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فهرست مطالب:

چگونه از زبان بدن در تدریس استفاده کنیم؟

فضای مدرسه تیزهوشان باید از چه ویژگی هایی برخوردار باشد؟

نابغه پروری را از چه سنی شروع کنیم؟!

اینفوگرافیک

10 تکنیک طالیی حل تست های هوش سمپاد

برای داشتن تعطیالتی مفید، چه برنامه درسی ای می توانیم در نظر بگیریم؟

چگونه اوقات فراغت خود را در تعطیالت به شکل مطلوب سپری کنیم؟

چگونه خانواده ها می توانند در ارتقای علمی دانش آموز تیزهوش خود سهیم باشند؟
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یکــی از مســائل مهــم و اساســی کــه می توانــد آینــده افــراد را تــا حــد زیــادی تضمیــن کنــد، شــرایط زندگــی و نــوع تعامــل خانــواده 

اســت. براین اســاس در آمــوزش تیزهوشــان بایــد از نقــش و وظایــف خانــواده آگاه بــود.

چگونه خانواده ها می توانند در ارتقای علمی دانش آموز تیزهوش خود سهیم باشند؟

مدرســه  در  را  روز  ســاعات  از  بخشــی  تیزهــوش  دانش آمــوز 

ســپری می کنــد و بخــش عظیــم زمــان خــود را در خانــه و در 

کنــار خانــواده می گذرانــد، از ایــن رو خانــواده و اطرافیــان نقــش 

عمــده ای در ارتقــای او دارنــد و در رابطــه بــا دانش آمــوز خــود، 

بایــد بــه اصــول مهمــی توجــه کننــد. یکــی از اصــول مهمــی کــه 

اســت.  انگیــزه  ایجــاد  کننــد،  توجــه  آن  بــه  بایــد  خانواده هــا 

انگیــزه نیــروی محرکــه دانش آمــوزان اســت و زمانــی کــه آنهــا از 

انگیــزه باالیــی برخــوردار باشــند تــاش خــود را دو چنــدان کــرده 

و از ســهل نگری و بطالــت دور می شــوند. در رابطــه بــا انگیــزه 

خانــواده هــا می تواننــد در هدف گــذاری بــرای آینــده شــغلی و 

تحصیلــی و برنامه ریــزی درســی بــه فرزنــد خــود کمــک کننــد. او 

را بــا افــراد موفــق در تعامــل قــرار دهنــد. بــا او  هم فکــری داشــته 

باشــند و بــرای انتخاب هایــش ارزش قائــل شــوند.

دانش آمــوزان بــرای امتحان هــا می تواننــد درس را بــا صــدای 

ــا بــه آنهــا کمــک کنــد بــه خاطــر بســپارند. بلنــد بخواننــد ت

  حفــظ آرامــش، یکــی از اصــول مهــم دیگری اســت که خانواده ها 

بایــد بــه آن توجــه بســیاری داشــته باشــند. آرامــش نقش مهمی 

در روابــط میــان فــردی دارد. در ایــن رابطــه افــراد خانــواده و 

اطرافیــان  نبایــد انتظــار دانشــمند بــودن را از فرزند خود داشــته 

باشــند، زیــرا او ماننــد کــودکان عــادی دارای ضعــف و قوت هــای 

بســیاری اســت و وجه تفاوت او هوش و اســتعداد باالتر اســت. 

از ایــن رو بایــد در هنــگام ضعــف و اشــتباه او را ســرکوب نکننــد 

و برخــورد منطقــی داشــته باشــند. عــاوه بــر پذیــرش ضعــف 

ــد تیزهــوش  ــه تمامــی نیازهــای فرزن ــد ب و قــوت خانواده هــا بای

خــود تمرکــز کننــد. تمرکــز افراطــی بــه جنبــه علمــی و تحصیلــی 

ســبب می گــردد کــه دانش آمــوز تــک بعــدی شــود و ایــن امــر 

آســیب جــدی بــه او وارد می کنــد. یکــی از مــوارد دیگــری کــه 

می توانــد آرامــش دانش آمــوز تیزهــوش را در خانــواده ســلب 

کنــد، فضــای رقابتــی مســموم اســت کــه خانواده هــا بــا مقایســه 

ــد ایجــاد  ــا دیگــران و تذکرهــای بی مــورد می توانن ــد خــود ب فرزن

کننــده ایــن عامــل باشــند. رقابــت مســموم از یــک ســو تفکــر 

نمــره محــوری را بــرای دانش آمــوز بــه دنبــال دارد کــه ایــن تفکــر 

اصــل مهــم یادگیــری را تحت شــعاع قــرار می دهــد و از ســوی 

دیگــر چنیــن رقابتــی تشــویش خاطــر را بــه دنبــال دارد. در رابطه 

بســیار  تیزهــوش  دانش آمــوز  اگــر  اســترس،  و  تشــویش  بــا 

پراســترس اســت، بهتــر اســت کــه در فضــای مــدارس عــادی 

قــرار بگیــرد و اگــر در مــدارس تیزهــوش حاضــر شــد بایــد تحــت 

 مراقبت مســتمر خانواده و مشــاوران تربیتی و تحصیلی باشــد.

بــا  رابطــه  در  بایــد  خانواده هــا  کــه  مهمــی  مســائل  از  یکــی    

دانش آمــوز تیزهــوش خــود در نظــر داشــته باشــند، همفکــری 

آموزشــی  برنامه ریزی هــای  در  مدرســه،  آموزشــی  کادر  بــا 

مــدارس تیزهوشــان مدیــران  برخــی  اســت. در  فرزندانشــان 

از انعطــاف کمــی برخــوردار هســتند و فقــط بــه دنبــال اجــرای 

کادر  افــرادی  چنیــن  می باشــند،  باالدســتی ها  بخشــنامه های 

مدرســه و دانش آمــوزان را تحــت فشــار قــرار مــی دهنــد و بــه 

نیازهــای آنهــا بی توجــه هســتند.  در ایــن رابطــه الزم اســت 

خانواده هــا درخواســت انجمن هــای اولیــا و مربیــان را داشــته 



باشــند و درخواســت همفکــری و همــکاری در برنامه هــای آموزشــی را بدهنــد. از آن جایــی کــه آنهــا شــناخت کامــل واساســی نســبت 

بــه نیازهــا و ابعــاد ذهنــی و روانــی فرزنــد خــود دارنــد، می تواننــد در ایــن امــر موفــق عمــل کننــد. خانواده هــا می تواننــد درخواســت 

تدریــس مطالــب کاربــردی، انجــام کاروزی، تشــکیل انجمن هــای  علمــی را بــرای دانش آمــوزان داشــته باشــند. مطالــب کاربــردی و 

انجــام کارورزی در رابطــه بــا آنهــا، ســبب می شــود کــه دانــش در ذهــن دانش آمــوزان بــه یادگیــری ســازنده تبدیــل شــود و تشــکیل 

ــا افــراد دیگــر داشــته باشــد. در جریــان  انجمن هــای علمــی  ســبب می شــود کــه دانش آمــوز تعامــات مفیــدی فراتــر از مدرســه ب

ایــن تعامــات در اهــداف و افــکار خــود تجدیدنظــر کنــد.  خانواده هــا الزم اســت کــه ارتبــاط مســتمر بــا معلمــان و مشــاوران فرزنــد 

خــود داشــته باشــند و در مســائل مربــوط بــه او اظهارنظــر کننــد امــا ایــن اظهــار نظــر نبایــد منجــر بــه از بیــن رفتــن اســتقال فکــری 

ــد.  ــد خــود مشــورت کنن ــا فرزن ــان نظــر و عقیــده ب ــر اســت کــه خانواده هــا پیــش از بی فرزندشــان شــود. بهت

در رابطــه بــا آمــوزش تیزهوشــان، تشــویق یکــی از اصــول مهمــی اســت کــه خانواده هــا بایــد بــه آن توجــه کننــد. خانواده هــا بایــد در 

مقابــل موفقیت هــای فرزنــد خــود بــه تشــویق او بپردازنــد امــا ایــن تشــویق بهتــر اســت به انــدازه باشــد. نــه زیــاد از حــد باشــد کــه 

فرزندشــان تصــور کنــد کــه بــه آخریــن درجــه کمــال رســیده و بــه غــرور کاذب برســد و نــه کــم باشــد بــه شــکلی کــه اعتمادبه نفــس 

فرزندشــان کاهــش یابــد. مــورد دیگــری کــه در رابطــه بــا تشــویق در آمــوزش تیزهوشــان مطــرح اســت، رفــاه در خانــواده می باشــد. 

رفــاه بیــش از حــد از یــک ســو ارزش تشــویق و تــاش بــرای رســیدن بــه آن را تحت شــعاع قــرار مــی دهــد و از ســوی دیگــر ســبب 

می شــود کــه دانش آمــوز تیزهــوش نتوانــد قابلیت هــای خــود را بــروز دهــد. بــدون شــک شــکوفایی اســتعدادها و بــروز قابلیت هــا 

زمانــی روی می دهــد کــه دانش آمــوز در شــرایط نســبتا ســخت قــرار بگیــرد.



اوقــات فراغــت زمانــی اســت کــه مــا می توانیــم خســتگی  را از ذهــن و روان دور کنیــم و خــود را بــرای ادامــه برنامــه درســی 

آمــاده ســازیم. از ایــن رو چگونــه گذرانــدن ایــن اوقــات اهمیــت فراوانی دارد.

چگونه اوقات فراغت خود را در تعطیالت به شکل مطلوب سپری کنیم؟

مطالعــه فشــرده و آمــوزش در فضــای مجــازی، خســتگی روحــی را 

بــرای مــا بــه دنبــال داشــته اســت. اوقــات فراغــت زمــان مناســبی 

بــرای تعدیــل روحیــه مــا مــی باشــد. از ایــن رو ضــرورت دارد 

کــه مــا در کنــار برنامــه مطالعاتــی خــود، یــک برنامــه نیــز بــرای 

آرامــش و نشــاط  بــا  تــا  اوقــات فراغــت خــود درنظــر بگیریــم 

بیشــتر بتوانیــم برنامــه درســی خــود را دنبــال کنیــم. در ایــن 

برنامــه بهتــر اســت کــه از فضــای مجــازی بــه دور باشــیم و در 

فضــای حقیقــی بــه برنامــه هــای خــود برســیم. مــا می توانیــم 

بــه برخــی  ادامــه  باشــیم. در  برنامه هــای ســودمندی داشــته 

مــوارد اشــاره می شــود.

