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Abstract
Considering the importance of intelligence
training, sensitive developmental ages,
flexibility of the brain and changing
intelligence approaches, the purpose of this
study was to develop an educational Package of
parental behavior based on the lived
experiences of parents with gifted preschool
children. During 2 years and with the help of
Tehran-Stanford IQ scale, the intelligence of
many children (46 of 497 children) was
measured and finally 20 gifted children with IQ
above 130 were selected. The families of these
children were interviewed, Interviews were
recorded and analyzed by using the Kolaizzi
method and the main and sub-themes to have a
smart child, were identified. Then, by studying
various sources and the results of the research,
the parenting package was prepared and
presented to seven IQ and child specialists to
evaluate the content, formal validity and
content validity ratio. The final results indicated
13 main themes and 32 sub-themes with
evidence and examples and 13 sessions were
designed and approved for Parental Behavior
Training Package. According to the approval of
this package by experts, the prepared content
can be a comprehensive guide for raising the
intelligence of children for parents with
children under six years old. We hope that these
results will be a good gift for the future of the
children of Iran.
Keywords: educational package, Parental
behavior, lived experience.
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چکیده
، سنین حساس رشد،با توجه به اهمیت پرورش هوش
خاصیت انعطافپذیری مغز و تغییر رویکردهای هوشی
هدف از این پژوهش تدوین بسته آموزشی رفتار والدینی
بر اساس تجارب زیسته والدین دارای فرزند پیشدبستانی
 استنفورد بینه- با کمک مقیاس هوشی تهران.تیزهوش بود
 کودک) در طی دو497  نفر از46( هوش کودکان زیادی
 کودک تیزهوش با بهره هوشی20 سال سنجیده و در نهایت
 با خانوادههای این کودکان. انتخاب شدند130 باالی
 مصاحبهها ضبط شده و با کمک روش،مصاحبه شد
کالیزی تحلیل شدند و مضامین اصلی و فرعی پرورش
 سپس با مطالعه منابع متعدد و نتایج.هوش مشخص شد
 بسته فرزندپروری برای داشتن فرزند،حاصل از پژوهش
 صوری و،تیزهوش آماده و جهت بررسی روایی محتوایی
 متخصص حوزه هوش و7 روایی محتوایی کمی در اختیار
 مضمون اصلی13  نتایج پایانی داللت بر.کودک قرار گرفت
13  مضمون فرعی همراه با شواهد و مثال را داشت و32 و
.جلسه برای بسته آموزش رفتار والدین طراحی و تأیید شد
 محتوای تهیه،با توجه به تأیید این بسته توسط متخصصان
شده میتواند راهنمای جامعی برای تربیت هوشی فرزندان
 امیدواریم.برای والدین دارای فرزند زیر شش سال باشد
.که این نتایج ارمغان خوبی برای آینده فرزندان ایران باشد
 تجربه، رفتار والدین، بسته آموزشی:واژههاي کلیدي
.زیسته
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• مقدمه
امررروزه یکرری از مهمترررین شرراخصهای توسررعه در هررر جامعررهای ،توجرره برره امررر آمرروزش و پرررورش اسررت .جامعررهای کرره
بخواهررد بررر رشررد خررود سرررمایهگذاری کنررد بررهناچار بایررد روی توسررعه منررابع انسررانی از طری ر تعلرریم و تربیررت و آمادهسررازی
نسلی برررای آینررده کررار کنررد .نسررلی کرره بتوانررد بررا جامعرره در حررال تغییررر خررود را منطبر کنررد .تربیررت نیروهررای متعهررد و کوشررا
میتواند مانع از زوال خالقیت در یک جامعه شود.
برررای سرررمایهگذاری در امررر تعلرریم و تربیررت ،عررالوه بررر سررازمان آمرروزش و پرررورش کرره بررانی رسررمی ایررن موضررو در هررر
کشوری است ،مهمترین نهرراد غیررسررمی مسررلول ،خررانواده اسررت .در واقررع نقررش خررانواده بسرریار پررنر تر از هررر عرراملی در ایررن
خصررو

اسررت .عناصررر موجررود در خررانواده چنانچرره اطالعررا

از قبیررل اختالفررا

الزم و کررافی را در ایررن مررورد داشررته باشررند و مشررکال

جررانبی

زن و شرروهر در داخررل خررانواده نباشررد ،بررهخوبی میتواننررد از عهررده ایررن مسررلولیت خطیررر برآینررد .تحقیقررا

نشرران داده اسررت کرره آمرروزش خررانواده و مراقبتکننرردگان از کررودک و ایجرراد ظرفیررت در آنهررا میتوانررد موقعیتهررای یررادگیری را
در کودکان ارتقررا بخشررد (سوانسررون ،راب و دانسررت )2011 ،و یرا اینکرره آمرروزش مررادران یررک کلیررد مهررم برررای ارتقررای موفقیررت
آموزشرری کودکرران برره حسرراب میآیررد (برینهولررت و هررولم )2020 ،و یررا برررعکس بیشدرگیررری والرردین در امررر تربیررت کررودک
میتواند باعث رفتارهای غیر مولد تحصیلی شود (مهبد و فوالد چن .)1396 ،
از سررویی دی ررر در میرران سررنین رشررد ،سررنین زیررر شررش سررال از اهمیررت خاصرری برخرروردار اسررت .در ایررن سررنین کرره سررنین
طالیی و حساس نامیررده میشررود ،برره علررت خاصرریت انعطافپررذیری سررلولهای مغررز ،بهشررد
بررهطوری کرره نتررایج ایررن تالشهررا سررالها مانرردگار خواهررد شررد .تحقیقررا

میترروان روی کودکرران کررار کرررد،

نشرران داده اسررت کرره ظرفیررت انعطافپررذیری مغررز

کودکرران در مقایسرره بررا بزرگسرراالن بیشررتر اسررت (جونسررتون .)2003 ،آموزشهررای زودهن ررام در توسررعه ابعرراد مختلرر
کودکان اثرا

