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ٔاستعدادهایٔدرخشانٔفصلنامهٔ 

1394ٔ،ٔبهار73ٔٔشمارهٔ 

83ٔ-66صفحاتٔ

 

 برای نوجوانان مشاوره چشم اندازهای

 تیزهوش
 

 ین کاظمی حقیقیناصرالد  دکتر 

ٔ

مشاورهٔؤدرمانگریٔویژهٔنوجوانانٔتیزهوشٔچشم ٔانمدازهایٔ درحوزهٔپرورشی،

خممبٔازٔهٔبربممدرٔایممگٔگفتممارٔهوتمماهٔٔگونمماگونبٔبممرٔحکممبٔمجاتممبٔوجممودٔدارد 

یٔویمژهٔبمرایٔملممرؤتیزهوشمیٔنچیمرٔچشم ٔرویآوردهمأیگمهمتریگٔؤمتداولتٔر

شممناختبٔٔ-رفتمماری،ٔطمماوفبٔؤطمماوفبٔ-،ٔشممناختبشممناختبانممدازهایٔرفتمماری،ٔ

ٔ شود ٔهٔمبتوجٔ 

 چشم انداز رفتاری
ممبٔبممرٔمزنممایٔ ممموزهٔهممأؤتعممالی ٔ تلمم شٔدرٔجهمم ٔ«ٔرفتمماریٔنگممری»بممهٔوممورٔهل 

ایکمتهٔؤمللموؤؤهماهرٔهردارهمایٔمنفمبٔؤنگهداریٔرفتارهمایٔمبزم ٔؤش

سماختارهایٔهموپر،ٔحمایم ٔازٔرفتمارٔمبزم ،ٔوارگمرٔؤٔناپکندٔؤنامللوؤاسم  

ٔبهکازیٔ موزشگاهب،ٔمتداولتریگٔچش ٔاندازهایٔرفتاریٔهکتند 

 کوپر ساختار

نگممری،ٔسمماختاریٔرأمره ممبٔازٔمممواردٔزیممرٔیٔبممرٔاسممادٔدیممدگاهٔرفتممأر«ٔهمموپر»

ٔپیشنهادٔمبٔهند:

ٔرٔرفتارٔفردٔههٔبایدٔتح ٔامدامٔمداخلهٔدرمانبٔمرارٔگیردسنج (1

  ٔرفتارمداخل تٔترهیزبٔضروریٔبرایٔتقوی ٔ (2

مم (3 بلجممهٔبممهٔمجموطممهٔٔ؛هٔهنممدمممداخل تٔنممهٔتنهممأبایممدٔبممهٔمکممولهٔرفتمماریٔتوج 

 هیدٔهند وتزطٔبأناهنجاریهایٔرفتاریٔنیزٔترفتارهایٔمٔر

فتارٔمللوؤؤتعممی ٔمداخل تٔدرمانبٔبایدٔتأهنگامٔنگهداریٔبلندٔمد تٔٔر (4

  نٔتداومٔیابد 

 ترهیزبٔازٔراهزردهایٔهل سیٔدرٔمدرسهٔفراه ٔگردد  (5

تهمأؤعمعفهایٔفمردٔؤامداماتٔؤمداخل تٔبایدٔبهٔجنزهٔهایٔتحمول ب،ٔمابلی ٔ (6

 هٔهند نیزٔتمهیدٔشرایطٔمحیلبٔتوجٔ 

فمهٔاساسمیٔمحکموؤخانوادهٔدرمانبٔؤ ممادهٔسمازیٔشمرایطٔخمانواده،ٔم لٔ  (7

 مبٔشود 

 ال مجانٔایگٔمداخل تٔدرٔسنیگٔپاییگٔ غازٔمبٔشود حتبٔ (8

 هیدٔهند وایٔمبز ٔبیرٔازٔمل حچاتٔتنزیهبٔتمداخل تٔبایدٔبرٔجنزهٔه (9
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م (10 ادٔممداخل تٔبایمدٔبمهٔنحمؤاسمتوارٔنکمز ٔبمهٔجنزمهٔهمایٔفرهنگمب،ٔحک 

 (1999ٔ)هوپر،باشد ٔ

 «حمایت از رفتار مثبت»ساختار 

نگممریٔٔیبممرٔدرمممانگریٔرفتممأرایممگٔسمماختارٔدرٔسمملیٔوسممیعبٔبممهٔهممارٔمممبٔرودٔؤ

مکموله،ٔیمادگیریٔاجتمماطب،ٔراهزردهمایٔ موزشمیٔٔخشون ٔبأبهرهٔگیریٔازٔحم ٔ 

 ٔمحممورٔبممرایٔپاسممبگویبٔبممهٔنیازهممایٔتحصممیلب،ٔبررسممیٔگزینممهٔهممایٔموفقی مم

)گماتزلو،ٔرفتاریٔؤپبٔریزیٔپاداشهایٔمتناسبٔبأرفتارٔمللموؤمزتنمبٔاسم  ٔ

1998)ٔ

بٔازٔ ٔخممودٔمره مم،ٔبممرٔتشمموییٔمممدیری ٔ«بزمم حمایمم ٔازٔرفتممارٔم»روشممهایٔدیگممرٔ

تعریمممٔمفهممومٔرفتممارٔمکممولهٔزا،ٔتعیممیگٔهممدا،ٔجممم ٔ وریٔاول طمماتٔاساسممی،ٔ