ورزش کردن
ــژه  ــه وی ــا و ب ــد در دوران کرون یکــی از اصــول مهمــی کــه می توان

تعطیــات، ســامت جســم و روان مــا را تامیــن کنــد، ورزش 

کــردن اســت. بهتــر اســت کــه مــا در ابتــدای روز قبــل از شــروع 

فعالیت هــای کاری و درســی خــود، زمــان کوتاهــی را بــه ورزش 

کــردن اختصــاص دهیــم. ایــن کار باعــث می شــود کــه بــا نشــاط 

روز خــود را ســپری کنیــم و از اضافــه وزن دور بمانیــم.

مطالعه کتاب های مورد عالقه
نــوروزی،  تعطیــات  در  مــا  مطلــوب  ســرگرمی های  از  یکــی 

عاقــه  آنهــا  بــه  کــه  اســت  غیردرســی ای  کتاب هــای  خوانــدن 

بســیاری داریــم. از ایــن کار می توانیــم بــه عنــوان زنــگ تفریحــی 

بیــن مطالعــه کتاب هــای درســی اســتفاده کنیــم. در ایــن رابطــه 

مثــال  عنــوان  بــه  بگذاریــم،  قــراری  خودمــان  بــا  می توانیــم 

اگــر فصــل دوم ریاضــی را امــروز بــا کیفیــت مطالعــه کردیــم، 

می توانیــم 30 صفحــه از کتــاب علمــی یــا داســتانی مــورد عاقــه 

خــود را بخوانیــم.

نواختن یا شنیدن موسیقی
موســیقی، عامــل بســیار مهمــی در ایجــاد هیجان هــای مطلــوب 

در مغــز اســت. زمانــی کــه فــرد در طــی ســاعات روز لحظاتــی  را 

هــم بــه نواختــن یــا گــوش ســپردن بــه موســیقی ســپری کنــد، 

نظــر  بــه  بنــا  و  می شــود  سرشــار  موســیقیایی اش  هــوش 

هــوش  کــه  فــردی  چندگانــه،  هوش هــای  روان شناســان 

موســیقیایی فعالــی داشــته باشــد، در حــل مســائل علمــی بــه 

شــکل موفق تــر عمــل می کنــد. ناگفتــه نمانــد کــه مــا بایــد در ایــام 

مطالعــه بــه موســیقی های مایــم گــوش دهیــم. موســیقی هایی 

بــا ریتــم تنــد و یــا غــم آلــود، آثــار ســوء بســیاری بــر روی روان 

دارد.

حل معماهای علمی
یکــی از عوامــل مهمــی کــه بــه رشــد شــناختی و روانــی مــا کمــک 

می کنــد، حــل معماهــای پیچیــده و چالش برانگیــز اســت. ایــن 

دســته معماهــا بــه تحلیــل ذهــن مــا کمــک می کنــد و بــر دقــت 

مــا می افزایــد.

بازی های مهیج

در شــرایط ســخت کرونایــی، بســیاری از مــا امــکان دیــد 
و بازدیــد و مســافرت نداریــم. مانــدن در خانــه و دنبــال 
کــردن برنامــه یکنواخــت، بعــد از ســپری کــردن چنــد روز، 
ــرای دوری  ــال دارد. ب ــه دنب ــا ب ــرای م ــی  را ب خســتگی ذهن
از چنیــن وضعیتــی مــا مــی توانیــم از بــازی هــای مهیــج 
اســتفاده کنیــم ، امــا الزم اســت کــه در رابطــه بــا اســتفاده 

از بــازی، مدیریــت زمــان داشــته باشــیم.

مشاهده فیلم ها و سریال های موردعالقه
تماشــای فیلــم می توانــد لحظــات خوشــی را بــرای مــا در کنــار 



خانــواده ایجــاد کنــد. مــا می توانیــم زمــان کوتاهــی را در طــول روز بــه تماشــای فیلــم اختصــاص دهیــم و روحیــه خــود را تعدیــل 

کنیــم.

تفکر در مورد آرزوها و برنامه آینده خود

در ایــام تعطیــات خــوب اســت کــه فرصــت را مغتنــم بشــماریم و در مــورد آینــده شــغلی و تحصیلــی خــود فکــر کنیــم. فکــر کــردن 

در ایــن رابطــه از یــک ســو بــه زندگــی و برنامه ریــزی مــا جهــت می دهــد و از ســوی دیگــر انگیــزه تــاش مــا را بــرای رســیدن بــه آینــده 

موفــق دو چنــدان می کنــد.

نویسنده: اعظم پیکانی



ــا دروس خــود  ــوب اســتفاده کنیــم و آرامــش خاطــر در رابطــه ب ــه شــکل مطل ــرای اینکــه بتوانیــم از تعطیــالت خــود ب ب

داشــته باشــیم، بهتــر اســت کــه قبــل از شــروع تعطیــالت بــا درنظــر گرفتــن اصــول مناســب، یــک برنامــه درســی تنظیــم 

کنیــم.

برای داشتن تعطیالتی مفید، چه برنامه درسی ای می توانیم در نظر بگیریم؟

تعطیــات نــوروزی، فرصــت مناســبی اســت کــه مــا بــه دور از 

کاس و فضای آموزشی، در کنار خانواده به تفریح و استراحت 

بپردازیــم امــا الزم اســت کــه در ایــن امــر افــراط نکنیــم. تفریــح 

و اســتراحت مطلــق در ایــام نــوروز، ســبب فراموشــی مباحــث 

درســی مــی شــود. تنبلــی ذهــن مــا را بــه دنبــال دارد و پــس 

ــد.  ــا ایجــاد مــی کن ــرای م ــی ب ــام تعطیــات اســترس فراوان از ای

پــس چــه بهتــر کــه مــا بــرای ایــن ایــام برنامــه مطالعاتــی مناســبی 

درنظــر بگیریــم تــا هــم تعطیــات خوبــی داشــته  باشــیم و هــم 

از افــت تحصیلــی خــود پیشــگیری کنیــم. بــرای داشــتن یــک 

برنامــه مطالعاتــی مناســب، الزم اســت کــه مــا بــه اصــول زیــر 

توجــه کنیــم:

تهیه تقویم آموزشی

بــرای تهیــه تقویــم آموزشــی مــی توانیــم تعطیــات خــود را بــا 

اســتفاده از تقویــم روزشــمار داخــل یــک دفترچــه یادداشــت 

بنویســیم و زمانــی را کــه مــی توانیــم در هــر روز بــه مطالعــه 

اختصــاص دهیــم در کنــار روز موردنظــر بنویســیم. بهتــر اســت 

کــه زمــان معقولــی را بــرای هــر روز درنظــر بگیریــم تــا بــا آرامــش 

یــک  کــه  دارد  امــکان  بپردازیــم.  مطالعــه  بــه  بتوانیــم  خاطــر 

روز بنــا بــه دالیلــی نتوانیــم برنامــه را دنبــال کنیــم. در ایــن 

رابطــه مــی توانیــم روزهــای دیگــر، زمــان بیشــتری را بــه مطالعــه 

اختصــاص دهیــم.

نوشتن ضعف ها و نقایص درسی

برطــرف کــردن نقایــص و ضعــف هــای درســی، مهمتریــن اصــل 

در برنامــه مطالعاتــی مــا مــی باشــد. بهتــر اســت کــه مــا کتــاب هــا 

و جــزوه هــای مــان را در پیــش روی خــود قــرار دهیــم و مطالعــه 

دروس مشــکل را  کــه در آنهــا ضعــف داریــم، در الویــت قــرار 

دهیــم.
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متعادل بودن برنامه درسی

برنامــه درســی روزانــه مــا بایــد بــه شــکلی باشــد کــه در هــر روز 

زمــان زیــادی را بــه دروس مشــکل اختصــاص دهیــم امــا در کنــار 

آن، بــه مــرور دروس ســاده بپردازیــم. مــرور دروس ســاده ســبب 

مــی شــود کــه ذهــن دچــار خســتگی و فشــار نشــود و دروس 

ســاده نیــز فرامــوش نگــردد.

توجه به سطح هوش و میزان یادگیری

بــدون شــک هــر یــک از مــا بــه درســتی مــی دانیــم کــه بــه لحــاظ 

دروس  در  مــا  یادگیــری  و  هســتیم  ســطحی  چــه  در  هوشــی 

مختلــف بــه چــه شــکل مــی باشــد. در ایــن رابطــه برنامــه درســی 

ــری مــان باشــد.  ــد متناســب بــا دو آیتــم هــوش و یادگی ــا بای م

و  از راهنمایــی مشــاوره مدرســه  توانیــم  مــی  ایــن زمینــه  در 

همکاســی هــای خــود اســتفاده کنیــم و بــا توجــه بــه نظــر و 

اندیشــه خــود بــه نــگارش برنامــه بپردازیــم.

توجه به کیفیت برنامه

ــه  ــه کیفیــت برنامــه ب در یــک برنامــه ریــزی مطلــوب مــا بایــد ب

عنــوان یــک اصــل اساســی توجــه کنیــم. کیفیــت بــه معنــای 

تمــام کــردن دروس نیســت، بلکــه بــه معنــای ایــن اســت کــه بــه 

موقــع و اصولــی مطالــب را تمــام کنیــم بــه گونــه ای کــه بــه خوبــی 

یادبگیریــم.

انتخاب روش صحیح برای مطالعه

یکــی از اصــول بســیار مهــم در اجــرای برنامــه، انتخــاب روش 

مناســب بــرای مطالعــه کــردن اســت. گاه ممکــن اســت مــا زمــان 

بســیاری را بــه مطالعــه کــردن اختصــاص دهیــم امــا در زمــان 

بازخــورد، نتیجــه خوبــی بــه دســت نیاوریــم. در اینجاســت کــه 

مــا بایــد در روش مطالعــه خــود تجدیدنظــر کنیــم و از روش هــای 

مفهومــی و فعــال مطالعــه  ماننــد: نکتــه بــرداری، حــل تمرینــات 

کتابهــای کمــک آموزشــی، مطالعــه مشــارکتی بــا دوســتان خــود 

و...  اســتفاده کنیــم.

