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 دبستان از آموزش خالقيت در سنين پيش
دكتررر منطقرري بحررش آمرروزش خالقيررت در سررطح كودكرران پرريش از 

 دبستان را با چند تذكر، شروع كرده است.

تذكر نخست، در مورد مفهوم پرريش از دبسررتان اسررت. در ادبيررات      

سررال   3-6ن  برره سررني  ، آموزش پيش از دبستان، عمدتاًخالقيت  موجود

اشرراره دارنررد، در حررالي كرره در بحررش آمرروزش خالقيررت در سررطح 

كودكرران پرريش از دبسررتان، بحررش وي، محرردود در سررنين اخيررر برراقي 

 تر كودك نيز تسري يافته است.نمانده، به سنين پايين

عرردي برره خالقيررت، در مجموعرره تذكر بعد، گريررز از نگرراه يررك بُ     

-چه برخرري از نظريرره  نا كه اگرباشد. به اين معمباحش مطرح شده مي

در گرو يك عامل،   پردازان اوليه در زمينه خالقيت، خالقيت را صرفاً

مانند ژنتيك، محيط تربيترري يررا محرريط اجتمرراعي افررراد ديررده و تبيررين 

نظري جديدتر داللررت بررر آن دارنررد كرره در هاي  اند، اما ديدگاهكرده

و از مسررايل  بيترريايل زيستي گرفته تا مسررايل ترعرصه خالقيت، از مس

انگيزشي گرفته تا عوامل محيطي، در مسأله خالقيت مؤثر و ذي سررهم 

)هرچنررد در   يك عامل بسررنده كرررد  بهتنها    هستند و در اين ميان نبايد

به ترردري    گذر زمان، از اهميت عوامل تربيتي، خانوادگي و آموزشي

 گردد(.اهميت ابعاد محيط، افزوده مي كاسته شده، بر

ات دكتر منطقي، با معرفي منابع مورد استفاده وي در مباحش تذكر     

 آموزش خالقيت به پايان رسيده است.
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اساسي مورد توجه در بحش آموزش خالقيت در سطح هاي  محور     

 ند:هست كودكان پيش از دبستان، به شرح زير

 ،حل مسأله در كودكان پيش دبستان 01

 ، لبسترسازي در جهت تربيت انساني متعاد 02

 ،خالق كودكهاي بسترسازي در جهت تداوم برخورد  03

 ،سازي در جهت عاطفي بارآمدن كودكزمينه 04

 ،انقالبي كودك -كوشش در جهت تربيت عرفاني 05

 ، پژوهشي در فرزند -بسترسازي در جهت ايجاد روحيه علمي 06

 وق يافتن فرزند به سمت كارآفريني. سازي اوليه در جهت سزمينه 07

بررا   «،حل مسأله در كودكان پرريش از دبسررتان»  وهشگر، در محورپژ     

هاي ارايه شواهد الزم، به بحش توانايي حل مسأله در كودكان، از سال

از هررايي ابتدايي عمرشان پرداخته است. به عنوان مثال، وي با بيان مثال

دارد، ايررن كودكرران بيرران مرري  حل مسأله توسط كودكان زير دو سال،

عالمتي )مانند اشاره به مادر كه مشغول مسررواك زدن هاي  شيوه  گاه با

است با نشان دادن مادر و حركت مسواك زدن به پدر كه كررودك را 

رفترراري )ماننررد كررودك   -عالمترريهاي  يررا بررا شرريوه  بغل كرده اسررت(

خردسالي كه با كشيدن آستين لباس پدر و نشان دادن جررايي خررا ، 

ببرد(، به حررل مسررايل فرارويشرران،  دارد كه او را آنجاآن مي  وي را بر

 آيند.نايل مي

با مجهز شرردن كررودك برره زبرران، وي ضررمن اسررتفاده از به تدري        

خود، از كالم نيز براي رساندن اي  هغيركالمي و زبان اشارهاي  ارتباط
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چنررد وي در برخررورد بررا اطرافيرران، از   برد، هرمقاصد خويش سود مي