تب،ٔ مموزشٔروشمهأؤاجمرایٔ نهمأؤتعام ٔبأفرد،ٔگزینرٔروشمهایٔخودممدیری ٔ

ٔ(1999مکٔهان ،ٔهٔبهٔپیشرف ٔفردٔؤپیگیریٔمعلوأاس  ٔ)توجٔ 

یهایبٔدرٔسمملیٔ موزشممگاهٔاسمم ٔگکممترشٔرفتارهممایٔمللمموؤنیازمنممدٔبهکممأز

فرایندهایٔم ثرٔبایدٔدرچهارٔسلیٔاجرأگردند:ٔسلیٔمدرسمه،ٔخمارأازٔهلم د،ٔ

ٔ(1999؛ٔونٔاهرٔؤتالزوت،1998ٔ؛ٔروئم،1999ٔ)لوییس،هل د،ٔؤسلیٔفرد ٔ

مممبٔسمماختارٔ هممماربردٔگکمممتردهٔایٔبمممرایٔ«ٔحمایممم ٔازٔرفتمممارٔمبزمم »بممهٔومممورٔهل 

ٔهیدٔمبٔورزد ٔپیشمینوزیٔشرائطٔمحیلبٔتداردٔؤبرٔبهکأاختل ل تٔرفتارٔجد ی ه 

ٔ(1999هار،ٔ ٔایگٔبرنامهٔهایٔمداخل تبٔاس  ٔ)ملالعاتٔگویایٔموفقی ٔ

 ساختار حمایتی وارگر

ٔبٔازٔصمدٔمقالمهٔدرٔحمؤزمره مٔهٔ گزارشٔمبٔهنمدٔهمهٔپیشمین«ٔوارگر»ٔ اختل لم تٔه 

درٔسملیٔگکمتردهٔایٔ«ٔحمایم ٔازٔرفتمارٔمبزم »نشانٔممبٔدهمدٔهمهٔٔتحصیلب

رفتارهممایٔنابهنجممارٔهمماربردٔداردٔؤمکممتلزمٔبهکممازیٔٔمحیلممبٔاسمم  ٔدرٔبممرایٔ

مٔمممواردٔبممیرٔازٔهشممتادٔدرصممدٔ سممیزهأؤاختل لهممایٔرفتمماریٔرأهمماهرٔ دوسممو 

ٔدادهٔاس  

 ٔهنگامبٔههٔمداخل تٔمزتنمبٔبمرٔسمنجرٔهنشمیٔاسم ،ٔبیشمترٔمیزانٔموفقی ٔ

ٔمبٔشود 

ٔیٔمبٔیابد:تحقٔ ساختارٔیادٔشدهٔدرٔسلوحٔذی ٔ«ٔوارگر»براسادٔپیشنهادٔ

ٔالم(ٔحمای ٔازٔرفتارٔمبز ٔدرٔسلیٔمدرسه

ٔروشممهایٔبهکممازیٔبایممدٔدرٔبرگیرنممد همممهٔدانممرٔ ممموزان،ٔهارهنممان،ٔممموانیگٔؤه 

راتٔمدرسهٔباشد ٔمهمتریگٔطنصر،ٔحمای ٔگمروهٔتبصصمیٔسمازندهٔاسم ٔمقر ٔ

ٔههٔبروز،ٔاجرا،ٔاصل حٔؤارزشیاببٔرأتح ٔنچارتٔخودٔمرارٔمبٔدهد 

ٔمقرراتٔویژهو(ٔحمای ٔازٔ

راتٔؤ ممممادهٔسمممازیٔمحمممیطٔ موزشمممگاهٔبمممهٔویمممژهٔدرٔبهکمممازیٔمممموانیگٔؤمقمممر ٔ

ٔشرایلبٔههٔ سیزهأؤاختل لهایٔرفتاریٔرخٔمبٔدهد،ٔموردٔنچرٔاس  

ٔا(ٔحمای ٔهل سی

ٔمانٔانجامٔمبٔگیرد درٔایگٔسلیٔ مادهٔسازیٔبرایٔمعلٔ 

ٔد(ٔحمای ٔازٔسلیٔفرد
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ردیٔههٔنیازهایٔخما ٔطماوفب،ٔدرٔایگٔسلی،ٔشبصٔدانرٔ موزٔبهٔطنوانٔف

ٔتح ٔخدماتٔحمایتبٔویژهٔمرارٔمبٔگیرد ٔ،شناختبٔؤاجتماطبٔدارد

ٔبٔداشتهٔباشد:يراهزردهایٔجاریٔدرٔسلیٔمدرسهٔبایدٔویژگیها

ٔصٔهند بهٔروشنبٔهدأرأمشبٔ  (1

 بهٔورزٔمبزتبٔانتچاراتٔرفتاریٔرأنشانٔدهد  (2

 روشهایبٔبرایٔ موزشٔانتچاراتٔمدرسهٔارایهٔدهد  (3

پیوسممتارٔازٔروشممهایٔتشمموییٔدانممرٔ ممموزٔبممرایٔبممروزٔرفتارهممایٔممموردٔٔیممک (4