رشررد

مثبررت دارد و ارتبررا مثبترری بررین حضررور در پیشدبسررتانی بررا موفقیتهررای بعرردی از جملرره نررر اسررتخدام ،درآمررد

و غیره (کوکجا )2019 ،گررزارش شررده اسررت .از سررویی دی ررر برخرری تحقیقررا

برره نقررش برردرفتاری عرراطفی در کررودکی در رفتررار

آینررده فرررد اشرراره کردهانررد (شررید عنبرانرری ،گررل ،فرهادیرران ،طبیبرری و نررامور طباطبررایی  .)1399رشررد مهار هررای مختلرر

در

کررودکی برررای رشررد مهار هررای بعرردی مهررم میباشررد (برینهولررت و هررولم )2020 ،و والرردین در ایررن بررین نقررش مهمرری را ایفررا
میکننررد (تررز -کینرر  ،فیشررر ،لررن او و کیلررو ،)2020 ،حت ری پیشررنهاد شررده اسررت کرره آموزشهررای والرردگری از دوره بررارداری
شرو شود (فریدمن -کراس ،برنشتاین و بارنت.)2019 ،
نکتهای که در اینجا جای بررسی دارد این اسررت کرره آیررا بررا تغییررر محرریط ،میترروان باعررث افررزایش هوشرربهر در کودکرران شررد
در سررالهای اخیررر بحررث در خصررو

برنامررههای زودهن ررام دوره کررودکی از تلوریهررای رشرردی برره سررمت تلوریهررای

اجتمرراعی و فرهن رری حرکررت کرررده اسررت (کرراتر -مکنررزی و ادوارد .)2014 ،بحررث وراثررت در برابررر محرریط هررم یکرری از
چالشهای همیش ی در این مورد بوده است .در گذشررته اعتقرراد بررر ایررن برروده کرره هرروش ارثرری اسررت ،امررا در حررال حاضررر و نظررر
برره تغییررر نظریررههای هرروش از طررولی برره عرضرری و از سررویی اثررر فلررین (( )Flynn effectافررزایش فزاینررده در نمرررا
مثررل سرراب اعتقرراد برره ارث وجررود نرردارد .تحقیقررا

هرروش)،

برره نقررش متغیرهررای اجتمرراعی از قبیررل سررط آموزشرری والرردین ،خررانواده و

نقررش محرریط اجتمرراعی در بهبررود تواناییهررای شررناختی کودکرران و دسررتیابی آنهررا برره اسررتعدادهای خررود اشرراره کردهانررد
(میلووانویک و همکاران ،2020 ،جان لین.)2020 ،
از طرفی طب اثر فلین افررزایش نمرررا

هوشرری را نمیترروان تمامراً برره ارث نسرربت داد و ایررن افررزایش قطعررا برره عررواملی چررون

بهبود شرایط محیطرری ،تغذیرره بهتررر ،آمرروزش بیشررتر ،افررزایش اسررتاندارهای زنرردگی و غیررره ارتبررا دارد (ریرردرمن ،بکررر و کویلرره،
.)2017
تحقیقررا

متعررددی در ایررران در خصررو

وقتی این تحقیقا

نقررش متغیرهررای مختل ر

محیطرری در افررزایش هوشرربهر انجررام شررده اسررت امررا

بررسی میشرروند ،نرروعی پراکنرردگی در روشهررای اجرررا شررده وجررود دارد .برره عنرروان مثررال هررر تحقیقرری تنهررا
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برره بررسرری یررک فرراکتور در افررزایش هرروش پرداخترره اسررت .تحقیقرری برره نقررش بازیهررای وانمررودی در افررزایش هرروش دیررداری-
فضررایی )( (visual-spatial intelligenceسرریفی و سررعادتمند ،)1396 ،تحقیقرری برره بررسرری تررأثیر حرکررا

مرروزون ورزشرری

(غنررا ی چمنآبرراد و کارشررکی )1390 ،و تحقیقرری برره بررسرری نقررش قصررهگویی (علرری اکبررری ،علیپررور و درنجفرری شرریرازی،
 ،)1393در افررزایش هوشرربهر و غیررره پرداختهانررد .هنرمنررد ،گررودرزی و قاسررمی ( ،)1394در پررژوهش خررود نشرران دادنررد کرره
بازیهای حرکتی ریتمیک بر میررزان توجرره و هرروش کودکرران پیشدبسررتانی مبررتال برره اخررتالل بیشفعررالی -نقررص توجرره اثررر مثبررت
دارد .احمرردی ،محمرردزاده و حسررینی( ،)1399در پژوهشرری ،اثررر ایروبیررک را بررر عملکرررد شررناختی کودکرران پیشدبسررتان بررسرری
کردند و اثر مثبت آن را بر رشد شناختی گزارش دادند.
در سررویی دی ررر شررکوهی یکتررا ،پرنررد و درگرراهی ( ،)1395در پررژوهش خررود نشرران دادنررد کرره آمرروزش والرردین میتوانررد بررر
سرربکهای تربیترری و تعررامال

والررد -کررودک اثررر مثبررت داشررته باشررد و یررا هون ر

و بومیسررتر ( ،)2013در پررژوهش خررود نشرران

دادنررد کرره سررط آموزشرری والرردین ،تعررداد کتابهررا ،میررزان آمرروزش و درآمررد والرردین بررا هرروش کودکرران ارتبررا دارد .گیبررز و
فورست ( ،)2014نشان دادند کرره والرردگری حمررایتی در رشررد شررناختی کودکرران مرروثر اسررت .قرردرتی ،افررروز ،شررریفی درآمرردی و
هررومن ( ،)1390در پررژوهش خررود بررا عنرروان «تبیررین خالقیررت دانشآمرروزان تیزهرروش بررر مبنررای هرروش ،سررن و رضررامندی
زناشررویی والرردین برره ایررن نتیجرره رسرریدند کرره برره ترتی ر