ما در مواقع الزم، با خالقيررت فطررري واژگان اندكي برخوردار است، ا

مقصد و مقصود خررويش را برره  خويش، با ايجاد و ابداع واژگان الزم،

 رساند.مي ديگران

، از توانايي حل مسأله در جريان برقراري ارتباط مكتوب با ديگران     

ن توجرره داشررت. كودكرران پرريش از ديگر مواردي است كه بايررد برره آ

ي مررادر غامض، نظير نقاشرر هاي  د با سوژهدبستان، به سادگي در برخور

وگرروي دو يررا ترسرريم جريرران گفررت خوش اخالق و بچرره بررداخالقش

مندي تام و تمام عمل كرده، با كودك با يكديگر و نظاير آن، با توان

مختلف )مانند لب رو به باال و لب رو به پررايين برره هاي  استفاده از نماد

و در كنررار دهرران كررودكي يررا نشانه شادي يا عصبانيت، يا سمبل بلندگ

، برره گوش كودك ديگر به نشانه حرررف زدن اولرري و شررنيدن دومرري(

 پردازند.مي رساندن مفهوم مورد نظر خويش
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حررل مسررأله در جريرران روابررط بررين فررردي و جهرران فيزيكرري اطررراف 

كودك، از ديگر مواردي است كه دكتر منطقي در شرح توانايي حل 

 ه دارد.مسأله كودكان، به آن اشار

بسترسررازي در جهررت تربيررت انسرراني » دكتررر منطقرري در محررور     

 :زير مجموعه، به شرح زير پرداخته است 10به طرح  «،متعادل

 تغذيه عاطفيِ مناسب كودك، -

 تكريم شخصيت كودك، -

 مندي كودك، تأييد توان -

 القا و تأييد تصوير مثبت از خود كودك، -

 رشد روح آمريت در فرزند،  -

 جويي كودك،ذيرش نسبي تخالفپ -

 پرهيز از محدودسازي كودك، -

 حذف زور از روابط تربيتي، -

 وجوگر كودك،ممانعت از سركوبي روح جست -

 كاري در كودك.جلوگيري از احساس گناه -

پژوهشررگر، در آغرراز بحررش بسترسررازي در جهررت تربيررت انسرراني      

ي، و از سوي ديگر با اتكا دينهاي  متعادل، از سويي با استناد به ديدگاه

شناسي معاصر و شواهد تاريخي، از اهميررت روانهاي  پردازيبه نظريه

نخسررتين زنرردگي هاي العرراده روابررط عرراطفي مناسررب در سررالفرروق

 كند.كودك، ياد مي
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رشررد متعررادل كررودك را   اسرربابروابط عاطفي مناسررب و بهينرره،        

