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همه انسان ها سطحى از خالقيت را 
دارند و تغيير در برنامه هاى معمول 
زندگى مانند تزئين غذا، چيدمان 
ميز كار و... به نوعى رفتارهاى 
خالقانه تلقى مى شوند. اين حس 
تجربه هاى جديد در همه افراد 
و از سنين خردسالى وجود دارد 
اما با توجه به زمينه مساعد بروز، 
مى تواند تقويت شود

همه ما بارها راجع به «خالقيت» مطالب مختلفى 
شنيده و همواره آرزوى داشتن فرزندى خالق 
انديشيده ايم  حال  به  تا  آيا  اما  داشته ايم  را 
و  در وجود خود  را  مى توانيم خالقيت  كه 
فرزندمان تقويت كنيم؟! اگر بخواهيم تعريفى 
ساده و ملموس در مورد «خالقيت» بيان كنيم 
اين است كه مسائل روزمره و هميشگى را 
تغيير  در  سعى  و  بنگريم  زاويه جديدى  از 

مطلوب شرايط داشته باشيم. 

انسان خالق است اگر محدود 
نينديشد!

جالب است بدانيد همه انسان ها سطحى از 
خالقيت را دارند و تغيير در برنامه هاى معمول 
زندگى مانند تزئين غذا، چيدمان ميز كار و... 
مى شوند.  تلقى  رفتارهاى خالقانه  نوعى  به 
اين حس تجربه هاى جديد در همه افراد و 
توجه  با  اما  دارد  از سنين خردسالى وجود 
به زمينه مساعد بروز، مى تواند تقويت شود.

رعايت  به  ملزم  كودكان  هرچه  درحقيقت 
رفتارها و قوانين مشخص و ترغيب به پيروى 
از عملكردهاى هميشگى شوند، خالقيت در 
وجود آنها كمرنگ تر خواهد شد. به عبارتى، 
والدين و معلمان بايد توانايى هاى فردى كودك 
را بشناسند و با توجه به استعدادها و عاليق 
او، نگاه دقيقى به راهكارهاى جديد وى در 
باشند و  با مسائل مختلف داشته  رويارويى 
در صورتى كه خطر جسمى و روانى در پى 

ندارد، آنها را بپذيرند. 
متاسفانه اين مساله در سيستم آموزشى مدارس 
دانش آموزى  اگر  چنانكه  است،  بارز  بسيار 
با شيوه  متفاوت  به شيوه  را  مسائل رياضى 
آموزش حل كند، غالبا با واكنش معلم روبرو 
پافشارى وى بر درست بودن  شده و حتى 
روش انجام مساله نوعى گستاخى و بى ادبى 

تلقى مى شود. 
بسيارى از والدين تجربه هاى بچه ها در امور 
مختلف را دوست ندارند و به نوعى از آن 
مى ترسند. از همين رو، مدام الگوهاى ذهنى 
خود را به آنها ديكته مى كنند كه به تدريج 

فرزند را از نوآورى دور مى  كند. 
نكته ديگر اينكه گرچه براى خلق فرصت هاى 
جديد در زندگى، بهره مندى از هوش متوسط 
الزم خواهد بود، الزاما به اين معنا نيست كه 
افراد باهوش، خالق تر هستند. انسان خالق 
كسى است كه نگاه خيلى باز به زندگى دارد، 
خود را در قالب هاى هميشگى محدود نمى كند 
و فرصت تجربه هاى جديد را از خود و ديگران 

سلب نخواهد كرد.