رضررامندی زناشررویی ،هرروش و سررن والرردین تبیررین کننررده خالقیررت

دانشآمرروزان میباشررند .مظلرروم و رحرریمزاده ( ،)1399در پررژوهش خررود بررا عنرروان «بررازخورد والرردین برره سررواد و مهار هررای
شناختی در کودکرران پیشدبسررتانی برره ایررن نتیجرره رسرریدند کرره محرریط غنرری و باسررواد در خررانواده کرره شررامل اهررل مطالعرره بررودن
والرردین ،داشررتن اشررتراک مجلرره و غیررره اسررت ،میتوانررد  24درصررد از واریررانس مهار هررای شررناختی ( 14درصررد از مهررار
خواندن و نوشررتن 10 ،درصررد از مهررار

ریاضرری) را بعرردها در کودکرران تبیررین کنررد و ایررن داللررت بررر نقررش محرریط بررر پرررورش

تواناییهای شناختی است.
این تحقیقا

بیرران ر ایررن امررر هسررتند کرره بررا آمرروزش میترروان روی هرروش اثررر گذاشررت و همررانطور کرره گفترره شررد آمرروزش

والرردین در ایررن بررین بسرریار مرروثر اسررت .در پررژوهش گرولین ر  ،دسرری و رایرران( 1997 ،برره نقررل از مهرردوی مررزده ،حجررازی و
نقررش ،)1397 ،آمررده اسررت کرره والرردینی کرره فرزنرردان خررود را برردون قیررد و شررر میپذیرنررد و بررا آنهررا روابررط گرررم ،صررمیمی و
اسررتواری دارنررد ،در فرزندانشرران ادراک مثبترری از تعامررل برره وجررود میآورنررد و باعررث افررزایش ان یررزش تحصرریلی ،ادراک
شایست ی ،سازگاری تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در آنان میشوند.
در خصررو

اقررداما

خانوادههررای دارای فرزنررد تیزهرروش برررای پرررورش هرروش ،در داخررل کشررور تحقیر خاصرری صررور

ن رفته است .با توجرره برره مرروارد برراال تصررمیم گرفترره شررد ،خانوادههررای ایرانری کرره دارای فرزنررد زیررر  6سررال و تیزهرروش هسررتند
مورد بررسرری قرررار گرفترره و در خصررو

راهکارهررای پرررورش تیزهوشرری بررا آنهررا مصرراحبه شررود ،مصرراحبهها تحلیررل ،جمعبنرردی

و از دل آنها بسته آموزش والدگری در خصو

پرورش تیزهوشی به زبانی ساده استخراج شود.

• روش
جامعرره ایررن پررژوهش ،والرردین دارای کودکرران تیزهرروش زیررر  6سررال پیشدبسررتانی در شررهر اراک در سررالهای
1396و  1397بررود .در ایررن پررژوهش از روش نمونرره گیررری هدفمنررد اسررتفاده شررده اسررت .ابترردا بررا مجرروز گرررفتن از
اداره آمرروزش و پرررورش برره مراکررز پیشدبسررتانی مراجعرره شررد ،سررپس بررا مربرری کررالس در خصررو

دانشآمرروزان،

تیزهوشی و ویژگیهای کودکران تیزهروش صرحبت شرد .مربری دانرش آمروزان مشرکوک بره تیزهوشری را معرفری کررد.
رضایتنامه بررسری هروش بره خرانواده داده شرد و در صرور

رضرایت خرانواده ،کرودک مرورد ارزیرابی هوشری قررار

میگرفررت .چنانچرره معیارهررای تیزهوشرری (بهررره هوشرری برراالی  ،)130وجررود داشررت ،خررانواده دعررو

برره مصرراحبه
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میشررد و برره طررور آزاد و نیمرره سرراختاریافته در خصررو

تجررارب خررود صررحبت میکرررد و مررورد مصرراحبه قرررار

میگرفت ،مصاحبهها ضبط و طب مراحل روش کالیزی ( )Colaizziمورد تحلیل قرار میگرفت.
ابزار مورد استفاده براي سنجش هوش:
در ایررن پررژوهش از مقیرراس هوشرری تهررران -اسررتنفورد -بینرره ( )Tehran-Stanford-Binet IQ Scaleکرره در ایررران توسررط
کامکرراری هنجارشررده ،اسررتفاده شررده اسررت .ضررری

اعتبررار ایررن مقیرراس بررا اسررتفاده از روش دو نیمرره کررردن و اصررال توسررط

فرمول اسپیرمن -براون ،باالی  0/80به دست آمده که معرف تجانس درونی مقیاس است (کامکاری.)1397 ،
شیوه تحلیل مصاحبهها:
ابترردا مصرراحبهها ضرربط میشرردند و سررپس روی کاغررذ نوشررته و طب ر مراحررل کالیررزی و برره شررر زیررر مررورد تحلیررل قرررار
گرفتند:
در مرحلرره اول ،در پایرران هررر مصرراحبه و ثبررت یادداشررتهای میرردانی ،ابترردا صررحبتهای ضرربط شررده شرررکتکنندگان چنرردین
بررار گرروش داده شد.سررپس اظهارا شرران ،کلمرره برره کلمرره روی کاغررذ نوشررته و جهررت درک احسرراس و تجررارب شرررکتکنندگان
چند بار مطالعرره شرد .در مرحلرره دوم ،پررس از مطالعرره همرره توصرری های شرررکتکنندگان ،زیررر اطالعررا
با پدیده مورد بحررث ،خررط کشرریده و برره ایررن طریر جمررال
بود ،بعررد از مشررخص کررردن عبررارا
تدوین شررده بررا جمررال

