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رهنمودهایی برای والدین و معلمانترس و اضطراب در دانش آموزان تیزهوش: 
»مادر، مــن نمی توانم 
بخوابم!«، اين جمله را 
بارها شنيده ام. دختر نه 
سالۀ من، سوفيا ساعت 
كنار  نيمه شــب  يك 
تخت خواب من ايستاده 
و قادر به خوابيدن نيست. وقتی از دختر تيزهوش خود می پرسم چه مشكلی 
دارد، تنها مطلبی كه به من می گويد اين است كه نمی تواند دست از فكر كردن 
بردارد و افكار خود را متوقف كند. مغز او می خواهد در طول شب نيز فعال باشد و به 
هر چه كه در اخبار، تكاليف مدرسه، كتاب مورد عالقۀ خود ديده است و به اين كه 

سگ مورد عالقۀ ما كه سال گذشته مرد، اكنون كجاست؛ 
می انديشد. در واقع به دليل بی خوابی آشكار سوفيا، تصميم 
گرفتم در مورد كودكان تيزهوش و اضطراب ها و ترس های 
آنان تحقيــق كنم. در تحقيقاتم به اين نتيجه رســيدم 
كه كودكان تيزهوش ترس ها و اضطراب های بيشــتری 
نسبت به كودكان عادی از خود بروز می دهند )هريسون 
و ون هانگان، 2011(. داليل احتمالی زيادی برای بروز اين 
مشكالت وجود دارد. در اين مقاله پيرامون مطالعات اخير 
در مورد ترس هــا و اضطراب های كودكان تيزهوش بحث 
خواهم كرد. سپس چند رهنمود برای والدين و معلمان به 
منظور كمك به دانش آموزان تيزهوش برای مقابله با اين 

ترس ها و اضطراب ها ارائه خواهد شد.

مروریبرمطالعاتاخیر

به تازگی چند مطالعــه در مورد رابطۀ 
بين ترس و اضطــراب در دانش آموزان 
تيزهوش انجام شده است. مقالۀ حاضر 
چكيده ای از نتايج اين مطالعات را مبنی 
بر اين كــه چرا دانش آمــوزان تيزهوش 
نگران تر و مضطرب تــر از دانش آموزان 
عادی هســتند، به اشــتراك می گذارد 
و چند مثال كاربــردی در مورد اين كه 
چگونه ايــن اضطراب هــا و ترس ها در 
كــودكان تيزهوش بــروز می يابد، ارائه 

می دهد.

کودکانتیزهوشوبیخوابی،
اضطرابوترسهایناشناخته

هريسون و ون هانگان )2۰11( به مطالعۀ 
دانش آمــوزان تيزهــوش، بی خوابی و 
اضطراب مرگ و ترس از ناشــناخته ها 
در آنان پرداخته اند. اين مطالعه شــامل 
216 دانش آموز در دوره های راهنمايی 

و دبيرســتان بود؛ ســپس پرسشنامهء 
اضطــراب از مــرگ، مقياس تــرس از 
ناشــناخته ها، مقيــاس بی خوابــی و 
پرسشــنامهء بيــش  تحريك پذيری در 
اختيار آنان قرار گرفت. آن ها به اين نتيجه 
دست يافتند كه دانش آموزان تيزهوش، 
بی خوابــی و تــرس از ناشــناخته های 
بيشتری نســبت به دانش آموزان عادی 
گزارش می كنند. هريسون و ون هانگان 
)2۰11( ايــن ترس هــا و اضطراب ها را 
بــه بيش تحريك پذيری دابروســكی 
ربط داده انــد. دابروســكی در مطالعۀ 
خود به اين نتيجه رســيده اســت كه 
پنج نــوع بيش تحريك پذيــری، جزء 
ويژگی هــای كودكان تيزهوش اســت. 
ايــن پنــج نــوع بيش تحريك پذيری، 
بيش تحريك پذيری هــای  شــامل 
روانی-حركتــی، حســی، فكــری، 
تخيلی و هيجانی هســتند )هريسون و 
ون هانگان، 2۰11(. دانش آموزانی كه اين 
بيش تحريك پذيری ها را از خود نشــان 
می دهند ، به احتمال بيشــتری دارای 
مشكالت بی خوابی، اضطراب و ترس از 

ناشناخته ها هستند.
بيش تحريك پذيــری روانی-حركتی: 