تني بر افررراط و تفررريط، آورد، در حالي كه روابط عاطفي مبفراهم مي

از خررود برجرراي نهرراده، كررودك را چنرران در اي هآثررار سرروي عديررد

سازد كه سايه روابط نامتعادل عرراطفي، در گسررتره خودش، درگير مي

گردد. بالطبع انساني كه با تزلزل دروني مي  پخشتمامي زندگي وي،  

توانررد بررا جرررست و جسررارت برره گاه نمرريدر خويش مواجه باشد، هيچ 

تشاف جهان بيرون، اقدام ورزد. از ايررن رو، دكتررر منطقرري در يررك اك

ضرررورت تغذيرره عرراطفي مناسررب »  بندي اجمالي از زير مجموعهجمع

مطرررح در هاي سررازد، برخرري از ديرردگاهخاطرنشرران مي «،كررودك

را ها  كنند با آموزش چند واحد خالقيت، انسانخالقيت كه تصور مي

كساني ترروان خررالق   روند و اساساًآورند، به انحراف ميخالق بار مي

عمل كردن را دارند كه در جريرران زنرردگي خررويش دچررار آسرريب و 

برره درون  يعاطفي نشده باشند تا به اين ترتيب بتوانند، با اتكاهاي  وقفه

 صدد چالش با جهان بيرون، برآيند. مندشان، درقدرت

كررا برره ديررد اين محور، با اتهاي  دكتر منطقي در ساير زير مجموعه     

نگر كلاي  هجزينگر نبوده، پديداي  هخالقيت پديد  در اساساخير كه  

است و با تماميت زندگي و وجود آدمي آميخته است، به طرح نكات 

منررد عمررل كررردن پردازد كه بستر الزم را جهررت قرردرتو دقايقي مي

 بعدي كودكان پيش دبستان، براي آنان فراهم آورد.

از نگرراه گفترره،  عات رعايت مالحظررات پرريشمؤلف در توصيف تب     

مثبتي كه كودك در جريان تربيت اخير به خود يافترره، بررا همرران نگرراه 
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 5وي از دختررر    ،كند. برره عنرروان مثررالنگرد، ياد ميجهان آينده را مي

زنررد كرره از نوشررتن كترراب در مررورد يكررري از اش مثررال ميسرراله

كند يا از پسرش ياش در آينده ياد معلمي مورد عالقههاي  شخصيت

كند كه در جريرران سرراختن يررك تراكتررور سالگي ياد مي  5در آستانه  

فرضي، در پاسخ برره پرردر كرره وسررايل مررورد نيرراز آن را از كجررا تهيرره 

ام يا از دهد كه خودم آن را ساختهاي، در تمامي موارد پاسخ ميكرده

، ساليسفت و محكم در بزرگهايي  انديشه خويش براي تهيه هواپيما

 كند.ياد مي

خالق هاي بسترسازي جهت تداوم برخورد» دكتر منطقي در محور     

كنررد كرره ضررمن ممانعررت از سررركوب از شرررايطي يرراد مي «،كررودك

خالقيت اوليه كودكان، بستر الزم را براي تداوم يافتن ايررن خالقيررت، 

زير مجموعه برره شرررح   20وي در اين محور، به طرح    آورد.فراهم مي

 ته است:زير پرداخ

 خالق كودك با جهان خارج، هاي نگاه مثبت به برخورد  -

 ،كودكپذيرش تخيالت گسترده  -

 تأييد روحيه نقاد كودك، -

 طلبي و اتكاي به نفس در كودك، پذيرش استقالل -

 طبعي كودك،تشويق شوخ -

 كودكانه با كودك،هاي پيش گرفتن برخورد  -

اه كردن كودك با ضرورت همراه شدن با كودك )به جاي همر -

 خود(،
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 ،كودكضرورت پركردن بهينه اوقات فراغت  -

 براي كودك،و خالق پذير انعطافهاي تهيه وسايل و اسباب بازي  -

گسترش تجربيات و عاليق كودك )در ارتباط با جهان طبيعت،  -

هاي  ارتباط با گذشته تاريخي كشور و تجربيات هنري و بازديد 

 علمي(، 

 متفاوت،هاي ه فضا ايجاد فرصت تجرب -

 استفاده از بازي و خنده در روند تربيت، -

 آموزش در روند ايفاي نقش، -

 گويي، استفاده از داستان -

 آموزش غيرمستقيم، -

 حل بهتر مسأله در كودك،هاي ايجاد مهارت  -

 فكري و خالق با كودك،هاي انجام بازي  -

 ،هنري )خاصه نقاشي(هاي تشويق كودك به انجام كار  -

 ابتكاري، هاي  تشويق كودك به انجام كار  -

 كودك.هاي تالش در جهت شكوفاسازي استعداد  -
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كرره در محررور بسترسررازي جهررت تررداوم هررايي در زيررر مجموعرره

