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فهرست اجمالي :
 01حل مسأله در كودكان پيش دبستان
 02بسترسازي در جهت تربيت انساني متعادل
 03بسترسازي در جهت تداوم برخوردهاي خالق كودك
 04زمينهسازي در جهت عاطفي بارآمدن كودك
 05كوشش در جهت تربيت عرفاني -انقالبي كودك
 06بسترسازي در جهت ايجاد روحيه علمي -پژوهشي در فرزند
 07زمينهسازي اوليه در جهت سوق يافتن فرزند به سمت كارآفريني
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فهرست تفصيلي :

 01حل مسأله در كودكان پيش از دبستان
 0101حل مسأله در جريان برقراري ارتباط غيركالمي با ديگران
 0102حل مسأله در جريان برقراري ارتباط كالمي با ديگران
 0103حل مسأله در جريان برقراري ارتباط مكتوب با ديگران
 0104حل مسأله در جريان روابط بين فردي
 0105حل مسأله در جهان فيزيكي اطراف كودك
 010501حل مسأله به شكل معمول
010502حل مسأله با استفاده از يك حدواسط
 010503حل مسأله با استفاده از تجربيات پيشين

 02بسترسازي در جهت تربيت انساني متعادل
 0201تغذيه عاطفيِ مناسب كودك
 0202تكريم شخصيت كودك
 020101نگاه آموزههاي ديني به تكريم شخصيت كودك
 020102نگاه جامعه معاصر به كودك
 020103چگونگي تحقق تكريم شخصيت كودك در محيط
خانه
 020104تبعات اوليه و نهايي تكريم شخصيت كودك
 0203تأييد توانمندي كودك
 0204القا و تأييد تصوير مثبت از خود كودك
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 020401ايجاد شرايط عيني براي عملكرد مثبت كودك
 020402تبعات تأييد تصوير مثبت از خود كودك
 0205رشد روح آمريت در فرزند
 0206پذيرش نسبي تخالف جويي كودك
 0207پرهيز از محدود سازي كودك
 020701داليل اوليا در محدود ساختن فرزند
 020702آگاه سازي كودك از خطرات احتمالي اقدامهاي
وي
 020703تبعات اوليه و نهايي عدم محدودسازي كودك
 0208حذف زور از روابط تربيتي
 020801ترجيح اوليا و نظامهاي رسمي به داشتن فرزند و
شهروند سر به راه و كليشهاي
 020802ضرورت اعطاي آزادي معقول به كودك
 020803وقوع تعارض و روشهاي حل آن
 0209ممانعت از سركوبي روح جستوجوگر كودك
 02010جلوگيري از احساس گناه كاري در كودك

 03بسترسازي جهت تداوم برخوردهاي خالق
كودك
 0301نگاه مثبت به برخوردهاي خالق كودك با جهان خارج
 030101برخورد خالق در روابط ارتباطي
 030102برخورد خالق در ارتباط با جهان اطراف
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 030103برخورد خالق اوليا با كودك
 0302پذيرش تخيالت گسترده فرزند
 030201تخيالت گسترده كودك
 030202سطوح تعامل با تخيالت كودك
 0303تأييد روحيه نقاد كودك
 0304پذيرش استقاللطلبي و اتكاي به نفس در كودك
 030401بروز استقاللطلبي و اتكاي به نفس در كودك
 030402اثرات مثبت پذيرش و همراهي اوليا در استقاللطلبي
كودك
 0305تشويق شوخ طبعي كودك
 0306پيش گرفتن برخوردهاي كودكانه با كودك
 0307ضرورت همراه شدن با كودك (به جاي همراه كردن
كودك با خود)
 0308ضرورت پركردن بهينه اوقات فراغت فرزند
 0309تهيه وسايل و اسباب بازيهاي انعطاف پذير براي كودك
 03010گسترش تجربيات و عاليق كودك
 0301001ارتباط با طبيعت
 0301002ارتباط با حيوانات
 0301003تجربيات و بازديدهاي علمي
 0301004انجام كارهاي هنري
 0301005گردآوري مجموعههاي مختلف
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 0301006ارتباط با گذشته تاريخي كشور
 03011ايجاد فرصت تجربه فضاهاي متفاوت
 03012استفاده از بازي و خنده در روند تربيت