دانش آموزانی كــه بيش تحريك پذيری 
روانی-حركتــی دارند، دارای ســطوح 
بااليــی از انرژی هســتند. ايــن افراد 
می توانند به مدت طوالنی روی موضوع 
خاصی تمركز كنند. دانش آموزان دارای 
بيش تحريك پذيری روانــی- حركتی، 
نياز دارند كه هميشه در حال تكاپو بوده 
و كار جديدی انجام دهند )هريســون و 
ون هانگان، 2۰11(. بــرای مثال، وقتی 
سوفيا شروع به خواندن يك رمان جديد 
می كند، دوست دارد كل كتاب را در طول 
يك يا دو روز تمام كند. وی تا زمان اتمام 
كتاب، فقط بر آن تمركز می كند و وقتی 
كتاب تمام شــد، تمركز خود را بر كتاب 

ديگری معطوف می كند.
حســی:  بيش تحريك پذيــری 
دانش آموزانــی كــه دارای بيــش 
هســتند،  حســی   تحريك پذيــری 
جهــان پيرامون خود را عميــق و مملو 
از احساســات تجربــه می كننــد. اين 
افراد حساســيت بااليی به مزه، لمس، 
صدا، نــور و بو دارند. گاهی نيز نســبت 
به اين حــواس واكنش های شــديدی 
نشان می دهند. ســوفيا هميشه عاشق 
غذاهای خوشــمزه اســت و در زندگی 

دكتر احمد به پژوه
استاد روان شناسی دانشگاه تهران

نيره نقدی
دانشجوی دكتری روان شناسی 

دانشگاه تهران

دانش آموزانی 
که دارای بیش 
 تحریک پذیری 

حسی هستند، 
جهان پیرامون 
خود را عمیق 

و مملو از 
احساسات تجربه 

می کنند. این 
افراد حساسیت 

باالیی به مزه، 
لمس، صدا، 

نور و بو دارند. 
گاهی نیز نسبت 

به این حواس 
واکنش های 

شدیدی نشان 
می دهند
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خود هميشه حساسيت بااليی به مزه و 
طعم غــذا دارد. دانش آموزانی كه دارای 
بيش تحريك پذيــری روانی-حركتی و 
حسی هستند، از بی خوابی رنج می برند، 
زيرا كه نمی توانند شــب ها مغز خود را 
خاموش كنند و بخوابند! )هريســون و 

ون هانگان، 2۰11(.
فكــری:  بيش تحريك پذيــری 
دانش آموزانــی كــه دارای بيــش 
 تحريك پذيری فكری هستند، به درك 
مســائل پيچيده تر و معانــی عميق تر 
زندگی احســاس نيــاز می كنند. آن ها 
به طور مستمر دربارة معنا يا وجود زندگی 
پرسش هايی را مطرح می كنند. ناتوانی 
در پاسخگويی به اين گونه پرسش ها به 
بروز اضطراب منجر می شود )هريسون 
و ون هانگان، 2۰11(. برای مثال، سوفيا 
با از دست دادن سگ خود بسيار ناراحت 
شده  بود و هميشه به اين فكر می كرد كه 
چرا سگش مرده و اكنون بعد از چند ماه 
پس از مرگ، كجاست. درك اين كه ديگر 
هرگز سگ مورد عالقۀ خود را نمی بيند، 

برای او سخت بود.
بيش تحريك پذيری تخيلی: بيش 
 تحريك پذيری تخيلی رابطه ای آشكار با 
خالقيت دارد. دانش آموزانی كه از اين نوع 
بيش تحريك پذيری برخوردار هستند، در 
دنيای تصورات و تخيالت خود محصور 
هستند. اغلب نويسندگان مشهور، دارای 
اين نوع از بيش تحريك پذيری هستند. 
بيش تحريك پذيــری تخيلــی موجب 
می شــود دانش آموزان در هر موقعيتی 
بدترين پيامد ممكن را تصور نمايند كه 
نتيجۀ آن بروز تــرس و اضطراب خواهد 
بود )هريســون و ون هانــگان، 2۰11(. 
ســوفيا هرگاه همراه با خواهر و برادرش 
بازی هــای تخيلــی قصرهــا و قلعه ها، 
شاهزاده ها و شواليه ها را انجام می داد، اين 
نوع تحريك پذيری را بيشتر از خود نشان 
می داد. خالقيت باالی وی موجب شده 
بود كه در دنيای تخيالت خود غرق شود.

