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 ترجمه: 
عفت عباسیان

شما  کودک  نمرات  اگر 
افت  غیرمعمولی  به طور 
حتما  است  الزم  می کند، 
یا  علت  وقت  اسرع  در 
درمورد  کنید.  شناسایی  را  قضیه  این  علل 
علت یابی، حتما از خودش سوال کنید، با دقت 
به  درنهایت  و  دهید  به حرف هایش گوش 
عنوان یک حامی، از او حمایت کنید و به وی 
اطمینان دهید می تواند روی شما حساب کند. 
کمبود انگیزه در مدرسه می تواند نشانه عدم 
اعتماد به نفس و نیز ترس از ناامید کردن والدینی 
باشد که انتظاراتی بیش از حد بلندپروازانه 
دارند. حال آنکه نوجوان با فاصله گرفتن از 
دنیای رقابت، شرایط را کنترل می کند و دیگر 
با ترس از شکست، زندگی نخواهد کرد. وی 
به  را  باور  این  شکل گیری  اجازه  نوعی  به 
خود می دهد که با تالش مضاعف، احتماال 
موفق خواهد شد اما بی عالقگی والدین به 
بی انگیزگی  منبع  نوجوان،  آموزشی  مسائل 

ایشان خواهد بود. 
 

افت تحصیلی مقطعی
افت تحصیلی در مدرسه می تواند یا بازتاب 
)مرگ  باشد  غم انگیز  خانوادگی  زمینه  یک 
یکی از عزیزان، درگیری والدین و    .      ..   ( یا از 
مشکالت ارتباطی گاه و بی گاه نشأت بگیرد 

)شکست عشقی و...(
 

نوجوان و مراحل پیمودنی تحصیل
برای  به خصوص  دبستان،  از  بعد  سال های 
بچه هایی که تازه وارد دوران نوجوانی شده اند، 
حساسیت باالیی دارد. از آنجا که جو محیط 
تحصیلی جدید منعطف تر از دوران ابتدایی 
است، میل نوجوان به خودمختاری تا حدی 
برآورده می شود. البته این آزادی جدید، در 
عمل پیامدهای خاص خود را دارد؛ وسوسه 
بزرگ برای سوءاستفاده از آن و رهایی از 
این  نتایج  از  تحصیلی،  بند  و  قید  هرگونه 
آزادی عمل جدید نوجوان محسوب می شود. 
در دبیرستان ممکن است نوجوان به سرعت 
قرار  اضافی  کار  فشار  تحت  کند  احساس 
گرفته و در ادامه عمال کم بیاورد اما راهکار 
درست این مشکل چیست؟ روان شناسان به 
فرزندشان  ورود  با  می کنند  توصیه  والدین 
به دبیرستان، بار دیگر هنگام انجام تکالیف 
مدرسه، حضور پررنگی داشته باشند )اصوال 
والدین در دوران ابتدایی بر عملکرد تحصیلی 
کودک خود بسیار نظارت دارند اما این نظارت 
و سخت گیری با ورود وی به دبیرستان به 
در  مثال  عنوان  به  می رود(.  بین  از  تدریج 
روش درس خواندن، وی را راهنمایی کنید 

و هر ۲ یا ۳ هفته، برنامه جدیدی برای درس 
و مطالعه به وی پیشنهاد بدهید بنابراین الزم 
است والدین بار دیگر در شروع دبیرستان 
نوجوان شان  کنار  چشمگیر  حضوری  نیز 

داشته باشند.
 

عکس العمل مناسب در برابر 
عملکرد تحصیلی ضعیف نوجوان

به طور کلی، معموال توصیه می شود همیشه 
با پرسیدن از خود نوجوان شروع کنید؛ اینکه 
به چه دلیل دچار افت تحصیلی شده  است و 
روزهای کاری خود را به چه ترتیبی سپری 
می کند که چنین نتیجه ای عایدش شده  است. 
اگر بعد از حرف زدن با نوجوان خود احساس 
از حد تحت فشار است،  کردید وی بیش 
توانایی ها و قابلیت هایش در یادگیری را به 
وی یادآوری کنید،  به او اطمینان بدهید از پس 
هر درسی برخواهد آمد و به طور کلی با ارزش 
دادن به توانایی های دیگر وی در حیطه هایی 
مثل ورزش، موسیقی،  باغبانی، تعمیرکاری، 
و...  اجتماعی  فعالیت های  دستی،  صنایع 
عزت نفس و نیز اعتماد به نفس نوجوانتان 

را افزایش دهید.

