ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻮدک ﻧﺎﺑﻐﻪ
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻮدک ﻧﺎﺑﻐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻮاردی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺟﻬﺸﯽ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﻼسﻫﺎی درس در ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻫﻤﻪ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻮدک ﻧﺎﺑﻐﻪ اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﮐﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﺑﻐﻪ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺳﺎﯾﺮ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻤﮏ
ﺣﺮﻓﻪای ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﯾﮏ ﮐﻮدک ﻧﺎﺑﻐﻪ ﺑﻮدن ﮐﻤﯽ ﺳﺨﺖﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ
اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﻧﺎﺑﻐﻪ ﺧﻮد دارد.
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻮدک ﻧﺎﺑﻐﻪ
ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ،واﻟﺪﯾﻦ ﯾﮏ ﮐﻮدک ﻧﺎﺑﻐﻪ ،ﺻﻔﺎت و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ در ﮐﻮدک ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻮدک ﻧﺎﺑﻐﻪ ﺑﺎﺷﺪ .رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن از
ﺳﻨﯿﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻗﺪرت ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی و ﺧﻮب
ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﺰرگ ﺗﺮ از ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻫﻮش و ﻧﺒﻮغ او اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ
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ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﺸﺎوره ﺣﺮﻓﻪای ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﺗﻠﻒ
ﻧﺸﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﯾﮏ ﮐﻮدک ﻧﺎﺑﻐﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﻤﻪ اﯾﻦ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و رﻓﺘﺎرﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ واژه »ﻧﺎﺑﻐﻪ« ﯾﺎ »ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد«
ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﺪهای ﮐﻪ اﮐﺜﺮ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ آن درﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ واژه ﻧﺎﺑﻐﻪ ﯾﺎ ﺑﺎ
اﺳﺘﻌﺪاد اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻗﯿﻘﯽ از ﯾﮏ ﮐﻮدک ﻧﺎﺑﻐﻪ
دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﮏ ﭘﺪر و ﻣﺎدر از ﮐﻮدک ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادش ﺑﺎ ﭘﺪر
و ﻣﺎدر دﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻗﯿﻘﯽ از اﯾﻦ واژه ﺑﺪاﻧﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ واژه در ﻃﻮل
زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎر
زﯾﺎدی ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﻬﺘﺮ و درک اﺳﺘﻌﺪاد ﮐﻮدﮐﺸﺎن ﮐﻨﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﻮدک ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻮدک ﺑﺎﻫﻮش ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ
ﮐﻮدک ﺧﻮد را ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﻣﯿﺰان ﻫﻮش او ﻫﺮﭼﻪ
ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد و ﺑﺮای ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﭘﺮورش آن ﺗﻼش ﮐﺮد .ﻫﺮ ﮐﻮدﮐﯽ
اﺳﺘﻌﺪادی دارد و ﻧﺒﺎﯾﺪ او را ﺑﺮای ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ

از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راهﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺒﻮغ و ﻫﻮش ﮐﻮدک ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ ﻫﻮش ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺎوره
ﺣﺮﻓﻪ اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻗﯿﻖ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻻزم را در ﺧﺼﻮص ﻧﺒﻮغ و اﺳﺘﻌﺪاد اﯾﻦ ﮐﻮدک
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺪران و ﻣﺎدران ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ روﯾﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻮدک ﺧﺮدﺳﺎل ﺧﻮد را در ﺳﺮ ﻣﯽ
ﭘﺮوراﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﻘﻂ از ﻧﻈﺮ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﺎﺑﻐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ
ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن واﻗﻌﺎ ﺑﺎاﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ آﯾﺎ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺰء اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺳﺖ؟
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻣﺤﺪودی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﻮغ و اﺳﺘﻌﺪاد ﮐﻮدﮐﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در
اداﻣﻪ ﺑﻪ  ۱۰ﻣﻮرد از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد:
– داﻣﻨﻪ ﻟﻐﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ :اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻮدک زود ﺑﻪ ﺣﺮف ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮغ و اﺳﺘﻌﺪاد او ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ او از ﻟﻐﺎت و ﺟﻤﻼت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﺎﻫﻮﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮش را ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮏ ﮐﻮدک  ۲ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻤﻠﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﯾﮏ ﺳﮓ آﻧﺠﺎﺳﺖ« را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﯿﺎورد اﻣﺎ ﯾﮏ ﮐﻮدک ﻧﺎﺑﻐﻪ اﯾﻦ
ﺟﻤﻠﻪ را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﯾﮏ ﺳﮓ ﻗﻬﻮه ای در ﺣﯿﺎط ﭘﺸﺘﯽ اﺳﺖ و دارد ﮔﻞ ﻫﺎ را ﺑﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ«

