ی تتدی م ستتجر ، رناتتری یتتازی را در دستتتنماي تتدایتتداع ک  تتد، ميتترراا خاصتتی وضتتع دن تتد، یازي تتای  ديتتد 

نتد یتا تو ته یته باليتق       وا تده یتوده و می  گونه افراد از ت وع و گونتاگونی آ ویازی اي . یه صورا گرونی یازی ک  ديا  صورا فردی 

ميایل کودکانی که از خالقیت یی ی ره یوده و يا خالقیت کمی دارند در یازی نا  در. ای یازی را ابمال ک  دخود و یازی ک ان ندف 

دان تد، تصطتی از قتوانین را  تايا نشتمرده و یتازی را       ام یته ربايتت کامتل ميترراا یتازی می     نيم پیرو را یه ب ده گرف ه، خود را م 

 .ين س ر آن ا از لیا یازی کم ر از کودکان خالق استوسی ه ای یرای رشد، ی ایر ییش ر یه ب وان وظیفه و کار ت يی می ک  د تا

 : کودکان خالقخصوصیات 

 وانتد نشتانه   می  نیل ستصن گفت   یت و یته تف   اا يتك متا را  یت ئذ تر  ا . ان تد و تتاب حترم می   ان خالق اا ب یا آب ود . ۶

  خیال و تیور زياد یاشد قدرا

  دارند  اری   ردن يا انجام دادن دادن، مشانده  ودقت و تو ه شديد در گو. ۱

  دارند شديد  سمانی  نای شور و نشاط و مشغولیت. ۳

  نای خود از قیاس اس فاده می ک  د در ص ات. /

  بادا یه وارسی م ایع مص  ف دارند. ۵

  و پیرامون خود می نورند  یا دقت یه اشیا. ۱

  ديوران دارند یا شفیاا  ۀاش یاق یه ص ات کردن دریار. ۷

  توانايی ایداع یازي ای  ديد و تغییر در یازي ا دارند. ۸

    امور دارنددرک نمه  اناۀ ک جناوی زيادی یرای . ۹

 .در گف ار خود  سارا زيادی دارند. /۶

 .واالا بجیای طرح می نماي دس. ۶۶                 

     :رود كه  القیت كودک در محیط خانواده زمانی از بین میانگیزه و خ                          

   ا داش ه یاشد  و حافظه  ودک یر نوو حد والدين از  ید ییمأت -۶

   میان  ود ان ايجاد رقایت -۱

    یر   سیت  ودک افراطی  یدات -۳

   در م ال خشك و دست و پا گیر قوانین قرار دادن -/

  خالقیت قعیوا یا مف وم والدين یئآش ا بدم -۵

    ودک از رف ارنای مكرر ان ياد -۱

   تصیالا  ودک شمردن یی وده -۷

    ودک درونی باليق ش اسايی بدم -۸
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   در م یط م ال بدم و ود حس شوخ طاعی -۹

 .نيم یارگسال یه  ودک ت میل  -/۶

 : برای افزایش خالقیت كودكان باید      

    اندنمیاحساس حيارا ک د نرگا دست یه خالقّیت  که کودکی. نرگا کودک را ت يیر نن یر .۶

  ئیر ق آن ا فرانر نماخال م یطی م اسب یرای انجام  ارنای .۱

یه ب وان مبال وستايل  . اي دخود را ایراز نم یتا یه  مك آن ا خالقیت نا ردر اخ یار آن ا قرار دنی امكاناا و وساي ی .۳

  ...طراحي و ، موسیيی، نياشی

ختود  آنتان  یتیم از حتد    عرض نمتايم قترار داده و از ارزيتایی   و آن ا را در م رخالق  ود ان را تشويق   ی ی  ارنا ./

  نمائیر داری

  یاشت د  امت ختالق   ما شاند  ارنتای  ود ان  ر ازه دنیو ا رخالق یپردازي وان یارگسال، خود یه انجام  ارناییه ب  .۵

   ردر خانواده خود تو ه داش ه یاشی تع یمی یه شیوه نای .۱

   رل شوي ارنای خالق ديوران ارزو قاي ییرا .۷

مبتال دخ تر نمترای     یته ب توان  )  .ریئنمتا  خیتوص   ستیت  ود تان شتديدًا ختودداری     در  از تاکید یر تیوراا قالای. ۸

  (  د یازی نمی   د يا پسر گريه نمیگدی ك د، پسر موترک یازی نمی

  ر یئآنان فرانر نما را یرایمصیوص  ص ف نای امكان شر ت در فعالیت نا و. ۹

و یتا تشتويق یته     راست فاده   تی   مبا تی  ۀ از آن مشكالا یه شتیو  دارد در خانواده و ود اگر مشكالا يا گرف اری نای. /۶

   رایراز احساساا و اظ ار نظر یدنی  ودك خود ا ازه

 ن از انمیتت ییشت ری  از خالقیت است و تمرين و نظر یصشتیدن یته آ    ه اس عداد فيط س ر  وزكی رتو ه داش ه یاشی .۶۶

  ت یر خوردار اس

 حضور  مع  ود در ر  ی ی اگر رف ارنای بجیب از او سر یاند و سعیا ازه یدنید  ودك خودو یاشد ح  .۶۱

   ما خوان د داشتاز  ودك  ورا اطرافیان ان ظاراا ییم از حدیدر ایر اين ص ،رنك ی خود را خالق معرفی

 .ر ودك خود شوخ طاع و م ریان یاشی یا .۶۳

  

  

 

 

 