نقش و تاثیر فعالیت بدنی در بهبود 
وضعیت تحصیلی نوجوان

مطالعه ای که به تازگی انجام گرفته است، نشان 
می دهد فعالیت های فیزیکی نقش گسترده ای در 
موفقیت تحصیلی کودکان ونوجوانان دارد. در 
واقع شیوه زندگی فعال در دوران نوجوانی، برای 
سالمت تمام عمر مفید است: فعالیت بدنی در 
این دوران، عملکرد تنفسی، عضالنی، قلبی و 
استخوانی را بهبود می بخشد و بر کنترل وزن نیز 
تاثیر مثبتی دارد. تحقیقات نشان داده اند فعالیت 
بدنی در این دوران، رشد شناختی را بهبود 
می بخشد و در اجتماعی شدن نوجوان نقش 
چشمگیری دارد. البته الزم به یادآوری است 
مجموعه این نکات مثبت قطعا در بزرگسالی 
فرزند شما نمود بیشتری خواهد داشت و به 
مراتب اثر مثبت آن در دوران بزرگسالی بیشتر 
احساس خواهد شد. برای کودکان و نوجوانان، 
فعالیت بدنی شامل بازی، ورزش، مسافرت، 
کارهای روزمره، تفریح، تربیت بدنی یا انجام 
یک رشته ورزشی برنامه ریزی شده، در بطن 

خانواده، مدرسه یا جامعه است.
مطالعه ای که به تازگی در مورد نقش فعالیت های 
بدنی و تاثیر آن در عملکرد مدرسه انجام گرفته 

است نشان می دهد نوجوانانی که حداقل 60 
دقیقه در روز فعالیت بدنی دارند، تا چه اندازه 
روند رشد بهتری را تجربه می کنند. براساس 
این تحقیق، یک فعالیت بدنی منظم، حتی بیشتر 
از شرکت در کالس های ورزشی برای نوجوان 
منفعت دارد چرا که هم سالمتی وی را تضمین 
می کند و هم باعث بهبود عملکرد تحصیلی 

وی خواهد شد. 
 

بازی کردن، نوعی یادگیری است
یک  زمان  از  5درصد  فقط  عمل  در  اگرچه 
نوجوان به فعالیت های بدنی اختصاص داده 
می شود، مطالعات بسیاری نشان می دهند تا چه 
حد افزایش فعالیت بدنی می تواند نه تنها بر 
سالمت کودکان، بلکه در عملکرد آنها در کالس 
درس نیز تاثیر مثبت بگذارد. فعالیت بدنی برای 
رشد مهارت های شناختی، حرکتی و اجتماعی 
و همچنین برای سالمت متابولیسم و ساختار 
عضالنی- استخوانی مفید است. همچنین این 
طور که از مطالعات استنباط می شود، فعالیت بدنی 
منظم یک نوجوان، وی را به نحو چشمگیری از 
ابتال به بیماری های غیرواگیردار مصون می دارد.
نویسندگان این تحقیق اظهار داشتند الزم است 

مدارس درجهت دستیابی به سطوح توصیه شده 
فعالیت بدنی روزانه، محیطی ایده آل را برای 
بچه ها فراهم کنند اما متاسفانه در عمل، روند 
فعالیت های کم تحرک و دروس بیشتر و نیز 
تمایل به دستیابی به نتایج خوب در دروس، 
مدرسه  در  را  ورزشی  فعالیت های  به  توجه 
تحت تاثیر قرار می دهد. با این وجود این دو 
می توانند دست به دست هم دهند و حضور 
هر یک منافاتی با دیگری ندارد. »رویکرد سنتی 
مدرسه« همیشه بدین منوال بوده که کودک 
داخل و فضای بسته بیاموزد و برای بازی بیرون 
برود« اما سیستم های آموزشی نوین در سراسر 
جهان بر اهمیت فعالیت های خارج از منزل در 
روند یادگیری بهتر و بیشتر تاکید می ورزند. به 
عقیده این سیستم های نوین تربیتی، وقتی بچه ها 
بیرون و در فضای باز بازی می کنند، خودشان 

در عمل بسیاری از مطالب را یاد می گیرند.
 

