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دکتر ژیال عزیزی
دکترای تخصصی علوم تربیتی

خالقیت، قابلیت و توانایی بســیار مهمی در 
وجود آدمی اســت که نقش آن را در پیشبرد 
اهداف انسان در ابعاد گوناگون زندگی نمی توان 

نادیده گرفت.
خالقیت بــا آفرینندگی غیرممکن را ممکن 
ساختن، خالف عادت عمل نمودن، و فراتر از 

چارچوب ها گذر کردن است!
خالقیــت را می تــوان در نگاهــی 
نــو، تفکری نــو و شــیوه ای متفاوت 
تعابیــر و تعاریف  جســت وجو کرد. 
زیادی برای خالقیت وجود دارد که در 
مضمون همة آن ها یک واژه نهفته و آن، 

نو و متفاوت بودن است.
خالقیت در همگان نهاده شده اما 
نیازمند پرورش است تا به شکوفایی 
برسد. به گفتة اندرسون، در کودکان 
خالقیت همگانی است؛ در حالی که در 
بین بزرگ ســاالن تقریبًا وجود ندارد. 
یعنی، چه بر ســر این توانایی عظیم و 

همگانی بشر آمده است؟
بهترین زمان پرورش خالقیت سه تا دوازده 
سالگی است و دوران پیش از دبستان می تواند 
یکــی از خالق تریــن دوران زندگــی کودک 
باشــد. خالقیت را می توان در کودک شکوفا 
نمود؛ مشروط بر اینکه محیط پیرامونش غنی 
و مربی او آفریننده باشــد. طبیعتًا با وجود 
کودک پرشور، مربی خالق و محیط غنی، 

خالقیت اوج می گیرد.
کــودکان متفاوت اند و هر کودکی موجودی 
منحصربه فرد اســت که ویژگی ها و شرایط 
خاص خود را دارد. درواقع، منشــأ خالقیت 
هم همین تفاوت ها و تمایزات بین افراد است. 
اگــر این تفاوت هــا در کودکان درک شــود، 
خالقیت آن ها امکان رشــد خواهد داشــت و 
در غیر این صورت، یعنی با همسان ســازی یا 
هماهنگ نمودن آن ها بــا یکدیگر، خالقیت 

قربانی خواسته های بزرگ ترها می شود.
کودکان در قبــال بزرگ ترهــا حکم آب و 
آیینه را دارند، اگــر بزرگ ترها خالقانه عمل 
کنند، کــودکان نیــز از این رفتــار و اعمال 
تبعیــت می کنند و عملکردی توأم با خالقیت 

و آفرینندگی خواهند داشت.
تحقیقات تورنس نشان داده است که در سه 

خالقيت در خالأ 
متولد  نمی شود
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سالگی، خالقیت کودکان افزایش می یابد و در 
چهار تا چهار و نیم سالگی به اوج می رسد، اما 

با ورود به مدرسه کاهش می یابد.
سؤال اساسی: چرا بچه ها درست در زمانی که 
باید از بعد خالقیت به اوج برسند، افت می کنند؟

مهم ترین و مؤثرتریــن دورة زندگی هر فردی 
دورة کودکی اوست و به صراحت می توان گفت 
که فرد در بزرگ سالی هرآنچه به دست می آورد، 
یعنــی نوع نگرش، تفکــر و مهارت هایی که به 
آن ها دســت می یابد و به طور کلی شخصیت او، 
از دوران کودکی نشــئت گرفته است و با توجه 
به اینکه بیشترین زمان را در خانه و با خانواده به 
سر می برد، بیشترین اثر را از خانواده می پذیرد. 
بنابراین، نقش پررنگ خانواده در چند سال اول 

زندگی بسیار مشهود است.
شیوه و ســبک تربیتی خانواده، نوع روابط و 
برخورد با مســائل دوروبر و به عبارتی شرایط 
حاکــم بر محیط پیرامون کــودک، نوع تفکر 
از جملــه تفکر خــالق و یا ســرکوب آن را 
تحت تأثیر قرار می دهــد. تفاوت ها را می توان 
در عملکردهای کودکان با توجه به سبک های 
تربیتی خانواده ها )اســتبدادی، دموکراســی 
یــا متعادل( مشــاهده کرد. مناســب ترین و 
مســتعدترین نوع خانــواده در این زمینه نیز 

خانوادة متعادل است.

