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مقاله

موزان تیزهوش:
شآ
ضطراب در دان 
ترس و ا
والدین و معلمان
هنمودهایی برای
ر
«مادر ،مــن نمیتوانم
دکتراحمدبهپژوه
بخوابم!» ،این جمله را
استاد روانشناسی دانشگاه تهران
بارها شنیدهام .دختر نه
نیرهنقدی
سالۀ من ،سوفیا ساعت
دانشجوی دکتری روانشناسی
يک نیمهشــب کنار
دانشگاه تهران
تختخواب من ایستاده
و قادر به خوابیدن نیست .وقتی از دختر تیزهوش خود میپرسم چه مشکلی
دارد ،تنها مطلبی که به من میگوید این است که نمیتواند دست از فکر کردن
برداردوافکارخودرامتوقفکند.مغزاومیخواهددرطولشبنیزفعالباشدوبه
هر چه که در اخبار ،تکالیف مدرسه ،کتاب مورد عالقۀ خود دیده است و به اینکه

مروریبرمطالعاتاخیر
به تازگی چند مطالعــه در مورد رابطۀ
بین ترس و اضطــراب در دانشآموزان
تیزهوش انجام شده است .مقالۀ حاضر
چکيدهای از نتایج این مطالعات را مبنی
بر اینکــه چرا دانشآمــوزان تیزهوش
نگرانتر و مضطربتــر از دانشآموزان
عادی هســتند ،به اشــتراک میگذارد
و چند مثال کاربــردی در مورد اینکه
چگونه ایــن اضطرابهــا و ترسها در
کــودکان تیزهوش بــروز مییابد ،ارائه
میدهد.

کودکان تیزهوش و بیخوابی،
اضطرابوترسهایناشناخته
هریسون و ونهانگان ( )2011به مطالعۀ
دانشآمــوزان تیزهــوش ،بیخوابی و
اضطراب مرگ و ترس از ناشــناختهها
در آنان پرداختهاند .این مطالعه شــامل
 216دانشآموز در دورههای راهنمایی

و دبیرســتان بود؛ ســپس پرسشنامهء
اضطــراب از مــرگ ،مقیاس تــرس از
ناشــناختهها ،مقیــاس بیخوابــی و
ش تحریکپذیری در
پرسشــنامهء بیــ 
اختیار آنان قرار گرفت .آنها به این نتیجه
دست يافتند که دانشآموزان تیزهوش،
بیخوابــی و تــرس از ناشــناختههای
بیشتری نســبت به دانشآموزان عادی
گزارش میکنند .هریسون و ونهانگان
( )2011ایــن ترسهــا و اضطرابها را
بــه بیشتحریکپذیری دابروســکی
ربط دادهانــد .دابروســکی در مطالعۀ
خود به این نتیجه رســیده اســت که
پنج نــوع بیشتحریکپذیــری ،جزء
ویژگیهــای کودکان تيزهوش اســت.
ایــن پنــج نــوع بیشتحریکپذیری،
شــامل بیشتحریکپذیر یهــای
روانی-حرکتــی ،حســی ،فکــری،
تخیلی و هیجانی هســتند (هریسون و
ونهانگان .)2011 ،دانشآموزانی که این
بیشتحریکپذیریها را از خود نشــان
میدهند ،به احتمال بیشــتری دارای
مشکالت بیخوابی ،اضطراب و ترس از
ناشناختهها هستند.
بیشتحریکپذیــری روانی-حرکتی:
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سگ مورد عالقۀ ما که سال گذشته مرد ،اکنون کجاست؛
میاندیشد.درواقعبهدلیلبیخوابیآشکارسوفیا،تصمیم
گرفتم در مورد کودکان تیزهوش و اضطرابها و ترسهای
آنان تحقیــق کنم .در تحقيقاتم به این نتیجه رســیدم
که کودکان تیزهوش ترسها و اضطرابهای بیشــتری
نسبت به کودکان عادی از خود بروز میدهند (هریسون
و ونهانگان .)2011 ،دالیل احتمالی زیادی برای بروز این
مشکالت وجود دارد .در این مقاله پیرامون مطالعات اخیر
در مورد ترسهــا و اضطرابهای کودکان تیزهوش بحث
خواهم کرد .سپس چند رهنمود برای والدین و معلمان به
منظور کمک به دانشآموزان تیزهوش برای مقابله با این
ترسها و اضطرابها ارائه خواهد شد.