 03013آموزش در روند ايفاي نقش
 03014استفاده از داستانگويي
 03015آموزش غيرمستقيم
 03016ايجاد مهارتهاي حل بهتر مسأله در كودك
 03017انجام بازيهاي فكري و خالق با كودك
 0301701انجام بازيهاي فكري
 0301702انجام بازيهاي تخيلي
 0301703انجام بازيهاي خالق
 0301704تشويق تهيه كاردستيهاي خالق
 03018تشويق كودك به انجام كارهاي هنري (خاصه نقاشي)
 03019تشويق كودك به انجام كارهاي ابتكاري
 03020تالش در جهت شكوفاسازي استعدادهاي كودك

 04بسترسازي جهت عاطفي بارآمدن كودك
 0401نقش عواطف در خالقيت
 0402چگونگي تحقق تربيت عاطفي كودك

 05بسترسازي اوليه جهت تربيت عرفاني -انقالبي
كودك
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 0501تربيت عرفاني -انقالبي
 0502القائات ارزشي اوليا به كودك

 06بسترسازي در جهت ايجاد روحيه علمي -پژوهشي
در فرزند
 0601توجه به ويژگي كنجكاوي عميق كودك
 0602آموزش نظم و برنامهريزي
 0603تالش در جهت تربيت منطقي فرزند
 0604تربيت كودك به مثابه يك مشاهدهگر دقيق در طبيعت
 0605توجه به يادگيريهاي مشاهدهاي كودك
 0606تهيه ابزارهاي مقدماتي براي بازيهاي پژوهشي كودك
 0607تشويق دست ساختههاي كودك
 0608انجام بازيهاي علمي -تخيلي با كودك
 0609بسترسازي براي آزمايشهاي علمي فرزند
 06010تمهيد زمينه هاي اوليه در جهت فرضيهپردازي كودك
 06011ارايه مسايل جديد براي حل شدن توسط كودك (حل
مسأله در جريان نقاشي)

 07بسترسازي اوليه جهت سوق يافتن فرزند به سمت
كارآفريني
 0701تشويق اقدامهاي اقتصادي كوچك فرزند
 0702طرح الگوهاي كارآفرين براي كودك
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آموزش خالقيت در سنين پيش از دبستان
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
موجود خالقيت ،آموزش پيش از دبستان ،عمدتاً برره سررنين  3-6سررال
اشرراره دارنررد ،در حررالي كرره در بحررش آمرروزش خالقيررت در سررطح
كودكرران پرريش از دبسررتان ،بحررش وي ،محرردود در سررنين اخيررر برراقي
نمانده ،به سنين پايينتر كودك نيز تسري يافته است.
تذكر بعد ،گريررز از نگرراه يررك بُعرردي برره خالقيررت ،در مجموعرره
مباحش مطرح شده ميباشد .به اين معنا كه اگر چه برخرري از نظريرره-
پردازان اوليه در زمينه خالقيت ،خالقيت را صرفاً در گرو يك عامل،
مانند ژنتيك ،محيط تربيترري يررا محرريط اجتمرراعي افررراد ديررده و تبيررين
كردهاند ،اما ديدگاههاي نظري جديدتر داللررت بررر آن دارنررد كرره در
عرصه خالقيت ،از مسايل زيستي گرفته تا مسررايل تربيترري و از مسررايل
انگيزشي گرفته تا عوامل محيطي ،در مسأله خالقيت مؤثر و ذي سررهم
هستند و در اين ميان نبايد تنها به يك عامل بسررنده كرررد (هرچنررد در
گذر زمان ،از اهميت عوامل تربيتي ،خانوادگي و آموزشي به ترردري
كاسته شده ،بر اهميت ابعاد محيط ،افزوده ميگردد).
تذكرات دكتر منطقي ،با معرفي منابع مورد استفاده وي در مباحش
آموزش خالقيت به پايان رسيده است.
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محورهاي اساسي مورد توجه در بحش آموزش خالقيت در سطح
كودكان پيش از دبستان ،به شرح زير هستند:
 01حل مسأله در كودكان پيش دبستان،
 02بسترسازي در جهت تربيت انساني متعادل،
 03بسترسازي در جهت تداوم برخوردهاي خالق كودك،
 04زمينهسازي در جهت عاطفي بارآمدن كودك،
 05كوشش در جهت تربيت عرفاني -انقالبي كودك،
 06بسترسازي در جهت ايجاد روحيه علمي -پژوهشي در فرزند،
 07زمينهسازي اوليه در جهت سوق يافتن فرزند به سمت كارآفريني.