 انتچارٔفراه ٔ ورد 

یکٔپیوستارٔازٔروشهایٔحذأرفتارهایٔنامللوؤههٔموردٔانتچمارٔمدرسمهٔ (5

 اس ،ٔپبٔریزیٔهند 

ٔیٔپذیرد:بایدٔدرٔسهٔمرحلهٔتحقٔ «ٔحمای ٔازٔرفتارٔمبز »سلوحٔاجرایبٔ

هشمتادٔتمأنمودٔدرصمدٔجمعیم ٔدانمرٔرانهٔهمهٔیالمم(ٔحمایم ٔازٔخمدماتٔپیشمگ

ٔ موزیٔرأدرٔبرٔگیرد

و(ٔپوشممرٔدهممبٔبمممهٔبرخممبٔازٔدانممرٔ مممموزانٔهممهٔدارایٔنیازهممایٔویمممژهٔایٔ

ٔهکتند 

ٔا(ٔحمای ٔشدیدٔؤارای  ٔساختارٔجزرانبٔبمرایٔدانمرٔ مموزانبٔهمهٔبمهٔموفقی مه 

ٔنرسیدهٔاند 

ٔمنزلممعل ،ٔنقرٔمحوریٔدرٔایمگٔاممرٔداردٔولمبٔممبٔتوانمدٔبمهٔ هلیمدیٔٔطنصمره 

 ٔرفتممارٔشایکممتهٔؤتعاممم ٔهمگنانممهٔب ممردازدٔؤازٔبهکممازیٔمحیلممبٔبممهٔتقوی مم

ٔ(1999وارگر،ٔه،ٔرفتارٔناشایک ٔرأحذأهند ٔ)سویٔدیگرٔبأهاهرٔتوجٔ 

 بهسازیهای آموزشگاهی ساختار

ٔهٔهند:،ٔمداخل تٔپرورشیٔبایدٔبهٔجنزهٔهایٔذی ٔتوجٔ ساختاربرٔاسادٔایگٔٔ

ٔتهایٔاجتماطبالمٔ(ٔ موزشٔؤممارس ٔمهأر

مبٔازٔدؤوریمیٔ م »ؤ«ٔ مموزشٔمکمتقی »ایگٔ موزشٔبهٔومورٔهل  م«ٔمعل  یٔتحق 

ٔمبٔیابد 

لبٔدانممرٔ ممموزانٔازٔلحمما ٔمهارتهممایٔ درٔ ممموزشٔمکممتقی ٔبممهٔنیازهممایٔتحممو 

هٔمبٔشودٔهمهٔدرٔشمرایطٔوزیعمبٔممارسم ٔبمهٔطمم ٔممبٔاجتماطبٔویژهٔتوجٔ 

مم ٔنیممزٔازٔسممویٔدیگممرٔرفتارهممایٔمللمموؤؤشا یکممتهٔرأدرٔیممکٔتعاممم ٔ یممد ٔمعل 

ٔ ٔمبٔهند تقوی ٔٔخا ٔ 

منچورٔ نٔاس ٔههٔفرد،ٔروابطٔاجتماطبٔمبز ٔؤمللموؤرأ غمازٔهنمدٔؤرشمدٔ

دهممدٔؤرویمممارویبٔبممأتومعممماتٔرفتمماریٔزنمممدگبٔروزمممر هٔنیمممزٔبممهٔشایکمممتگبٔؤ

مبٔپایمهٔایٔبمرایٔتجمویگٔخمودگٔرسهول ٔتحقٔ  انبٔفمراه ٔدیٔپذیردٔؤبهٔومورٔهل 

ٔ ید 

ٔفضایٔهمگنانٔو(ٔبهرهٔگیریٔاز
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ؤٔدؤدانرٔ موزٔههٔازٔاختل ل تٔطاوفبٔیأرفتماریٔرنمنٔنممبٔبرنمدیأوجودٔیکٔ

تعام ٔشایکتهٔمقتضمیٔٔ نیکتند،ٔدرٔتجویگٔؤتقوی 1ٔٔ«تحصیلباختل لٔ»دچارٔ

ٔبکمیارٔمم  نهمأدرٔوامم ٔالگوهمایٔهمگمگٔرأدرٔتعامم ٔاجتمماطبٔٔ رٔاسم ثٔ  سگ 

ٔتشجی ٔمبٔدهند 

ٔمبز ٔا(ٔساختارٔحمای ٔازٔرفتار

یکٔراهزردٔدرٔسلیٔهل نٔ موزشمگاهٔاسم ٔ«ٔحمای ٔازٔرفتارٔمبز ٔ)شایکته(»

ٔمواردٔذیرٔمبٔشود:ٔههٔشام 

ٔمکولٔصیٔح ٔ وجودٔگروههایٔتبصٔ  -1 ٔ موزشگاهبٔبأیکٔحمای ٔاجرایبه 

 هیدٔبرٔفعالیتهایٔپیشیگرانهٔبأتصمیمگیریهایٔگروهبوت -2

 هٔبهٔزمینهٔهایٔرفتاریٔدانرٔ موزانتوجٔ  -3

 امٔیافتهٔدرٔمحیلهایٔمره بٔ موزشگاهب ٔنچتقوی ٔ -4

ٔد(مهارتٔ موزیٔحرفهٔای

مم جممایبٔازٔزنممدگبٔتحصممیلبٔبممهٔهٔبممٔیٔسیاسممتهایٔویممژه،ٔشممرایطٔبممرایٔجممابممأتحق 