دانشآموزانی
که دارای بیش
تحریکپذیری
حسیهستند،
جهان پیرامون
خود را عمیق
و مملو از
احساساتتجربه
میکنند .این
افراد حساسیت
باالیی به مزه،
لمس ،صدا،
نور و بو دارند.
گاهی نیز نسبت
به این حواس
واکنشهای
شدیدی نشان
میدهند

دانشآموزانی کــه بیشتحریکپذیری
روانی-حرکتــی دارند ،دارای ســطوح
باالیــی از انرژی هســتند .ایــن افراد
میتوانند به مدت طوالنی روی موضوع
خاصی تمرکز کنند .دانشآموزان دارای
بیشتحریکپذیری روانــی -حرکتی،
نیاز دارند که همیشه در حال تکاپو بوده
و کار جدیدی انجام دهند (هریســون و
ونهانگان .)2011 ،بــرای مثال ،وقتی
سوفیا شروع به خواندن یک رمان جدید
میکند ،دوست دارد کل کتاب را در طول
یک یا دو روز تمام کند .وی تا زمان اتمام
کتاب ،فقط بر آن تمرکز میکند و وقتی
کتاب تمام شــد ،تمرکز خود را بر کتاب
دیگری معطوف میکند.
بیشتحریکپذیــری حســی:
دانشآموزانــی کــه دارای بیــش
تحریکپذیــری حســی هســتند،
جهــان پیرامون خود را عمیــق و مملو
از احساســات تجربــه میکننــد .این
افراد حساســیت باالیی به مزه ،لمس،
صدا ،نــور و بو دارند .گاهی نیز نســبت
به این حــواس واکنشهای شــدیدی
نشان میدهند .ســوفیا همیشه عاشق
غذاهای خوشــمزه اســت و در زندگی
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خود همیشه حساسیت باالیی به مزه و
طعم غــذا دارد .دانشآموزانی که دارای
بیشتحریکپذیــری روانی-حرکتی و
حسی هستند ،از بیخوابی رنج میبرند،
زيرا که نمیتوانند شــبها مغز خود را
خاموش کنند و بخوابند! (هریســون و
ونهانگان.)2011 ،
بیشتحریکپذیــری فکــری:
دانشآموزانــی کــه دارای بیــش
تحریکپذیری فکری هستند ،به درک
مســائل پیچید هتر و معانــی عمیقتر
زندگی احســاس نیــاز میکنند .آنها
بهطور مستمر دربارۀ معنا یا وجود زندگی
پرسشهايی را مطرح میکنند .ناتوانی
در پاسخگويی به اینگونه پرسشها به
بروز اضطراب منجر میشود (هریسون
و ونهانگان .)2011 ،برای مثال ،سوفیا
با از دست دادن سگ خود بسیار ناراحت
شد ه بود و همیشه به این فکر میکرد که
چرا سگش مرده و اکنون بعد از چند ماه
پس از مرگ ،کجاست .درک اینکه دیگر
هرگز سگ مورد عالقۀ خود را نمیبیند،
برای او سخت بود.
بیشتحریکپذیری تخیلی :بیش
تحریکپذیری تخیلی رابطهای آشکار با
خالقیت دارد .دانشآموزانی که از این نوع
بیشتحریکپذیری برخوردار هستند ،در
دنیای تصورات و تخیالت خود محصور
هستند .اغلب نویسندگان مشهور ،دارای
این نوع از بیشتحریکپذیری هستند.
بیشتحریکپذیــری تخیلــی موجب
میشــود دانشآموزان در هر موقعیتی
بدترین پیامد ممکن را تصور نمایند که
نتیجۀ آن بروز تــرس و اضطراب خواهد
بود (هریســون و ونهانــگان.)2011 ،
ســوفیا هرگاه همراه با خواهر و برادرش
بازیهــای تخیلــی قصرهــا و قلعهها،
شاهزادهها و شوالیهها را انجام میداد ،این
نوع تحریکپذیری را بيشتر از خود نشان
میداد .خالقیت باالی وی موجب شده
بود که در دنیای تخیالت خود غرق شود.
بیشتحریکپذیــری هیجانــی:
مهمتریــن نــوع بیشتحریکپذیری
در رابطــه بــا تــرس و اضطــراب،
بیشتحریکپذیــری هیجانی اســت.
دانشآموزانی که از بیشتحریکپذیری
هیجانی برخوردار هســتند ،زندگی را با
هیجانات و واکنشهای شــدید ،تجربه