بيش تحريك پذيــری هيجانــی: 
مهم تريــن نــوع بيش تحريك پذيری 
در رابطــه بــا تــرس و اضطــراب، 
بيش تحريك پذيــری هيجانی اســت. 
دانش آموزانی كه از بيش تحريك پذيری 
هيجانی برخوردار هســتند، زندگی را با 
هيجانات و واكنش های شــديد، تجربه 

و درك می كننــد. توكر و هافرشــتين 
)199۷( دربــارة بيش تحريك پذيری 
هيجانی چنيــن گــزارش كرده اند كه 
بيش تحريك پذيری هيجانی به صورت 
توجه به ديگــران، احســاس خجالت، 
كمرويی، تــرس و اضطــراب، ناتوانی 
در ســازگاری بــا محيط هــای جديد 
و احساســات شــديد بروز می يابد )ص 
۷1(. به اعتقاد من دختر من ســوفيا نيز 
دارای بيش تحريك پذيــری هيجانــی 
است. او هميشه ساكت و خجالتی است 
و به سختی می تواند با محيط های جديد 

سازگار شود. 

کمالگرایی،افسردگیو
اضطراب

مطالعه ای كه توسط كريستوفر و شوميكر 
)2۰1۰( انجام شــده، اطالعاتی دربارة 
رابطۀ بيــن كمال گرايی، افســردگی و 
اضطراب در دانش آموزان تيزهوش ارائه 
كرده اســت. در اين مطالعۀدو هفته ای، 
24۰ كودك تيزهوش بين ســنين ۷ و 
11 ســاله شركت داشــتند. كريستوفر 
و شــوميكر )2۰1۰( بر طيف وســيعی 
ازكمال گرايی در دانش آموزان و چگونگی 
تأثير آن از نظر هيجانی تمركز كرده اند. 
شركت كنندگان در اين مطالعه كه دارای 
گرايش به كمال گرايی تجويزی اجتماعی 
بودند، دارای گرايــش به خصيصه های 
افســردگی نيــز بودنــد. كمال گرايی 
تجويزی اجتماعی بدين ترتيب تعريف 
می شودكه فرد تصور می كند كه ديگران 
انتظارهای سخت گيرانه و اغراق آميزی 
از وی دارنــد. دانش آموزانــی كه دارای 
اين نوع از كمال گرايی هســتند، بايد از 
خلق وخوی خود آگاه بوده و بر انتظارهای 
خود نظارت داشته باشند" )كريستوفر 
و شــوميكر، 2۰1۰(. به عنوان والد يك 
كودك تيزهــوش، نتايج ايــن مطالعه 
چندان مــرا متعجب نكرد. اگر ســوفيا 
انتظارهای معلمش يا پدرش و من را غير 
واقع بينانه تصور می كرد، در نتيجه من 
منتظر بودم كه او ناراحت و افسرده شود.

رشدنامتوازن
يكــی از عوامــل ايجادكنندة ســطوح 
باالی ترس و اضطراب در دانش آموزان 

تيزهوش، رشد نامتوازن است. اصطالح 
رشد نامتوازن به مشاهدة سطوح نامتوازن 
رشد شــناختی، هيجانی و اجتماعی در 
دانش آموزان تيزهوش مربوط می شود. 
دانش آموزان تيزهوش ممكن اســت از 
نظر شناختی قادر به درك مفاهيم دشوار، 
مانند مرگ و ساير اسرار زندگی باشند، اما 
از نظر هيجانی، آمادگی مقابله با اين گونه 
مفاهيم را ندارند. كــودكان تيزهوش از 
نظر رشد اجتماعی و هيجانی متفاوت از 
همساالن خود هستند و به دليل صفاتی 
همچون الگوهای رشــد نامتــوازن، در 
معرض اضطراب و افســردگی خواهند 
بود )تيپی و بورنهام، 2۰۰9،ص، 331(. 
به نظر من سوفيا از نظر رشد نامتوازن نيز 
مشــكل دارد. برای مثال، وقتی به مرگ 
اوتيس حيوان خانگی مان فكر می كرد، 
در بين سه فرزندم، اين خبر بيشتر برای 
او ناراحت كننده و ناگوار بود. اوفوراً فهميد 
كه ما ديگر هرگز او را دوباره نمی بينيم و 
تمام شب را گريه می كرد. اما برای اينكه 
دو فرزند ديگرم به اين نتيجه برســند، 

مدت زمان زيادی سپری شد.