زنممدگبٔحرفممهٔایٔفممراه ٔمممبٔ یممد ٔ موزشممهایٔلمم زمٔبممرایٔجممایگیریٔحرفممهٔایٔؤ

ٔ ٔمهارتهایٔشغلبٔانجامٔمبٔگیرد تقوی ٔ

ٔه(ٔورحریزیٔاشتغال

ارٔاختل لٔطاوفبٔیأرفتاریٔدیمرٔیمأزودٔبمرایٔشمروپٔؤپیگیمریٔدانرٔ موزانٔدچ

 مممادهٔمممبٔشمموند ٔشممرایطٔ موزشممگاهبٔبممأهممماهنگبٔؤٔیممکٔزنممدگبٔمکممتق ٔ 

همیاریٔتنگاتنگٔنهادهمایٔمحیلمب،ٔمشماورانٔورزیمدهٔؤسیاسمتهایٔحرفمهٔایٔ

بهٔایگٔامرٔیاریٔمبٔدهند؛ٔبهٔگونهٔایٔههٔفردٔبهٔیکٔبلمو ٔؤپبتگمبٔدرٔٔخا ٔ 

ٔدس ٔیابد «ٔازٔخودٔحمای »

ٔو(ٔورحریزیٔفراگیرٔؤجام 

بٔؤفراگیمرٔازٔجنزمهٔهمایٔبهکازیهایٔ موزشگاهبٔدرٔنهای ٔبأورحریمزیٔمره م

تحصیلب،ٔبهداشتب،ٔحرفهٔایٔؤاجتماطبٔبهٔ مادهٔسازیٔفمردٔیماریٔممبٔدهمد ٔ

ٔ(2000جولیوتٔؤهمجاران،ٔ)

ٔ

 چشم انداز شناختی 
د ٔبممرٔایممگٔهممایبٔازٔخممودٔتعریمممٔهممٔرٔتیزهوشممیٔرأمممبٔتمموانٔبممهٔمنزلممهٔیممأجنزممه

ٔاساد،ٔمضاوتٔفردٔدربأر  ٔخودشٔیأازٔسمویٔدیگمرانٔدرٔشمج ٔگیمریٔهوی مه 

تیزهمموشٔچهممارٔسمماختارٔؤٔ ٔفممرد ٔهوی ممبکممیارٔتعیممیگٔهننممدهٔاسمم  ٔدرٔتشممج ٔ

م  ٔبررسمیٔهمردٔهمهٔچگونمهٔهمرٔنچمامٔبمرٔدوازدهٔنچامٔدخال ٔدارند ٔبایمدٔبمهٔدم 

ٔ نٔرابلهٔدارد ٔ ٔاثرٔمبٔگذاردٔؤیأبارشدٔهوی ٔ

ٔ(ٔساختارٔاطتزار1

ٔهٔ نٔاس ٔههٔتیزهوشیٔفردٔبهٔوسیلنبکتیگٔسأز ییمدٔشمود ٔوخودٔیمأدیگمریٔته 

درٔزندگبٔویٔاس  ٔافمرادیٔهمهٔٔمانٔؤهرٔفردٔمه ٔ دیگرانٔشام ٔوالدیگ،ٔمعلٔ 

                                                
1 -learning Disability 
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احکادٔاطتزارٔبرایٔتیزهوشیٔخودٔندارند،ٔممجگٔاس ٔازٔبرخمبٔدشمواریهأدرٔ

ٔرننٔبزرند «ٔباوریٔمنفبخود»ؤیأ«ٔییگپأارجدهبخود»زمینهٔ

ٔ(ٔساختارٔاظهار2

ایگٔساختارٔدرٔوام ٔروابطٔثانویٔتصدییٔهنندهٔبرایٔتیزهوشمیٔفمردٔاسم ٔهمهٔ

بأافرادٔیأجریانهایٔحمایتبٔشج ٔمبٔگیردٔؤازٔسویٔ نهأدریافم ٔممبٔگمرددٔ

ؤتصدییٔمبٔشود ٔروابطٔثانویٔشام ٔهمگنان،ٔخمواهرٔؤبمرادر،ٔهمجلم دٔؤ

اثزمماتٔمممبٔ«ٔتیزهوشممی» ٔدرٔچنممیگٔشممرایلب،ٔدرادیٔازٔایممگٔدسمم ٔمممبٔگممردافمم

ٔشود 

ٔ(ساختارٔپیوستگب3

حممادٔبممأطلمم یی،ٔاشممتیامهأؤگرایشممهأؤتوانمنممدیهایٔپیوسممتگبٔبممهٔتعاممم ٔؤاتٔ 

 ٔفممردیٔخممود،ٔازٔهمممٔنممرود ٔجریممانٔدیگممرانٔاشممارهٔداردٔبممهٔگونممهٔایٔهممهٔهوی مم

حممادٔؤخممودٔنمممبٔشممودٔایممگٔاتٔ یج ارچممهٔؤبیرونممبٔویممژهٔایٔهممهٔموجممبٔفقممدانٔ

بممهٔتعزیممرٔدیگممر،ٔرشممدٔیممکٔخممودٔٔ؛پیوسممتگبٔازٔتیزهوشممیٔفممردٔحمایمم ٔمممبٔهنممد

سممال ٔؤهاممم ٔرأزیممرٔچتممرٔپشممتیزانبٔخممویرٔمممرارٔمممبٔدهممد ٔپیوسممتگبٔیممکٔ