و درک میکننــد .توکر و هافرشــتین
( )1997دربــارۀ بیشتحریکپذیری
هیجانی چنیــن گــزارش کردهاند که
بیشتحریکپذیری هیجانی به صورت
توجه به دیگــران ،احســاس خجالت،
کمرویی ،تــرس و اضطــراب ،ناتوانی
در ســازگاری بــا محیطهــای جدید
و احساســات شــدید بروز مییابد (ص
 .)71به اعتقاد من دختر من ســوفیا نیز
دارای بیشتحریکپذیــری هیجانــی
است .او همیشه ساکت و خجالتی است
و به سختی میتواند با محیطهای جدید
سازگار شود.

کمالگرایی،افسردگیو
اضطراب

مطالعهای که توسط کریستوفر و شومیکر
( )2010انجام شــده ،اطالعاتی دربارۀ
رابطۀ بیــن کمالگرایی ،افســردگی و
اضطراب در دانشآموزان تیزهوش ارائه
کرده اســت .در این مطالعۀدو هفتهای،
 240کودک تیزهوش بین ســنین  7و
 11ســاله شرکت داشــتند .کریستوفر
و شــومیکر ( )2010بر طیف وســیعی
ازکمالگرایی در دانشآموزان و چگونگی
تأثیر آن از نظر هیجانی تمرکز کردهاند.
شرکتکنندگان در این مطالعه که دارای
گرایش به کمالگرایی تجویزی اجتماعی
بودند ،دارای گرایــش به خصیصههای
افســردگی نیــز بودنــد .کمالگرایی
تجویزی اجتماعی بدین ترتيب تعریف
میشودکه فرد تصور میکند که دیگران
انتظارهای سختگیرانه و اغراقآمیزی
از وی دارنــد .دانشآموزانــی که دارای
این نوع از کمالگرایی هســتند ،باید از
خلقوخوی خود آگاه بوده و بر انتظارهای
خود نظارت داشته باشند" (کریستوفر
و شــومیکر .)2010 ،به عنوان والد یک
کودک تیزهــوش ،نتایج ایــن مطالعه
چندان مــرا متعجب نکرد .اگر ســوفیا
انتظارهای معلمش يا پدرش و من را غیر
واقعبینانه تصور میکرد ،در نتيجه من
منتظر بودم که او ناراحت و افسرده شود.

رشدنامتوازن

یکــی از عوامــل ایجادکنندۀ ســطوح
باالی ترس و اضطراب در دانشآموزان

کودکان
تیزهوشازنظر
رشداجتماعیو
هیجانیمتفاوت
ازهمساالنخود
هستندوبهدلیل
صفاتیهمچون
الگوهایرشد
نامتوازن،در
معرضاضطرابو
افسردگیخواهند
بود
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تیزهوش ،رشد نامتوازن است .اصطالح
رشد نامتوازن به مشاهدۀ سطوح نامتوازن
رشد شــناختی ،هيجانی و اجتماعی در
دانشآموزان تیزهوش مربوط میشود.
دانشآموزان تیزهوش ممکن اســت از
نظر شناختی قادر به درک مفاهیم دشوار،
مانند مرگ و سایر اسرار زندگی باشند ،اما
از نظر هیجانی ،آمادگی مقابله با اينگونه
مفاهیم را ندارند .کــودکان تیزهوش از
نظر رشد اجتماعی و هیجانی متفاوت از
همساالن خود هستند و به دلیل صفاتی
همچون الگوهای رشــد نامتــوازن ،در
معرض اضطراب و افســردگی خواهند
بود (تیپی و بورنهام،2009 ،ص.)331 ،
به نظر من سوفیا از نظر رشد نامتوازن نیز
مشــکل دارد .برای مثال ،وقتی به مرگ
اوتیس حیوان خانگیمان فکر میکرد،
در بین سه فرزندم ،این خبر بیشتر برای
او ناراحتکننده و ناگوار بود .اوفورا ً فهمید
که ما دیگر هرگز او را دوباره نمیبینیم و
تمام شب را گریه میکرد .اما برای اینکه
دو فرزند دیگرم به این نتیجه برســند،
مدت زمان زیادی سپری شد.