مهررم مشررخص شرردند .مرحلرره سرروم کرره اسررتخراج مفرراهیم فرمولرره

مهررم هررر مصرراحبه ،سررعی شررد تررا از هررر عبررار

اساسرری تفکررر فرررد برروده ،اسررتخراج شررود .البترره پررس از کسر

بررا معنرری و بیران مرررتبط

یررک مفهرروم کرره بیرران ر معنرری و قسررمت

ایررن مفرراهیم ترردوین شررده ،سررعی میشررد تررا مرررتبط بررودن معنرری

اصررلی و اولیرره مررورد بررسرری قرررار گیرررد و از صررحت ارتبررا بررین آنهررا اطمینرران حاصررل شررود .بعررد از

استخراج کدها ،مطاب مرحلرره چهررارم کالیررزی ،پژوهشر ر مفرراهیم ترردوین شررده را برره دقررت مطالعرره و بررر اسرراس تشررابه مفرراهیم
آنها را دسررتهبندی کرررد .برردین روش ،دسررتههای موضرروعی از مفرراهیم ترردوین شررده تشررکیل شررد .در مرحلرره پررنجم ،نتررایج برررای
توصرری

جررامع از پدیررده تحررت مطالعرره برره هررم پیونررد یافترره و دسررتههای کلیتررری را برره وجررود آوردنررد .در مرحلرره ششررم،

توصی

جامعی از پدیده تحت مطالعه (تا حررد امکرران بررا بیررانی واضر و برردون ابهررام) ارا رره شررد .مرحلرره پایررانی ،اعتباربخشرری بررا

ارجا به هر نمونه و پرسیدن درباره یافتهها انجام شد.
پس از تحلیررل مصرراحبهها و تهیرره جرردول مضررامین اصررلی و فرعرری ،بسررته آموزشرری تهیرره و جهررت بررسرری روایرری محترروایی،
صرروری و روایرری محترروایی کمرری ( )CVRدر اختیررار  7متخصررص در حرروزه کررودک بررا مرردرک فررو لیسررانس و دکتررری قرررار
گرفت و در نهایت جلسا

آماده بهرهبرداری شد.

• یافتهها
برررای پیرردا کررردن نوآمرروزان تیزهرروش در مقطررع پرریش دبسررتان ،برره  20مرکررز پیشدبسررتانی مراجعرره شررد .در ایررن مراکررز 497
نوآموز حضررور داشررتند و چهررار نفررر هررم برره صررور

متفرقرره برررای تسررت مراجعرره نمودنررد .از ایررن تعررداد  56نفررر مشررکوک برره

داشتن هرروش برراال بودنررد .تعررداد  46نفررر توسررط مقیرراس هوشرری تهررران -اسررتنفورد -بینرره مررورد ارزیررابی قرررار گرفتنررد و  10نفررر
هم به دالیل مختل

همکاری نکردند.

از  46نفررر ارزیررابی شررده 20 ،نفررر برره عنرروان افرررادی کرره شرراخصهای تیزهوشرری را داشررتند ،تشررخیص داده شرردند و از 20
خررانواده دارای فرزنررد تیزهرروش 5 ،خررانواده جهررت مصرراحبه همکرراری نکردنررد و  15خررانواده بهصررور

مفصررل مررورد مصرراحبه

قرار گرفتند .الزم به ذکر است در مصرراحبه نهررم تقریبراً برره اشرربا حاصررل شررده بررود ،امررا جهررت اطمینرران بیشررتر مصرراحبهها ادامرره
یافررت .پررس از تحلیررل مصرراحبهها و جمعبنرردی آنهررا  13مفهرروم اصررلی و  32مفهرروم فرعرری بهدسررت آمررد و برررای هررر مفهرروم
شواهد و مثالها مشخص شد .تالش شد تا از تک تک جمال

والدین استفاده شود (جدول .)1
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جدول  .1تجارب زیسته والدین داراي فرزند تیزهوش
مضامین اصلی

مضامین فرعی

فضای روانی داخل
خانواده

جوّ روانی بین زن و شوهر

جوّ روانی بین والدین و فرزند از بچهداری لذت میبریم ،پدر ارتباط خوبی با بچه دارد و برایش وقت زیادی میگذارد ،با هم خانوادگی کارهای مشترک انجام میدهیم مثل فیلم دیدن و آشپزی کردن.
فرزندپروری

اصول والدگری

اعتماد به نفس

حل تعارض با کودک
بهداشت و جسمانی
مراقبتهای
فیزیولوژیک

همیار منزل

خواب

قاطعیت در رفتار ،کتک نزدن کودک ،به کودک یاد دادیم در جمع هر حرفی را نزند و بگوید کار خصوصی دارم ،نشنیدن حرفهای بد کودک ،همه چیز با اجازه باشد ،گاهی استفاده از کمک مادر
بزرگها ،در جمع او را دعوا نمیکنیم ،خوب گوش کردن به حرفهای او ،بازیهای خشونتبار در منزل نداریم (نظارت بر فیلمهای کودک) ،مسائل نگران کننده را با کودک مطرح نمیکنیم ،بی جهت
به کودک نه نمیگونیم ،کنار کودک و دوست او هستیم ،احترام کودک را حفظ میکنیم
کودک را درگیر وقایع میکنیم و از او نظرخواهی میکنیم ،کارهای کودک را انجام نمیدهیم ،از استعداد او حمایت و به عالیق وی توجه میکنیم ،واگذاری کار به کودک مطابق با توانایی او ،آموزش
کالمی کودک ،تشویق کودک برای کارهایش (مثال برای نقاشیهای او) ،عدم مقایسه کودک با سایر کودکان ،مراقب کالم بودن (نگوییم تو عرضه نداری) ،نمایش اجرا میکنیم و او را در موقعیت قرار
میدهیم و عملکرد درست را به او یاد میدهیم ،به او یاد میدهیم خودش برود و حرفش را بزند ،با سلیقه خودت لباس بخر ،در قالب داستان به او یاد دادیم مشکالت را سعی کن خودت حل کنی،
خودت باید از حقت دفاع کنی.
موقع ناسازگاری رفتاری احساسش را میپرسیم و با او حرف میزنیم .موقع ناسازگاری کودک را سرگرم میکنیم .موقع ناسازگاری یک جایگزین پیدا میکنیم .کودک را با دالیل منطقی قانع میکنیم،
تا حاال او را تنبیه نکردهایم ،هیچ بازی خشونتباری در منزل نداریم ،کودک را ندید میگیرم ،اگر خرابکاری کنی خودت باید جمعش کنی ،تسلیم نشدن در برابر خواستههای غیر منطقی ،همدردی با
کودک در حین مشکل (نفس عمیق کشیدن و)....
مراقبت برای جلوگیری از بیمار شدن ،اهمیت دادن به بهداشت خوراکیها ،اهمیت فراوان به مسواک زدن