تیزهوش،ٔطرصهٔایٔرأفراه ٔمبٔ وردٔههٔافرادٔدرکٔمبٔشموند،ٔپذیرفتمهٔممبٔ

فمردٔتیزهموشٔناچمارٔنیکم ٔبمرایٔٔدٔؤیگانگبٔ نها،ٔمزولٔمبٔشمود ؤتفر ٔٔگردند

ٔدوس ٔیابب،ٔتیزهوشیٔخودٔرأانجارٔهند 

ٔ(ٔساختارٔوابکتگب4

اسمم  ٔدرٔهویمم ٔ«ٔغلیممانٔؤشممعلهٔورشمدنٔخممود»بممهٔبیممانٔدیگمر،ٔ«ٔوابکمتگب»

دٔبرایٔاممریٔبمزرؤؤتیزهوشی،ٔیکٔزندگبٔمعنویٔگرم،ٔژرا،ٔهدفمندٔؤمتعهٔ 

رازگونمهٔایٔهممراهٔممبٔشگرا،ٔشج ٔممبٔگیمرد ٔتیزهوشمیٔبمأمعنمایٔژرفتمرٔؤ

ٔشود 

،ٔخودٔرأبهٔجهانٔؤحقیق ٔؤرازٔزندگبٔپیوندٔمبٔدهد ٔاهمداأؤ«وابکتگب»

»ٔشومهایٔمتعالبٔازٔوزیع ٔتیزهوشیٔؤمفهمومبٔبمهٔنمامٔؤٔرسالتهأؤشور

ٔبرٔمبٔخیزدٔؤمبٔجوشد «ٔفردٔتیزهوش

ٔایمگٔچهممارٔسمماختارٔدرٔتعاممم ٔبممأدوازدهٔنچمامٔمممرارٔمممبٔگیرنممدٔؤموجممبٔشممج 

ٔ ٔتیزهوشیٔمبٔشوند گیریٔهوی ٔ

مممممبٔوجمممممودٔدارد:ٔنچمممممامٔمانگریٔٔردرٔایمممممگٔسممممماختارٔروانمممممد دوازدهٔنچمممممامٔهل 

ٔباورهایٔفردٔدربمارهٔخمودٔبمهٔمنزلمٔخود)ارزشهایٔو یمکٔفمردٔتیزهموش(،ٔنچمامٔه 

خممانواده،ٔنچممامٔریشممهٔهممایٔخممانوادگب)نژادٔؤممموم(،ٔنچممامٔفرهنگممب،ٔنچممامٔ

اجتمماطب،ٔنچمامٔروانشمناختب،ٔشغلب،ٔنچمامٔمحیلمب،ٔنچمامٔ موزشمی،ٔنچمامٔ

ٔ((2003ماهونب،ٔ)نچامٔسیاسی،ٔنچامٔسازمانب،ٔؤنچامٔتحول ب 

 رفتاری یچشم انداز شناخت
ایمگٔدیممدگاهٔبمهٔمنچممورٔ مموزشٔاصممولٔؤمهارتهمایٔاجتممماطبٔازٔوریمی،ٔخممودٔ

نچمم ٔدهممبٔهل مب)اندیشممهٔبلنممد(ٔؤبهممرهٔگیممریٔتممویمٔازٔ ممموزهٔهممایٔرفتمماریٔ

ٔندٔؤتقوی (ٔتحقیٔمبٔیابد نگری)مدلٔسازی،ٔپسٔٔخورا
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ٔازٔشممیو بممرایٔاصممل حٔرفتممارٔؤدرمممانٔمکممائلب2ٔٔ«رفتمماریٔ–مداخلممهٔشممناختبٔ»ه 

فممزونٔهنشممیٔ»رٔچممونٔپرخاشممگری ٔ موزشممیٔراهزردهممایٔشممناختبٔبممرایٔهمماه

ه ٔؤبهٔهارٔمبٔرود پیشگیریٔازٔرفتارهایٔمبر ٔؤٔ«همراهٔبأنارسایبٔتوج 

تشمبیصٔواهمنرٔدانمرٔ گماهب،ٔ ٔخوداهداأاساسیٔایگٔچش ٔانمداز،ٔتقوی م

ثیراتٔهمگنممان،ٔؤفممراه ٔسممازیٔیممکٔرویجممردٔؤچشمم ٔانممدازٔو ممموزٔنکممز ٔبممهٔتمم

ٔتهایٔمکولهٔزاس  مناسبٔؤشایکتهٔنکز ٔبهٔتشبیصٔوععی ٔ

ٔٔبٔازٔپننٔاص ٔاس :ایگٔبرنامهٔمره ٔ

ٔاندیشهٔپیرٔازٔهنر( ٔ)تومٔ  (1

ٔهممهٔ( ٔمکممولهٔزایممکٔمومعی ممٔیٔجنزممهٔهممایٔخمما ٔ اتشممبیصٔمکممولهٔ)ٔدأر (2

 ممجگٔاس ٔواهنرٔپرخاشگرانهٔرأبللزد 

الم(ٔاندیشیدنٔدربمارهٔراههمایٔٔام ٔدؤگزینه(:استبراأگزینهٔها)وجودٔحدٔ  (3

ٔو(ٔتغییرٔمجانٔبرایٔپرهیزٔازٔواهنرٔخش ٔ لود؛ٔ رامرٔزایب

(ٔارزشممیاببٔپیامممدهایٔهممرٔگزینممهٔبممهٔگونممهٔایٔهممهٔسممودمندیهایٔهممرٔگزینممه4ٔ