هوشهیجانی

هــوش هیجانی تعییــن میکند که ما
خود را به چه صــورت درک میکنیم،
خود را چه گونه بروز میدهیم و دیگران
را به چه صورت درک و بــا آنها رابطه
برقــرار میکنیم و از عهــدۀ تقاضاهای
روزمره برمیآییم .بــار-آن ( )2007در
مطالعۀ خــود به این نتیجه رســید که
توانایــی مدیریت هیجانها به شــدت
تحت تأثیرکارکردهای شناختی کودکان
تیزهوش قــرار دارد .در رابطه با هوش
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هیجانی چند عامل کلیدی وجود دارد،
مانند توانایی حل مسئله ،اعتباربخشی
به احساسات ،مدیریت هیجانها ،بیان
احساســات ،خوشبینی و انگیزۀ انجام
کارها به بهترين وجــه ممکن (بار-آن،
 .)2007هــوش هیجانــی بــر توانايی
شــناختی و ظرفيت عملکرد تحصیلی
و همچنین میزان تــاش فرد برای حل
مسائل و تابآوری تأثیرمیگذارد .به بيان
ديگر دانشآموزانی که در مدیریت هوش
هیجانی خود مشکل دارند ،در مقابله با
ترسها و اضطرابهای خود نیز با مشکل
رو به رو میشوند.

ترس و دانشآموزان تیزهوش

تیپی و بورنهــام ( )2009مطالعاتی در
مورد ترسهــای خــاص دانشآموزان
تیزهــوش انجــام دادهانــد .آنهــا به
این نتیجه رســیدهاند کــه گروههای
متفاوتــی از دانشآمــوزان تیزهوش از
موضوعات مشابهی میترســند .آ نها
در مطالعۀ خــود دريافتهاند که دختران
تیزهوش از تاریکی ،شکلها و صداهای
عجیبوغریب ،دزديده شــدن ،کثیفی
و حیوانــات میترســند .بــرای مثال،
سوفیا ترس شــدیدی از تاریکی داشت
که همین امر موجب بــروز اضطراب در
زمان خواب میشد .پسران تیزهوش از
آسیبپذيری بدنی ،مردودی در مدرسه،
کابوس شبانه و موجودات فرضی و تخیلی
ترس داشتند .پژوهشگران به این نتیجه
رســیدند که تفاوت در ترسها به دلیل
انتظارهای اجتماعی متفاوت از دختران
و پسران است (تیپی و بورنهام.)2009 ،

ترس و دانشآموزان تیزهوش
و عادی

تحقيقــات نشــان داد هاســت کــه
دانشآموزان تیزهوش بیش از همتایان
عادی خود احســاس تــرس میکنند.
مهمتریــن ترسهــای دانشآمــوزان
تیزهوش شامل جنگ ،خشونت ،مرگ
و بیماری هستند (درونسکی و کولمن،
 .)1989درونسکی و کولمن ( )1989با
مقایسه  70دانشآموز تیزهوش و عادی

در ســنین  8تا  13ســال به این نتیجه
رسیدند که بزرگترین تفاوت بین این دو
گروه ترس از جنگهای هستهای است.
اين پژوهشــگران در تبیین این ترسها
گفتند که این ترسها از توانایی شناختی
برای درک اخبار جهانی نشأت میگیرند
(درونســکی و کولمــن .)1989 ،دلیل
احتمالی دیگر برای ترس دانشآموزان
تیزهــوش از جنگهــای هســتهای،
تمایل آنهــا بــه بیشتحریکپذیری
فکری و تخیلی است .دانشآموز دارای
بیشتحریکپذیــری فکری امکان دارد
مفهوم جنــگ هســتهای و تأثیرات آن
را درک نماید و این در حالی اســت که
دانشآمــوز دارای بیشتحریکپذیری
تخیلی ،جنگ هســتهای را درک کرده
و وضعیــت بعد از وقــوع جنگ جهانی تحقيقات نشان
دادهاست که
هستهای را تجسم میکند.
دانشآموزان
تیزهوش بیش از
رهنمودهايی برای والدین و همتایان عادی
خود احساس
معلمان
دالیل زیادی در مورد ترس دانشآموزان ترس میکنند.
تیزهوش در مقایســه با همتایان عادی مهمترین
یا خواهران و برادران آنــان وجود دارد .ترسهای
در بخش بعدی اين مقاله چند رهنمود دانشآموزان
برای والدیــن و معلمان به منظور کمک تیزهوش شامل
به کودکان تیزهــوش برای مقابله با این جنگ ،خشونت،
مسائل ارائه شده است.
مرگ و بیماری
هستند