آشپزی

تمام خانوادهها در خواب نظم داشتند و حتی از مهمانی به موقع بر میگشتند تا این نظم به هم نخورد.
تغذیه طبق نظم ،نخوردن چیزهای مضر (مثالً قبل از خوردن فست فود ،کودک را سیر میکنند) ،استفاده از مغزهای مختلف ،استفاده از داروی تقویتی و شربت اشتها (دو نفر) ،توجه به هرم غذایی،
مصرف میوه و ماهی
پخت ژله ،کیک ،املت ،خمیر پیتزا درست کردن ،سفره انداختن ،رنده کردن ،شستن لیوان ،لوبیا خرد کردن ،برنج پاک کردن ،هم زدن ،الک کردن ،ماکارونی درست کردن ،درگیر کردن کودک

نظافت

تی کشیدن ،دستمال کشیدن ،جارو کردن ،ظرف شستن ،لباس تا کردن ،مرتب کردن اتاق خود ،اتو کشیدن

تغذیه

خرید کردن
تعامل با فامیل
ارتباطات اجتماعی

شواهد و مثال ها
جلوی بچه دعوا نمیکنیم ،فضای خانواده شاد و با آرامش است ،روابط والدین عاشقانه است ،احترام هم را در حضور کودک داریم و اهل مطالعه و پیشرفت هستیم.

مسافرت

اکثر کودکان با والدین خود مسئول خرید بودند و یا با پدربزرگ و مادربزرگ و یا برنامهریزی میشد که برای غذایی خاص خرید کنیم.
اکثر خانوادهها ارتباط خوبی با فامیل و خانواده همسر خود داشتند و رفت و آمدها خوب بود
حتی مسافرتهای یک روزه و توضیح دادن وقایع مختلف در مسافرت

اردو ،بازدید و گردش علمی رفتن به مکانهای چون باغ ،فروشگاه ،مسجد ،موزه ،شهر ترافیک ،کتابخانه ،باغ وحش ،باغ پرندگان و جاهایی که در مهد و پیشدبستانی میبرند.
ارتباط والدین با کتاب
نقش کتاب

انواع کتب مورد استفاده
نحوه تعامل با کتاب

تحریک کالمی

فعالیتهای والد

ارتباط اعضای خانواده در بیشتر خانوادهها با کتاب خوب بود .یکی از والدین میگفت :سعی میکنم بچهها من را کتاب به دست ببینند،
از دو الی سه سالگی برایش کتاب میگرفتم ،متناسب با سن برایش کتاب میگرفتم ،کتاب قصه ،شعر ،رنگ آمیزی ،کلیله و دمنه ،شاهنامهخوانی ،کتاب پیدا کردن اشکال در داخل زمینه ،داستانهای
قدیم ایران ،کتاب حیوانات و میوهها ،کتابهای میمی نی ،سفرهای علمی و کتابهای شیمو (معرفی اماکن عمومی) ،کتابهای حاوی نکات تربیتی ،خاطرات خودمان
اغلب والدین کتاب را چند بار میخواندند و سپس از کودک میخواستند داستان را تعریف کند .و یا از داستان سوال میپرسیدند ،کلمات جدید را با کودک کار میکردند و با هم داستانهای جدید خلق
میکردند .از داستان نتیجهگیری میکردند و آن را تحلیل میکردند .گاهی هم عکسهای کتاب را با دقت بررسی میکردند و بعد قصه
والدین اغلب اشاره داشتند که زیاد با کودک حرف میزدند ،برای او قصه میگفتند ،مسائل را برایش توضیح میدادند ،آرام حرف میزدند و تماس چشمی با کودک داشتند ،برای بچهها در حین انجام
کارهای منزل شعر میخواندند و از آنها میخواستند تکرار کنند ،هر اتفاق جدیدی را برای کودک تعریف میکردند.
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مضامین اصلی

مضامین فرعی
فعالیتهای کودک
رشد مفاهیم

شیوههای حل مساله
رشد تفکر

برنامهریزی و آیندهنگری

بازی با وسایل
انواع بازیها
ایفای نقش

آموزشهای غیررسمی
آموزشهای زیر  6سال
آموزشهای رسمی
مهارتهای حرکتی درشت
فعالیتهای ادراکی -
حرکتی