«خالقيت» رفتارهاى عجيب وغريب 
نيست

عالوه بر اين بايد توجه داشت خالقيت الزاما 
به معناى رفتارهاى خاص و پيچيده نيست 
خاصى  ابزار  به  نياز  آن  پرورش  و  بروز  و 
ندارد. انجام امور مختلف زندگى روزمره به 
شيوه هاى مختلف به خوبى نمايانگر رفتارهاى 
خالقانه است و اين پيام را به كودكان منتقل 
مى كند كه مى توانند بدون هراس بيرون آمدن 

عملكردهاى  هميشگى،  چارچوب هاى  از 
متفاوتى در موقعيت هاى مختلف داشته باشند.
فعاليت هاى  در  جديدى  رفتارهاى  چنين 
استفاده  غذا،  ظروف  چيدمان  مانند  روزمره 
با  جزيى  تزئينات  متفاوت،  رنگ هاى  از 
وسايل ساده و حتى دورريختنى و... عالوه 
بر اينكه انرژى بخش است و فرسودگى ناشى 
از روزمرگى هاى زندگى را كم مى كند، بسترى 
مناسب براى فرزندان مهيا مى كند تا آنها هم 
در  همواره  و  كنند  دنبال  را  رويه اى  چنين 
جستجوى روش هاى جديد براى بهبود شرايط 

زندگى باشند. 

تقويت «خالقيت» با سادگى!
پرورش  زمينه  در  ديگر  حائزاهميت  نكته 
هرچه  كه  است  اين  كودكان  در  خالقيت 
اسباب بازى هاى بچه ها به خصوص در سنين 
خردسالى ساده تر باشد، سبب تقويت قدرت 
تفكر، تخيل و خالقيت مى شود زيرا فرصتى 

به روش هاى  بتواند  تا كودك  ايجاد مى كند 
مختلف از آنها استفاده كند اما برخالف اين، 
بازى هاى  مانند  پيشرفته  كامال  اسباب هاى 
رايانه اى كه تمام جنبه هاى بازى را در اختيار 
كودك قرار مى دهد و مجالى براى تغيير ندارد، 
فقط هيجان آفرين هستند و فرصتى براى تفكر 

و تغيير به كودك نمى دهند.

شجاعت در پذيرش تغييرهاى سازنده
كودكى كه دوست دارد كارهاى جديد و خاص 
انجام دهد، عالقه به تهيه كاردستى در او ديده 
مى شود و مايل نيست فقط از الگوهاى مشخص 
هميشگى تبعيت كند و به نوعى همواره در 
جستجوى حل مساله به شيوه خودش است، 

قدرت خالقيت باالترى دارد.
پرورش قدرت خالقيت كودك حس دموكرات 
بودن و آزادانديشى والدين را مى طلبد كه او 
را به رفتارهاى كليشه اى و تقليد از ديگران 
وادار نكنند. به عنوان مثال، اگر فرزندتان در 
يكى از دروس نمره پايينى كسب كرد، پيش 
اولين راه؛ يعنى شركت در كالس  اينكه  از 
تقويتى را انتخاب كنيد، با او درمورد روش هاى 
ديگر موفقيت در درس مانند درس خواندن 
با همكالسى ها در ساعات فراغت از مدرسه، 
استفاده از كتاب هاى كمك درسى و...گفت وگو 
كنيد و از او هم در مورد راهكارهايى كه به 
ذهنش مى رسد، نظر بپرسيد. درحقيقت والدين 
و همچنين سيستم آموزشى مدارس بايد به 
خالقيت به عنوان مهارت نگاه كرده و تالش 
كنند خالقيت در وجود بچه ها شكل بگيرد. 
كودكان  گاهى  تصور،  برخالف  همچنين 

مختلف  موقعيت هاى  براى  خوبى  ايده هاى 
است  ممكن  مثال  عنوان  به  دارند.  زندگى 
پذيرايى  نحوه  مورد  در  والدين  كه  زمانى 
پيشنهاد  كودك  مى كنند،  صحبت  مهمانان 
چيدمان ميوه هاى برش زده يا ژله هاى كوچك 
را داشته باشد كه هم جنبه زيبايى دارند و 
هم در هزينه ها صرفه جويى مى شود. درواقع، 
اگر بزرگ ترها بپذيرند آنها هم ممكن است 
اشتباه كنند و قدرت پذيرش ايده هاى جديد 
را داشته باشند، با شرايط خوبى در زندگى 
روبرو مى شوند و فرزندان نيز مى آموزند با 