رهنمودهايیبرایوالدین

خوشــبختانه اقداماتی وجود دارد که
والدین میتواننــد در خانه برای کاهش
ترسها و اضطرابهای کودکان تیزهوش
انجام دهند .اگرچــه راهبردهایی وجود
دارد کــه والدیــن میتواننــد آنها را
انجام دهند ،اما الزم اســت همیشه به
خاطر داشته باشــیم که اضطرابهای
شدید نیازمند مداخلۀ تخصصی توسط
روانشناسان و مشاوران هستند.

ساختاروبرنامۀروزانۀمنظم

تلفیــق ســاختار و برنامۀروزانۀ منظم
در زندگی کــودک تیزهوش ،به کاهش
اضطــراب او منجر میشــود .تغییرات
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غیرمنتظــره در زندگــی کــودک،
بيشترموجب افزايش استرس میشود
(آمنــد .)2010 ،برای کــودک خود در
زمان بعد از بازگشت از مدرسه و هنگام
خواب برنامههای منظم داشــته باشيد.
برای مثال ،بهتر است کودک هر روز بعد
از مدرســه ابتدا تنقالت خورده و سپس
تکالیف خود را انجام دهد .بعد از شــام،
میتوان از کودک خــود بخواهید یک
کتاب بخواند ،دوش بگیرد و ســپس به
تختخواب برود .داشــتن يــک برنامۀ
روزانۀ منظم به کاهش اضطراب کمک
میکند.
انعطافپذیری :به کودک خود آموزش
دهید چگونه انعطافپذیر باشد .برای این
منظور باید در مورد پیامدهای احتمالی
گوناگــون در موقعیتهــای مختلف با
او صحبت کنید و بــه او بگویید که چه
پیامدهایی مثبتتر و کدام یک منفیتر
هســتند (آمند .)2010 ،بــرای مثال،
دانشآموزان بايد در کالس درس برای
انتخاب همکار به منظور انجام یک پروژه،
انعطافپذیر باشــند .پيش از انجام یک
پروژۀ بزرگ ،از کودک خــود بخواهید
فردی را که دوست دارد با وی کار کند،
انتخاب کنــد و اگر فرد مــورد نظر قب ً
ال
همکار خود را انتخاب کرده اســت ،در
مورد همکار بعدی که میتواند مناسب
باشــد با او صحبت کنیــد .والدین بايد
فرصتی برای فعالیتهای خودانگیخته
و خودجوش فراهم کنند (لیند.)2001 ،
مدیتیشــن :به کودک خــود آموزش
دهید چگونه با اســتفاده از مدیتیشن
هیجانات خــود را مهار کنــد .فنهای
آرامشــگری و مدیتیشــن امکان دارد
بعد جســمانی ،بیخوابــی ،اضطراب
مرگ و ترس از ناشــناخته و همچنین
بیشتحریکپذیری هیجانــی را مورد
توجه قرار دهد (هریسون و ونهانگان،
2011؛ ص.)690 ،
داشتن انتظارهای واقعبینانه :اغلب
دانشآموزان تیزهوش احساس میکنند
چون تیزهوش هستند ،نباید در مدرسه
ســختکوش باشــند.به دانشآموزان
آموزش دهيــد که تیزهــوش بودن به
معنای تســلط و مهارت نیست .والدین
باید به فرزندانشان کمک کنند تا از خود
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انتظارهای واقعبینانهای داشته باشند و
هدفهای مناسبی را برای خود انتخاب
کنند (کاپــان .)1990 ،خوب به خاطر
دارم زمانی که ســوفیا قوانین ضرب را
حفظ میکرد و این قوانین را به سرعت
ياد نمیگرفت ،خيلی ناراحت میشــد!
از اينرو ،مجبور شــدیم به او بگوییم با
وجود اینکــه او تیزهوش اســت ،اما او
باید همچنان سخت تالش کند و قوانین
ضرب را مانند هر فرد دیگری حفظ کند،
زيرا مغز او با قوانیــن آمادۀ ضرب متولد
نشده است!
الگوســازی تفکر مثبــت :والدین
میتوانند الگو یا سرمشــق تفکر مثبت
خوبی برای کــودکان تیزهوش خود در
خانه باشند .والدین میتوانند رویدادهای
زندگــی را به عنوان یــک فرصت تلقی