خالقیت

ارتباط با طبیعت

مهارتهای ادراک دیداری

شواهد و مثال ها
با کودک تمرین گویندگی و مجریگری داشتند ،کودک میبایست قصهها را به زبان خود تعریف کند ،داستان و فیلمها را تعریف کند و حتی کودک را تشویق میکردند از فوتبال گزارش بدهد.
برای تقویت طبقهبندی از کودکان میخواستند که اسباب بازیهای که قاطی شده است را دستهبندی کنند و یا لباسها را باید خودشان دستهبندی کنند و یا آشغالها را باید از هم تفکیک کنند.
والدین از کودک میخواستند که در خصوص اتفاقات نظر و راه حل بدهد و راه حل پیشنهادی او را اجرا میکردند .آنها از طریق قصه تالش میکردند فکر کردن را در کودک تقویت کنند و بچهها را
ترغیب میکردند که برنامههای آموزنده نگاه کنند .از کودک میخواستند که خودش ابتدا تالش کند مشکل را حل کند ،در حد فهم او به سواالتش پاسخ درست میدادند ،او را گول نمیزدند ،او را
تشویق میکردند از کودکان موفق الگو بگیرد ،با جایزه دادن وی را تشویق به پرسشگری میکردند.
در قالب داستان به او یاد میدادند در این موقعیت چه کار کند ،او را تشویق میکردند که بیا با هم فکر کنیم و دنبال راه حل بگردیم ،حتی مجلهها را دور نمیانداختند که برای تحقیق از آنها استفاده
کنند.
والدین برای تقویت قدرت برنامهریزی اینگونه با فرزندان خود تعامل داشتند :پسرم به نظرت چه کار کنم که تا فالن وقت این اتفاق بیفتد؟ برای مهمانی و یا سفر چه چیزهایی الزم داری ،خودت بردار.
آموزش مدیریت زمان بر حسب ساعت (تا عقربه به اینجا برسد باید این کار تمام شده باشد) .خود پدر و مادر برنامه روزانه خود را مینویسند .جمع کردن وسایل مدرسه توسط خود کودکان .داشتن
برنامه روزانه .آموزش آیندهنگری (مثال پولهات را جمع کن و فالن وسیله را بگیر).
والدین اغلب وقت زیادی را صرف بازی با کودک خود کرده بودند .بازیهای حرکتی ،قایم باشک ،آرد بازی ،خمیر بازی ،رنگ انگشتی ،گواش ،شن بازی ،نقاشی روی دیوار ،بازیهای فکری ،توپ بازی،
گل بازی ،ماسهبازی ،برج هیجان ،مار و پله ،منچ ،جورچین ،خالهبازی ،بازیهای ساخت و ساز ،بازیهای تقویت حافظه دیداری
اینها نمونهای از بازیهای والدین است:سایه بازی میکردیم
خودش متن را میگفت و اجرا میکرد .اجرای نمایش با عروسک ها .با برق خاموش نمایش اجرا میکردیم
خالهبازی زیاد داشتیم .پانتومیم داشتیم .اجرای کارتونهای مشاهده شده .رستورانبازی .اجرای خوانندگی
نمونه آموزشهای غیررسمی والدین :کار با ماشین حساب ،عددها ،مهارتهای اولیه ریاضی را بهش یاد دادم .ساعت را بهش یاد دادم .شمردن ،شکل ها ،رنگها و اشکال هندسی را بهش یاد دادیم .از 2
سالگی فیلم التین تماشا میکرد .بازی آمیرزا را کار کردیم (بهم چسباندن حروف و ساخت کلمه) .جمع و تفریق را کار کردیم .استفاده از کارتهای بن بن بن .عضویت در کتابخانه
مهد کودک ( 2نفر از کودکی) .مهد قرآن ( 7نفر) .مدرسه طبیعت (دو نفر) .چرتکه ( 2نفر) و آی مت (یک نفر) .کالسهای ورزشی ( 4نفر) (شطرنج ،کاراته ،باله) .کالس موسیقی (دو نفر) .کالس خالقیت
(یک نفر) .کالس زبان (یک نفر) .کالس رقص (یک نفر) .کالس نقاشی (یک نفر) و کالسهایی که در پیشدبستانی تشکیل شده است.
والدین برای تقویت فعالیتهای حرکتی درشت از بازیهای چون :فوتبال ،پارک ،پیادهروی ،توپبازی ،کوه ،ورزش خانوادگی ،اسکیت ،ژیمناستیک ،شنا و تنیس استفاده میکردند.
بازیهای حرکتی ظریف ،نقطهچینها را به هم وصل کردن ،کار با قیچی ،استفاده از پازل ،از روی کتاب چیزی ساختن ،کار با لگو و ساخت وسیله ،رانندگی روی پای پدر و استفاده از وسایل خانهسازی
فعالیتهایی بودند که والدین به آنها اشاره کردند.

موسیقی و مهارتهای ادراک استفاده از حرکات موزون ،گوش کردن به رادیو آوا ،حرکات موزون با آهنگهای مختلف ،خواندن الالیی از ابتدا ،گوش کردن به موسیقی ،خواندن با آهنگ از کارهایی بود که والدین و کودکان با هم
انجام میدادند.
شنیداری حرکتی
انعطافپذیری

با گیاهان
با حیوانات

برای تقویت این قسمت ،والدین از فعالیتهای زیر استفاده میکردند :کار با کاغذ و وسایل دور ریختنی و ساخت چیزهای مختلف ،کار با آجرها و ساخت وسایل مختلف ،بازهای درستکردنی و خراب
کردنی ،استفاده از لولههای خانهسازی ،ساخت وسایل جدید با اسباب بازیهایش ،دور نریختن مجلهها برای کاردستی ،استفادههای مختلف از وسایل ،تهیه جعبه وسایل دور ریختنی ،ساخت کاردرستی،
استفاده از کتابها بدین منظور ،با جعبه ،کارتن و نی نوشابه وسیله درست کردن ،باز کردن وسایل با پیچ گوشتی و مجدد بستن آنها
با توجه به آپارتماننشینی ،والدین از فعالیتهای زیر استفاده میکردند :رفتن به مدرسه طبیعت ،خاکبازی و کار با گل
بودن در فضای روستا ،میوه چینی ،آب دادن به گیاهان ،کاشت گیاه و درخت
غذا دادن به حیوانات ،رفتن به باغ وحش و باغ پرندگان ،داشتن ،مرغ و خروس ،شیر دوشیدن
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فضای روانی
داخل خانواده