– درک ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه :ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻫﻮش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪه را درک
ﮐﻨﻨﺪ ،از رواﺑﻂ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺮ در ﺑﯿﺎورﻧﺪ و اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﺸﮑﻼت را
ﻋﻤﯿﻘﺎ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻨﺪ و ﺑﻪ راه ﺣﻞ ﻫﺎ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ.
– ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت :ﯾﮏ ﮐﻮدک ﻧﺎﺑﻐﻪ اﺷﺘﯿﺎق ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ درﺑﺎره ﺟﺰﺋﯿﺎت و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﯾﮏ ﮐﻮدک ﺧﺮدﺳﺎل ﻧﺎﺑﻐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی را
دﻗﯿﻘﺎ ﺳﺮ ﺟﺎی ﺧﻮدش ﻗﺮار دﻫﺪ و اﮔﺮ ﭼﯿﺰی در ﺟﺎی اﺻﻠﯽ ﺧﻮدش ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
– ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻊ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی ﻫﺎ :ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ .ﯾﮏ ﻣﺎه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از داﯾﻨﺎﺳﻮر ﻫﺎ ﺧﻮش ﺷﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﻓﻀﺎﯾﯽ و… ﺑﺮوﻧﺪ.
– ﺣﻔﻆ اﻃﻼﻋﺎت :اﺻﻄﻼح »اﯾﻦ ﮔﻮش در و آن ﮔﻮش دروازه« در ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮدﮐﺎن
ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺰء اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻔﻆ داﻣﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮده ای از
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮده و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻌﺪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎورﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻮدک  ۶ﺳﺎﻟﻪ ای اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﯾﮏ
ﮔﺮدش ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ در ﻣﻮزه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﮏ راﮐﺖ ﻓﻀﺎﯾﯽ را دﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﺪ.
– اﺳﺘﻌﺪاد در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻨﺮ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ :ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ﻏﯿﺮﻋﺎدی در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻨﺮ و
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد و ﻧﺎﺑﻐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﯿﻮ )ﺗﻨﺎﺳﺐ دور و ﻧﺰدﯾﮏ( ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ،ﮐﺎرﺷﺎن ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ درک
ﺑﺎﻻﯾﯽ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﻨﺮی دارﻧﺪ ،در زﻣﺮه ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ.
– ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮب و ﻗﻮی :ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎاﺳﺘﻌﺪاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ وﻗﺎﯾﻌﯽ را از ﮔﺬﺷﺘﻪ
)دوران ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ( ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﯾﮏ ﮐﻮدک  ۲ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺗﻔﺎﻗﯽ
را ﮐﻪ در  ۱۸ﻣﺎﻫﮕﯽ ﺑﺮای او روی داده ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورد.
– ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ :اﮔﺮ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﺮﯾﺰی ﺑﺎﻫﻮش
ﺑﺎﺷﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ دﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﺪن و
ﻧﻮﺷﺘﻦ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
– ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﻻ و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت :ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺎ ﺑﯽ دﻗﺘﯽ و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ اﻣﺎ ﮔﺮوه

ﻧﺎﺑﻐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ.