مثال ،وقتی سوفیا نگران آزمون استاندارد
مدرسه بود ،به او یاد دادیم که یک نفس
عمیق کشیده و دیگر به آن فکر نکند .از
او پرسیدیم نگرانی دربارۀ این مسئله چه
فایدهای برای او دارد؟! این نگرانی فقط
موجب میشــود احساس ناخوشایندی
داشته و از لحظۀ حال لذت نبرد.
فراهم کردن فرصتی بــرای ابراز
احساســات :کودکان تیزهوش باید
متوجه این موضوع باشــند که داشتن
احساســات ،هرگز نادرســت نیستند.
یک ایدۀ مناســب بــرای ایــن کار اين
اســت که یــک جعبۀنگرانی درســت
کنیــد تا کــودک نگرانیهــای خود را
روی کارتهایــی بنويســد و داخل آن
بگذارد (آمند .)2010 ،دانشآموزان به
کمک جعبۀ نگرانــی میتوانند بهطور يکحقيقت
رایج در سبک
فرزندپروری
والدين کودکان
تیزهوش وجود
دارد که گاهی
آنان فراموش
میکنندکه
با کودکان
تیزهوش،مانند
کودک رفتار
کنند

کنند ،نه مانع و مشکالت (آمند.)2010 ،
برای مثال ،به جای نگرانی در مورد تمام
شدن یکی از مواد مورد نیاز برای آشپزی،
والدین میتوانند از این مسئله بهعنوان
فرصتی برای پختن یــک غذای جدید
اســتفاده کنند .این نوع از الگوســازی
تفکر مثبــت و انعطافپذیری به کودک
تیزهوش کمک میکند تا بر مشــکالت
خود غلبه کند.
تمرکز بر زمان حــال :والدین باید به
کودکان تیزهوش خود یاد دهند بیشتر بر
زمان حال تمرکز کرده و در مورد آنچه که
قب ً
ال رخ داده است و آنچه که احتماالً در
آینده رخ میدهد ،نگران نباشند .زمانی
که دقیقاً بر آنچه کــه در زمان حال رخ
میدهد ،تمرکز میکنیم ،زندگی کردن
راحتتر خواهد شد (آمند .)2010 ،برای

فیزیکی نگرانیهای خود را دور کرده و بر
موضوعهای مثبت تمرکز کنند.
در دســترس بودن برای راهنمایی
و هدایت :يک حقيقت رایج در ســبک
فرزندپروری والدين کودکان تیزهوش
وجود دارد کــه گاهی آنــان فراموش
میکنند که با کودکان تیزهوش ،مانند
کودک رفتار کنند .من اغلب با ســوفیا
در چنین شرایطی قرار گرفتهام .او مانند
یک بزرگسال رفتار میکند و به همین
دلیل اغلب اوقــات فراموش میکنم که
او تنها نه ســال ســن دارد! در حالیکه
با کودکان تیزهــوش باید همچون یک
کودک رفتار شــود و قوانیــن ،ارزشها
و رفتارهای مناســب بــه آنها آموخته
شــود (کاپالن .)1990 ،در نظر گرفتن
انتظارهای رفتــاری دقیق در خانه برای