جوّ روانی بین زن و شوهر
جوّ روانی بین والدین و فرزند
فرزند پروری

اصول
والدگری

اعتماد به نفس
حل تعارض با کودک
بهداشت و جسمانی

مراقبت های
فیزیولوژیک

خواب
تغذیه
آشپزی

همیار منزل

نظافت
خرید کردن
تعامل با فامیل

ارتباطا
اجتماعی

مسافر
اردو ،بازدید و گردش علمی
ارتبا والدین با کتاب

تجارب زیسته
والدین داراي
فرزند تیزهوش

نقش کتاب

مورد استفاده

انوا کت

نحوه تعامل با کتاب
تحریک

فعالیت های والد

کالمی

فعالیت های کودک
رشد مفاهیم

رشد تفکر

شیوه های حل مساله
برنامه ریزي و آینده نگري

انوا

بازی با وسایل

بازی ها

ایفای نقش

آموزش

آموزش های غیررسمی

های زیر
 6سال ی
فعالیت های
ادراکی-
حرکتی

آموزش های رسمی
مهار

های حرکتی درشت

مهار

های ادراک دیداری

موسیقی و مهار

خالقیت

انعطافپذیری

ارتبا با

با گیاهان

طبیعت

با حیوانا

های ادراک شنیداری حرکتی

شکل  .1مضامین حاصل از تجارب زیسته والدین داراي فرزند تیزهوش
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پس از تحلیل مصاحبهها و استخراج مضامین ،مقاال
قال

متعددی در خصو

پرورش هوش کودکان مطالعه و در نهایت بسته زیر در

جلسا آموزشی تهیه شد .سپس جهت بررسی روایی محتوایی و صوری در اختیار  7نفر از متخصصان حوزه کودک و روانشناسی

قرار گرفت .ضری

روایی محتوایی کمی هر جلسه نیز محاسبه و در جدول  2نوشته شده است.
جدول  .2بسته آموزشی رفتار والدینی

عنوان جلسه
شماره
کنترل فضای روانی داخل
1
خانواده
 2اصول پرورش فرزند
 3اصول مراقبتهای فیزیولوژیک
 4مسئولیت در خانه
 5تقویت ارتباطات اجتماعی
6
7
8
9
10
11
12
13

هدف
بررسی اهمیت کیفیت تعامالت بین زن و شوهر ،آرامش داخل خانواده و ارتباط روانی صحیح والدین با فرزندان

ضریب CVR
1

بررسی اصول فرزندپروری به شیوه مثبت ،افزایش اعتماد بهنفس در کودکان و شیوههای حل تعارض با کودکان
بررسی اصول بهداشتی و مراقبت از تغذیه ،جسم و خواب کودکان
تشریح اهمیت درگیر کردن کودکان در کارهای خانه ،نظافت ،آشپزی و خرید در راستای افزایش هوش
تشریح نقش تعامالت اجتماعی با دوستان ،اقوام ،سفرهای کوتاه درونشهری در افزایش اطالعات کودکان
تشریح اهمیت کتابخوانی خود والدین ،انواع کتب مورد استفاده برای کودکان و نحوه استفاده از کتاب در راستای تقویت
اصول درگیری با کتاب
حافظه کالمی – شنیداری و زبان بیانی و درکی
آموزش چگونگی تحریک کردن کودکان برای حرف زدن ،شیوهها و نقش والدین
تقویت کالمی سازی
ارائه بازیهایی که به رشد شکلگیری مفاهیم کمک میکند ،آموزش شیوههای حل مساله به کودکان ،نحوه برنامهریزی
رشد تفکر و مفاهیم
و رشد آیندهنگری در کودکان
آموزش والدین در خصوص بازیهای هیجانی ،بازی با انواع وسایل ساده و اجرای نمایش و نقش آن در افزایش هوش
بازی ها
آموزش والدین با انواع بازیها و روشهایی که بهصورت غیررسمی پیشنیازهای ریاضی ،خواندن و نوشتن را تقویت
آموزشهای غیررسمی
میکند
فعالیتهای ادراکی -حرکتی آموزش والدین در خصوص مهارتهای حرکتی درشت ،ظریف ،مهارتهای ادراک دیداری و شنیداری
آموزش ساخت وسایل مختلف با دورریختنیها به والدین جهت اجرا در منزل
خالقیت
پرداختن به اهمیت پرورش گل و گیاهان در منزل ،کشاورزی ،آشنایی با حیوانات و...
به عنوان مثال وقتی بچهها خودشان دانهای را در خاک میکارند ،ضمن افزایش اطالعات عمومی ،مهارتهای حرکتی
طبیعت و نقش آن
ظریف نیز در آنها تقویت میشود.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

در هر جلسه با توجه به موضو و محور آن ،بازیها و فعالیتها به والدین آموزش داده و ارتبا آن با افزایش هوش برای خانواده
تشری میشود.

• بحث
پژوهش حاضر با هدف تدوین بسته آموزشی رفتار والدینی بر اساس تجارب زیسته والدین دارای فرزند تیزهوش پیشدبستانی
انجام شده است .پس از انجام مصاحبه با والدین دارای فرزند تیزهوش و تحلیل مصاحبهها  13مضمون اصلی که در دل خود  32مضمون
فرعی را جای داد ،بهدست آمد و پس از تأیید متخصصان تبدیل به بسته آموزشی رفتار والدینی برای پرورش هوش شد .با توجه به نبود
تحقی مشابه در ایران این بسته و مولفههای آن میتواند راهنمای خوبی برای والدین باشد.
اثربخشی برخی از مضامین بهدست آمده در تحقیقا

دی ر نیز اثبا

شده است .به عنوان مثال مولفه فضای روانی آرام بین والدین

و فرزندان که زمینه را برای پرورش هوش مهیا میکند ،در تحقی قدرتی و همکاران ( )1390نیز تأیید شده است .وقتی محیط خانواده
به دور از تشنج و درگیری باشد ،زمینه برای پرورش کودک مهیا میشود.
مضمون شماره دو که اصول والدگری را تشری میکند ،به نوعی مطر کننده والدگری حمایتی است که در تحقی گیبز و فورست
( )2014نیز تأیید شده است و میتوان گفت مضمون به دست آمده با نتایج این تحقی همسو میباشد .والدین آگاه در برخورد با فرزند،
صحی عمل نموده و مانع از بروز مشکال

بعدی میشوند.