انتخاب همراه فعال

همانطــور کــه مــا در هنــگام تفریــح و ســرگرمی تمایــل داریــم کــه 

در کنــار دوســتان خــود باشــیم، در درس خوانــدن در تعطیــات 

هــم می توانیــم یــک یــا چنــد همــراه مناســب بــرای خــود انتخــاب 

کنیــم و هــر روز از میــزان مطالعــه و برنامــه آنهــا کســب اطــاع 

کنیــم. ایــن امــر مــی توانــد انگیــزه درس خوانــدن مــا را افزایــش 

دهــد امــا مــا بایــد در انتخــاب همــراه مطالعــه، دقــت کنیــم. از 

بیــن همکاســی هــای خــود، بــا افــراد درس خــوان و فعــال همــراه 

شــویم و در تعامــل بــا آنهــا زمــان خــود را مدیریــت کنیــم. تنهــا 

در رابطــه بــا مســائل درســی بــا آنهــا در ارتبــاط باشــیم.



7 تکنیک طالیی حل تست های هوش سمپاد

در ایــن مقالــه تــالش نمودیــم تــا اطالعاتــی را در رابطــه بــا روش حــل تســت های اســتعداد تحلیلــی بــه شــما داوطلبــان 

عزیــز ارائــه نماییــم. بــا مــا همــراه باشــید.

بــا توجــه بــه اینکــه میــزان تاثیــر درصــد اســتعداد تحلیلــی بــرای 

آزمون هــای تیزهوشــان و نمونــه دولتــی بیــش از گذشــته شــده 

اســت، لــذا روش حــل تســت هــای اســتعداد تحلیلــی موضوعــی 

اســت کــه بایــد بســیار بــدان توجــه داشــته باشــید. اگــر تمایــل 

بــه ادامــه تحصیــل در مــدارس تیزهوشــان داریــد، بهتــر اســت از 

10 تکنیــک طایــی حــل تســت هــای هــوش ســمپاد بــه درســتی 

آگاه باشــید تــا بتوانیــد انتخــاب درســتی داشــته باشــید. بســته 

بــه ظرفیــت شــهر و اســتان محــل زندگیتــان، حداقــل تــراز و نمره 

شــما شــاید کمــی متفــاوت باشــد و ایــن موضــوع دقــت بیشــتری 

را بــرای نحــوه مطالعــه شــما قطعــاً مطالبــه خواهــد نمــود.

روش حل تست های استعداد تحلیلی

همانطــور کــه می دانیــد، ســواالت تحلیلــی تیزهوشــان منبــع 

درســی نــدارد و بــه همیــن دلیــل نیــازی بــه مطالعــه منابــع کتــاب 

و حفــظ کــردن مطلــب نخواهــد بــود. تــا بــه حــال بــه غــذا خــوردن 

یــک کــودک توجــه کــرده ایــد؟؟ آیــا شــما می توانیــد بــدون اینکــه 

بــه کــودک بــه صــورت عملــی آمــوزش دهیــد کــه چگونــه قاشــق 

را نــگاه دارد، چگونــه لقمــه را در دهــان خــود بگــذارد، مراحــل را 

ــاد  توضیــح دهیــد و انتظــار داشــته باشــید کــه او کامــا آن را ی

بگیــرد؟ قطعــا خیــر. حــل کــردن تســت های اســتعداد تحلیلــی 

دقیقــا بــه همیــن شــکل مــی باشــد. شــما نمی توانیــد بــدون 

اینکــه تمریــن کافــی داشــته باشــید، انتظــار موفقیــت و درصــد 

بــاال داشــته باشــید.

بهتریــن روش حــل تســت های اســتعداد تحلیلــی کــه می توانیــم 

بــه شــما معرفــی نماییــم، تمریــن، تمریــن و تمریــن اســت. بــرای 

اولیــن بــار هنگامــی کــه ایــن تســت ها را حــل مــی کنیــد، قطعــا 

درصــد خطــای شــما بــاال می باشــد و بــه همیــن دلیــل ممکــن 

اســت کمــی ایــن موضــوع شــما را ناراحــت و ناامیــد نمایــد. امــا 

بــه هیــچ عنــوان نبایــد ایــن حــس بــه شــما القا شــود. هدف شــما 

از تســت زنــی در ایــن مرحلــه تنهــا تمریــن و یادگیــری اســت. 

بنابرایــن حتمــاً و حتمــاً پاســخ تشــریحی تســت را بــه خوبــی 

مطالعــه نماییــد تــا متوجــه راه حــل هــای احتمالــی آن بشــوید. 

همانطــور کــه می دانیــد، روش هــای مختلفــی گاهــی بــرای حــل 

مســائل ریاضــی وجــود دارد کــه برخــی از آن هــا روش هــای کوتــاه 

و برخــی دیگــر ممکــن اســت طوالنــی باشــد. بنابرایــن یکــی از 

توصیه هــای مــا بــرای حــل نمونــه ســواالت آزمــون هــوش ســمپاد 

ایــن اســت کــه حتــی در صورتــی کــه پاســخ درســتی بــه ســواالت 

داده ایــد، بــاز هــم حتمــا پاســخ تشــریحی را بــه خوبــی مطالعــه 

نماییــد. زیــرا گاهــی روش هایــی کــه شــما ممکــن اســت بــدان 

شــده  انجــام  و  شــده  ارائــه  روش هــای  بــا  می نماییــد،  توجــه 

متفــاوت باشــد. بــه همیــن دلیــل حتمــا و حتمــا توجــه الزم را بــه 

ایــن موضــوع داشــته باشــید.

7 تکنیک طالیی حل تست های هوش سمپاد

بــا توجــه بــه تجربــه کمــی کــه دانش آمــوزان در رابطــه بــا حــل 

یکــی  معمــول  طــور  بــه  دارنــد،  هوشــی  و  تحلیلــی  ســواالت 

از ســواالت بعــدی آن هــا قطعــا ایــن موضــوع خواهــد بــود کــه 

مــا چگونــه می توانیــم بــه مهــارت ســرعت و دقــت در رابطــه 

بــا تســت زنــی ســواالت هــوش برســیم. ایــن موضــوع همــان 

مســئله ای اســت کــه مــا در ادامــه بــدان خواهیــم پرداخــت.

1. بانک سواالت را تهیه کنید

یکــی از بهتریــن مــوارد 10 تکنیــک طایــی حــل تســت های هــوش 

ســمپاد همیــن اســت. مطابــق بــا تحقیقــات روانشناســی صورت 

گرفتــه در سراســر جهــان، ذهــن مــا زمانــی که درگیر یک مســئله 

می شــود، هرچقــدر ایــن درگیــری بیشــتر و عمیــق تــر باشــد، 

بهتــر خواهنــد توانســت آن مســئله را بــه صــورت موفقیــت 

آمیــز حــل نمایــد. یکــی از بزرگتریــن و بهتریــن محاســنی کــه 

می تــوان در رابطــه بــا تهیــه بانــک ســواالت ارائــه نمــود، همیــن 

مســئله خواهــد بــود. تمریــن بیشــتر موجــب می شــود تــا ذهــن 

شــما بــه ایــن نــوع ســواالت بهتــر آشــنا شــود. ضمــن اینکــه بــا 



نحــوه حــل آنــان نیــز بــه صــورت کامــل آشــنا خواهیــد شــد.

2. گول ظاهر سوال را نخور

یکــی از تکنیک هایــی کــه طراحــان ســواالت آزمــون تیزهوشــان 

بــه کار مــی برنــد، ایــن اســت کــه پــس از چنــد ســوال ســخت 

کــه همگــی دارای نکتــه مــی باشــند، یــک ســوال بســیار ســاده 

را مطــرح می نماینــد و شــما بــا توجــه بــه روش حــل تســت های 

اســتعداد تحلیلــی در ســواالت قبلــی، بــه ایــن نتیجــه ممکــن 

اســت برســید کــه ایــن ســوال ســخت اســت و شــاید گــول ظاهــر 

آن را بخوریــد در صورتــی کــه هیــچ نکتــه ای ممکــن اســت در 

آن وجــود نداشــته باشــد و شــما بــه راحتــی بــا یــک نــگاه جزئــی 

بتوانیــد آن را بــه درســتی پاســخ دهیــد.

3. اگر سوال شما اعداد دارد به ترتیب اعداد دقت کنید

یکــی از انــواع نمونــه ســواالت آزمــون تیزهوشــان شــامل همیــن 

اســت. بــه عنــوان مثــال، جدولــی بــه شــما می دهنــد کــه در آن 

چندیــن عــدد قــرار دارد و در برخــی از خانه هــا نیــز، عامــت 

ســوال قــرار داده شــده اســت. شــما بــا توجــه بــه رابطــه قــرار 

داده شــده در حانه هــای مختلــف، بایــد نــوع رابطــه بیــن آن هــا 

را بــه درســتی تشــخیص دهیــد و جــای عامــت ســوال را عــدد 

می توانیــد  ســواالت  نــوع  ایــن  در  نماییــد.  انتخــاب  مناســب 

ترتیــب را از راســت بــه چــپ، از چــپ بــه راســت، بــه صــورت 

مــورب بررســی نماییــد.

4. نحوه پیداکردن رابطه ریاضی را بلد باشید

یکــی از 10 تکنیــک طایــی حــل تســت های هــوش ســمپاد در 

رابطــه بــا ایــن نــوع ســواالت ایــن اســت کــه بــرای پــی بــردن بــه 

رابطــه ایــن نــوع ســواالت ایــن اســت کــه حتمــا بــرای پی بــردن بــه 

رابطــه بیــن اعــداد عملیــات مختلــف ریاضــی را روی آن امتحــان 

نماییــد. بــه عنــوان مثــال چهــار عمــل ریاضــی را بــرای پــی بــردن 

بــه رابطــه امتحــان کنیــد و بــر اســاس همیــن مــوارد، می توانیــد 

بــه پاســخ برســید.

5. همیشــه روش حــل تســت های اســتعداد تحلیلــی طوالنــی 

نیســت

یکــی از اشــتباهاتی کــه برخــی از داوطلبــان دارنــد ایــن اســت 

کــه تصــور می نماینــد کــه حــل همــه ســواالت پیچیــده اســت و 

نیــاز بــه زمــان زیــادی دارد و همیــن مســئله موجــب مــی شــود 

تــا هــم زمــان زیــادی را از دســت بدهنــد و هــم اینکــه بــه پاســخ 

درســت نرســند. همانطــور کــه می دانیــد زمــان در نظــر گرفتــه 

شــده بــرای حــل ســواالت هــر یــک از دروس، طوالنــی و یــا زیــاد 

نخواهــد بــود. بنابرایــن وقتــی از ایــن آزمــون بــه آزمــون هــوش 

یــاد مــی شــود، منظــور در واقــع همیــن اســت و شــما بایــد آنقــدر 

هــوش و ذکاوت بــه خــرج دهیــد تــا طــراح ســوال نتوانــد بــه شــما 

بــه اصــاح “یــه دســتی بزنــه”.