هوشهیجانی
 هــوش هيجانی تعييــن می كند كه ما 
خود را به چه صــورت درك می كنيم، 
خود را چه گونه بروز می دهيم و ديگران 
را به چه صورت درك و بــا آن ها رابطه 
برقــرار می كنيم و از عهــدة تقاضاهای 
روزمره برمی آييم. بــار-آن )2۰۰۷( در 
مطالعۀ خــود به اين نتيجه رســيد كه 
توانايــی مديريت هيجان ها به شــدت 
تحت تأثيركاركردهای شناختی كودكان 
تيزهوش قــرار د ارد. در رابطه با هوش 

کودکان 
تیزهوش از نظر 
رشد اجتماعی و 
هیجانی متفاوت 
از همساالن خود 
هستند و به دلیل 
صفاتی همچون 
الگوهای رشد 

نامتوازن، در 
معرض اضطراب و 
افسردگی خواهند 

بود
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هيجانی چند عامل كليدی وجود دارد، 
مانند توانايی حل مسئله، اعتباربخشی 
به احساسات، مديريت هيجان ها، بيان 
احساســات، خوش بينی و انگيزة انجام 
كارها به بهترين وجــه ممكن )بار-آن، 
2۰۰۷(. هــوش هيجانــی بــر توانايی 
شــناختی و ظرفيت عملكرد تحصيلی 
و همچنين ميزان تــالش فرد برای حل 
مسائل و تاب آوری تأثيرمی گذارد. به بيان 
ديگر دانش آموزانی كه در مديريت هوش 
هيجانی خود مشكل دارند، در مقابله با 
ترس ها و اضطراب های خود نيز با مشكل 

رو به رو می شوند.

ترسودانشآموزانتیزهوش
 تيپی و بورنهــام )2۰۰9( مطالعاتی در 
مورد ترس هــای خــاص دانش آموزان 
تيزهــوش انجــام داده انــد. آن هــا به 
اين نتيجه رســيده اند كــه گروه های 
متفاوتــی از دانش آمــوزان تيزهوش از 
موضوعات مشابهی می ترســند. آن ها 
در مطالعۀ خــود دريافته اند كه دختران 
تيزهوش از تاريكی، شكل ها و صداهای 
عجيب وغريب، دزديده شــدن، كثيفی 
و حيوانــات می ترســند. بــرای مثال، 
سوفيا ترس شــديدی از تاريكی داشت 
كه همين امر موجب بــروز اضطراب در 
زمان خواب می شد. پسران تيزهوش از 
آسيب پذيری بدنی، مردودی در مدرسه، 
كابوس شبانه و موجودات فرضی و تخيلی 
ترس داشتند. پژوهشگران به اين نتيجه 
رســيدند كه تفاوت در ترس ها به دليل 
انتظارهای اجتماعی متفاوت از دختران 
و پسران است )تيپی و بورنهام، 2۰۰9(. 

ترسودانشآموزانتیزهوش
وعادی

 تحقيقــات نشــان داده اســت كــه 
دانش آموزان تيزهوش بيش از همتايان 
عادی خود احســاس تــرس می كنند. 
مهم تريــن ترس هــای دانش آمــوزان 
تيزهوش شامل جنگ، خشونت، مرگ 
و بيماری هستند )درونسكی و كولمن، 
1989(. درونسكی و كولمن )1989( با 
مقايسه ۷۰ دانش آموز تيزهوش و عادی 

در ســنين 8 تا 13 ســال به اين نتيجه 
رسيدند كه بزرگ ترين تفاوت بين اين دو 
گروه ترس از جنگ های هسته ای است. 
اين پژوهشــگران در تبيين اين ترس ها 
گفتند كه اين ترس ها از توانايی شناختی 
برای درك اخبار جهانی نشأت می گيرند 
)درونســكی و كولمــن، 1989(. دليل 
احتمالی ديگر برای ترس دانش آموزان 
تيزهــوش از جنگ هــای هســته ای، 
تمايل آن هــا بــه بيش تحريك پذيری 
فكری و تخيلی است. دانش آموز دارای 
بيش تحريك پذيــری فكری امكان دارد 
مفهوم جنــگ هســته ای و تأثيرات آن 
را درك نمايد و اين در حالی اســت كه 
دانش آمــوز دارای بيش تحريك پذيری 
تخيلی، جنگ هســته ای را درك كرده 
و وضعيــت بعد از وقــوع جنگ جهانی 

هسته ای را تجسم می كند.