انررد، تررالش شررده خالق كودك مورد توجه قرررار گرفتررههاي  برخورد

فضاي كودكانه ذهني كودك، در وي حفظ   در مرتبه نخستاست تا  

در خالق وي، تأييررد و تشررويق شررود، هاي  برخورد  در مرتبه بعدشود،  

شخصيتي كه با شخصيت خالق مالزمه دارند، هاي  ويژگي  مرتبه آخر

در كودك تثبيت شود و به همين ترتيب، با ارايه مسايل مختلف براي 

حررل بهتررر مسررايل، هرراي  آموزش روش  حل كردن به كودك و احياناً

 ردن كودكان، فراهم آيد.تر عمل كبستر الزم جهت خالق

اند كه افراد خررالق، پردازان خالقيت، تأكيد كردهبسياري از نظريه     

كنند، از اين رو برررخالف گونگي خود را حفظ ميقسمتي از كودك

ستند با نفي و جريان عامي كه در جامعه وجود داشته، اوليا در تالش ه

ت جهرران تررر برره سررم، وي را هرچرره سررريعانكار بچگي كودك خررود

پرريش گرررفتن » سال سوق دهند، دكتر منطقي پيشنهادبزرگهاي  انسان

« ضرورت همراه شدن با كودك»  و«  كودكانه با كودكهاي  برخورد

 دهد.را براي اوليا، مورد تأكيد قرار مي
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گررويي خالق كودك، مانند تأييد و تشررويق قصررههاي  تشويق برخورد

گررويي زده دامنش، دست به قصررهبه گربه    يدختر خردسالي كه با اتكا

 ه نهاده است.است، مورد بعدي است كه مؤلف برآن صّح

نقررش در تررداوم يررافتن دكتررر منطقرري در ادامرره بحررش عوامررل ذي     

شخصرريتي كرره بررا هرراي  خالق كودكرران، تشررويق ويژگيهاي  برخورد

شخصيت خالق مالزمه دارند را مورد تأكيد قرررار داده اسررت. از ايررن 

پررذير بررراي انعطررافهرراي باحثي مانند: تهيرره اسررباب بازيرو به طرح م

-كودك يا تشويق وي به ايفاي نقش )كه به نوعي، كودك را وامرري

دارد، از منظر ديگررري برره جهرران هسررتي بنگرررد(، گسررترش تجربيررات 

متفاوت و كسررب تجررارب خررالق، هاي كودك از طريق تجربه محيط

فكررري و هرراي  دامن زدن به تخرريالت كررودك بررا پرريش گرررفتن بازي

طبعرري و نقرراد كررودك، تأييررد تخيلي با كودك، تشويق روحيه شرروخ

طلبي كودك كرره برره وي جرررست برره چررالش كشرريدن روحيه استقالل

اخيررر هاي  بخشد، پرداخته اسررت. اقرردامجهان بيرون را ميهاي  رخداد

طبعي، پذيري تفكر، تخيالت گسترده، شوخنظير انعطافهايي  ويژگي

نند آن را در روحيات كودك، بيش از پيش، تثبيت طلبي و مااستقالل

 كنند.مي
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تررر در سرانجام مؤلف، به مقوله ارايه حررل مسررايل از سرراده تررا پيچيررده

مطلوب طبع كودكرران، نظيررر نقاشرري، بررا ديررده پررذيرش و هاي  پوشش

 تأييد، نگريسته است.
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ن چهارمين محور مورد بحش در آموزش خالقيررت در سررطح كودكررا

. در « اسررتبسترسازي جهت عاطفي بار آمدن كررودك»  پيش دبستان،

 و« نقررش عواطررف در خالقيررت» ذيررل ايررن عنرروان، دو محررور فرعرري

 اند.مورد توجه قرار گرفته «،چگونگي تحقق تربيت عاطفي كودك»

با اشاره به سير   «،نقش عواطف در خالقيت»  دكتر منطقي در بحش     

-سررازد، نظريررهقيررت، خاطرنشرران ميخالهرراي پردازيترراريخي نظريرره

هرراي اوليه خالقيت كه بررا گيلفررورد شررروع شررده، بررا كارهاي  پردازي

در چررارچوب عوامررل  تورنس ادامه يافته اسررت، خالقيررت را منحصررراً
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كردند. امررا در ادامرره، آمررابلي از انگيررزه، برره عنرروان شناختي، تبيين مي