6. سواالت تست هوش ریون را مطالعه نمایید

یکــی از آزمون هــای هــوش روانشناســی کــه در گذشــته از آن 

اســتفاده مــی گردیــد، آزمــون هــوش ریــون مــی باشــد. گرچــه 

ایــن آزمــون در ســال های اخیــر توســط روانشناســان بــه عنــوان 

یــک نــوع تســت هــوش منســوخ شــده اســت. امــا در ســال هــای 

اخیــر مشــاهده می نماییــم کــه برخــی از ســواالت ایــن تســت را 

در آزمــون مــدارس تیزهوشــان مطــرح نمــوده انــد. اگــر بتوانیــد 

ایــن تســت را تهیــه نماییــد و تمریــن مناســبی بــرای آن داشــته 

تســت های  حــل  روش  بــه  توانســت  خواهیــد  قطعــا  باشــید، 

اســتعداد تحلیلــی بــرای ایــن دســته از ســواالت بــه خوبــی نائــل 

شــوید.

ــی حتــی ســواالت  7. در روش حــل تســت های اســتعداد تحلیل

درســت پاســخ داده شــده را تحلیــل نماییــد

همانطــور کــه ذکــر گردیــد، گاهــی ممکــن اســت شــما بتوانیــد 

بــه جــواب برســید، امــا نحــوه حــل ســوال شــما بســیار طوالنــی 

از  زیــادی  زمــان  آزمــون،  جلســه  در  مســئله  همیــن  و  باشــد 

شــما را بــه هــدر بدهــد. همچنیــن یکــی از مســائل دیگــری کــه 

می تــوان بــدان اشــاره نمــود ایــن اســت کــه شــما ممکــن اســت 

روش درســتی را بــرای حــل مســئله مــورد نظــر انتخــاب ننمــوده 

باشــید و بــه همیــن دلیــل کمــی دشــواری و اشــتباهات رایــج 

در ایــن مــورد بتوانــد موجــب حــل اشــتباه شــما بــرای ســواالت 

دیگــر شــود.



در ایــن مقالــه قصــد داریــم چنــد مــورد از نــکات کاربــردی زبــان بــدن در تدریــس را بیــان کنیــم. پــس تــا پایــان مقالــه بــا 

مــا همــراه باشــید.

چگونه از زبان بدن در تدریس استفاده کنیم؟

تدریــس یکــی از شــغل های بســیار ســخت دنیاســت. معلــم 

ارائــه ی  و  کافــی  ســواد  و  علــم  از  برخــورداری  عاوه بــر  بایــد 

باشــد.  نیــز  الهام بخــش  دانش آمــوزان،  بــه  مفیــد  اطاعــات 

و  باشــد  خوبــی  رهبــر  و  ســخنران  هم زمــان،  بایــد  معلــم 

ــرای  فضایــی ســرگرم کننده را در کاس درس ایجــاد کنــد کــه ب

نباشــد. خســته کننده  دانش آمــوزان 

 )presence( درواقــع هــدف از تدریــِس خــوب، داشــتن جذبــه

اســت، ولــی جذبــه چیســت؟ اگــر در زمــان تدریــس عصبــی و 

ــان بــدن شــما نیــز  نگــران باشــید، ایــن احســاس ناامنــی در زب

نمایــان می شــود. معمــوال در ایــن حالــت شــانه های تان را خــم 

می کنیــد، دست به ســینه می ایســتید یــا دســت خــود را جلــوِ 

می گیریــد.  دهان تــان 

اعتمادبه نفــس  نبــود  نشــان دهنده ی  وضعیــت  ایــن  ولــی 

ایجــاد  دانش آمــوزان  در  ناخوشــایندی  احســاس  و  اســت 

به صورتی کــه  بــدن،  زبــان  مدیریــت  یعنــی  جذبــه  می کنــد. 

کنتــرل  در  را  درس  کاس  بدهیــد  نشــان  دانش آمــوزان  بــه 

داریــد. امــا بــرای تدریــس بهتــر و مؤثرتــرِ مطالــب درســی، کــدام 

گرفــت؟ بــه کار  می تــوان  را  غیرکامــی   ترفندهــای 

1. از دست های تان استفاده کنید

دیگــران  اگــر  یعنــی  اعتمادنــد،  شــاخص  شــما  دســت های 

اعتمــاد  شــما  بــه  اســت  ممکــن  نبیننــد،  را  شــما  دســت های 

نکننــد. در زمــان تدریــس، همیشــه بایــد دســت های شــما در 

معــرض دیــد باشــد. بایــد دســت های تان را از جیب تــان بیــرون 

بیاوریــد و آنهــا را پشــت خــود یــا زیــر میــز پنهــان نکنیــد. در 

آموزش هــای آنایــن و در مقابــل دوربیــن نیــز حتمــا بایــد تمــام 

بــدن شــما در کادر فیلم بــرداری قــرار داشــته باشــد.

2. از ژست قدرت )power posing( استفاده کنید

بازرگانــی هــاروارد متوجــه شــده اند  محققــان در دانشــکده ی 

باشــید  داشــته  گســترده تری  بدنــیِ  وضعیــت  هرچــه 

روی  محکــم  را  پاهای تــان  بگیریــد،  عقــب  را  )شــانه های تان 

زمیــن بگذاریــد، ســینه تان را صــاف نگــه داریــد و ســرتان را بــاال 

بگیریــد( احســاس اعتمادبه نفــس بیشــتری خواهیــد داشــت و 

دیگــران نیــز شــما را فــردی بااعتمادبه نفــس به شــمار می آورنــد. 

بــه ایــن حالــت کــه در آن به صورتــی می ایســتید کــه بــا بــدن 

قــدرت«  اشــغال می کنیــد، »ژســت  را  خــود فضــای بیشــتری 

گفتــه می شــود. در زمــان تدریــس، دســت های تان آزاد باشــد 

و  ببریــد  عقــب  را  شــانه های تان  نایســتید،  و دست به ســینه 

ــه شــما کمــک می کنــد  ــد. ایــن وضعیــت ب ــاال بگیری ســرتان را ب

فضــای بیشــتری اشــغال کنیــد و بــر مطالبــی کــه می گوییــد، 

تســلط داشــته باشــید.

در پژوهــش جالــب دیگــری در دانشــکده ی بازرگانــی هــاروارد، از 

داوطلبــان خواســته شــد مصاحبه هایــی ســاختگی انجــام دهنــد. 

محققــان از شــرکت کنندگان خواســتند پیــش از واردشــدن بــه 

اتاق، ژســت قدرت بگیرند. کســانی که ژســت قدرت داشــتند، 

افــرادی بــا اعتمادبه نفــس بیشــتر، باهوش تــر و ماهرتــر ارزیابــی 

شــدند. مهم تــر از همــه اینکــه ایــن داوطلبــان احســاس قــدرت 

بیشــتری داشــتند. بنابرایــن بهتــر اســت پیــش از فیلم بــرداریِ 

دوره ی آموزشــی در آموزش هــای آنایــن یــا واردشــدن بــه کاس 

درس، کمــی ژســت قــدرت بگیریــد.

3. از ابزارهای غیرکالمی استفاده کنید

مطالــِب  یادگیــری  و  به خاطرســپاری  میــزان  معمــول،  به طــور 

زبانــی و کامــی بســیار انــدک اســت. بنابرایــن بایــد بــا اســتفاده 

مغــز  کــه  کنیــد  کاری  کامــی،  و  غیرکامــی  توضیحــات  از 

دانش آمــوزان بتوانــد مطالــب بیشــتری در خــود بگنجانــد. بــه 

همیــن منظــور، بــرای توضیــح دادن مفاهیــم از دســت های تان، 

تُــن صدای تــان یــا بدن تــان کمــک بگیریــد.

4. بیانگری )Expressiveness( داشته باشید

پژوهــش  در   )Stephen Ceci( ِسســی  اســتفان  پروفســور 

بــه  تــا چــه حــد  بــدن  زبــان  هوشــمندانه ای بررســی کــرد کــه 



کمــک  درســی  کتــاب  از  دانشــجویان  ارزیابی هــای  بهبــود 

می کنــد. او مطالــب آموزشــی خــود را نوشــت تــا محتــوای زبانــیِ 

در  او  باشــد.  یکســان  دقیقــا  بررســی  ایــن  در  استفاده شــده 

یکــی از کاس هــا از زبــان بــدن معمــول خــود اســتفاده کــرد و 

بیانگــری  ازجملــه  غیرکامــی،  ترفنــد  چنــد  دیگــر،  کاس  در 

غیرزبانــی را بــه کار گرفــت، بــه ایــن معنــی کــه در زمــان تدریــس، 

تـُـن صــدای خــود را تغییــر مــی داد، بــرای تأکیــد بــر نــکات مهــم از 

انــواع گوناگونــی از حــرکات صــورت اســتفاده می کــرد و در حیــن 

تدریــس دســت های خــود را حرکــت مــی داد. در کاســی کــه در 

آن از بیانگــری غیرکامــی اســتفاده شــده بــود، دانشــجویان در 

ارزیابی هــای خــود درمــورد هــر یــک از حوزه هــا ازجملــه کیفیــت 

کتــاب درســی، امتیازهــای باالتــری داده بودنــد. ایــن مســئله 

جذب شــدن  موجــب  غیرکامــی  بیانگــری  می دهــد  نشــان 

دانشــجویان و دانش آمــوزان می شــود و بــه آنهــا کمــک می کنــد 

مطالــب آموزشــی را به شــکل مطلوب تــری به خاطــر بســپارند.

5. در زمان ورود، به دانش آموزان خوشامد بگویید

مقابل درِ کاس بایســتید و به دانش آموزان خوشــامد بگویید. 

تقریبــا بایــد در درگاه قــرار بگیریــد تــا دانش آمــوزان نتواننــد 

یکبــاره بــه کاس وارد شــوند و مجبــور شــوند ســرعت خــود را 

کاهــش دهنــد و یک به یــک داخــل کاس بیاینــد. ایــن کار، آنهــا 

را آرام می کنــد. اگــر دانش آمــوزان قبــا وارد کاس شــده اند، 

بــا اعتمادبه نفــس و بــا گام هــای بلنــد وارد کاس شــوید و بــا 

صدایــی بلنــد، واضــح و ســرزنده بــه آنهــا ســام بگوییــد. هرگــز 

ســریع  همچنیــن  برســید.  به نظــر  بی نظــم  و  آشــفته  نبایــد 

ایــن کار موجــب می شــود آســیب پذیر به نظــر  گام برنداریــد، 

برســید.