رهنمودهاییبرایوالدینو
معلمان

 داليل زيادی در مورد ترس دانش آموزان 
تيزهوش در مقايســه با همتايان عادی 
يا خواهران و برادران آنــان وجود دارد. 
در بخش بعدی اين مقاله چند رهنمود 
برای والديــن و معلمان به منظور كمك 
به كودكان تيزهــوش برای مقابله با اين 

مسائل ارائه شده است.

رهنمودهاییبرایوالدین
 خوشــبختانه اقداماتی وجود دارد كه 
والدين می تواننــد در خانه برای كاهش 
ترس ها و اضطراب های كودكان تيزهوش 
انجام دهند. اگرچــه راهبرد هايی وجود 
دارد كــه والديــن می تواننــد آن ها را 
انجام دهند، اما الزم اســت هميشه به 
خاطر داشته باشــيم كه اضطراب های 
شديد نيازمند مداخلۀ تخصصی توسط 

روان شناسان و مشاوران هستند.

ساختاروبرنامۀروزانۀمنظم
 تلفيــق ســاختار و برنامۀروزانۀ منظم 
در زندگی كــودك تيزهوش، به كاهش 
اضطــراب او منجر می شــود. تغييرات 

غيرمنتظــره در زندگــی كــودك، 
بيشترموجب افزايش استرس می شود 
)آمنــد، 2۰1۰(. برای كــودك خود در 
زمان بعد از بازگشت از مدرسه و هنگام 
خواب برنامه های منظم داشــته باشيد. 
برای مثال، بهتر است كودك هر روز بعد 
از مدرســه ابتدا تنقالت خورده و سپس 
تكاليف خود را انجام دهد. بعد از شــام، 
می توان از كودك خــود بخواهيد يك 
كتاب بخواند، دوش بگيرد و ســپس به 
تخت خواب برود. داشــتن يــك برنامۀ 
روزانۀ منظم به كاهش اضطراب كمك 

می كند.
انعطاف پذيری: به كودك خود آموزش 
دهيد چگونه انعطاف پذير باشد. برای اين 
منظور بايد در مورد پيامدهای احتمالی 
گوناگــون در موقعيت هــای مختلف با 
او صحبت كنيد و بــه او بگوييد كه چه 
پيامدهايی مثبت تر و كدام يك منفی تر 
هســتند )آمند، 2۰1۰(. بــرای مثال، 
دانش آموزان بايد در كالس درس برای 
انتخاب همكار به منظور انجام يك پروژه، 
انعطاف پذير باشــند. پيش از انجام يك 
پروژة بزرگ، از كودك خــود بخواهيد 
فردی را كه دوست دارد با وی كار كند، 
انتخاب كنــد و اگر فرد مــورد نظر قباًل 
همكار خود را انتخاب كرده اســت، در 
مورد همكار بعدی كه می تواند مناسب 
باشــد با او صحبت كنيــد. والدين بايد 
فرصتی برای فعاليت های خودانگيخته 
و خودجوش فراهم كنند )ليند، 2۰۰1(.

مديتيشــن: به كودك خــود آموزش 
دهيد چگونه با اســتفاده از مديتيشن 
هيجانات خــود را مهار كنــد. فن های 
آرامشــگری و مديتيشــن امكان دارد 
بعد جســمانی، بی خوابــی، اضطراب 
مرگ و ترس از ناشــناخته و همچنين 
بيش تحريك پذيری هيجانــی را مورد 
توجه قرار دهد )هريسون و ون هانگان، 

2۰11؛ ص، 69۰(.
داشتن انتظارهای واقع بينانه: اغلب 
دانش آموزان تيزهوش احساس می كنند 
چون تيزهوش هستند، نبايد در مدرسه 
ســخت كوش باشــند.به دانش آموزان 
آموزش دهيــد كه تيزهــوش بودن به 
معنای تســلط و مهارت نيست. والدين 
بايد به فرزندانشان كمك كنند تا از خود 

 تحقیقات نشان 
داده است که 
دانش آموزان 

تیزهوش بیش از 
همتایان عادی 
خود احساس 

ترس می کنند. 
مهم ترین 
ترس های 

دانش آموزان 
تیزهوش شامل 
جنگ، خشونت، 
مرگ و بیماری 

هستند
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مقاله15

انتظارهای واقع بينانه ای داشته باشند و 
هدف های مناسبی را برای خود انتخاب 
كنند )كاپــالن، 199۰(. خوب به خاطر 
دارم زمانی كه ســوفيا قوانين ضرب را 
حفظ می كرد و اين قوانين را به سرعت 
ياد نمی گرفت، خيلی ناراحت می شــد! 
از اين رو، مجبور شــديم به او بگوييم با 
وجود اين كــه او تيزهوش اســت، اما او 
بايد همچنان سخت تالش كند و قوانين 
ضرب را مانند هر فرد ديگری حفظ كند، 
زيرا مغز او با قوانيــن آمادة ضرب متولد 