اهمیت کنترل و محدودسازی شیوه 
زندگی بدون تحرک

براساس مطالعات انجام گرفته، اندازه گیری تاثیر 
فوری فعالیت بدنی بر عملکرد تحصیلی در یک 
کودک یا گروهی از کودکان دشوار است زیرا 

این نتایج می توانند تحت تاثیر عوامل زیادی 
مثل عوامل فیزیولوژیکی، شناختی، اجتماعی 
و محیطی قرار بگیرند. این مطالعات مقامات 
مثبتی  اقدامات  تا  تشویق می کند  را  مدرسه 
انجام دهند چراکه ورای تاثیر فعالیت بدنی 
در پیشرفت تحصیلی، الزم است که کودکان و 
نوجوانان برای رشد بهتر نیز فعالیت بدنی داشته 
باشند و این امر بر هیچ کس پوشیده نیست. 

موضوع دیگری که در این مطالعه مشخص 
شد این است که وقتی زمان بیشتری به تربیت 
بدنی کودکان و نوجوانان اختصاص می یابد، 
وضعیت درسی و تحصیلی دانش آموزان نیز به 
نحو چشمگیرس پیشرفت می کند. از این رو، 
به مدارس توصیه شد از یک سو، فعالیت های 
منظم بدنی مثل )پیاده روی و ورزش( را در 
طول هفته در برنامه کاری خود قرار دهند و 
از سوی دیگر زمینه آموزش مربیانی فراهم 
شود که در زمینه ارتقای فعالیت های بدنی، 
ایجاد فضاهای مناسب برای این موضوع، مواد 
و منابع مناسب، تشویق به نوآوری و مشارکت 

با دیگر سازمان ها، فعالیت داشته باشند. 
 

زمینه های اصلی مداخله
محیط  تضمین  و  تامین  دیگر،  کلیدی  نکته 
بیرون از مدرسه است؛ یعنی به جای اینکه 
بچه ها با ماشین یا وسایل حمل و نقل عمومی 
آمد  و  رفت  فعال  به طور  بروند،  مدرسه  به 
کنند. البته الزم به یادآوری است ما باید به 
بچه ها اجازه دهیم مطابق طبیعت و ذات خود 
رفتار کنند و هیچ گاه آنها را مجبور به انجام 
کاری نکنیم. به مرور که مزایای فعالیت بدنی 
به طور گسترده تری شناخته می شود، روش های 
جدیدی برای دستیابی به سطوح توصیه شده 
توسط سازمان بهداشت جهانی در سراسر اروپا 

در حال آزمایش است.
 

مراقب عالئم هشداردهنده خاص باشید!
اگر مشکالت تحصیلی فرزندتان ادامه دار شد، 
بدون اتالف وقت اقدام کنید: به او بگویید 
و  کنید  مالقات  معلمانش  با  است  قرار  که 
مراقب  بگذارید.  قرار  روان شناس  با  حتما 
مثال،  عنوان  به  باشید.  برخی عالئم خاص 
قابل توجه تحصیلی، بدون هیچ دلیل  افت 
مشخصی که به مرور زمان اتفاق می افتد و 
با تغییر رفتار کودک در مدرسه همراه است، 
می تواند زنگ خطری برای شما باشد. قطعا 
حضور  و  کودک  تغییر  متوجه  نیز  معلمان 
کمر نگ وی در کالس درس می شوند بنابراین 
با  حتما  مدرسه،  اولیای  با  صحبت  از  بعد 

پزشک خانوادگی خود مشورت کنید.
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نحوه برخورد با نوجوانی که انگیزه کافی برای درس خواندن ندارد

فعالیت فیزیکی و نقش مهم آن در موفقیت تحصیلی 
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مطالعه ای که به 
تازگی انجام گرفته 