6. از تمام فضای کالس استفاده کنید

ایســتادِن تمام مــدت پشــت میــز، میــان شــما و دانش آمــوزان 

در  صحبت کــردن  زمــان  در  بنابرایــن  می کنــد.  ایجــاد  مانــع 

از  مفاهیــم،  توضیــح دادِن  زمــان  در  و  برویــد  راه  کاس، 

قســمت های مختلــف کاس درس اســتفاده کنیــد. به عــاوه، 

ایــن کار موجــب می شــود دانش آمــوزان بازیگوشــی نکننــد و بــه 

درس توجــه داشــته باشــند. گاهــی نیــز در زمــان توضیــح دادن 

درس، در کنــار فــردی بایســتید کــه بــه درس گــوش نمی دهــد و 

موجــب به هــم زدن نظــم کاس می شــود؛ بــا ایــن کار او متوجــه 

می شــود کــه شــما دقیقــا مشــغول چــه کاری هســتید و معمــوالً 

از به هــم زدن نظــم کاس دســت برمــی دارد.

7. از چهرۀ خود استفاده کنید

معانــی  انتقــال  بــرای  خــود  چهــره ی  حالت هــای  از  می توانیــد 

فراوانــی اســتفاده کنیــد. بــرای مثــال، بــرای دریافــت پاســخ های 

وقتــی  کنیــد،  نــگاه  آنهــا  بــه  مشــتاقانه  دانش آمــوزان، 

او  بــه  خــود  لبخنــدِ  بــا  می رســد،  به نظــر  مــردد  دانش آمــوزی 

اطمینــان بدهیــد یــا وقتــی می خواهیــد دانش آمــوزان را تشــویق 

متفکرانــه  ژســتی  کننــد،  فکــر  پرسشــی  درمــورد  کــه  کنیــد 

بگیریــد، مثــاً دســت خــود را بــه چانه تــان بگیریــد. همچنیــن 

ســعی کنیــد در زمــان تدریــس بــا تمــام دانش آمــوزان تمــاس 

چشــمی داشــته باشــید و ایــن پیــام را بــه آنهــا منتقــل کنیــد 

کــه شــما متوجهیــد آنهــا در حــال انجــام چــه کار خــوب یــا بــدی 

هســتند.

8. در مواجهــه بــا رفتارهــای نامناســب دانش آمــوزان، برخــورد 

درســتی داشــته باشــید

در زمــان روبــه رو شــدن بــا رفتارهــای نامناســب، از نظــر فیزیکــی 

در ســطح آنهــا پاییــن بیاییــد )هم قــد آنهــا شــوید( و بــا آرامــش 

درمــورد پیامدهــای بالقــوه ی ایــن رفتارهــا بــا آنهــا صحبــت کنید. 

ایــن کار بســیار بیشــتر از توبیخ کــردن آنهــا در مقابــل  تأثیــر 

هم کاسی های شــان اســت. اگــر رفتــار ناشایســت آنهــا جــدی 

ــا آنهــا صحبــت  ــان کاس ب ــا پــس از پای اســت، بیــرون کاس ی

کنیــد. بــا ایــن کار، آنهــا پیــش چشــم همســاالن خــود ســرزنش 

نمی شــوند و ایــن همــان چیــزی اســت کــه از شــما می خواهنــد.

در زمــان صحبت کــردن درمــورد رفتارهــای نامناســب، حالتــی 

مقابــل  در  مســتقیما  مثــا  باشــید،  داشــته  گشــاده  و  بــاز 

دانش آمــوز یــا بــاالی ســر او نایســتید، زیــرا ایــن حالــت، بســیار 

تهاجمــی و ســتیزه جویانه اســت. بــه فضــای شــخصی آنهــا تجــاوز 

نکنیــد یــا روی ســر آنهــا خــم نشــوید. دست به ســینه نایســتید 

یــا بــا انگشــت بــه آنهــا اشــاره نکنیــد، زیــرا ایــن حالت هــا موجــب 

می شــود دانش آمــوزان در برابــر شــما احســاس راحتــی نداشــته 



باشــند و نگــران و مضطــرب شــوند.

9. از فریادکشیدن و صدازدن نام دانش آموزان پرهیز کنید

وقتــی حــس می کنیــد کاس درس از کنتــرل شــما خــارج شــده اســت، کافــی اســت آرام بنشــینید و بــدون اینکــه چیــزی بگوییــد، 

دانش آمــوزان را نــگاه کنیــد. بــا ایــن روش، کاس درس آرام و ســاکت می شــود و بــا حفــظ آرامــش خــود، جذبــه ی الزم در کاس 

درس را به دســت می آوریــد. در ایــن حالــت بایــد درس را متوقــف کنیــد و منتظــر بمانیــد تــا دانش آمــوزان آرام شــوند. اســتفاده از 

ایــن روش، در مقایســه بــا فریــاد کشــیدن، بــه انــرژی بســیار کمتــری نیــاز دارد. اگــر ایــن اتفــاق زیــاد رخ می دهــد، زمــان تلف شــده 

را بــه پایــان زمــان کاس درس اضافــه کنیــد. بنابرایــن کلیــد حــل مشــکل در ایــن مواقــع، آرام و خون ســرد به نظررســیدن اســت.



مــدارس تیزهوشــان وظایــف بســیار مهــم و اساســی در قبــال دانش آمــوزان خــود دارنــد. از ایــن رو ضــرورت دارد کــه در 

کلیــه مســائل مربــوط بــه ارتقــای علمــی و اخالقــی دانش آمــوزان خــود موشــکافانه و موثــر عمــل کننــد. در ادامــه بــه ویژگــی 

هــای متناســب مــدارس تیزهوشــان پرداختــه می شــود.

فضای مدرسه تیزهوشان باید از چه ویژگی هایی برخوردار باشد؟

یکــی از اصــول اساســی و اولیــه در مــدارس تیزهوشــان، ایــن 

آزمــون  نتایــج  بــه  تکیــه  بــر  عــاوه  آموزشــی  کادر  کــه  اســت 

آنهــا  علمــی  و  هوشــی  غربالگــری  بــه  نیــز  خــود  تیزهوشــان، 

بپردازنــد تــا دانش آمــوزان کامــا مســتعد بــه ایــن مــدارس راه 

یابنــد.

 گاه پیــش می آیــد کــه دانش آمــوز از ســطح مناســبی برخــوردار 

نیســت و کادر آموزشــی مــدارس نیــز تنهــا بــه نتایــج آزمــون 

تکیــه کــرده و بــدون شــناخت کامــل، دانش آمــوزی را ثبــت نــام 

می کننــد. وجــود چنیــن دانش آموزانــی در مــدارس تیزهوشــان، 

پاییــن مــی آورد و معلمــان  را  هماهنگــی ســطح علمــی کاس 

نمی تواننــد مطالــب را متناســب بــا ســطح کاس تدریــس کننــد. 

دانش آمــوزان  در  انگیزگــی  بــی  و  دلســردی  ســبب  امــر  ایــن 

مســتعد می شــود.

دانش آمــوز تیزهــوش عــاوه بــر اســتعداد ذاتــی بایــد از اراده 

دانش آمــوز  کــه  زمانــی  باشــد.  برخــوردار  بســیاری  پشــتکار  و 

باهــوش ســهل انــگار باشــد، در فضــای علمــی مشــغولیت های 

و  نمی یابــد  دســت  موردنظــر  ارتقــای  بــه  می یابــد.  دیگــری 

می توانــد همکاســی های خــود را تحــت تاثیــر قــرار دهــد. بــرای 

پیشــگیری از بــروز چنیــن مشــکاتی، ضــرورت دارد کــه کادر 

آموزشــی مــدارس تیزهوشــان از مشــاوران تربیتــی و تحصیلــی 

را  علمــی  موفــق  الگوهــای  مشــاوران  و  کننــد  اســتفاده  زبــده 

مطــرح نماینــد. در مــورد آینــده شــغلی دانش آمــوزان صحبــت 

کننــد و آنهــا را بــه چالــش بکشــند.

کادر آموزشــی عــاوه بــر انتخــاب مشــاوران زبــده، وظیفــه دارد 

کــه از معلمــان بــه روز و موفــق اســتفاده کنــد. معلمــان مــدارس 

تیزهوشــان بایــد از بنیــه علمــی باالیــی برخــوردار باشــند. بــا 

ســواالت کنکورهــای اخیــر و المپیادهــای علمــی آشــنا باشــند. 

زمانــی کــه معلمــان از ایــن نــوع ســواالت آگاهــی داشــته باشــند، 

در چارچــوب مســائل علمــی مربــوط بــه آنهــا تدریــس کــرده و 

دانش آمــوزان را بــه چالــش می کشــند.

روز  بــه  و  علمــی  ســطح  کنــار  در  تیزهوشــان  مــدارس  معلــم 

بــودن، بایــد انعطــاف پذیــر باشــد. از ســخت گیری هــای بیجــا 

دانش آمــوز  انســانی  ســطوح  و  نیازهــا  تمامــی  بــه  بپرهیــزد. 

توجــه داشــته باشــد. بــه شــبهات پاســخ دهــد.گاه پیــش می آیــد 

کــه دانش آمــوزان در یــک زمینــه علمــی یــا یــک مبحــث درســی، 

ســطح و درک باالتــری نســبت بــه معلــم خــود دارنــد و نظــر خــود 

را ابــراز می کننــد، در چنیــن شــرایطی برخــی معلمــان بــرای حفــظ 

اقتــدار علمــی خــود، بــه نقــد و تخریــب دانش آمــوز می پردازنــد، 

ایــن امــر انــزوا و دلســردی را بــرای دانش آمــوز بــه همــراه دارد. 

در مــدارس تیزهوشــان ضــرورت دارد کــه معلــم و دانش آمــوزان 

در رابطــه بــا مشــارکت علمــی و اظهارنظــر توجیــه شــوند و هیــچ 

کــدام در راســتای تحقیــر و ســرکوب یکدیگــر نباشــند.

معلــم مدرســه تیزهوشــان وظیفــه دارد کــه در هنــگام تدریــس، 

جانــب اعتــدال را رعایــت کنــد. بــه ایــن معنــا کــه از مطــرح کــردن 

مســائل بدیهــی و روشــن بپرهیــزد و مطالــب بســیار پیچیــده را 

نیــز عنــوان نکنــد. متناســب بــا ســطح کاس بــه ارائــه مطالــب 

ــد آگاهــی بســیاری از ســطح فکــر  ــن کار بای ــرای ای ــردازد. او ب بپ

و اندیشــه مخاطبــان خــود و آمادگــی علمــی آنهــا داشــته باشــد. 