مضمون کتاب و نقش آن در رشد شناختی با تحقیقا
این تحقیقا

هون

و بومیستر ( )2013و مظلوم و رحیم زاده ( )1399همسو است .در

نقش کتاب و کتابخوانی و اهل مطالعه بودن والدین در رشد کودکان اثبا

شده است .محیط اهل مطالعه و کتاب و حتی

تعداد کتابهای موجود در منزل و کتاب به دست بودن والدین میتواند مهار های شناختی بعدی کودک را پیشبینی نماید.
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مضامین دی ر مانند بازیها و پرورش حوزههای ادراک دیداری و شنیداری با تحقیقا

مختلفی همسو میباشد .در تحقیقا

هنرمند

و همکاران ( ،)1394غنایی چمنآباد و کارشکی ( )1390و احمدی و همکاران ( ،)1399به نوعی اثر ریتم و حرکت بر رشد شناختی
بررسی و تا ید شده است.
وقت گذاشتن والدین برای فرزندان ،احترام به فرزندان ،هماهن ی بین پدر و مادر و مسا لی از این دست میتواند باعث رشد
شخصیت کودک میشود .نتایج این پژوهش نشان میدهد آرامش داخل خانواده و احساس مسلولیت در برابر فرزندان بیش از تحصیال
دانش اهی و سط مالی میتواند تضمین کننده موفقیت فرزندان شود.
در خصو

پاسخ به این سوال که این فعالیتها چ ونه میتواند باعث افزایش هوشبهر شود ،نکا

باشد :وقتی والدین با فعالیتهای مختل
افزایش اطالعا
مختل

تالش میکنند که هر نکتهای را با طر مختل

زیر میتواند تبیینکننده نتایج

برای کودک توضی دهند در واقع در حال

عمومی ،تقویت خوب صحبت کردن در کودک و در نتیجه افزایش هوش کالمی وی میشوند .یا وقتی در فعالیتهای

آشپزی از او کمک میگیرند ،مثالً پیچاندن لقمه ،باعث افزایش مهار های دستورزی در کودک میشوند و در نتیجه کودک

در خرده آزمونهای که مستلزم استفاده از دست میباشد ،مهار

و سرعت عمل بیشتری دارد .وقتی با هم شعر تمرین میکنند ،در واقع

در حال تقویت حافظه شنیداری هستند و . ...

• نتیجهگیري
با توجه به مضامین حاصل از مصاحبهها و همسویی برخی مضامین با تحقیقا

مختل

میتوان از بسته تهیه شده به

عنوان راهنمایی برای آموزش والدین در جهت پرورش فرزند تیزهوش استفاده کرد .پیشنهاد میشود در فضاهای مختل
آموزشی از این بسته به عنوان راهنمای آموزش به والدین استفاده شود .همچنین تجارب زیسته والدین دارای فرزند تیزهوش
در مناط مختل

ایران (مناط دو زبانه) نیز بررسی شود که بتوان از این نتایج برای کل جامعه ایران استفاده کرد .توجه به

محدودیتهای این پژوهش از جمله اینکه این پژوهش در شهر اراک و در گروه سنی پیش از دبستان انجام شده است،
میتواند راه را برای پژوهشهای بیشتر در مقاطع سنی پایینتر و در نقا مختل
پیشنهاد میشود در مقاطع سنی دی ر و در شهرهای مختل

کشور باز نماید .از این رو به پژوهش ران

این پژوهش را ادامه دهند که بتوان بستهای جامع برای کل کشور

تهیه کرد.

• منابع
احمدی ،سمیرا ،محمدزاده ،حسن ،و حسینی ،فاطمه سادا  .)1399( .تأثیر ایروبیک بر عملکرد شناختی کودکان پیش دبستان .رویش
روانشناسی.155-162 ،)7(9 ،

سیفی ،فرزانه ،و سعادتمند ،زهره .)1396( .تأثیر بازیهای وانمودی بر هوش دیداری -فضایی کودکان پیشدبستانی .فصلنامه مطالعا پیش
دبستان و دبستان.98-83 ،)9(3 ،
شکوهی یکتا ،محسن ،پرند ،اکرم ،و درگاهی ،محبوبه .)1395( .مداخلههای پیش یرانه خانواده محور :تأثیر بر روابط والد -کودک و روشهای
تربیتی والدین .فصلنامه سالمت روانی کودک.55-63 ،)2(3 ،
شید عنبرانی ،بهناز ،گل ،علیرضا ،فرهادیان ،فاطمه ،طبیبی ،زهرا ،و نامور طباطبایی ،سید سجاد .)1399( .نقش بد رفتاریهای عاطفی دوران
کودکی در پیش بینی پرخاش ری بزرگسالی .مجله روانشناسی.57-74 ،)1(24 ،
علی اکبری ،مهناز ،علیپور ،احمد ،و درنجفی شیرازی ،مهناز .)1393( .اثر بخشی قصه گویی بر مولفههای هوش اخالقی کودکان دختر
پیشدبستانی در شهر اصفهان .دو فصلنامه علمی – پژوهشی شناخت اجتماعی.43-33 ،)6(2 ،
غنا ی چمن آباد ،علی ،و کارشکی ،حسین .)1390( .تأثیر حرکا

موزون ورزشی بر هوش عینی کودکان پیشدبستانی .پژوهشهای روان

شناسی بالینی و مشاوره.178-167 ،)1(1 ،
قدرتی ،مهدی ،افروز ،غالمعلی ،شریفی درآمدی ،پرویز ،و هومن ،حیدرعلی .)1390( .تبیین خالقیت دانش آموزان تیزهوش برمبنای هوش،
سن و رضامندی والدین آنان .فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی.1-22 ،)3(1 ،
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