مقاله

تمام کودکان (تیزهــوش و عادی) ،به
کاهش اضطراب آنان کمک میکند.
اســتفاده از شــو خطبعی :اغلب
دانشآمــوزان تیزهــوش از احســاس
شوخطبعی قوی برخوردار هستند .خنده
به دلیل شوخیهای مثبت (شوخیای
که ماهیت تحقیرکننده و محرومکننده
نداشــته باشــد و یا عزتنفس کسی را
خدشهدار نکند) موجب ایجاد محیطی
شــاد و ایمن برای کــودکان تیزهوش
میشود .خنده موجب ترشح اندورفین
و مواد ضدافســردگی طبیعــی در مغز
میشود (هولت.)2007 ،
خدمات اجتماعی :بــرای کمک به
کودکانــی که بــا مشــکالت اخالقی
در کشــمکش هســتند ،بهتر اســت
فرصتهایی برای فعالیت داوطلبانه در
جامعه ایجاد کنید .کــودکان میتوانند
برای نیازمندان مواد غذایی جمعآوری
کنند و یا برای ســربازان جنگی که در
خارج از کشور هســتند ،نامه بنویسند
(لیند.)2001 ،
کتا بدرمانی :کتا بهــای متعددی
وجــود دارد کــه والدیــن میتوانند از
فرزندان تیزهــوش خود درخواســت
کنند که آنها را بخوانند تا اســترس و
ترس آنها کاهش يابد .برای اين منظور
توصيه میشود با کتابداران متخصص و
ماهر کتابخانههای کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان مشورت کنيد.

رهنمودهايیبرایمعلمان

در همین راســتا چندين راهبرد وجود
دارد که معلمان میتوانند برای کاهش
اضطراب و ترس دانشآموزان تیزهوش
اجرا نماینــد .در بخــش پایانی به چند
توصیه برای معلمان اشاره شده است.
کسب آگاهی بیشتر از ویژگیها و نیازهای
کودکانتیزهوش:بهدانشآموزانتیزهوش
از نظر اينکه آنها متفاوت هستند ،بايد
کمک کرد .دانشآموزان بسیار تیزهوش
ممکن اســت در دام تفکرات منفی خود
مبنی بر اینکه آنها افراد سالمی نیستند!
گرفتار شــوند .معلمان نه تنها باید به این
دانشآموزان کمک کنند که متفاوت بودن،
خوب است ،بلکه باید از این تفاوتها تجلیل
نمايند (شولر.)2003،
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يادداشت

راهنمايی کردن :مطالعات نشان میدهد
که معرفی راهنما يا مشــاور بزرگسال یا
همسال برای کودکان تیزهوش به کاهش
اضطرابآنانکمکبسزاییمیکند.بنسون
( )2009معلم دورۀ راهنمایی به این نتیجه
رسیده است که دانشآموزان وی در مورد
انتقال به دورۀ دبیرســتان در آینده بسیار
نگران هستند .بدين منظور وی چند گروه
مشاور و راهنما برای دانشآموزان تشکیل
داده اســت تا آنان بتوانند پرســشهای
خود را مطرح کنند .مشــاوران ،گروهی از
دانشآموزان تیزهوش دبیرستانی بودند
که قرار بود دانشآموزان راهنمایی به آنجا
منتقل شوند .بنسون با فراهم کردن فرصت
صحبت کردن برای دانشآموزان تیزهوش
دورۀ راهنمایی با مشاوران دبيرستانی در
مورد دستیابی به موفقیت در دبیرستان،
توانست اضطراب دانشآموزان تیزهوش
خود را کاهش دهد.
آموزش فلسفههای مختلف زندگی:
معلمان میتوانند با آموزش فلسفههای
مختلف دربارۀ معنا و مفهوم زندگی ،به
طور مستقیم نیازهای دانشآموزانی را
که به دلیل بیشتحریکپذیری فکری
احســاس اضطراب میکننــد ،برطرف
نماینــد .این اقــدام بــه دانشآموزان
تیزهوش کمــک میکنــد متوجه این
موضوع شــوند کــه دیگــر متفکران و
اندیشــمندان چه طور به پرسشهای
عمیق خود پاســخ دادهاند (هریسون و
ونهانگان .)2011 ،برای مثال ،جمالت
قصار خارقالعادهای از سقراط و افالطون
و دانشمندان ديگر وجود دارد که معلمان
میتواننــد برای آغاز صحبــت در مورد
معنای زندگی و مرگ از آنها اســتفاده
کنند .معلمان میتواننــد این جمالت
قصار را به عنوان مبنایــی برای اجرای
سمینارهای ســقراطی در کالس درس
انتخاب کنند.
گروهبندی :گروهبنــدی دانشآموزان
تيزهوش در طول دوران مدرسه نه تنها از
نظر تحصیلی به آنها کمک میکند ،بلکه
منجر به کاهش اضطراب آنها میشود.
گروهبندی دانشآموزان تیزهوش موجب
کاهش اضطــراب حاصل از احســاس
انزوای اجتماعی ،کســالت و عزتنفس
پایین میشــود (بار-آن .)2007 ،وقتی