مقابــل  در  باشــد.  خوبــی  شــنونده  کنــد.  نظرخواهــی  آنهــا  از 

ــا  غلط هــای آنهــا صبــور باشــد. بــه تشــویق بپــردازد. در رابطــه ب

تشــویق، معلم مدارس تیزهوشــان باید بیشــتر از تشــویق های 

کامــی اســتفاده کنــد، زیــرا اثرپذیــری بهتــری دارنــد. عــاوه بــر 

ایــن معلــم بایــد جهــت و علــت تشــویق را مشــخص کنــد تــا 

حســادت و رقابــت ایجــاد نشــود. بــه عنــوان مثــال بگویــد کــه 

فــان دانش آمــوز بــه علــت پیشــرفت یــا اســتفاده از راه حل هــای 

ــار تشــویق  بدیــع در درس ریاضــی تشــویق شــده اســت. در کن

الزم اســت کــه گاهــی از توبیــخ نیــز اســتفاده کنــد.

گاه معلــم بــرای پیشــگیری از ســهل انــگاری دانش آمــوز، موظــف 

و  اولیــا  شــرایطی  چنیــن  در  و  اســت  توبیــخ  از  اســتفاده  بــه 

دانش آمــوزان نبایــد اعتــراض کننــد. آنهــا بایــد بــه شــکل منطقــی 



برخــورد کننــد، در مقابــل معلــم نیــز کار اشــتباه دانش آمــوز را مــورد ســرزنش قــرار دهــد نــه کل شــخصیت او را. در هنــگام توبیــخ 

صفــات نیکــوی دانش آمــوز را فرامــوش نکنــد و توبیــخ در حــدی باشــد کــه منجــر بــه یــاس، تحقیــر و دلســردی نشــود. در ایــن رابطــه 

او می توانــد از راهکارهــای مشــاور تربیتــی مدرســه اســتفاده کنــد.

ــردی  ــوب و کارب ــه شــکل مطل ــی ب ــع علمــی مفیــدی اســتفاده شــود. دروس تکمیل در مــدارس تیزهوشــان الزم اســت کــه از مناب

تدریــس شــود. در تدریــس دروس تکمیلــی بــه علــت دشــواری محتــوا، اصــل تدریــج در ارائــه مطالــب رعایــت شــود و معلــم مطالــب 

پیچیــده را بــه آهســتگی و بــا آوردن مثال هــای ملمــوس تدریــس کنــد، دانش آمــوزان را بــرای آزمون هــای ســمپاد آمــاده کنــد. آنهــا 

را در گروه هــای کاری قــرار دهــد و بــه توانایــی همــه توجــه کنــد تــا فضــای علمــی رنــگ و بــوی رقابــت بــه خــود نگیــرد.

در عبــارات فــوق بــه برخــی از ویژگی هــای مــدارس مناســب، بــرای تیزهوشــان پرداختــه شــد. بــه طــور کلــی بــا توجــه بــه ایــن 

ویژگی هــا و اصــول دیگــری کــه در آثــار مشــابه مطــرح شــده، می تــوان گفــت کــه اولیــا و دانش آمــوزان بایــد بــا آگاهــی الزم و 

درنظرگرفتــن شــرایط خــود، مدرســه ای را انتخــاب کننــد کــه بــه رشــد همــه جانبــه دانش آمــوز بپــردازد.



بهتــر اســت فشــارها را از روی فرزندتــان برداریــد و بــه او فرصــت کافــی بدهیــد تــا بتوانــد بــه آرامــی در مراحــل رشــد قــدم 

بردارد.

نابغه پروری را از چه سنی شروع کنیم؟!

امــروزه بســیاری از والدیــن بــه دنبــال یافتــن وقــت مناســب 

و  هســتند  خــود  کــودک  آموزشــی  کاس هــای  شــروع  بــرای 

ــان  ــا زب بســیار مشــتاقند بداننــد در چــه ســنی کودک شــان را ب

دوم، هنــر، ورزش و... امــا بیشــتر والدیــن توقعــات نامعقولــی 

از فرزنــدان خــود دارنــد.، مثــا انتظــار دارنــد پیــش از آن کــه 

ــد، مســئولیت پذیر باشــد. از  کــودک آمادگــی الزم را کســب کن

فرزندان شــان می خواهنــد خــوش اخــاق و مــودب باشــند، بــا 

بچه هــای دیگــر بــدون ســروصدا مشــغول بــازی شــوند، بــا آنهــا 

همــکاری داشــته باشــند، وســط حــرف بزرگ تر هــا نپرنــد، بــدون 

اجــازه دســت بــه چیــزی نزننــد، مفیــد باشــند، ســریع راه برونــد، 

ســریع صحبــت کننــد، قبــل از دبســتان حداقــل بــه دو زبــان 

مســلط باشــند، پیانــو را بــه خوبــی بنوازنــد و باالخــره بــه ســرعت 

رشــد کننــد و بــزرگ شــوند و تمــام آرزوهــای فــرو خفتــه والدیــن 

ــرآورده کننــد. همــه اینهــا در حالــی  خــود را در اولیــن فرصــت ب

اســت کــه قــرار نیســت کــودک تمام کننــده والدیــن باشــد. از 

ســوی دیگــر کســب ایــن همــه مهــارت نیــاز بــه فرصــت کافــی 

ــه زمــان کافــی دارد. ــاز ب ــوده و نی دارد و رشــد، فرآینــدی آرام ب

او  بــه  و  برداریــد  فرزند تــان  روی  از  را  فشــار ها  اســت  بهتــر 

فرصــت کافــی بدهیــد تــا بتوانــد بــه آرامــی در مراحــل رشــد 

ــد مراحــل رشــد کــودک خــود را  ــن بای ــردارد. والدی خــود قــدم ب

بشناســند و بداننــد در هــر مقطعــی از زمــان، کــودک آمادگــی 

چــه نــوع یادگیری هایــی را دارد چــرا کــه تربیــت کــودک همچــون 

خــط تولیــدی اســت کــه اگــر هــر کــدام از قطعــات را ســر جــای 

خــود نصــب نکنیــد، محصــول نهایــی عملکــرد مطلــوب نخواهــد 

داشــت.

»مــا  می گویــد:  زمینــه  ایــن  در  مونتســوری،  ماریــا  خانــم 

بلکــه  آمــاده  کنیــم  رفتــن  بــرای مدرســه  را  نبایدکودکان مــان 

بایــد آنهــا را بــرای زندگــی کــردن مهیــا کنیــم.« او معتقــد اســت 

کــودک بایــد مهارت هــای زندگــی را بیامــوزد. او در ابتــدا بایــد 

آویــزان کــردن و تــا کــردن لبــاس، گردگیــری، تــا کــردن دســتمال، 

کــردن درب قوطــی،  بــاز و بســته  پیــچ گوشــتی،  از  اســتفاده 

ریختــن مایــع پــارچ بــه داخــل لیــوان، ریختــن مایــع بــا اســتفاده 

از قیــف، چانــدن لبــاس، واکــس زدن کفــش، تمیــز کــردن تخته 

گچــی، چانــدن اســفنج، بــاز و بســته کــردن در، خشــک کــردن 

ظــروف، شســتن ظــروف و... را یــاد بگیــرد. 

نوبــت  کــرد  را کســب  ایــن مهارت هــا  کــودک  این کــه  از  بعــد 

مهارت هــای دیگــر ماننــد زبــان دوم، موســیقی و... می رســد. 

ولــی متاســفانه بســیاری از والدیــن امــروزه بــه جــای والــد بــودن 

بیشــتر یــا در نقــش معلــم هســتند یــا قاضــی و کمتــر از نقــش 

خــود بــه عنــوان والــد آگاهــی دارنــد.

چه وقت به روان شناس یا روانپزشک کودک مراجعه کنیم؟

مراجعــه بــه روان شــناس و روانپزشــک کــودک بایــد بــه صــورت 

دوره ای انجــام شــود و والدیــن بایــد ایــن نکتــه را بداننــد کــه 

نیســت.  مشــکل  بــروز  مراکــز،  این گونــه  بــه  مراجعــه  الزمــه 

ــه صــورت دوره ای توســط پزشــک  ــد ب همان طــور کــه کــودک بای

اطفــال ویزیــت و معاینــه شــود، نیــاز بــه مراجعه هــای دوره ای 

بــه روان شــناس و روانپزشــک اطفــال نیــز بایــد در برنامــه کــودک 

قــرار گیــرد. نکتــه مهــم احســاس نیــازی اســت کــه والدیــن بایــد 

نســبت بــه آمــوزش مهارت هــای پــدری و مــادری در خــود داشــته 

باشــند، چــرا کــه آمــوزش در عصــر اطاعــات بســیار مهــم اســت 

و مــردم حتــی بــرای اســتفاده از وســیله ســاده ای همچــون یــک 

آبمیوه گیــر، ابتــدا کاتالــوگ آن را مطالعــه می کننــد، چــه برســد 

بــه پــرورش یــک انســان بــا همــه پیچیدگی هایــش.

بــه کــودک مهارت هــا و ارزش هــای اجتماعــی را  از چــه ســنی 

دهیــم؟ آمــوزش 

صــرف این کــه دائمــا بــه کــودک تذکــر بدهیــد مــودب بــاش، 

درســت بشــین، ســام کــن و... نــه تنهــا مهارت هــای اجتماعــی 

کــودک افزایــش نمی یــاد بلکــه اعتمــاد بــه نفــس او نیــز کاهــش 

پیــدا می کنــد. کــودک نوپــا تصــوری کــه شــما از ادب و تربیــت 

داریــد، نــدارد. این طــور نیســت کــه اگــر کودک شــما در 2 ســالگی 



ســام نکــرد، در بزرگســالی هــم ســام نکنــد. او مفهــوم ســام 

کــردن را نمی دانــد و شــما هــم قــادر نخواهیــد بــود بــا هیــچ 

منطقــی ایــن موضــوع را بــه او تفهیــم کنیــد. او بایــد خــودش 

آمادگــی الزم را پیــدا کنــد. بــه هیــچ وجــه کــودک نوپــا را مجبــور 

بــه ســام کــردن نکنیــد و بــرای ســام کــردن صرفــا از تکنیــک 

جــدول تربیتــی )ترغیــب و تشــویق( اســتفاده کنیــد. هیــچ  وقــت 

بــه او بــرای انجــام نــدادن رفتارهــای اجتماعــی احســاس شــرم و 

گنــاه ندهیــد و از جماتــی ماننــد: بــد و زشــت اســت و گنــاه و... 