پژوهشگر ،در محور «حل مسأله در كودكان پرريش از دبسررتان» ،بررا
ارايه شواهد الزم ،به بحش توانايي حل مسأله در كودكان ،از سالهاي
ابتدايي عمرشان پرداخته است .به عنوان مثال ،وي با بيان مثالهررايي از
حل مسأله توسط كودكان زير دو سال ،بيرران مرريدارد ،ايررن كودكرران
گاه با شيوههاي عالمتي (مانند اشاره به مادر كه مشغول مسررواك زدن
است با نشان دادن مادر و حركت مسواك زدن به پدر كه كررودك را
بغل كرده اسررت) يررا بررا شرريوههاي عالمترري -رفترراري (ماننررد كررودك
خردسالي كه با كشيدن آستين لباس پدر و نشان دادن جررايي خررا ،
وي را بر آن ميدارد كه او را آنجا ببرد) ،به حررل مسررايل فرارويشرران،
نايل ميآيند.
به تدري با مجهز شرردن كررودك برره زبرران ،وي ضررمن اسررتفاده از
ارتباطهاي غيركالمي و زبان اشارهاي خود ،از كالم نيز براي رساندن
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مقاصد خويش سود ميبرد ،هر چنررد وي در برخررورد بررا اطرافيرران ،از
واژگان اندكي برخوردار است ،اما در مواقع الزم ،با خالقيررت فطررري
خويش ،با ايجاد و ابداع واژگان الزم ،مقصد و مقصود خررويش را برره
ديگران ميرساند.
توانايي حل مسأله در جريان برقراري ارتباط مكتوب با ديگران ،از
ديگر مواردي است كه بايررد برره آن توجرره داشررت .كودكرران پرريش از
دبستان ،به سادگي در برخورد با سوژههاي غامض ،نظير نقاشري مررادر
خوش اخالق و بچرره بررداخالقش يررا ترسرريم جريرران گفررتوگرروي دو
كودك با يكديگر و نظاير آن ،با توانمندي تام و تمام عمل كرده ،با
استفاده از نمادهاي مختلف (مانند لب رو به باال و لب رو به پررايين برره
نشانه شادي يا عصبانيت ،يا سمبل بلندگو در كنررار دهرران كررودكي يررا
گوش كودك ديگر به نشانه حرررف زدن اولرري و شررنيدن دومرري) ،برره
رساندن مفهوم مورد نظر خويش ميپردازند.
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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
مسأله كودكان ،به آن اشاره دارد.
دكتررر منطقرري در محررور «بسترسررازي در جهررت تربيررت انسرراني
متعادل» ،به طرح  10زير مجموعه ،به شرح زير پرداخته است:
 تغذيه عاطفيِ مناسب كودك، تكريم شخصيت كودك، تأييد توانمندي كودك، القا و تأييد تصوير مثبت از خود كودك، رشد روح آمريت در فرزند، پذيرش نسبي تخالفجويي كودك، پرهيز از محدودسازي كودك، حذف زور از روابط تربيتي، ممانعت از سركوبي روح جستوجوگر كودك، جلوگيري از احساس گناهكاري در كودك.پژوهشررگر ،در آغرراز بحررش بسترسررازي در جهررت تربيررت انسرراني
متعادل ،از سويي با استناد به ديدگاههاي ديني ،و از سوي ديگر با اتكا
به نظريهپردازيهاي روانشناسي معاصر و شواهد تاريخي ،از اهميررت
فرروقالعرراده روابررط عرراطفي مناسررب در سررالهاي نخسررتين زنرردگي
كودك ،ياد ميكند.
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روابط عاطفي مناسررب و بهينرره ،اسررباب رشررد متعررادل كررودك را
فراهم ميآورد ،در حالي كه روابط عاطفي مبتني بر افررراط و تفررريط،
آثررار سرروي عديرردهاي از خررود برجرراي نهرراده ،كررودك را چنرران در
خودش ،درگير ميسازد كه سايه روابط نامتعادل عرراطفي ،در گسررتره
تمامي زندگي وي ،پخش ميگردد .بالطبع انساني كه با تزلزل دروني
در خويش مواجه باشد ،هيچگاه نمرريتوانررد بررا جرررست و جسررارت برره
اكتشاف جهان بيرون ،اقدام ورزد .از ايررن رو ،دكتررر منطقرري در يررك
جمعبندي اجمالي از زير مجموعه «ضرررورت تغذيرره عرراطفي مناسررب
كررودك» ،خاطرنشرران ميسررازد ،برخرري از ديرردگاههاي مطرررح در
خالقيت كه تصور ميكنند با آموزش چند واحد خالقيت ،انسانها را
خالق بار ميآورند ،به انحراف ميروند و اساساً كساني ترروان خررالق
عمل كردن را دارند كه در جريرران زنرردگي خررويش دچررار آسرريب و
وقفههاي عاطفي نشده باشند تا به اين ترتيب بتوانند ،با اتكاي برره درون
قدرتمندشان ،در صدد چالش با جهان بيرون ،برآيند.