ٔبررسیٔشود 

ٔ(2002استفگ،ٔ)گزینه( ٔ)اهٔح ٔ (ٔگزینرٔؤاجرایٔیکٔٔر5

ٔ

 چشم انداز عاطفی 

 «وب»حمایتی و روان درمانگری ساختار الف(
ؤماب ٔمل حچهٔمکمائ ٔطماوفبٔٔ،ٔ نٔاس ٔههٔببرٔمه ٔ ساختارزیرٔبنایٔایگٔ

مم یٔؤاجتممماطبٔهودهممانٔتیزهوشممیٔازٔمحممیطٔبممرٔمممبٔخیممزد ٔازٔایممگٔرؤدرٔتحق 

ٔاتٔذی ٔرأملحو ٔداش :بهداش ٔروانبٔؤپیشگیریٔازٔ سیزهأبایدٔنج

ٔهٔبهٔنقرٔمحرزٔخانوادهالم(ٔتوجٔ 

ه ٔاساسیٔدرٔپیشمگیریٔازٔمکمائ ٔهیجمانبٔؤاجتمماطبٔرأوالمدیگٔبمرٔطهمدهٔس

دارند ٔایجادٔمحیلهمایٔخمانوادگبٔحممایتب،ٔتجمارؤناخوشمایندٔ موزشمگاهبٔرأ

والممدیگٔنیممازٔبممهٔاول طمماتبٔدارنممدٔهممهٔدرٔپممرورشٔشایکممتهٔؤٔخنبممبٔمممبٔهننممد 

ٔخردمندانهٔازٔهودهان،ٔیاریٔشانٔدهد ٔحمای ٔ

ٔو(ٔتمرهزٔوالدیگٔنونهال ن

 سیزهأبهٔشایکتهٔتریگٔمنوالٔدرٔشرایلبٔپیشگیریٔمبٔشموندٔهمهٔوالمدیگٔرأ

ممالٔ  ٔوالممدیگٔبایممدٔبممهٔدرکٔویژگیهممایبٔشممونددرٔدورانٔنونهممالبٔفرزنممدان،ٔفع 

ٔؤیممأمتفمماوت«ٔمشممج ٔدار»ب ردازنممدٔهممهٔممجممگٔاسمم ٔهودهممانٔتیزهوشممیٔرأ

ٔتصویرٔهند 

ٔصان ٔسایرٔمتبصٔ الی ٔا(ٔفعٔ 

صانٔدرٔحوزهٔ مموزش،ٔتربیم ،ٔسمل متبٔؤبهداشم ،ٔنقمرٔمنحصمرٔبمهٔمتبصٔ 

ٔفردیٔدرٔبهداش ٔروانبٔؤپیشگیریٔبرٔطهدهٔدارند 

ٔد(ٔانعلاأپذیریٔشالودهٔ موزشی

                                                
2  - Cognitive Behavioral intervention 
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هودهممانٔتیزهمموشٔنیازمنممدٔتجممارؤ موزشممیٔانعلمماأپممذیرٔهکممتند؛ٔبممهٔویممژهٔ

هایٔفرهنگبٔگوناگونبٔبرٔمبٔخیزندٔؤیمأدارایٔخمانوادهٔهنگامبٔههٔازٔزمینهٔ

ٔه ٔدر مدیٔهکتند 

مم بٔهفمم ٔگزینممهٔ ممموزشٔانعلممافبٔوجممودٔدارد:ٔورودٔسممری ٔبممهٔبممهٔوممورٔهل 

دورهٔهممایٔ؛ٔرشممتهٔهممایٔتحصممیلبٔسمملیٔپیشممرفته؛ٔجهممرٔپایممهٔای؛ٔ موزشممگاه

مشمماره ٔدرٔدورهٔهممایٔ؛ٔپیشممرف ٔمممداومٔدرٔهلمم دٔطممادی؛ٔفشممردهٔ موزشممی

ٔ  زمونٔؤامتحانٔبدونٔ موزش؛ٔحصیلبٔدرٔهل سهایٔپیشرفتهموازیٔت

تهممایٔفممردیٔاسمم ٔتممأشممرایطٔبممدیهبٔاسمم ٔهممهٔایممگٔگزینممهٔهممأمزتنممبٔبممرٔظرفی ٔ

ٔبهٔطم  ٔمبٔ ید ٔگروهزندیٔههٔمعمول ًٔبرٔاسادٔسگ 

ٔهم(پبٔریزیٔگروههایٔتزادلبٔوالدیگ

ؤگمؤبمأتهایٔاندهبٔبمرایٔگفم ٔبهٔوورٔهل بٔوالدیگٔهودهانٔتیزهوش،ٔمومعی ٔ

هٔؤتزممادلب،ٔسممایرٔوالممدیگٔایممگٔمزیمم ٔدانممرٔ ممموزٔدارنممد ٔلممذأگروههممایٔمزاحبمم