اســتفاده نکنیــد. اصــرار و خواهــش هــم در انجــام ایــن رفتار هــا 

تاثیــری نخواهــد داشــت.

کالس های آموزشی بچه ها را از چه سنی شروع کنیم؟

ایــن نکتــه بســیار مهــم اســت کــه کــودک زیــر 7 ســال را نبایــد بــه 

طــور مســتقیم آمــوزش داد و بــرای آمــوزش او بایــد از روش هــای 

تخصصــی کمــک گرفــت. آمــوزش کــودک در ایــن ســنین صرفا به 

صــورت غیرمســتقیم اســت چــون کــودک ماننــد یــک بزرگســال 

ابــزار الزم بــرای تمرکــز در کاس درس را بــه دســت نیــاورده 

است. 

آموزش زبان دوم

کــودک از زمــان تولــد حــس شــنوایی فوق العــاده ای دارد کــه بــه 

او اجــازه می دهــد اصــوات مختلــف را از هــم تشــخیص دهــد. در 

صورتــی کــه از زمــان تولــد بــا کودکــی بــه 2 زبــان صحبــت شــود، 

او بــه طــور طبیعــی قــادر بــه درک هــر دو خواهــد بــود. البتــه 

کودکــی کــه دو زبــان را حیــن تولــد می شــنود معمــوال دیر تــر بــه 

ــد. حــرف می آی

ــره وســیعی از  ــا دای دلیــل ایــن موضــوع هــم مواجــه شــدن او ب

لغــات اســت کــه بایــد آنهــا را درک و بیــان کنــد. گاهــی هــم 

کــودک دو زبــان را بــا هــم مخلــوط می کنــد. ایــن حالــت کامــا 

طبیعــی اســت و در 4- 3 ســالگی از بیــن مــی رود. ایــن نکتــه 

را بــه یــاد داشــته باشــید کــه هرگــز بــرای آموختــن یــا حــرف 

زدن یــک زبــان نبایــد بــه کــودک فشــار آورد. اگــر کــودک حــس 

کنــد والدیــن از پیشــرفت نکــردن او نگــران هســتند، ممکــن 

اســت دچــار اختــاالت تکلمــی شــود. البتــه بهتــر اســت پــس از 

آمــوزش زبــان دوم بهتــر اســت از ســن مهــد کــودک آن هــم بــه 

طــور غیرمســتقیم آغــاز شــود. تکمیــل زبــان اول و کامــل شــدن 

دایــره لغــات کــودک، آمــوزش آغــاز شــود، چــون کــودک معمــوال 

در 3 تــا 3/5 ســالگی بــه ایــن مهــارت دســت می یابــد. می تــوان 

هم زمــان بــا شــروع مهدکــودک آمــوزش زبــان دوم را آن هــم بــه 

طــور غیرمســتقیم آغــاز کــرد و آمــوزش مســتقیم را بــا شــروع 

مدرســه ادامــه داد.

ــرای این کــه  ــد، ب ــه کشــور دیگــری مهاجــرت کردن اگــر والدیــن ب

کــودک زبــان را بیامــوزد، کافــی اســت یکــی از والدیــن بــه زبــان 

مــادری و دیگــری بــه زبــان خارجــی صحبــت کنــد تــا کــودک آرام 

آرام بــا زبــان بیگانــه خــو بگیــرد.

ورزش یکــی از رشــته های ورزشــی مناســب بــرای ســنین پاییــن 

حرکتــی  هماهنگی هــای  و  مهارت هــا  تــا  اســت  ژیمناســتیک 

باشــگاه ها  و  مهد هــا  از  بســیاری  در  شــود.  تقویــت  کــودک 

ایــن کاس هــا دایــر اســت و والدیــن می تواننــد از 4 ســالگی 

ــام کننــد. البتــه از ایــن  فرزندشــان را در ایــن کاس هــا ثبــت ن

ســنین می تــوان کــودک را بــا شــنا نیــز آشــنا کــرد.

نقاشی

2 ســالگی ســن تحول و پیشــرفت نقاشــی در کودک اســت، زیرا 

کــودک از لحــاظ روانــی و جســمی رشــد می کنــد، ماهیچه هایــش 

قــوی می شــود و از نظــر بینایــی چشــمش توانایــی دنبــال کــردن 

و هدایــت دســت بــه هــر ســمت را کــه می خواهــد، دارد. کــودکان 

معمــوال ســعی می کننــد خطوطــی را از چــپ بــه راســت رســم 

کننــد. از آنجــا کــه نقاشــی آغــازی بــرای نوشــتن اســت، الزم 

اســت کــودک را بــه کشــیدن نقاشــی تشــویق کــرد. بهتریــن ســن 

بــرای شــروع آمــوزش نقاشــی بــه شــرط آن کــه هــدف از کاس 

صرفــا ایجــاد خاقیــت در کــودک و نــه نقاشــی کــردن او باشــد، 

پایــان 4 ســالگی اســت.

در ســنین زیــر دبســتان منظــور از آمــوزش نقاشــی تنهــا فراهــم 

کــردن فضایــی بــرای رشــد خاقیــت بچه هــا از جملــه نقاشــی 

ایــن  می تواننــد  خانواده هــا  هــم  کاس  بــدون  حتــی  اســت. 

فضــا را در خانــه در اختیــار بچه هــا قــرار دهنــد. یــک مربــی بایــد 

از موســیقی، تئا تــر، بــازی،  قصــه، شــعر و... اســتفاده کنــد و 

فضایــی را بــه وجــود آورد تــا هنرجــوی خردســال خــود را بــا زبــان 

تصویــر آشــنا کنــد. نقاشــی یــک زبــان بین المللــی اســت؛ زبانــی 



بــرای گفتــن ناگفته هــای خــود.

آبرنــگ و مــداد  از گــواش،  تــا 3 ســالگی  بهتــر اســت کــودک 

شــمعی بــرای نقاشــی اســتفاده کــرده و از 4/5 ســالگی بــه بعــد 

از مدادرنگــی اســتفاده کنــد. کافــی اســت یــک کاغــذ بــزرگ در 

اختیــار کــودک قــرار دهیــد تــا هــر آنچــه در تخیلــش اســت، روی 

کاغــذ بیــاورد.

موسیقی

دوران  از  موســیقی  درک  تحقیقــات،  از  بســیاری  اســاس  بــر 

دریافــت  امــا  می شــود.  آغــاز  جنینــی(  )دوران  تولــد  از  پیــش 

ــا پدیــده ای بــه نــام  عائــم صوتــی و واکنش هــای ناشــی از آن ب

ــی اســت کــه کــودک  »ادراک موســیقی« تفــاوت دارد و آن زمان

قــادر بــه تحلیــل و تفکیــک صدا هــا و آوا هاســت. بســیاری از 

پــی تحقیقــات  نیــز روان شناســان در  آمــوزش و  کار شناســان 

پژوهشــگران بهتریــن ســن آمــوزش موســیقی بــه کــودکان را 2 

تــا 8 ســالگی می داننــد؛ البتــه بــاز هــم بــه روش غیرمســتقیم.

اتــاق خــود  در  و  مــا  از  چــه ســنی کودک مــان می تواندجــدا  از 

بخوابــد؟

کــودک بــا مــادر خــود 3 بنــد نــاف دارد. یکــی کــه در زمــان تولــد 

جــدا می شــود، امــا دومــی در 18 ماهگــی تــا 2 ســالگی. تــا ایــن 

ســن طبیعــی اســت کــه کــودک بــه مــادر چســبیده باشــد، امــا از 

ایــن ســن بــه بعــد کــودک را در اتــاق خــودش بخوابانیــد و حتمــا 

ســاعت خــواب مشــخصی را بــرای او در نظــر بگیریــد. البتــه بایــد 

قبــا آمــوزش الزم را دیــده باشــید.

از چه سنی برای کودک کتاب بخوانیم؟

ــد  ــد از روزهــای نخســت تول ــرای کــودک را بای ــدن کتــاب ب خوان

آغاز کرد، زیرا در ســنین پایین، کنجکاوی کودک برای شــنیدن 

و درک مطالــب زیــاد اســت. کــودک در ســنین بســیار پاییــن 

ــی از شــنیدن  ــدارد ول ــی واژه هــا ن )شــیرخوارگی( درکــی از معان

صــدای شــما و دیــدن احساســات و عواطــف شــما لــذت می بــرد. 

بــا صــدای آهســته، بــا لحنــی گــرم و دلنشــین، بــا شــور و حــرارت 

کار  ایــن  بــا  کتــاب بخوانیــد.  نــوزاد  بــرای  نــوازش  بــه همــراه 

می توانیــد بیــش از پیــش بــه او نزدیــک شــده )او را بغــل کنیــد( 

ــد. وقتــی کــودک از ســنین  ــذت ببری ــودن ل ــار یکدیگــر ب و از کن

پاییــن بــا کتابخوانــی آشــنا شــود، همراهــی شــما بــه او کمــک 

می کنــد بــه تدریــج نســبت بــه کتــاب عاقه منــد شــده و بعد هــا 

هنــگام کتــاب خوانــدن، تجربــه و احســاس امنیــت و لــذت را 

در کنــار والدیــن بازآفرینــی کنــد. اگــر کــودک بزرگتــری داریــد کــه 

ایــن کارهــا را بــرای او انجــام نداده ایــد، نگــران نشــوید.

و  شــده  جــدا  خــود  کــودک  از  می توانــد  مــادر  ســنی  چــه  از 

گیــرد؟ ســر  از  را  خــود  اجتماعــی  فعالیت هــای 

نــوزاد انســان جنیــن نارســی اســت کــه بایــد 14 مــاه در   محیــط 

امــن رحــم بمانــد ولــی از آنجــا کــه وزنــش بــرای مــادر غیــر قابــل 

تحمــل می شــود بــه اجبــار بایــد آن محیــط را تــرک کنــد. والدیــن 

در ایــن دوران )14 مــاه اول تولــد(  بایــد شــرایط رحــم را بــرای 

کــودک فراهــم کننــد و درصــدد برطــرف کــردن بی درنــگ تمــام 

نیاز هــا و دردهــای کــودک باشــند و بــه محــض بــروز درخواســتی 

از ســوی کــودک، بــدون وقفــه خواســته او را بــرآورده کــرده و در 

طــول ایــن دوران نیازهــای او اعــم از گرســنگی، تشــنگی، تمیــز 

نگــه داشــتن و همچنیــن حفــظ کــودک از ســرما و گرمــا و نیــاز بــه 

در آغــوش گرفتــن را برطــرف کننــد. در واقــع بــا ایــن قبیــل کار هــا 

محیطــی شــبیه رحــم بــرای کــودک فراهــم می شــود. محیطــی کــه 

کــودک در آن امنیــت داشــته باشــد و بــه کــودک ایــن اطمینــان 

را بدهــد کــه دنیــای پیرامــون او سراســر درد و رنــج نیســت. 