کودکان  خالقیت  شاهد  زمانی  معمواًل 
هستیم که خانواده

 فرصت سؤال کردن را به کودک می دهد؛
 زمینــة کنجکاوی و کشــف محیط را برای 

کودک فراهم می کند؛
 به کودک به عنوان یک فرد احترام می گذارد؛
 از نظر عاطفی حد تعادل را رعایت می کند؛

 محیطی شــاد و همراه با بازی و نشاط برای 
کودک فراهم می کند؛

 به استقالل کودکان توجه می کند؛
 بر تقویــت اعتمادبه نفس کودک )تعادل در 

اعتمادبه نفس( تأکید دارد؛
 دســتاوردهای کــودک را بــا آغــوش باز 

می پذیرد؛
 به هنگام شکست، کودک را هدایت می کند 

)نه سرزنش و دعوا(.

اندکی تأمل در پرسش های زیر ...!
آیــا تا به حال فرصت تالش برای حل مســائل ســاده را به 

فرزندتان داده اید؟
آیا برای یافتن راه و شیوة جدید جست وجوی اشیا به کودکتان 

فرصت داده اید؟
آیا برای بیان احساسات و به کارگیری مهارت های اجتماعی به 

کودکتان یاری رسانده اید؟
آیا کودکتان را با سایر کودکان مقایسه کرده اید؟

آیا کودکتان را به رقابت با سایر کودکان وادار نموده اید؟
آیا بر اینکه کودکتان هر کاری را به شیوة درست انجام دهد، 

اصرار نموده اید؟
آیا تأکید شما بر این است که کودکتان واقع گرای صرف باشد؟

میــزان خالقیت کودک بازخوردی از چگونگی تفکر و به تبع 
آن، عملکرد بزرگ ترها )مربیــان یا والدین( در تقابل با کودک 
است و پاسخی برای پرسش های فوق ...! و نیز دلیلی برای افت 

یا اوج خالقیت!
به طــور کلی، ایجــاد زمینه هایی برای انجــام دادن کارها با 
شــیوه های متفاوت و متنوع و به عبارتی، طی کردن مسیرهای 
مختلف در صورت امکان، در پرورش خالقیت بسیار مؤثر است.

بهترین زمان برای کشف میزان خالقیت کودکان و 
پرورش آن، تماشای آنان هنگام بازی است.

کودک از طریق بازی کــردن چیزهای زیادی یاد می گیرد و 
خالقیت او در این حین به باالترین سطح خود می رسد.

معمواًل کودک خالق برای یک وســیلة بازی، موارد استفادة 
مختلفی پیدا می کند؛ قبل از اینکه به ســراغ وســیله ای دیگر 
برود. کودک خالق با توجه به شرایط و موقعیت، بازی را تغییر 
می دهد. بازی های جدید ابداع می کند، قانون های جدید وضع 
می کند، اغلــب رهبری و هدایت بازی را بــر عهده می گیرد و 
کمتر تابع است و هنگام بازی لذت بیشتری می برد. الزم است 
بدانیم که کودکان خالق کنجکاوند و ســؤاالت عجیب و غریب 
می کنند، دقت و توجه خوبی دارند، با آب و تاب حرف می زنند، 
معمواًل هوش باالتر از حد متوســط و حافظــة خوبی دارند، از 
نظر اجتماعی رفتار مطلوب و از نظر فکری اســتقالل دارند، با 

پشتکارند، معمواًل انتقادپذیرند و در گفتارشان جسارت دارند.