القيررت مشرراهده خهرراي پردازيكرره در جريرران نظريررهاي  هحلقه مفقود

شررناختي سررابق، برره نظريررات هاي  شود، ياد كرد. از ايررن رو نظريررهمي

-و از آن پررس، بسررياري از نظريرره    شناختي و غيرشناختي ارتقا يافتند،

پردازان، همسان با ابعاد شناختي به ابعاد غيرشناختي و عاطفي مؤثر در 

 افراد، توجه نشان دادند.هاي بروز خالقيت

چگررونگي تحقررق تربيررت عرراطفي » دامرره، در بحررشمؤلررف در ا     

وااليش يافترره هاي به طرح مواردي مانند: مطرح كردن الگو  «،كودك

الزم براي عاطفرره ورزيرردن فرزنررد برره هاي  براي فرزند، ايجاد موقعيت

و خاصه ايجاد شرايط عيني بررراي عاطفرره ورزيرردن فرزنررد برره ها  انسان

در مرروارد اخيررر، بررا ارايرره   زمان با بحررشحيوانات، پرداخته است و هم

 الزم، به تبيين چگونگي تحقق اين امر، پرداخته است.هاي شاهد مثال
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عنرروان   «،انقالبرري كررودك  -تربيت عرفاني»  اوليه در جهتهاي  تمهيد

بعدي است كه در آموزش خالقيت در سطح كودكان پرريش دبسررتان، 

 مطرح گرديده است.

جزينگررر و هرراي  بازگشت برره رويكرددكتر منطقي در اين بحش با       

نگر موجود در خالقيت، براين امر تأكيد ورزيده اسررت كرره نبايررد كل

جزئي ديد، بلكه اي  هخالقيت را مانند دانستن يك زبان خارجي، مسأل

خالقيت با تمامي ابعاد وجودي )و حترري اجتمرراعي( آدمرري، سررروكار 

 دارد.

گررر بررا مقولرره خالقيررت جزيناي همزلو در نقد كسرراني كرره برره گونرر      

كنند، با عناويني مانند محققان يررك علررت، يررك معلررول، برخورد مي

پاسخ، متفكران علت و معلررولي، متفكررران ويررژه و   -متفكران محرك

 سازد:نظاير آن ياد كرده، خاطرنشان مي

احساس مررن ايررن اسررت كرره مفهرروم خالقيررت و مفهرروم سررالمت، »     

رسررند و برره هررم نزديررك و ميخودشكوفايي و كمال انسرراني برره هررم  

 .معلوم كرد كه مفهوم واحدي دارند«  شوند و شايد بتوانتر مينزديك

گردد، مطالعات انجام شده درباره افررراد مؤلف در ادامه يادآور مي     

خالق، حكايت از آن دارند كه انگيزه افراد مزبور پس از رسرريدن برره 

گيرد. از همررين رو امكانات رفاهي مورد نظرشان، به شدت كاستي مي

پردازاني مانند اسبورن، براي تنوير افكار، رو آوردن به معنويررت نظريه

 اند.را پيشنهاد كرده
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هاي بنابراين، با توجه به مقدماتي كه از آن ياد شد، طرررح ديرردگاه     

در ديني تحجر ستيز،  هاي  انقالبي و به عبارت ديگر، ديدگاه  -عرفاني

ايررن مسررأله هسررتند كرره انگيررزه افررراد بررا متضمن  درجه نخست اهميت  

در درجه بعدي رسيدن به امكانات مادي، به سرعت فروكش نكنند و  

محرردود مررادي، بررا طرررح هاي  ديدگاه الهي، برخالف ديرردگاهاهميت  

در تفكر افراد پديد آورده، اي  هالعادپذيري فوقمبداي و معاد، انعطاف

بخشد، تغييررر آنچرره اد ميبا نگرش انقالبي و عدالت گستري كه به افر

نمايررد. از ايررن رو را كه هست، به آنچه را كرره بايررد باشررد، الزامرري مي

پررذير شررده، بيني الهي، بيش از پيش انعطافتفكر فرد خالق در جهان

 پوياتر از ديگران، عمل خواهد كرد.