بنابرایــن او بــا اعتمــادی کــه بــه والدیــن خــود می کنــد، بــه دنیــا 

و هــر آنچــه در آن اســت بــا دیــده اعتمــاد خواهــد نگریســت. 

کــودک در ایــن ایــام بــه شــدت از غریبه هــا هــراس دارد و نبایــد 

بــه هیــچ وجــه بــدون میلــش، او را بــه دیگــران ســپرد. ســپردن 

کــودک بــه دیگــران حتــی آشــنایان بــا ایــن توجیــه کــه عمــه، خالــه 

یــا دایــی اســت کــودک را مضطــرب کــرده و بــه او صدمــه خواهــد 

زد. در واقــع چــون کــودک بهتریــن ســن بــرای شــروع آمــوزش 

نقاشــی بــه شــرط ایجــاد خاقیت،پایــان 4 ســالگی اســت.

نــدارد،  وجــودش  از کل  احساســی  ایــام هنــوز هیــچ  ایــن  در 

همــواره در تعادلــی نا پایــدار بــه ســر می بــرد و کمتریــن تغییــری 

می توانــد احســاس فروپاشــی، مــرگ و حمایــت نشــدن از جانــب 

دیگــران را بــرای او بــه همــراه بیــاورد.



در چه سنی فرزندمان را به مهد بفرستیم؟

کــودک شــما بــه خصــوص از 3 ســالگی بــه بعــد نیــاز دارد رونــد 

اســتقال و اجتماعــی شــدن را آغــاز کنــد و مهدکــودک مــکان 

مناســبی بــرای طــی ایــن مرحلــه از مراحــل رشــد کــودک اســت. 

در رونــد رشــد و تکامــل کــودک پــس از قطــع بندنــاف دوره ای از 

اســتقال نســبی آغــاز می شــود کــه کــودک بــا این کــه بیشــتر در 

آغوش والدین اســت، هر روز به ســمت ایجاد اســتقال بیشــتر 

پیــش مــی رود. بایــد بــه کــودک کمــک کــرد ایــن رونــد را طــی 

کنــد و در  نهایــت خــودش بتوانــد بالغــی باکفایــت شــود. البتــه 

اوائــل بهتــر اســت کــودک بــرای ســاعات کمــی در مهــد نگهــداری 

شــود و پــس از مدتــی آرام آرام بــه ســاعت مهــد اضافــه شــود. 

مهــد رفتــن کــودک در ایــن ســنین ارتباطــی بــا شــاغل یــا خانــه دار 

بــودن مــادر نــدارد و حتــی مــادران خانــه دار هــم بایــد از همیــن 

ســنین کــودک خــود را بــه مهــد بســپارند. در واقــع مهدکــودک به 

کــودک روابــط اجتماعــی را می آمــوزد و هــوش اجتماعــی او را بــاال 

می بــرد. مهدکــودک مــکان مناســبی بــرای ایجــاد ایــن فضاســت. 

البتــه بــرای این کــه کــودک آمــاده رفتــن بــه مهدکــودک باشــد 

بایــد از قبــل در شــکل گیری اســتقال نســبی اش بــه او کمــک 

شــود. از جملــه این کــه بتوانــد خــودش بــه تنهایــی بــه خــواب 

بــرود، خــودش غذایــش را بخــورد و در نتیجــه عملکــرد مســتقل 

خــود را تــا حــدود 3 ســالگی کســب کــرده باشــد. کــودکان بــه 

آنجــا  کــه در  از مهدکودکــی  بــاالی 3 ســال  خصــوص کــودکان 

بتواننــد خوشــحال باشــند و بــا دیگــران تعامــل داشــته باشــند، 

ســود می برنــد. اگــر بنــا بــه دالیلــی مجبوریــد کــودک را از دوران 

نــوزادی بــه مهــد بســپارید بایــد ایــن نکتــه مهــم را رعایــت کنیــد 

کــه کــودک از 4 تــا 16 ماهگــی بایــد فقــط بــا یــک نفــر در تمــاس 

باشــد چــرا کــه در ایــن دوره کــودک اضطــراب جدایــی دارد و بــه 

یــک نگهدارنــده عــادت می کنــد.

از چه سنی به کودک توالت رفتن را بیاموزیم؟

یــا 4   3 از  پــس  کــودک  کــه  اســت  کاری  رفتــن،  دستشــویی 

ســالگی آن را به راحتــی انجــام می دهــد ولــی بایــد طــی مراحلــی 

انجــام شــود. آمــوزش توالــت رفتــن کــودک زمانــی بایــد آغــاز 

شــود کــه بــدن کــودک از نظــر جســمی آمادگــی پذیرش را داشــته 

باشــد. یعنــی در ابتــدا کــودک بایــد از خیــس یــا کثیــف شــدن 

خویــش آگاه شــود تــا ســپس بتوانــد ادرار یــا مدفــوع را کنتــرل 

کنــد. کامــل شــدن کنتــرل ادرار و مدفــوع در کــودکان شــامل 

کنتــرل مدفــوع در شــب و ســپس در روز، کنتــرل ادرار در روز 

و ســپس در شــب اســت. بیشــتر کــودکان بیــن 2 تــا 3 ســالگی 

آمادگــی پذیــرش کنتــرل ادرار و مدفــوع را در روز و شــب بــه 

دســت می آورنــد ولــی تعــداد کمــی نیــز دیر تــر بــه ایــن آمادگــی 

می رســند. بنابرایــن آمــوزش را زود تــر شــروع نکنیــد و زمانــی کــه 

احتمــال موفقیــت شــما و کودک تــان زیــاد اســت آمــوزش را آغــاز 

کنیــد. بــه یــاد داشــته باشــید بــه هیــچ عنــوان بــه مدفــوع کــودک 

بیــش از حــد توجــه نکنیــد زیــرا کــودک از مدفــوع نکــردن بــه 

عنــوان حربــه ای بــرای خــود اســتفاده می کنــد و در پــی آن عــاوه 

بــر آســیب روانــی، دچــار یبوســت هــم می شــود.

از چه سنی به کودکان خود نظم بیاموزیم؟

نظم آمــوزی یعنــی مســئولیت هایی کــه در بــدو تولــد صددرصــد 

بــود، آرام آرام بایــد برعهــده خــود کــودک  بــر دوش والدیــن 

گذاشــته شــود. تربیــت فرزنــد مســتلزم صــرف وقــت و انــرژی 

اســت. نظم آمــوزی فــوری ماننــد کاهــش وزن فــوری اســت کــه 

مــدت کوتاهــی اثــر می کنــد ولــی بــه ســرعت حتــی بد تــر از قبــل 

می شــود. واقعیــت ایــن اســت کــه عــادت بایــد بــه تدریــج شــکل 

بگیــرد تــا بــه درســتی جــا بیفتــد. پــدر و مــادر 18 ســال زمــان 

دارنــد تــا کــودک خــود را مرحلــه بــه مرحلــه منظــم کنند. 18 ســال 

از دوش خودشــان  آرام  آرام  را  دارنــد مســئولیت ها  فرصــت 

بــه دوش کودک شــان محــول کننــد. پــس عجلــه کــردن و فشــار 

آوردن نــه تنهــا مشــکلی را حــل نمی کنــد بلکــه آســیب جــدی بــه 

کــودک می رســاند. اصــا مجبــور نیســتید روش هــای زندگــی را 

یکبــاره بــه فرزندتــان بیاموزیــد.

کودک را از چه سنی می توان در خانه تنها گذاشت؟

بعضــی از کار شناســان معتقدنــد در ســنین 8 یــا 10 ســالگی 

امــا  گذاشــت  تنهــا  خانــه  در  را  کــودکان  تدریــج  بــه  می تــوان 

نمی تــوان بــه ایــن محــدوده ســنی بســنده کــرد. میــزان رشــد 

 شــناختی، عقلــی، اجتماعــی و شــرایط محیطــی و تجــارب قبلــی 

کــودک و وجــود یــا نبــود مشــکات جســمی یــا روان شــناختی 

قبلــی یــا فعلــی او در ایــن تصمیم گیــری نقــش بســزایی دارد. 



کودکــی کــه در زمینــه مقابلــه بــا اتفاقــات آمــوزش ندیــده، کودکــی کــه هنــوز خطــر را نمی شناســد و دســت بــه کارهــای خطرنــاک 

می زنــد، کودکــی کــه مســائل ایمنــی را یــاد نگرفتــه یــا کودکــی کــه ناتوانــی جســمی خاصــی دارد حتــی اگــر 8 یــا 10 ســال بــه بــاال باشــد 

نمی توانــد در خانــه تنهــا باشــد. وقتــی کــودک خــواب اســت خانــه را بــه امیــد این کــه تــا برگردیــد بیــدار نمی شــود تــرک نکنیــد، چــرا 

کــه ممکــن اســت فرزندتــان بــه محــض این کــه شــما از خانــه بیــرون می رویــد بیــدار شــود، آن وقــت معلــوم نیســت چــه اتفاقــی 

بیفتــد. در ضمــن تنهــا گذاشــتن خواهــر و برادر هــا باهــم بســته بــه ســن کــودک و توانایی های شــناختی فرزنــدان بزرگ تــر و قــدرت 

حفاظــت از فرزنــدان کوچک تــر و داشــتن مهارت هــای الزم هنــگام بــروز مشــکل و همچنیــن وجــود روابــط دوســتانه بیــن خواهــر و 

برادر هــا اشــکالی نــدارد. کودکــی کــه از یــک افســردگی یــا اضطــراب مقطعــی در رنــج باشــد یــا کا یــک بیمــاری روان شــناختی ژنتیــک 

و دائمــی مثــل بیش فعالــی و دیابــت داشــته یــا در زمــان تــب، نیــاز بــه مراقبــت بیشــتری داشــته باشــد، اگــر تنهــا باشــد ممکــن 

اســت مشــکاتی برایــش پیــش بیایــد.
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