و اّما خالقیت زمانی از بین مــی رود که خانواده ها و 
اطرافیان

ـ بر هوش و حافظه تأکید بیش از حد داشــته باشــند؛ مثاًل 
پرسش و پاسخ از دروس و خواستن جواب عین متن کتاب؛

ـ بیــن بچه ها ایجاد رقابت صرف کننــد، نه رقابت صحیح و 
دوستانه که موجب رشد دانش آموز می شود؛

ـ بر جنسیت تأکید افراطی داشته باشند؛ برای مثال، »چون 

خالقیت 
در همگان 
نهاده شده 
اما نیازمند 

پرورش 
است تا به 
شکوفایی 

برسد. 
به گفتة 

اندرسون، 
در کودکان 

خالقیت 
همگانی 

است
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خانواده از 
عوامل مهمی 

است که 
می تواند 

در رشد و 
پرورش تفکر 
خالق نقش 

مثبت یا منفی 
داشته باشد

شما پسر هستی نباید عروسک بازی کنی یا دخترها ماشین بازی 
نمی کنند«؛

ـ از رفتارهای کودکان به طور مکرر انتقاد کنند: خجالت بکش 
... ! از تو بعید است ...! این چه کاریه؟

ـ انتظار رفتارهایی باالتر از حد ســن کــودکان و به عبارتی، 
رفتارهای بزرگانه تر از آنان داشته باشند؛

ـ تخیل کودکان را نادیده بگیرنــد و به تفکرات عجیب آنان 
بی توجهی کنند.

آمابیل )1983( بر این باور است که عواملی بر کم رنگ شدن 
خالقیــت اثر می گذارند؛ از جمله، تأکید بر ارزیابی )خالقیت را 

کم و ذهن را معطوف به چگونگی ارزیابی می کند(.
تأکید بر پاداش )در مواقعــی انگیزة درونی را کم می کند. به 
عقیدة او در کارهای ساده، پاداش نقش مثبت و در کارهایی که 
نیاز به بصیرت دارند،  مانع محســوب می شود( تأکید بر رقابت 
)استرس زا و نه رقابت دوستانه(، و انتخاب محدود )خالقیت در 

محیط بسته رشد نمی کند(.
اســبورن نیز معتقد است که مؤلفه هایی چون عادات پیشین 
)هرچه بیشتر رشــد می کنیم و بزرگ تر می شویم، خالقیتمان 
کمتر می شود؛ چرا که قربانی عادات می شویم(، هم رنگ جماعت 
شدن، و دلسرد شدن به خاطر عدم اعتمادبه نفس کافی از جمله 

عوامل  کشندة خالقیت است.
به طور کلی، موانع خالقیت به دو دسته تقسیم می شوند:

1. موانــع فردی: برخی عوامل فردی مانع رشــد خالقیت 
می شــوند؛ از جمله موانع روانی، فیزیولوژیکی و بیولوژیکی. از 
میــان موانع فردی، عامل روانی از بقیه مهم تر اســت و مربیان 
و والدیــن باید توجه الزم را بــدان مبذول کنند و تا حد امکان 
آن را کاهش دهنــد؛ از جمله موانع روانــی عبارت اند از: عدم 
اعتمادبه نفس، ترس از شکست، عادت، تصور منفی از خود، عدم 

انعطاف پذیری، کم رویی، عــدم تمرکز، ترس 
از تمسخر، مســئولیت ناپذیری و تعهد، تمایل 
به هم رنگی، نداشتن پشــتکار الزم، تأکید بر 

تجارب گذشته و... .

2. موانــع اجتماعی: از جملــه خانواده، 
مدرسه و جامعه.

1. خانواده از عوامل مهمی است که می تواند 
در رشــد و پرورش تفکر خالق نقش مثبت یا 

منفی داشته باشد.
2. مدرســه، مقــررات خشــک حاکــم بر 
مدرسه، روش های سنتی، مربیان غیرخالق، و 
نمره محوری، انعطاف نداشتن در فعالیت های 

آموزشی و ... .

3. گروه های اجتماعی: جامعه نیز به نوبة 
خود زمینة بروز خالقیت یا مانع آن می شــود؛ 
از جمله موانع، خرافات رایج در جامعه اســت 
که گاه بسیار خطرناک اند؛ مسائلی چون جبر، 
سرنوشت و شانس. فرد با اعتقاد به این مسائل، 
برای نیل به خودشکوفایی تالش نخواهد کرد.

نگارنده معتقد اســت که موانــع فردی در 
ســه حیطة شــناختی، عاطفی و فیزیولوژی 

)جسمانی( قرار دارند.
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1. مؤلفه های فردی

2. مؤلفه های اجتماعی
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