دكتر منطقي در ادامه اين بحش، برره چگررونگي بسترسررازي جهررت      

 پرداخته است. بي كودكان پيش دبستانيانقال -انيتربيت عرف

 ششمين محور مطرررح شررده در بحررش دكتررر منطقرري، معطرروف برره     

« كررودكپژوهشرري در    -بسترسازي در جهررت ايجرراد روحيرره علمرري»

 صدد ايجاد بستر اوليه الزم، در جهت هررر  باشد. محور اخير كه درمي

 ، حاوي يازده زير مجموعه، بههستتر عمل كردن كودك  چه خالق

 شرح زير است:

 توجه به ويژگي كنجكاوي عميق كودك، -

 ريزي، آموزش نظم و برنامه -

 تالش در جهت تربيت منطقي فرزند،  -

 گر دقيق در طبيعت، تربيت كودك به مثابه يك مشاهده -
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 كودك، اي همشاهدهاي توجه به يادگيري  -

 پژوهشي كودك، هاي مقدماتي براي بازي هاي تهيه ابزار  -

 كودك،هاي ق دست ساخته تشوي -

 تخيلي با كودك، -علميهاي انجام بازي  -

 ، كودكعلمي هاي بسترسازي براي آزمايش  -

 پردازي كودك،اوليه در جهت فرضيههاي تمهيد زمينه  -

ارايه مسايل جديد براي حل شدن توسط كودك )حل مسأله در   -

 جريان نقاشي(.

هاي كودك از آغرراز سررالپژوهشي در    -براي ايجاد روحيه علمي     

زندگي، ضرورت دارد تا ضمن توجه به كنجكرراوي عميررق كررودك، 

سرراده و هرراي پردازيايررن كنجكرراوي را برره سررمت و سرروي فرضرريه

كررودك برره   طبع، در اين ميرران تربيررتاوليه سوق داد. بالهاي  آزمايش

ريررزي گر دقيقي باشد يا تشويق وي به نظم و برنامهشكلي كه مشاهده

عمررل كررردن، از ديگررر لرروازم تربيررت فرزنررد برره مثابرره يررك و منطقي  

 گر كوچك، خواهد بود.پژوهش

كررودك و تهيرره و در اختيررار نهررادن هاي تشررويق دسررت سرراخته     

پژوهشي كررودك، مرروارد ديگررري هاي  مقدماتي براي بازيهاي  ابزار

 گيرند.هستند كه در همين رابطه مورد تأكيد قرار مي

عميررق كودكرران، از هرراي وصرريف كنجكاويدكتررر منطقرري در ت     

وقترري بررراي اولررين بررار راه   برره فرررضگويررد كرره  كودكاني سررخن مي

-پارك شده برادر بررزرگهاي به سراغ اسباب بازي  افتند، مستقيماًمي
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روند و با وجود آن كه سر كودك به گوشرره و ترشان در زير ميز، مي

و هررا جاد شده، تنشود، بدون توجه به درد ايكنار ميز خورده، سرخ مي

هررا معطرروف برره وسررايل عجيررب و غريبرري اسررت كرره آن  توجهشها  تن

 ند.بيفراروي خود مي

آور كودكرران، براي استفاده بهينرره از كنجكرراوي عميررق و شررگفت     

سرراده و انجررام هرراي پردازيسوق دادن اين كنجكاوي به سمت فرضيه

ان مبررادرت اوليه، اقدام مناسبي اسررت كرره اوليررا بايررد برردهاي  آزمايش

 ورزند.