این دانشآموزان با هم در یک گروه قرار
میگیرنــد ،میتواننــد ترسهای خود
را با هم به اشــتراک بگذارند .آگاهی از
اینکه دیگــر کودکان نیــز از ترسها و
اضطرابهای مشابه برخوردار هستند،
میتوانــد بســیار کمککننده باشــد.
آگاهی و شناخت این مشکالت به کاهش
اضطراب و يافتن راهحلهای مناســب
منجر میشــود (درونســکی و کولمن،
1989؛ ص.)68 ،
شبکهسازی :فرصتهای شبکهسازی
بایــد بــرای دانشآمــوزان تیزهوش
فراهم شــود تا این افراد بتوانند با دیگر
دانشآموزان تیزهوش در سایر مناطق
جغرافیایی آشنا شوند (بار-آن.)2007 ،
بدين ترتيــب وقتی کــه دانشآموزان
متوجه میشوند در مناطق دیگر جهان
نیز افرادی همچون آنهــا با ترسها و
اضطرابهــای مشــابه وجــود دارند،
احساس راحتی میکنند.
آموزش مهارتهای حل مسئله :پروس
و دوبو ( )2004بــه مطالعۀ راهبردهای
مقابلــهای دانشآمــوزان تیزهــوش
و عــادی از منظــر مدرســۀ متفاوت و
عوامل اســترسزا از دیدگاه همساالن
پرداختهاند .آنها به این نتیجه رسیدهاند
که دانشآموزان تیزهوش در مقایسه با
دانشآموزان عادی بیشتر از رویکردهای
حل مســئله برای مقابله با اســترسها
اســتفاده میکنند .آموزش مهارتهای
حل مسئله ،روشهای عملی برای مقابله
با عوامل اســترسزا و
ا ضطر ا بهــا ی
داخــل و خارج
از کالس درس
را در اختیــار
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دانشآموزان تیزهوش قرار میدهد.

نتیجهگیری

معلمانمیتوانند
با آموزش
فلسفههای
مختلف دربارۀ
معنا و مفهوم
زندگی ،به طور
مستقیمنیازهای
دانشآموزانی
را که به دلیل
تحریکپذیری
فکری احساس
اضطراب
میکنند،برطرف
نمایند .این اقدام
به دانشآموزان
تیزهوشکمک
میکندمتوجه
این موضوع شوند
که دیگر متفکران
و اندیشمندان
چه طور به
پرسشهای
عمیق خود پاسخ
دادهاند

هر کســی در هر مرحلــهای از زندگی
خود ترس و اضطراب را تجربه میکند.
مطالعات نشان میدهدکه دانشآموزان
تیزهوش این ترسهــا و اضطرابها را
شدیدتر و بیشتر از دانشآموزان عادی
تجربه و درک میکنند .با وجود این ،چند
راهبرد وجود دارد که والدین و معلمان
میتوانند برای کمک بــه دانشآموزان
تیزهوش جهت مقابلــه با این هیجانات
شدید از آنها استفاده کنند .برای دختر
ما ،سوفيا،کتابدرمانی و مطالعهء کتاب
در تختخواب برای حل مشکل بیخوابی
او بسیار کمککننده بود .همچنین سوفيا
در تابستان با من تمرین یوگا انجام میداد
که به کاهش اضطراب و استرس او کمک
میکرد .فعاليتهای ديگری که من انجام
دادم استفاده از الگوسازی تفکر مثبت به
طور روزانه و در صورت امکان اســتفاده
از شــوخطبعی مثبت در خانه بود .من
متوجه شدهام که تلفيق يوگا و استفاده
از شوخطبعی به کاهش اضطراب سوفيا
کمک کرده است .در مجموع من معتقد
هستم که همکاری اوليا و مربيان امکان
دارد فضای يادگيری راحت و
مناسبی برای دانشآموزان
تيزهوش فراهم کند.