ٔشرایطٔرأبرایٔمزادل تجارؤؤرهنمودهایٔپرورشٔدرٔخانوادهٔها،ٔفراه ٔممبٔه 

ٔد ٔتجارؤارزشمندٔوالدیگٔبهٔمنزل ؤر ٔه  مٔل طاتٔخما ٔ منزعبٔبرایٔاو  بٔممبٔتلق 

ٔ(1994وو،ٔشود ٔ)

 کاپلان ب(ساختار
ٔافمرادٔتیزهموشٔدارد ٔخما ٔ «ٔتنیمدگب»ٔهیدٔاساسمیٔبمرٔدرممانگریٔوتٔایگٔورح،

بهٔمعنایٔپاسخٔطمومبٔبدنٔبهٔهرٔنیازٔجکمب،ٔهیجمانبٔیمأروانمبٔ«ٔتنیدگب»

ٔشدیدٔاس ٔههٔازٔسویٔخودٔیأدیگرانٔپدیدٔ

ٔاسم :ٔمواردایگٔشام ٔ«ٔتنیدگب»واهنشهایٔسال ٔؤشایکتهٔفردٔبهٔٔمبٔ ید 

گفم ٔوگمؤصممحز ٔ؛ٔرویمارویبٔبمأمنشمؤتنیممدگبٔ؛تغییمرٔمنزم ٔؤمنشمؤتنیممدگب

ٔسرچشمٔدربارهٔ  یمادگیریٔمهارتهمأ؛ٔدگرگونبٔؤتغییرٔچش ٔاندازٔخمود؛ٔتنیدگبه 

؛ٔ ٔرأبیشمترٔممبٔهنمدتهأرأ سانترٔؤموفقی ٔالی ٔؤبازخوردهایبٔههٔوظایمٔؤفعٔ 

چشم ٔپوشمیٔؤ؛ٔتزبرٔؤخوشمایندٔدرٔظمرأزممانبٔبیشمترتهایٔلمذٔ الی ٔانجامٔفعٔ 

ٔانگاریٔسرچشمٔدهنادی ٔ؛ٔتنیدگبه     تمرینهایٔبدنبٔمنچ 

نجمماتٔذیمم ٔرأدرٔٔ«هاپلم ن»بمرٔاسممادٔسماختارٔحمممایتب،ٔپرورشمیٔؤمشمماورهٔایٔ

ٔمبٔتوانٔبهٔهاربرد:«ٔتنیدگب»جه ٔمقابلهٔبأ

همممکٔؤیمماریٔبممهٔدانممرٔ ممموزٔتیممزٔهمموشٔدرٔدرکٔؤرویممارویبٔبممأنیازهممایٔ -1

ٔهممرٔمرحلممهٔازٔت لٔ)درکٔؤپممذیرشٔشممناختب،ٔاجتممماطب،ٔؤطمماوفبٔوممب  حممو 

ٔخود(

ٔنیازهایٔاساسیٔفردٔتیزهوشیٔل زمٔاس ٔدرکٔؤپذیرفتهٔشود:

گممرانٔمتفمماوتٔؤیممأهمکممانٔمممبٔالممم(ٔنیممازٔبممهٔدرکٔراههممایبٔهممهٔ نهممأرأازٔدی

ا(ٔنیمازٔبمهٔ؛ٔتهایٔخمودتها،ٔاستعدادهأؤمحدودی ٔو(ٔنیازٔبهٔپذیرشٔظرفی ٔ؛ٔسازد

شمدنٔؤپذیرفتمهٔشمدنٔبمهٔٔهٔدرکد(ٔنیمازٔبم؛ٔپرورشٔؤرشدٔمهارتهایٔاجتمماطب

ٔوسیل ٔ ٔفهم ٔؤدرکٔفاصملهم(ٔنیازٔبهٔتقوی ٔ؛ٔدیگرانه  میمانٔهممالگرایبٔؤبرتمرٔه 

ٔ بودن
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عماتٔوامعزینانمهٔازٔسمویٔبهٔبیانٔدیگرٔتومٔ باوری؛ٔخودوامعبٔؤماو ٔرشدٔٔ-2

ٔتهایٔفردٔشج ٔدهبٔشود اورافیانٔنکز ٔبهٔهوششهأؤموفقی ٔ

شممبصٔیگانممهٔؤمتفممر دٔاسمم ٔؤازٔوشٔیممکٔهمممکٔبممهٔ نٔهممهٔهممرٔفممردٔتیزهممٔ-3

ٔبرخوردارٔاس  ٔتهایٔخا ٔ تهأؤظرفی ٔمحدودی ٔ

البٔشبصممیٔفممردٔبممرایٔنیمم ٔبممهٔعممدرٔهممدأگزینممبٔؤت؛ٔنمممایرٔشممجیزایبٔ-4

ٔبدونٔمقایکهٔبأدیگرانٔٔاهداأخا ٔ 

 ٔهدفمندانممه،ٔاندیشمممندانهٔالی ممتشمموییٔبممرایٔفعٔ ؛ٔبممروزٔپممذیرشٔؤتشمموییٔ-5