ط خود كودكرران مورد نظر، توس  سادههاي  پردازيبرخي از فرضيه     

-كودك با بيان تصور خويش اظهار مي  شوند، به عنوان مثالارايه مي

دارد: با كاشتن پوست شوكوالت يا يك چاغاله، درخت شرروكوالت 

ز در خواهد آمد، يا كودك با ديدن بستني كرره اها  يا چاغاله براي آن

شررود، از ميررزان گرمرري فريزر خارج شده و از آن بخاري متصرراعد مي

هايي توانند در برابر پرسررشپرسد. اما در فراز ديگري، اوليا ميآن مي

هاي پردازيكند، وي را به سمت فرضيهكه به ذهن كودك خطور مي

 ساده، سوق دهند.

ناسررب اوليرره كررودك، عرصرره مهرراي بسترسررازي جهررت آزمايش     

ن توجرره خاصرري نشرران بدهنررد. انجررام ي است كه اوليا بايد برره آديگر

سرراده فيزيكرري و شرريميايي ماننررد آب كررردن برررف، هرراي آزمايش

سرروزاندن صررابون، الكررل جامررد، چسررب مررايع و نظرراير آن، انجررام 

كه كودك يافته اي  هداري از شفيرساده زيستي نظير نگههاي  آزمايش
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ابريشم، قورباغه و ماننررد آن است، مطالعه روند تحوالت زندگي كرم  

يا بررسي گياه گل قهر يا چگونگي رشد و به ثمر رسيدن يك تخمرره 

تواننررد برره گردان، از جمله مواردي هسررتند كرره كودكرران را ميآفتاب

بررالطبع تهيرره و در اختيررار نهررادن  خود كننررد.  ميزان زيادي، معطوف به

ميكروسكوپ، بين،  مقدماتي در دسترس كودك )مانند: ذرههاي  ابزار

چكش، اره، سوهان و نظاير آن(، از سويي و تشويق كودك برره تهيرره 

مورد نيازش از سوي ديگر، اقرردام مفيررد و مناسررب ديگررري هاي  ابزار

 اخير اوليا، واقع خواهد شد.هاي است كه مكمل اقدام

متعرردد ديگررري، بيرران هرراي  دكتر منطقي در ادامه، طي شرراهد مثال     

ترروان بررا تشررويق كررودك برره ايررن كرره بسرران مي گونررهه  دارد كه چمي

پژوهشرري هرراي نظم را در رفتاربه تدري   گر دقيقي عمل كند،مشاهده

 منطقي عمل كند، ياد كرده است.اي هخويش بنيان نهد و به شيو
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سرررانجام در آخرررين محررور مررورد اشرراره در آمرروزش خالقيررت در 

ه جهررت سرروق يررافتن بسترسازي اوليرر » پيش از دبستان، محورهاي  سال

 مورد توجه واقع شده است. «،به سمت كارآفريني كودك

دكتر منطقرري در توصرريف داليررل طرررح چنررين بحثرري، خاطرنشرران      

عينرري و عملرري هاي  سازد كه تربيت خالق فرزندان، بايد به عرصررهمي

زندگي آنان پيونررد بخررورد و بهترررين عرصرره ممكررن در ايررن ارتبرراط، 

اوليرره هاي ارآفرين واقع شدن فرزندان، از سررالتشويق كارآفريني و ك

 عمرشان است.

هرراي طرررح الگو» مؤلف در اين قسمت بررا طرررح دو زيررر مجموعرره     

اقتصررادي كوچررك هاي تشررويق اقرردام» و« كررارآفرين بررراي كررودك

صدد معرفي بستر اوليه كارآفريني براي فرزنرردان، برآمررده   در  «،فرزند

 است.