فكرى باز و خالق در زندگى رفتار كنند.
كودكان  براى  جديد  فرصت هاى  خلق 
دليل  همين  به  است.  جذاب تر  هميشه 
تجربه  هر  هستند  مايل  راحتى  به  آنها 
جديدى را به دست بياورند. رنگ آميزى 
درخت با رنگ آبى يا آسمان صورتى 
اما  اين قدرت است  از  نمونه ساده اى 
اولين  در  والدين  از  بسيارى  متاسفانه 
امور  از  پيروى  به  را  كودكان  برخورد 

واقعى ترغيب مى كنند. 
تجربيات  و  هيجانات  كردن  محدود 
جديد در واقع قدرت خلق موقعيت هاى 
جديد را از كودك مى گيرد. شايد يكى از 
داليل اين رفتار بزرگ ترها، ترس از تغيير 
است كه متاسفانه طى سال هاى اخير، 
غيرقابل پيش بينى  وضعيت  دليل  به 
اقتصادى و اجتماعى، بارزتر شده و 
قالب  در  را  خود  دارند  سعى  افراد 
پايدار زندگى نگه دارند و در معرض 
تغييرات قرار نگيرند. قطعا زندگى در 

در  نوآورى  فرصت  پايدار،  شرايط  حضور 
خلق ايده ها را فراهم مى كند ولى ما بيش از 
شرايط اجتماعى خود را در چارچوب ها محدود 
مى كنيم و حتى كوچك ترين فرصت هاى تغيير 
مانند رفتن به محل كار از مسيرى ديگر را هم 

از خودمان سلب مى كنيم.

واكاوى فردى در تشخيص «خالقيت»
هر فردى با طرح چند سوال ساده از خود 
به خوبى مى تواند تشخيص دهد عالقه اش 
است و چقدر  پرورش خالقيت چگونه  به 
مايل به تقويت اين خصيصه در وجود خود 

و فرزندش است. سواالتى مانند:
 از انجام كارهاى معمول به شيوه هاى مختلف 
توسط خود يا فرزندم، تا چه حد هيجان زده 
مى شوم/ چقدر دوست دارم در چالش هاى 
انتخاب قرار گيرم يا فقط معرفى روش هاى 
درست كارها از طرف ديگران را مى پذيرم؟
 آيا ترجيح مى دهم هميشه از الگوى خاص 
در رفتار و عملكردهاى زندگى تبعيت كنم 
يا تغيير مسير را براى خود فرصتى جديد و 

مغتنم مى دانم؟
تماشاى  يا  داستان  خواندن  از  پس  آيا   
فيلم، پايان ديگرى براى آن متصور مى شوم؟ 
از تماشاى فيلم هايى كه پايان باز دارند لذت 
مى برم يا دوست دارم هميشه همه ماجراها 

واضح و مشخص به سرانجام برسند؟
 آيا مايل به شنيدن مسائل ديگرى غيراز 
شغلى  تخصص  يا  عالقه  مورد  موضوعات 
خود هستم؟ اگر فرصتى براى گفت وگو يا 
مطالعه در زمينه اى كامال متفاوت با شرايط 
زندگى ايجاد شود، از كسب اطالعات تازه 

استقبال مى كنم يا از آن گريزانم؟
 زمانى كه موضوعى را مطرح مى كنم كه 
مخاطب عالقه اى به شنيدن آن ندارد، تا چه 
بدون  و  ديگرى  شيوه  به  دارم  مهارت  حد 
عصبانيت، در چارچوب ديگرى راجع به آن 

صحبت كنم؟
 آيا تحمل انتقاد ديگران را دارم و چقدر 

از عملكردهاى خودم انتقاد مى كنم؟
 وقتى راه حلى پيدا مى كنم، به شيوه هاى 
ديگر براى كسب نتايج بهتر هم مى انديشم 