دكتر منطقي در ساير زير مجموعههاي اين محور ،با اتكررا برره ديررد
اخير كه در اساس خالقيت پديدهاي جزينگر نبوده ،پديدهاي كلنگر
است و با تماميت زندگي و وجود آدمي آميخته است ،به طرح نكات
و دقايقي ميپردازد كه بستر الزم را جهررت قرردرتمنررد عمررل كررردن
بعدي كودكان پيش دبستان ،براي آنان فراهم آورد.
مؤلف در توصيف تبعات رعايت مالحظررات پرريشگفترره ،از نگرراه
مثبتي كه كودك در جريان تربيت اخير به خود يافترره ،بررا همرران نگرراه
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جهان آينده را مينگرد ،ياد ميكند .برره عنرروان مثررال ،وي از دختررر 5
سررالهاش مثررال ميزنررد كرره از نوشررتن كترراب در مررورد يكررري از
شخصيتهاي علمي مورد عالقهاش در آينده ياد ميكند يا از پسرش
در آستانه  5سالگي ياد ميكند كه در جريرران سرراختن يررك تراكتررور
فرضي ،در پاسخ برره پرردر كرره وسررايل مررورد نيرراز آن را از كجررا تهيرره
كردهاي ،در تمامي موارد پاسخ ميدهد كه خودم آن را ساختهام يا از
انديشه خويش براي تهيه هواپيماهايي سفت و محكم در بزرگسالي،
ياد ميكند.
دكتر منطقي در محور «بسترسازي جهت تداوم برخوردهاي خالق
كررودك» ،از شرررايطي يرراد ميكنررد كرره ضررمن ممانعررت از سررركوب
خالقيت اوليه كودكان ،بستر الزم را براي تداوم يافتن ايررن خالقيررت،
فراهم ميآورد .وي در اين محور ،به طرح  20زير مجموعه برره شرررح
زير پرداخته است:
 نگاه مثبت به برخوردهاي خالق كودك با جهان خارج، پذيرش تخيالت گسترده كودك، تأييد روحيه نقاد كودك، پذيرش استقاللطلبي و اتكاي به نفس در كودك، تشويق شوخطبعي كودك، پيش گرفتن برخوردهاي كودكانه با كودك، ضرورت همراه شدن با كودك (به جاي همراه كردن كودك باخود)،
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 ضرورت پركردن بهينه اوقات فراغت كودك، تهيه وسايل و اسباب بازيهاي انعطافپذير و خالق براي كودك، گسترش تجربيات و عاليق كودك (در ارتباط با جهان طبيعت،ارتباط با گذشته تاريخي كشور و تجربيات هنري و بازديدهاي
علمي)،
 ايجاد فرصت تجربه فضاهاي متفاوت، استفاده از بازي و خنده در روند تربيت، آموزش در روند ايفاي نقش، استفاده از داستانگويي، آموزش غيرمستقيم، ايجاد مهارتهاي حل بهتر مسأله در كودك، انجام بازيهاي فكري و خالق با كودك، تشويق كودك به انجام كارهاي هنري (خاصه نقاشي)، تشويق كودك به انجام كارهاي ابتكاري، -تالش در جهت شكوفاسازي استعدادهاي كودك.
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در زيررر مجموعررههررايي كرره در محررور بسترسررازي جهررت تررداوم
برخوردهاي خالق كودك مورد توجه قرررار گرفتررهانررد ،تررالش شررده
است تا در مرتبه نخست فضاي كودكانه ذهني كودك ،در وي حفظ
شود ،در مرتبه بعد برخوردهاي خالق وي ،تأييررد و تشررويق شررود ،در
مرتبه آخر ويژگيهاي شخصيتي كه با شخصيت خالق مالزمه دارند،
در كودك تثبيت شود و به همين ترتيب ،با ارايه مسايل مختلف براي
حل كردن به كودك و احياناً آموزش روشهرراي حررل بهتررر مسررايل،
بستر الزم جهت خالقتر عمل كردن كودكان ،فراهم آيد.
بسياري از نظريهپردازان خالقيت ،تأكيد كردهاند كه افراد خررالق،
قسمتي از كودكگونگي خود را حفظ ميكنند ،از اين رو برررخالف
جريان عامي كه در جامعه وجود داشته ،اوليا در تالش هستند با نفي و
انكار بچگي كودك خررود ،وي را هرچرره سررريعتررر برره سررمت جهرران
انسانهاي بزرگسال سوق دهند ،دكتر منطقي پيشنهاد «پرريش گرررفتن
برخوردهاي كودكانه با كودك» و «ضرورت همراه شدن با كودك»
را براي اوليا ،مورد تأكيد قرار ميدهد.