است، نشان می دهد 
فعالیت های فیزیکی 
نقش گسترده ای در 

موفقیت تحصیلی 
کودکان ونوجوانان 

دارد. در واقع 
شیوه زندگی فعال 

در دوران نوجوانی، 
برای سالمت تمام 

عمر مفید است. 
فعالیت بدنی در 

این دوران، عملکرد 
تنفسی، عضالنی، 

قلبی و استخوانی را 
بهبود می بخشد و بر 

کنترل وزن نیز تاثیر 
مثبتی دارد. تحقیقات 
نشان داده اند فعالیت 

بدنی در این دوران، 
رشد شناختی را 

بهبود می بخشد و در 
اجتماعی شدن نوجوان 

نقش چشمگیری دارد

برخی کودکان استعدادهایی بروز 
کودکان  از  باالتر  که  می دهند 
در  است.  خود  سال  و  همسن 
مهارت های  نابغه  کودکان  واقع 
شناختی باالیی دارند و می توانند به ویژه در حوزه 
کنند.  پیدا  دست  بزرگی  موفقیت های  به  شناختی 
آموزش  باید در شرایط خاصی  قبیل کودکان  این 
ببینند تا به میزان ظرفیت باالیی که نشان می دهند 
والدین  عنوان  به  البته شما  باشند.  داشته  پیشرفت 
نباید هیچ کودکی را تحت فشار قرار دهید تا نابغه 
باشد اما بهتر است امکانات الزم در جهت شکوفایی 
استعداد و توانمندی های کودک را در اختیارش قرار 
دهید. در این مطلب 11 ویژگی یک کودک نابغه 

را عنوان می کنیم.

کودک نابغه چگونه کودکی است؟
کودک نابغه کودکی است که از همان سنین پایین 
باالتری  بسیار  شناختی  مهارت های  و  توانمندی ها 
و  می دهد  نشان  خود  همسن  کودکان  به  نسبت 
به خصوص در زمینه های فکری توانایی های باالتری 
دارد. کودکان نابغه استعداد ویژه ای در یک یا چند 
حوزه دارند. به عنوان مثال توانمندی قابل توجهی 
خود  ...از  و  زبان  موسیقی،  نقاشی،  ریاضیات،  در 

نشان می دهند.
 

چگونه کودک نابغه را شناسایی کنیم؟
البته که همه کودکان توانمندی های خود را دارند اما 
کودک نابغه ویژگی هایی دارد که وی را از دیگران 
متمایز می کند. در ادامه به برخی از این ویژگی ها 

اشاره می کنیم:

1. کودکان نابغه نوزادانی متفاوت تر هستند: کودکان 
نابغه در نوزادی بیش از حد تحریک پذیر هستند. آنها 
خیلی زود هماهنگی بدنی خود را به دست می آورند. 
در واقع خیلی زودتر گردن می گیرند و حتی نخستین 

کلمات را در حدود 5 ماهگی به زبان می آورند.
2. خودآموز هستند: برخی بچه ها معموال خیلی زود 
خواندن و نوشتن را می آموزند و مهم تر اینکه خودشان 
به تنهایی موفق به این کار می شوند. حافظه خوب 
آنها باعث می شود که دایره لغات غنی داشته باشند 
و کنجکاوی زیادی به یادگیری از خود نشان بدهند.
می شوند:  مواجه  با مشکل  مدرسه  در  اغلب   .3
یا  نابغه  کودکان  برای  می کنند  تصور  مردم  بیشتر 
محسوب  موفقیت  یک  رفتن  مدرسه  بااستعداد، 
می شود اما اغلب این گونه نیست. اغلب کودکانی 
که توانمندی های باالیی دارند به دلیل عدم برخورداری 
از منابع خوب آموزشی و حمایت های الزم احساس 
سرشکستگی می کنند. در واقع کودکان نابغه اغلب 
در کالس درس احساس خستگی و کسالت کرده 
و نمی توانند به درستی ارتباط برقرار کنند. در نتیجه 
دلیل  به  مشکل  این  اما  می شوند  مواجه  مشکل  با 
نداشتن توانمندی و استعداد نیست، بلکه به دلیل 

عدم شکوفایی بروز می کند.
4. احساسات بسیار شدیدی تجربه می کنند: کودکان 
نابغه بی تفاوت نیستند و عواطف باالیی دارند. آنها 
ممکن است با دیدن یک فیلم، غمگین یا وحشت زده 
شوند. حس عدالت طلبی شان بیشتر بوده و وقتی با 
می شوند همدلی  مواجه  نابرابر  و  ناعادالنه  شرایط 

بیش از حدی از خود نشان می دهند.
5. حافظه باورنکردنی دارند: حافظه کوتاه مدت و 
بلندمدت کودکان نابغه مثال زدنی است. همان طور 

که انواع دیگر حافظه از جمله »حافظه عکاسی« یعنی 
توانایی شان در به خاطر آوردن صداها، تصاویر و اشیاء 
با جزییات دقیق در این کودکان بسیار قوی است.