ين در جريرران قصرره و داسررتان، يررا طرررح كررارآفرهرراي طرررح الگو     

كارآفريني كه كررودك در ميرران اطرافيرران خررويش آنرران را هاي  الگو

كند و مشاهده ويژگي افراد كارآفرين كه گاه از هيچ همه مالحظه مي

آفرينند، به شكل نظري كودك را با مقوله كارآفريني آشنا چيز را مي

-سوي ديگر اوليررا مرري  سازد، ازترغيب ميكرده، وي را نسبت بدان،  

اقتصادي كوچك فرزندشان، نظير پرداخت هاي  توانند با تشويق اقدام

رود كه از وظايف وي به شمار نميهايي  مزد به وي در برابر انجام كار

در سررطح توسط كودك  يا تشويق خريد و فروش مواردي مانند تمبر  

تيررب، ،  اقدام مفيدي در اين جهت انجام دهند. برره همررين تردوستانش
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هاي برخي از اوليا ممكن است براي تهيه كارت پستالي كه به مناسبت

ان هستند، تهيه آن را به فرزند مختلف، درپي ارسال آن براي اطرافيانش

سفارش داده، به تناسب زحمت، ابتكار و ظرافترري كرره در آن برره   خود

كار رفته است، روي كارت پستال تهيه شده قيمت گذاشررته، آن را از 

هرراي رند. مواردي نظير آنچرره از آن يرراد شررد، از مصرراديق كاروي بخ 

تواند به عنوان اولين آيد كه ميكوچك اقتصادي فرزندان به شمار مي

بعدي زندگي كودك، از رشد هاي تجارب وي در اين زمينه، در سال

 تري برخوردار گردند.بيش

به اين ترتيب، بحررش آمرروزش خالقيررت در سررطح كودكرران پرريش      

 150ياد شد و نمايش برريش از ها  كه از آنهايي  تان، با طرح محوردبس

خالق كودكان پيش دبستان كه در جريرران بحررش، هاي  تصوير از كار

انررد، خاتمرره يافترره، ادامرره آن در مورد استناد دكتر منطقرري قرررار گرفته

)و نوجوانرران و جوانرران مقرراطع اول و دوم  سررطح كودكرران دبسررتاني

 ه خواهد شد.گرفتپي  ،دبيرستان(
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شماره   با  حاضر  آموزشي  تأييد    31/1/1389مورخه    2678بسته  به 
هاي آموزشي آموزش  ريزي درسي و نوآوريمؤسسه پژوهشي برنامه
 و پرورش رسيده است. 

 
دکتر حسن قاسم زاده، پدر خالقيت ايران در مورد  نظر 

 بسته آموزشي آموزش خالقيت: 
ی ی جامع پرورش خالقيت دکتر منطقي کهه در بهر ريرنهدهامهبرن

سطوح پيش از دبستان، دبستان، راهنمايي و دبيرستان اسهت، بهدون 

عظيم و ماندني است. اين برنامه حاصل ساليان متمادی ترديد کاری  

تجربه در پرورش خالقيت کودکان، نوجوانان و جوانان در سطوح 

وزش خالقيهت توسها اينهان مختلف تحصيلي و نيز پهووهش و آمه

 است. 

زمهان بهه اهميت کار دکتر منطقي از جمله در آن است که ههم     

ههای عهای ي کهود  و پرورش خالقيت و نيهز بهه پهرورش جن هه

نوجوان توجه نموده است. دکتر منطقي عالوه بر آموزش و پرورش 

ی کثيههری از اراريههران در مههدار، کنههور، دارای خالقيههتع عههده

های عهای ي زمان خالقيت و جن هبسيار مهم ه پرورش همای  تجربه

. بها هسهته نيهز  ارزندان خود از تولد تها سهطوح بهاآی آموزشهي

تر پدر و مادری ه شايد درحال حاضر توان ر ت که کمایمينان مي

 هيچ پدر و مادری ه چنين موردی را تجربه کرده باشد.

ارزندان خهود بهرای   برای آن که والدين قادر به آماده کردن      

ههای پرورش خالقيت باشند، حداقل پيش نياز آن است که به شيوه

علمي تربيت ارزندان خود آراهي داشته و تربيت ارزندان از بهدو 

ها را به عهده دارند. را به بهترين نحهو تولد تا زماني که هدايت آن

-هممکن انجام دهند. اين امر نه تنها در پرورش خالقيت که در کلي

ی حاضهر  بهه ی جوانب زندري شخص، نقني کليدی دارد. برنامهه
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