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تشويق برخوردهاي خالق كودك ،مانند تأييد و تشررويق قصررهگررويي
دختر خردسالي كه با اتكاي به گربه دامنش ،دست به قصررهگررويي زده
حه نهاده است.
است ،مورد بعدي است كه مؤلف برآن ص ّ
دكتررر منطقرري در ادامرره بحررش عوامررل ذينقررش در تررداوم يررافتن
برخوردهاي خالق كودكرران ،تشررويق ويژگيهرراي شخصرريتي كرره بررا
شخصيت خالق مالزمه دارند را مورد تأكيد قرررار داده اسررت .از ايررن
رو به طرح مباحثي مانند :تهيرره اسررباب بازيهرراي انعطررافپررذير بررراي
كودك يا تشويق وي به ايفاي نقش (كه به نوعي ،كودك را وامرري-
دارد ،از منظر ديگررري برره جهرران هسررتي بنگرررد) ،گسررترش تجربيررات
كودك از طريق تجربه محيطهاي متفاوت و كسررب تجررارب خررالق،
دامن زدن به تخرريالت كررودك بررا پرريش گرررفتن بازيهرراي فكررري و
تخيلي با كودك ،تشويق روحيه شرروخطبعرري و نقرراد كررودك ،تأييررد
روحيه استقاللطلبي كودك كرره برره وي جرررست برره چررالش كشرريدن
رخدادهاي جهان بيرون را ميبخشد ،پرداخته اسررت .اقرردامهاي اخيررر
ويژگيهايي نظير انعطافپذيري تفكر ،تخيالت گسترده ،شوخطبعي،
استقاللطلبي و مانند آن را در روحيات كودك ،بيش از پيش ،تثبيت
ميكنند.
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سرانجام مؤلف ،به مقوله ارايه حررل مسررايل از سرراده تررا پيچيرردهتررر در
پوششهاي مطلوب طبع كودكرران ،نظيررر نقاشرري ،بررا ديررده پررذيرش و
تأييد ،نگريسته است.
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چهارمين محور مورد بحش در آموزش خالقيررت در سررطح كودكرران
پيش دبستان« ،بسترسازي جهت عاطفي بار آمدن كررودك» اسررت .در
ذيررل ايررن عنرروان ،دو محررور فرعرري «نقررش عواطررف در خالقيررت» و
«چگونگي تحقق تربيت عاطفي كودك» ،مورد توجه قرار گرفتهاند.
دكتر منطقي در بحش «نقش عواطف در خالقيت» ،با اشاره به سير
ترراريخي نظريررهپردازيهرراي خالقيررت ،خاطرنشرران ميسررازد ،نظريرره-
پردازيهاي اوليه خالقيت كه بررا گيلفررورد شررروع شررده ،بررا كارهرراي
تورنس ادامه يافته اسررت ،خالقيررت را منحصررراً در چررارچوب عوامررل
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شناختي ،تبيين ميكردند .امررا در ادامرره ،آمررابلي از انگيررزه ،برره عنرروان
حلقه مفقودهاي كرره در جريرران نظريررهپردازيهرراي خالقيررت مشرراهده
ميشود ،ياد كرد .از ايررن رو نظريررههاي شررناختي سررابق ،برره نظريررات
شناختي و غيرشناختي ارتقا يافتند ،و از آن پررس ،بسررياري از نظريرره-
پردازان ،همسان با ابعاد شناختي به ابعاد غيرشناختي و عاطفي مؤثر در
بروز خالقيتهاي افراد ،توجه نشان دادند.
مؤلررف در ادامرره ،در بحررش «چگررونگي تحقررق تربيررت عرراطفي
كودك» ،به طرح مواردي مانند :مطرح كردن الگوهاي وااليش يافترره
براي فرزند ،ايجاد موقعيتهاي الزم براي عاطفرره ورزيرردن فرزنررد برره
انسانها و خاصه ايجاد شرايط عيني بررراي عاطفرره ورزيرردن فرزنررد برره
حيوانات ،پرداخته است و همزمان با بحررش در مرروارد اخيررر ،بررا ارايرره
شاهد مثالهاي الزم ،به تبيين چگونگي تحقق اين امر ،پرداخته است.
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تمهيدهاي اوليه در جهت «تربيت عرفاني -انقالبرري كررودك» ،عنرروان
بعدي است كه در آموزش خالقيت در سطح كودكان پرريش دبسررتان،
مطرح گرديده است.
دكتر منطقي در اين بحش با بازگشت برره رويكردهرراي جزينگررر و
كلنگر موجود در خالقيت ،براين امر تأكيد ورزيده اسررت كرره نبايررد
خالقيت را مانند دانستن يك زبان خارجي ،مسألهاي جزئي ديد ،بلكه
خالقيت با تمامي ابعاد وجودي (و حترري اجتمرراعي) آدمرري ،سررروكار
دارد.