نشده است!
الگوســازی تفكر مثبــت: والدين 
می توانند الگو يا سرمشــق تفكر مثبت 
خوبی برای كــودكان تيزهوش خود در 
خانه باشند. والدين می توانند رويدادهای 
زندگــی را به عنوان يــك فرصت تلقی 

كنند، نه مانع و مشكالت )آمند، 2۰1۰(. 
برای مثال، به جای نگرانی در مورد تمام 
شدن يكی از مواد مورد نياز برای آشپزی، 
والدين می توانند از اين مسئله به عنوان 
فرصتی برای پختن يــك غذای جديد 
اســتفاده كنند. اين نوع از الگوســازی 
تفكر مثبــت و انعطاف پذيری به كودك 
تيزهوش كمك می كند تا بر مشــكالت 

خود غلبه كند.
تمركز بر زمان حــال: والدين بايد به 
كودكان تيزهوش خود ياد دهند بيشتر بر 
زمان حال تمركز كرده و در مورد آنچه كه 
قباًل رخ داده است و آنچه كه احتماالً در 
آينده رخ می دهد، نگران نباشند. زمانی 
بر آنچه كــه در زمان حال رخ  كه دقيقا ً
می دهد، تمركز می كنيم، زندگی كردن 
راحت تر خواهد شد )آمند، 2۰1۰(. برای 

مثال، وقتی سوفيا نگران آزمون استاندارد 
مدرسه بود، به او ياد داديم كه يك نفس 
عميق كشيده و ديگر به آن فكر نكند. از 
او پرسيديم نگرانی دربارة اين مسئله چه 
فايده ای برای او دارد؟! اين نگرانی فقط 
موجب می شــود احساس ناخوشايندی 

داشته و از لحظۀ حال لذت نبرد.
فراهم كردن فرصتی بــرای ابراز 
احساســات: كودكان تيزهوش بايد 
متوجه اين موضوع باشــند كه داشتن 
احساســات، هرگز نادرســت نيستند. 
يك ايدة مناســب بــرای ايــن كار اين 
اســت كه يــك جعبۀنگرانی درســت 
كنيــد تا كــودك نگرانی هــای خود را 
روی كارت هايــی بنويســد و داخل آن 
بگذارد )آمند، 2۰1۰(. دانش آموزان به 
كمك جعبۀ نگرانــی می توانند به طور 

فيزيكی نگرانی های خود را دور كرده و بر 
موضوع های مثبت تمركز كنند.

در دســترس بودن برای راهنمايی 
و هدايت: يك حقيقت رايج در ســبك 
فرزندپروری والدين كودكان تيزهوش 
وجود دارد كــه گاهی آنــان فراموش 
می كنند كه با كودكان تيزهوش، مانند 
كودك رفتار كنند. من اغلب با ســوفيا 
در چنين شرايطی قرار گرفته ام. او مانند 
يك بزرگسال رفتار می كند و به همين 
دليل اغلب اوقــات فراموش می كنم كه 
او تنها نه ســال ســن دارد! در حالی كه 
با كودكان تيزهــوش بايد همچون يك 
كودك رفتار شــود و قوانيــن، ارزش ها 
و رفتارهای مناســب بــه آن ها آموخته 
شــود )كاپالن، 199۰(. در نظر گرفتن 
انتظارهای رفتــاری دقيق در خانه برای 

تمام كودكان )تيزهــوش و عادی(، به 
كاهش اضطراب آنان كمك می كند.

اســتفاده از شــوخ طبعی: اغلب 
دانش آمــوزان تيزهــوش از احســاس 
شوخ طبعی قوی برخوردار هستند. خنده 
به دليل شوخی های مثبت )شوخی ای 
كه ماهيت تحقيركننده و محروم كننده 
نداشــته باشــد و يا عزت نفس كسی را 
خدشه دار نكند( موجب ايجاد محيطی 
شــاد و ايمن برای كــودكان تيزهوش 
می شود. خنده موجب ترشح اندورفين 
و مواد ضدافســردگی طبيعــی در مغز 