يا آن را بهترين و آخرين روش مى دانم؟

تاثير «خالقيت» در آينده و زندگى
تقويت قدرت خالقيت در كودكان و حتى 
سنين بزرگسالى را نبايد مقوله اى لوكس و 
تشريفاتى بدانيم. درواقع اين قابليت وضعيت 
زندگى فرد در آينده را تحت تاثير قرار مى دهد 
چراكه افراد خالق كمتر احساس مى كنند در 
تنگناهاى زندگى قرار گرفته اند. آنها به اين 
جمله ايمان دارند كه «يا راهى خواهيم يافت 
يا راهى خواهيم ساخت» و آن را پذيرفته اند. 
افرادى كه به ايده هاى نو اهميت نمى دهند و 
از تجربه هاى جديد مى ترسند، فقط روش هايى 
را كه ديگران پيش گرفته اند، دنبال مى كنند و 
اگر زمانى به بن بست برسند نمى دانند 
چطور بايد از آن عبور كنند، در حالى 
كه فرد خالق از اتفاقات آينده هراسى 
ندارد زيرا به خوبى مى تواند بر مشكالت 
غلبه كند و شيوه اى براى بهبود وضعيت 

خودش بيابد. 
بسيارى  امروز  سريع  و  مدرن  زندگى 
آنها  از  را  افراد  ارتباطى  فرصت هاى  از 
مى گيرد. شايد خوب باشد قدرى گوش ها 
را باز كنيم و بهتر به اطراف خود گوش 
دهيم تا مانند بسيارى از افراد در دوران 
سالمندى حسرت روزهاى خوب با هم 
بودن و ارتباط مطلوب با ديگران را نخوريم. 
پرورش خالقيت باعث مى شود فرد دنبال 
فرصت هاى ارتباطى مطلوب با ديگران باشد، 
تنش هاى كمترى را در زندگى تجربه كند 
و لذت بيشترى از زندگى ببرد. «خالقيت» 
زيبايى مى آفريند و زمينه ساز موفقيت هاى 

بيشتر در زندگى خواهد بود.

درباره روان شناسى خالقيت 

خالق باشيد، حتى در تهيه نيمرو!
 دكتر ميترا حكيم  شوشترى
فوق تخصص روان پزشكى كودك 

و نوجوان

كودكان  براى  جديد  فرصت هاى  خلق 
دليل  همين  به  است.  جذاب تر  هميشه 
تجربه  هر  هستند  مايل  راحتى  به  آنها 
جديدى را به دست بياورند. رنگ آميزى 
درخت با رنگ آبى يا آسمان صورتى 
اما  اين قدرت است  از  نمونه ساده اى 
اولين  در  والدين  از  بسيارى  متاسفانه 
امور  از  پيروى  به  را  كودكان  برخورد 

تجربيات  و  هيجانات  كردن  محدود 
جديد در واقع قدرت خلق موقعيت هاى 
جديد را از كودك مى گيرد. شايد يكى از 
داليل اين رفتار بزرگ ترها، ترس از تغيير 
است كه متاسفانه طى سال هاى اخير، 
غيرقابل پيش بينى  وضعيت  دليل  به 
اقتصادى و اجتماعى، بارزتر شده و 

ساده ترين راهكار پرورش 
«خالقيت» كودكان

قصه خوانى در زمان خواب يكى از بهترين 

فرصت هاى تقويت خالقيت در كودكان است. 

گرچه اين روزها نرم افزار هاى متعدد قصه و 

الاليى وجود دارد، هرگز اين فرصت ارزشمند 

را از خود و فرزندتان دريغ نكنيد و حداقل 10 

دقيقه قبل از خواب را به اين مقوله اختصاص 

دهيد. همچنين بهتر اين است كه پايان داستان را 

همراه با تخيل كودك تغيير دهيد يا اينكه از او 

بخواهيد احساس خود را به جاى شخصيت هاى 

داستان بيان كند و.... چنين موقعيت هايى را براى 

پرورش خالقيت كودكان مغتنم بدانيد. فقط 

كافى است رغبت و زحمت آن را بپذيريد 

وگرنه به هيچ امكان مالى يا شرايط اجتماعى 
خاصى نياز نخواهد بود.

شماره تلفن هاى 
سازمان آگهى هاى هفته نامه «سالمت»
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