مزلو در نقد كسرراني كرره برره گونرهاي جزينگررر بررا مقولرره خالقيررت
برخورد ميكنند ،با عناويني مانند محققان يررك علررت ،يررك معلررول،
متفكران محرك -پاسخ ،متفكران علت و معلررولي ،متفكررران ويررژه و
نظاير آن ياد كرده ،خاطرنشان ميسازد:
«احساس مررن ايررن اسررت كرره مفهرروم خالقيررت و مفهرروم سررالمت،
خودشكوفايي و كمال انسرراني برره هررم ميرسررند و برره هررم نزديررك و
نزديكتر ميشوند و شايد بتوان معلوم كرد كه مفهوم واحدي دارند».
مؤلف در ادامه يادآور ميگردد ،مطالعات انجام شده درباره افررراد
خالق ،حكايت از آن دارند كه انگيزه افراد مزبور پس از رسرريدن برره
امكانات رفاهي مورد نظرشان ،به شدت كاستي ميگيرد .از همررين رو
نظريهپردازاني مانند اسبورن ،براي تنوير افكار ،رو آوردن به معنويررت
را پيشنهاد كردهاند.
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بنابراين ،با توجه به مقدماتي كه از آن ياد شد ،طرررح ديرردگاههاي
عرفاني -انقالبي و به عبارت ديگر ،ديدگاههاي ديني تحجر ستيز ،در
درجه نخست اهميت متضمن ايررن مسررأله هسررتند كرره انگيررزه افررراد بررا
رسيدن به امكانات مادي ،به سرعت فروكش نكنند و در درجه بعدي
اهميت ديدگاه الهي ،برخالف ديرردگاههاي محرردود مررادي ،بررا طرررح
مبداي و معاد ،انعطافپذيري فوقالعادهاي در تفكر افراد پديد آورده،
با نگرش انقالبي و عدالت گستري كه به افراد ميبخشد ،تغييررر آنچرره
را كه هست ،به آنچه را كرره بايررد باشررد ،الزامرري مينمايررد .از ايررن رو
تفكر فرد خالق در جهانبيني الهي ،بيش از پيش انعطافپررذير شررده،
پوياتر از ديگران ،عمل خواهد كرد.
دكتر منطقي در ادامه اين بحش ،برره چگررونگي بسترسررازي جهررت
تربيت عرفاني -انقالبي كودكان پيش دبستاني پرداخته است.
ششمين محور مطرررح شررده در بحررش دكتررر منطقرري ،معطرروف برره
«بسترسازي در جهررت ايجرراد روحيرره علمرري -پژوهشرري در كررودك»
ميباشد .محور اخير كه در صدد ايجاد بستر اوليه الزم ،در جهت هررر
چه خالقتر عمل كردن كودك هست ،حاوي يازده زير مجموعه ،به
شرح زير است:
 توجه به ويژگي كنجكاوي عميق كودك، آموزش نظم و برنامهريزي، تالش در جهت تربيت منطقي فرزند، -تربيت كودك به مثابه يك مشاهدهگر دقيق در طبيعت،
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 توجه به يادگيريهاي مشاهدهاي كودك، تهيه ابزارهاي مقدماتي براي بازيهاي پژوهشي كودك، تشويق دست ساختههاي كودك، انجام بازيهاي علمي -تخيلي با كودك، بسترسازي براي آزمايشهاي علمي كودك، تمهيد زمينههاي اوليه در جهت فرضيهپردازي كودك، ارايه مسايل جديد براي حل شدن توسط كودك (حل مسأله درجريان نقاشي).
براي ايجاد روحيه علمي -پژوهشي در كودك از آغرراز سررالهاي
زندگي ،ضرورت دارد تا ضمن توجه به كنجكرراوي عميررق كررودك،
ايررن كنجكرراوي را برره سررمت و سرروي فرضرريهپردازيهرراي سرراده و
آزمايشهاي اوليه سوق داد .بالطبع ،در اين ميرران تربيررت كررودك برره
شكلي كه مشاهدهگر دقيقي باشد يا تشويق وي به نظم و برنامهريررزي
و منطقي عمررل كررردن ،از ديگررر لرروازم تربيررت فرزنررد برره مثابرره يررك
پژوهشگر كوچك ،خواهد بود.
تشررويق دسررت سرراختههاي كررودك و تهيرره و در اختيررار نهررادن
ابزارهاي مقدماتي براي بازيهاي پژوهشي كررودك ،مرروارد ديگررري
هستند كه در همين رابطه مورد تأكيد قرار ميگيرند.