می شود )هولت، 2۰۰۷(.
خدمات اجتماعی: بــرای كمك به 
كودكانــی كه بــا مشــكالت اخالقی 
در كشــمكش هســتند، بهتر اســت 
فرصت هايی برای فعاليت داوطلبانه در 
جامعه ايجاد كنيد. كــودكان می توانند 
برای نيازمندان مواد غذايی جمع آوری 
كنند و يا برای ســربازان جنگی كه در 
خارج از كشور هســتند، نامه بنويسند 

)ليند، 2۰۰1(.
كتاب درمانی: كتاب هــای متعددی 
وجــود دارد كــه والديــن می توانند از 
فرزندان تيزهــوش خود درخواســت 
كنند كه آن ها را بخوانند تا اســترس و 
ترس آن ها كاهش يابد. برای اين منظور 
توصيه می شود با كتابداران متخصص و 
ماهر كتابخانه های كانون پرورش فكری 

كودكان و نوجوانان مشورت كنيد.

رهنمودهاییبرایمعلمان
 در همين راســتا چندين راهبرد وجود 
دارد كه معلمان می توانند برای كاهش 
اضطراب و ترس دانش آموزان تيزهوش 
اجرا نماينــد. در بخــش پايانی به چند 

توصيه برای معلمان اشاره شده است.
كسب آگاهی بيشتر از ويژگی ها و نيازهای 
كودكان تيزهوش: به دانش آموزان تيزهوش 
از نظر اين كه آن ها متفاوت هستند، بايد 
كمك كرد. دانش آموزان بسيار تيزهوش 
ممكن اســت در دام تفكرات منفی خود 
مبنی بر اين كه آن ها افراد سالمی نيستند! 
گرفتار شــوند. معلمان نه تنها بايد به اين 
دانش آموزان كمك كنند كه متفاوت بودن، 
خوب است، بلكه بايد از اين تفاوت ها تجليل 

نمايند )شولر، 2۰۰3(.

یک حقیقت 
رایج در سبک 
فرزندپروری 

والدین کودکان 
تیزهوش وجود 
دارد که گاهی 
آنان فراموش 

می کنند که 
با کودکان 

تیزهوش، مانند 
کودک رفتار 

کنند
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يادداشت

راهنمايی كردن: مطالعات نشان می دهد 
كه معرفی راهنما يا مشــاور بزرگسال يا 
همسال برای كودكان تيزهوش به كاهش 
اضطراب آنان كمك بسزايی می كند. بنسون 
)2۰۰9( معلم دورة راهنمايی به اين نتيجه 
رسيده است كه دانش آموزان وی در مورد 
انتقال به دورة دبيرســتان در آينده بسيار 
نگران هستند. بدين منظور وی چند گروه 
مشاور و راهنما برای دانش آموزان تشكيل 
داده اســت تا آنان بتوانند پرســش های 
خود را مطرح كنند. مشــاوران، گروهی از 
دانش آموزان تيزهوش دبيرستانی بودند 
كه قرار بود دانش آموزان راهنمايی به آنجا 
منتقل شوند. بنسون با فراهم كردن فرصت 
صحبت كردن برای دانش آموزان تيزهوش 
دورة راهنمايی با مشاوران دبيرستانی در 
مورد دستيابی به موفقيت در دبيرستان، 
توانست اضطراب دانش آموزان تيزهوش 

خود را كاهش دهد.
آموزش فلسفه های مختلف زندگی: 
معلمان می توانند با آموزش فلسفه های 
مختلف دربارة معنا و مفهوم زندگی، به 
طور مستقيم نيازهای دانش آموزانی را 
كه به دليل بيش تحريك پذيری فكری 
احســاس اضطراب می كننــد، برطرف 
نماينــد. اين اقــدام بــه دانش آموزان 
تيزهوش كمــك می كنــد متوجه اين 
موضوع شــوند كــه ديگــر متفكران و 
انديشــمندان چه طور به پرسش های 
عميق خود پاســخ داده اند )هريسون و 
ون هانگان، 2۰11(. برای مثال، جمالت 
قصار خارق العاده ای از سقراط و افالطون 
و دانشمندان ديگر وجود دارد كه معلمان 
می تواننــد برای آغاز صحبــت در مورد 
معنای زندگی و مرگ از آن ها اســتفاده 
كنند. معلمان می تواننــد اين جمالت 
قصار را به عنوان مبنايــی برای اجرای 
سمينارهای ســقراطی در كالس درس 

