
 

 

 

 چگونه خالقیت را از کودکی بیاموزیم ؟

 بازی کردن و محبت والدین، خالقیت کودکان را افزایش می دهد

. رورش یابداید پتوانمندی تفکر و خالقیت ذهنی، از مهمترین مهارت هایی است که در سنین کودکی و نوجوانی ب

شود  یان مدر کودک تیتفکر و خالق تیکه منجر به تقو ییروش ها نیبه مهم تر میکن یم یمقاله سع نیدر ا

 .کنیم یکند را بررس یبستر را فراهم م نیکه اای  یعلم یراه ها نیو همچن میبپرداز

 ، اسباب بازی، یادگیری، اعتماد به نفسکودکان تفکر، کودکان تیخالق کلمات کلیدی:

 

 متن جایگزین عکس: کودک در حال تفکر

 رابطه مستقیم خالقیت با عالیق کودکان

صورت گرفته است. گروهی از  خالقیت کودکانیشرو در زمینه آزمایش های متعددی به خصوص در کشورهای پ

سال آزمایش های جالبی انجام  18ساله و افراد باالی  13-12پژوهشگران، به تازگی بر روی جمعی از کودکان 

درصد از این  80داده اند. طبق این آزمایشات که برای آموزش خلبانی صورت گرفته، مشخص شده که حدود 



 

 

 

ساعته متوجه تمامی مطالب مربوط به آموزش خلبانی شده اند، این در حالی  5الی  4زمانی بین  کودکان در بازه

است که افراد باالی این سن و سال کم تر از کودکان متوجه آموزش های خلبانی شده اند. این آزمایشات نشان 

مستقیمی با عالقه آنان  رابطه ،در کودکان بروز خالقیتو هم چنین  تفکر تقویت قدرتراه های می دهد که 

 در یادگیری آن بهتر عمل می کنند. ،دارد و هر چقدر کودکان به موضوعی عالقه بیشتری نشان دهند

 

 بازی خلبانیمتن جایگزین عکس: کودک در حال 

 

 

 



 

 

 

 تقویت خالقیت کودکان تحریک کنجکاوی برای

ر آن ددرست  وی را از طریق راه هایبسیار زیادی دارند و تا ما این حس کنجکا حس کنجکاویتمامی کودکان 

. اشته باشدراه دها برانگیزیم کمی طول می کشد، ولی مطمئنا این کار می تواند پیامدهای بسیار مثبتی به هم

لی می ی سوایکی از مهم ترین راه های تقویت خالقیت کودکان زمانی است که کودک از ما در مورد مسئله ا

 وت ظربه ن ،دانم من نمی»بگوییم مثالً به سواالت کودک این است که دادن سخ پایکی از بهترین روش های  .پرسد

باط با در ارت درستی تصمیم گیریشاید کودک نتواند  دفعات اول،برای  «؟می توان این مسئله را حل کرد چطور

 و خالقیت یجکاومسائل ساده و خالقانه داشته باشد، اما به مرور زمان و با پرسیدن این سوال از وی، حس کن

 .مهارت تفکر و خالقیت را در او تقویت می کنیمکودکان را به شکلی درست جهت می بخشیم و 

 نقش بازی در افزایش خالقیت کودکان

قیمی به بطه مست. این وسایل راهستند برای تقویت خالقیت کودکان، اسباب بازی ها ابزارهااز مهم ترین  یکی

یش پاز  های اسباب بازیبا خرید برخی والدین، شاهد آن هستیم که  انهمتأسف .تقویت خالقیت کودکان دارند

فکر تیت و د. پس سد راه خالقنجلوی تفکر کودک برای ساخت آن ها را می گیر ،ساخته و بدون هیچ نوآوری

ن بتواند ل ممککودک خود نشوید و سعی کنید از اسباب بازی هایی برای آنان استفاده کنید که به بهترین شک

 قیت را در کودکان شما برانگیزد.خال



 

 

 

 

 بازی، خالقیت کودکان را افزایش می دهدمتن جایگزین عکس: 

 

 به جای سرکوب، با کودک تعامل کنید

جود مام وتهیچ وقت نظرات کودک خود را سرکوب نکنید، زمانی که کودک شما یک ایده از طرحی می دهد با 

ه چ»گویید: ودک بح کرده است. مثال به کوش دهید و وی را تشویق کنید که چنین ایده ای را مطربه این ایده گ

 «.می شود چطوربیاییم این ایده را انجام دهیم ببینیم  !جالب

 



 

 

 

 

 رشد خالقیت کودک در محیط خانوادهمتن جایگزین عکس: 

د به هستی لپازدر حال درست کردن یک از مشارکت تفکر کودکان در حل مسائل بهره بگیرید، مثال زمانی که 

باعث  مساله این «به نظرم این قطعه می تواند در این جا قرار بگیرید تو چه فکری می کنی؟»کودک بگویید 

ین اود و شایجاد حس مشارکت در کودک می شود و به مرور زمان حس خالقیت و تفکر کودکان برانگیخته می 

 ه سعیت بخش در طول دوران زندگی خود تبدیل می شود. پس همیشمساله برای یک کودک به یک مساله لذ

 در مشارکت و تشویق کودک خود داشته باشید حتی اگر به غلط پاسخ سوالی را بدهد.

 

 والدین بر خالقیت کودکان صبر و تحملاثر 

نجام نداده ای از کلمات منفی برای پاسخ دادن به کودکان خود به شدت دوری کنید، مثال نه این کار را درست ا

بزار برایت درستش کنم و یا تو نمی توانی این کار را انجام دهی به شدت می تواند در سرکوب خالقیت کودکان 

نقش داشته باشد، همیشه سعی کنید که کودک شما با دنیای پیرامون خود ارتباط نزدیکی داشته باشد و با حس 

آلوده کردن خانه ر خودش پیاده سازی کند. بسیاری از والدین از کنجکاوی که دارد بتواند بهترین ایده ها را از نظ

در حالی که در  .می کنند رفتارآن ها  خشونت با بادر این مواقع، کودکان خود ناراحت می شوند و  توسط



 

 

 

در اختیار کودک خود قرار می دهند تا فرزند هر کاری که  های مخصوصی برای بازی مکانکشورهای پیشرفته، 

هایی مثل خمیر، خاک رس، پازل های مقوایی و... بازی  اسباب .خود انجام دهد وسایل بازیواهد با دلش می خ

 .دهیدکودکان تاثیر گذار باشد را در اختیار فرزند خود قرار افزایش خالقیت که در 

 

 :کالم آخر

 اشتراک ود بهخمطالب این مقاله لطفا ، آنرا با دوستان و آشنایان  هدر صورت عالقمند بودن ب

 بگذارید .پیام آور آگاهی در جهان هستی و کائنات باشیم.

 

 