دكتررر منطقرري در توصرريف كنجكاويهرراي عميررق كودكرران ،از
كودكاني سررخن ميگويررد كرره برره فرررض وقترري بررراي اولررين بررار راه
ميافتند ،مستقيماً به سراغ اسباب بازيهاي پارك شده برادر بررزرگ-
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ترشان در زير ميز ،ميروند و با وجود آن كه سر كودك به گوشرره و
كنار ميز خورده ،سرخ ميشود ،بدون توجه به درد ايجاد شده ،تنهررا و
تنها توجهش معطرروف برره وسررايل عجيررب و غريبرري اسررت كرره آنهررا
فراروي خود ميبيند.
براي استفاده بهينرره از كنجكرراوي عميررق و شررگفتآور كودكرران،
سوق دادن اين كنجكاوي به سمت فرضيهپردازيهرراي سرراده و انجررام
آزمايشهاي اوليه ،اقدام مناسبي اسررت كرره اوليررا بايررد برردان مبررادرت
ورزند.
برخي از فرضيهپردازيهاي ساده مورد نظر ،توسط خود كودكرران
ارايه ميشوند ،به عنوان مثال كودك با بيان تصور خويش اظهار مي-
دارد :با كاشتن پوست شوكوالت يا يك چاغاله ،درخت شرروكوالت
يا چاغاله براي آنها در خواهد آمد ،يا كودك با ديدن بستني كرره از
فريزر خارج شده و از آن بخاري متصرراعد ميشررود ،از ميررزان گرمرري
آن ميپرسد .اما در فراز ديگري ،اوليا ميتوانند در برابر پرسررشهايي
كه به ذهن كودك خطور ميكند ،وي را به سمت فرضيهپردازيهاي
ساده ،سوق دهند.
بسترسررازي جهررت آزمايشهرراي اوليرره كررودك ،عرصرره مناسررب
ديگري است كه اوليا بايد برره آن توجرره خاصرري نشرران بدهنررد .انجررام
آزمايشهرراي سرراده فيزيكرري و شرريميايي ماننررد آب كررردن برررف،
سرروزاندن صررابون ،الكررل جامررد ،چسررب مررايع و نظرراير آن ،انجررام
آزمايشهاي ساده زيستي نظير نگهداري از شفيرهاي كه كودك يافته
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است ،مطالعه روند تحوالت زندگي كرم ابريشم ،قورباغه و ماننررد آن
يا بررسي گياه گل قهر يا چگونگي رشد و به ثمر رسيدن يك تخمرره
آفتابگردان ،از جمله مواردي هسررتند كرره كودكرران را ميتواننررد برره
ميزان زيادي ،معطوف به خود كننررد .بررالطبع تهيرره و در اختيررار نهررادن
ابزارهاي مقدماتي در دسترس كودك (مانند :ذرهبين ،ميكروسكوپ،
چكش ،اره ،سوهان و نظاير آن) ،از سويي و تشويق كودك برره تهيرره
ابزارهاي مورد نيازش از سوي ديگر ،اقرردام مفيررد و مناسررب ديگررري
است كه مكمل اقدامهاي اخير اوليا ،واقع خواهد شد.
دكتر منطقي در ادامه ،طي شرراهد مثالهرراي متعرردد ديگررري ،بيرران
ميدارد كه چه گونرره ميترروان بررا تشررويق كررودك برره ايررن كرره بسرران
مشاهدهگر دقيقي عمل كند ،به تدري نظم را در رفتارهرراي پژوهشرري
خويش بنيان نهد و به شيوهاي منطقي عمل كند ،ياد كرده است.
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سرررانجام در آخرررين محررور مررورد اشرراره در آمرروزش خالقيررت در
سالهاي پيش از دبستان ،محور «بسترسازي اوليره جهررت سرروق يررافتن
كودك به سمت كارآفريني» ،مورد توجه واقع شده است.
دكتر منطقرري در توصرريف داليررل طرررح چنررين بحثرري ،خاطرنشرران
ميسازد كه تربيت خالق فرزندان ،بايد به عرصررههاي عينرري و عملرري
زندگي آنان پيونررد بخررورد و بهترررين عرصرره ممكررن در ايررن ارتبرراط،
تشويق كارآفريني و كارآفرين واقع شدن فرزندان ،از سررالهاي اوليرره
عمرشان است.
مؤلف در اين قسمت بررا طرررح دو زيررر مجموعرره «طرررح الگوهرراي
كررارآفرين بررراي كررودك» و «تشررويق اقرردامهاي اقتصررادي كوچررك
فرزند» ،در صدد معرفي بستر اوليه كارآفريني براي فرزنرردان ،برآمررده
است.