انتخاب كنند.
گروه بندی: گروه بنــدی دانش آموزان 
تيزهوش در طول دوران مدرسه نه تنها از 
نظر تحصيلی به آن ها كمك می كند، بلكه 
منجر به كاهش اضطراب آن ها می شود. 
گروه بندی دانش آموزان تيزهوش موجب 
كاهش اضطــراب حاصل از احســاس 
انزوای اجتماعی، كســالت و عزت نفس 
پايين می شــود )بار-آن، 2۰۰۷(. وقتی 

اين دانش آموزان با هم در يك گروه قرار 
می گيرنــد، می تواننــد ترس های خود 
را با هم به اشــتراك بگذارند. آگاهی از 
اين كه ديگــر كودكان نيــز از ترس ها و 
اضطراب های مشابه برخوردار هستند، 
می توانــد بســيار كمك كننده باشــد. 
آگاهی و شناخت اين مشكالت به كاهش 
اضطراب و يافتن راه حل های مناســب 
منجر می شــود )درونســكی و كولمن، 

1989؛ ص، 68(.
شبكه سازی: فرصت های شبكه سازی 
بايــد بــرای دانش آمــوزان تيزهوش 
فراهم شــود تا اين افراد بتوانند با ديگر 
دانش آموزان تيزهوش در ساير مناطق 
جغرافيايی آشنا شوند )بار-آن، 2۰۰۷(. 
بدين ترتيــب وقتی كــه دانش آموزان 
متوجه می شوند در مناطق ديگر جهان 
نيز افرادی همچون آن هــا با ترس ها و 
اضطراب هــای مشــابه وجــود دارند، 

احساس راحتی می كنند. 
آموزش مهارت های حل مسئله: پروس 
و دوبو )2۰۰4( بــه مطالعۀ راهبرد های 
مقابلــه ای دانش آمــوزان تيزهــوش 
و عــادی از منظــر مدرســۀ متفاوت و 
عوامل اســترس زا از ديدگاه همساالن 
پرداخته اند. آن ها به اين نتيجه رسيده اند 
كه دانش آموزان تيزهوش در مقايسه با 
دانش آموزان عادی بيشتر از رويكردهای 
حل مســئله برای مقابله با اســترس ها 
اســتفاده می كنند. آموزش مهارت های 
حل مسئله، روش های عملی برای مقابله 

با عوامل اســترس زا و 
ی  ب هــا ا ضطر ا
داخــل و خارج 
از كالس درس 
را در اختيــار 

دانش آموزان تيزهوش قرار می دهد.

نتیجهگیری
هر كســی در هر مرحلــه ای از زندگی 
خود ترس و اضطراب را تجربه می كند. 
مطالعات نشان می دهدكه دانش آموزان 
تيزهوش اين ترس هــا و اضطراب ها را 
شديدتر و بيشتر از دانش آموزان عادی 
تجربه و درك می كنند. با وجود اين، چند 
راهبرد وجود دارد كه والدين و معلمان 
می توانند برای كمك بــه دانش آموزان 
تيزهوش جهت مقابلــه با اين هيجانات 
شديد از آن ها استفاده كنند. برای دختر 
ما، سوفيا،كتاب درمانی و مطالعهء كتاب 
در تخت خواب برای حل مشكل بی خوابی 
او بسيار كمك كننده بود. همچنين سوفيا 
در تابستان با من تمرين يوگا انجام می داد 
كه به كاهش اضطراب و استرس او كمك 
می كرد. فعاليت های ديگری كه من انجام 
دادم استفاده از الگوسازی تفكر مثبت به 
طور روزانه و در صورت امكان اســتفاده 
از شــوخ طبعی مثبت در خانه بود. من 
متوجه شده ام كه تلفيق يوگا و استفاده 
از شوخ طبعی به كاهش اضطراب سوفيا 
كمك كرده است. در مجموع من معتقد 
هستم كه همكاری اوليا و مربيان امكان 

دارد فضای يادگيری راحت و 
مناسبی برای دانش آموزان 

تيزهوش فراهم كند.

معلمان می توانند 
با آموزش 
فلسفه های 

مختلف دربارۀ 
معنا و مفهوم 

زندگی، به طور 
مستقیم نیازهای 

دانش آموزانی 
را که به دلیل 

 تحریک پذیری 
فکری احساس 

اضطراب 
می کنند، برطرف 
نمایند. این اقدام 
به دانش آموزان 
تیزهوش کمک 
می کند متوجه 

این موضوع شوند 
که دیگر متفکران 

و اندیشمندان 
چه طور به 

پرسش های 
عمیق خود پاسخ 

داده اند