نابغه  کودکان  نمی روند:  زور  حرف  بار  زیر   .6
هر نوع اقتدار و زورگویی را به چالش می کشند 
البته نه به صورت عصیانگر و شورشی! در واقع 
چیزی را که بدون استدالل منطقی به آنها تحمیل 
از  کورکورانه  به طور  آنها  نمی پذیرند.  را   بشود 
چیزی تبعیت نمی کنند. قوانین باید برایشان معنای 
منطقی داشته باشد، در غیر این صورت از پذیرش 

آن سر باز می زنند.
7. کمال گرا، اهل رقابت و خودانتقادگر هستند: کودکان 
نابغه دوست دارند هر کاری را به درستی و بدون 
و  از خود  آنها  انجام دهند.  کوچک ترین  خطایی 
دیگران بسیار مطالبه گر هستند. در حالت کلی اهل 
رقابت بوده و عادت دارند که خود را از دیگران 
برجسته و متمایز کنند. به همین دلیل در صورت 
شکست و عدم موفقیت خشمگین می شوند و خود 

را به باد انتقاد می گیرند.

ویژگی های شخصیتی کودکان نابغه
 پرجنب و جوش و کنجکاو هستند.

 کودکان نابغه فعال و کنجکاو بوده و دائم دنبال 
اطالعات مختلفی برای یادگیری بیشتر هستند.

 خود را به نقد می کشند.
 قدرت باالیی در به چالش کشیدن خود دارند. 
اگر بخواهند کاری انجام دهند زمان زیادی به تحلیل 
کار و روش انجام آن اختصاص می دهند. اگر موفق 
نشوند به این فکر می کنند که چه تغییراتی باید ایجاد 

کنند تا به خواسته شان برسند.
 

تنها، از خودگذشته و گاهی روان رنجور
کودکان نابغه افرادی تنها هستند که نسبت به دیگران 
روابط اجتماعی کمتری دارند. این افراد بیشترین زمان 
خود را به کار اختصاص می دهند و این مساله به ضرر 

زندگی اجتماعی آنها تمام می شود. آنها در دوران نوجوانی، 
تالش می کنند استعداد خود را به کمال برسانند اما 
دوستان همسن شان آنها را درک نمی کنند. همین امر نیز 
باعث می شود در نهایت استعداد خود را کنار بگذارند.

گاهی اوقات حس ازخودگذشتگی در آنها به قدری 
افراطی است که حتی بیمارگونه شده و مانع خوشحالی 
آنها می شود. سپس در مورد ادامه دادن به یادگیری دچار 
اضطراب و وسواس می شوند و به این ترتیب ممکن 
است برخی ویژگی های روان رنجوری در آنها بروز کند.

آنها برای عشق کار می کنند، نه برای پول
به  بزرگسالی  سنین  در  بااستعداد  یا  نابغه  کودکان 
معنای واقعی عاشق کار خود می شوند و دنبال نفع 
مالی نیستند. به نظر آنها لذت واقعی یعنی انجام تمام 

و کمال هر کاری!
 

تضمینی برای موفقیت کودکان نابغه 
وجود ندارد

حرف آخر اینکه یک کودک نابغه کودکی است 
که در یک یا چند حوزه استعداد و پتانسیل 
معنی  بدین  این  اما  باشد  داشته  واقعی 
شده  تضمین  آنها  موفقیت  که  نیست 
چنین  که  است  این  واقعیت  است. 
کودکی باید در محیطی خوب و با 
منزل  و  مدرسه  در  کافی  امکانات 
پرورش پیدا یابد تا توانمندی هایش 
تحت  را  آنها  نباید  شوند.  شکوفا 
فشار قرار داد و صرفا باید آنها را 
تشویق کرد. یادتان باشد عدم توجه، 
کمبود محبت و حتی تغذیه نامناسب 
کودکان  این  هوش  روی  منفی  اثر 
می گذارد بنابراین باید به تمام جنبه های 

زندگی آنها توجه کافی شود.

11ویژگی های کودکان نابغه
 ترجمه: 

فاطمه 
مهدی پور

کودک نابغه باید در محیطی خوب 
و با امکانات کافی در مدرسه 

و منزل پرورش پیدا یابد تا 
توانمندی هایش شکوفا شوند. 
نباید او را تحت فشار قرار داد 
و صرفا باید آنها را تشویق کرد. 
عدم توجه، کمبود محبت و حتی 
تغذیه نامناسب اثر منفی روی 
هوش این کودکان می گذارد 

بنابراین باید به تمام جنبه های 
زندگی آنها توجه کافی شود