طرررح الگوهرراي كررارآفرين در جريرران قصرره و داسررتان ،يررا طرررح
الگوهاي كارآفريني كه كررودك در ميرران اطرافيرران خررويش آنرران را
مالحظه ميكند و مشاهده ويژگي افراد كارآفرين كه گاه از هيچ همه
چيز را ميآفرينند ،به شكل نظري كودك را با مقوله كارآفريني آشنا
كرده ،وي را نسبت بدان ،ترغيب ميسازد ،از سوي ديگر اوليررا مرري-
توانند با تشويق اقدامهاي اقتصادي كوچك فرزندشان ،نظير پرداخت
مزد به وي در برابر انجام كارهايي كه از وظايف وي به شمار نميرود
يا تشويق خريد و فروش مواردي مانند تمبر توسط كودك در سررطح
دوستانش ،اقدام مفيدي در اين جهت انجام دهند .برره همررين ترتيررب،
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برخي از اوليا ممكن است براي تهيه كارت پستالي كه به مناسبتهاي
مختلف ،درپي ارسال آن براي اطرافيانشان هستند ،تهيه آن را به فرزند
خود سفارش داده ،به تناسب زحمت ،ابتكار و ظرافترري كرره در آن برره
كار رفته است ،روي كارت پستال تهيه شده قيمت گذاشررته ،آن را از
وي بخرند .مواردي نظير آنچرره از آن يرراد شررد ،از مصرراديق كارهرراي
كوچك اقتصادي فرزندان به شمار ميآيد كه ميتواند به عنوان اولين
تجارب وي در اين زمينه ،در سالهاي بعدي زندگي كودك ،از رشد
بيشتري برخوردار گردند.
به اين ترتيب ،بحررش آمرروزش خالقيررت در سررطح كودكرران پرريش
دبستان ،با طرح محورهايي كه از آنها ياد شد و نمايش برريش از 150
تصوير از كارهاي خالق كودكان پيش دبستان كه در جريرران بحررش،
مورد استناد دكتر منطقرري قرررار گرفتهانررد ،خاتمرره يافترره ،ادامرره آن در
سررطح كودكرران دبسررتاني (و نوجوانرران و جوانرران مقرراطع اول و دوم
دبيرستان) ،پيگرفته خواهد شد.
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بسته آموزشي حاضر با شماره  2678مورخه  1389/1/31به تأييد
مؤسسه پژوهشي برنامهريزي درسي و نوآوريهاي آموزشي آموزش
و پرورش رسيده است.
نظر دکتر حسن قاسم زاده ،پدر خالقيت ايران در مورد
بسته آموزشي آموزش خالقيت:
برنامه ی جامع پرورش خالقيت دکتر منطقي کهه در بهر ريرنهدهی
سطوح پيش از دبستان ،دبستان ،راهنمايي و دبيرستان اسهت ،بهدون
ترديد کاری عظيم و ماندني است .اين برنامه حاصل ساليان متمادی
تجربه در پرورش خالقيت کودکان ،نوجوانان و جوانان در سطوح
مختلف تحصيلي و نيز پهووهش و آمهوزش خالقيهت توسها اينهان
است.
اهميت کار دکتر منطقي از جمله در آن است که ههمزمهان بهه
پرورش خالقيت و نيهز بهه پهرورش جن ههههای عهای ي کهود

و

نوجوان توجه نموده است .دکتر منطقي عالوه بر آموزش و پرورش
خالقيهتع عههدهی کثيههری از اراريههران در مههدار ،کنههور ،دارای
تجربهای بسيار مهم ه پرورش همزمان خالقيت و جن ههای عهای ي
ارزندان خود از تولد تها سهطوح بهاآی آموزشهيه نيهز هسهت .بها
ایمينان ميتوان ر ت که کمتر پدر و مادری ه شايد درحال حاضر
هيچ پدر و مادری ه چنين موردی را تجربه کرده باشد.
برای آن که والدين قادر به آماده کردن ارزندان خهود بهرای
پرورش خالقيت باشند ،حداقل پيش نياز آن است که به شيوهههای
علمي تربيت ارزندان خود آراهي داشته و تربيت ارزندان از بهدو
تولد تا زماني که هدايت آنها را به عهده دارند .را به بهترين نحهو
ممکن انجام دهند .اين امر نه تنها در پرورش خالقيت که در کليه-
ی جوانب زندري شخص ،نقني کليدی دارد .برنامههی حاضهر بهه
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والدين و نيز مربيان در نيل به اين هدف کمک شاياني ميکند.