؛ٔبمهٔطزمارتٔدیگمرانٔتمهیمداتبٔ«برتمرٔبمودن»ٔؤیمأ«ٔنطالبٔبود»بدونٔضرورتٔ

ٔبهٔمنچورٔتصمیمگیریٔبرایٔبهتریگٔهوشرٔفراه ٔمبٔ ید 

ٔتشوییٔرفتارٔانعلافبٔؤشایکتهٔؤامتضایبٔ-6

ٔ ٔنیکم  درکٔؤپیگیریٔموانیگٔبهٔمعنایٔانلزاقٔؤهمراهبٔبأهرٔمومعی ٔٔ-7

زییٔبمأدیگمرانٔرأداشمتهٔ ٔتلتهایبٔوجودٔداردٔههٔدانرٔ موزٔنزایدٔتومٔ مومعی ٔ

 ٔشناختبٔفردٔبأمقتضیاتٔبرناممهٔ موزشمگاهبٔباشدٔگاهبٔناسازگاریٔظرفی ٔ

ٔرخٔمبٔدهد 

ٔایمگٔاؤ ٔاجازهٔدادنٔبهٔدانرٔ مموزٔتیزهموشٔهمهٔبمرایٔخمودشٔزنمدگبٔهنمد8- 

ویٔب مردازدٔهمهٔبمرایٔٔیبتهماالی ٔطٔبمرٔفعٔ گمزینرٔؤتکملٔ ٔبهشایکتگبٔرأداردٔههٔ

ٔاشد لذتٔببرٔؤخوشایندٔب

برخممبٔازٔدانممرٔ ممموزانٔتیزهمموشٔدرٔسرگشممتگبٔبممهٔسممرٔمممبٔبرنممدٔهممهٔ یممأ

هوششهایٔ نهأبرایٔرعای ٔؤخوشمنودیٔشبصمیٔاسم ٔیمأبمرایٔخوشمایندیٔ

ٔفیانٔانجامٔمبٔگیرد؟ااؤر

تبٔرأبمهٔتبٔدسم ٔممبٔزننمدٔهمهٔخوشمنودیٔبلنمدٔممدٔ الی ٔهنگامبٔههٔ نهأبهٔفعٔ 

دٔایمگٔامممرٔموجممبٔنگرانممبٔارمغمانٔمممبٔ ورد،ٔدچممارٔهممرادٔممبٔشمموندٔهممهٔشممای

ٔدیگرانٔگردد 

راهنمایبٔؤتدبیرٔسودمندٔؤدرٔدستردٔبرایٔ نٔههٔدرٔتصممیمگیری،ٔدرکٔٔ-9

ؤخودهفممممممأؤٔتهممممممایٔشبصممممممیٔؤزنممممممدگبٔمکممممممتق ٔ تهأؤظرفی ٔمحممممممدودی ٔ

ٔ(1990هاپل ن،ٔ) خردمندانه

ٔ«لنچاکوا»عاطفی  ج( ساختار
)انجمارٔ«ٔجمارینخودا»هٔطدمٔپذیرشٔتواناییهایٔفردیٔدرٔمیانٔتیزهوشانٔبهٔویٔژ

ٔدرٔزمینممٔهمممایبخممود(ٔاغلمممبٔمنجممرٔبمممهٔگکممترشٔخلٔر ی،ٔشجکممم ٔهممم ٔ مممؤزه 

تغذیممه،ٔمصممرأممموادٔزیانزممار،ٔوسوسممهٔهممایٔٔهممایتحصممیلب،ٔبزهجمماری،ٔاختل ل

تهممایبٔمممبٔشممودٔهممهٔازٔدیممدگاهٔاجتممماطبٔپکممندیدهٔالی ٔخودهشممیٔؤسممایرٔفعٔ 

ٔنیک ٔؤموجبٔتبریبٔشبصی ٔمبٔشود 

 ٔطممماوفبٔؤاجتمممماطبٔؤدهٔرٔهجمممدهٔخصوصمممی ٔدرٔیمممکٔبررسمممیٔفهرسمممتبٔبممم

 ٔبمدنبٔدرٔمیممانٔدویکمم ٔؤهشممتادٔؤپممننٔویژگمبٔتحصممیلبٔؤپممننٔخصوصممی ٔ

فمزونٔ»تیزهموشٔبمودنٔؤیمأٔ ،ٔمشاورٔؤروانشمنادٔتوزیم ٔشمدٔتمأدربمارهٔ معلٔ 

ههشیٔتویمٔبأنارسایبٔ ٔنچرٔدهند ٔ«توج 
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ٔزم ٔبمهٔیجمبٔازٔسمهٔجنطٔیمازدهٔخصوصمی ٔفق نارسمایبٔشمیٔتمویمٔبمأنفمزونٔه»ه 

ه  نهمأ)بیکم ٔؤدؤٔدوسموم،ٔتیزهوشیٔیمأهیکجمدامٔمربمومٔنممبٔشمدٔؤ«توج 

شمیٔتمویمٔبمأنفمزونٔه»ؤ ٔؤویژگب(ٔدرٔمیانٔهرٔدؤگروهٔتیزهموشٔخصوصی ٔ

مممهنارسمممایبٔ ،ٔ«پممماییگٔارجمممدهبخود»مشمممترکٔبمممود ٔخصایصمممیٔنچیمممرٔٔ«توج 

،ٔ«مموازیگٔؤاهمداأغیمرٔوامعمب»،ٔ«تریهاحکاساتٔه»،ٔ«ععیمٔباوریخود»

فقممدانٔ»ٔ،ٔ«شممجایتهایٔبممدنب»،ٔ«ٔ عممعمٔدرٔتلممابیٔبممأمقتضممیاتٔمومعی ممٔ»

نقمایصٔدرٔ»ٔ،ٔ«تهمایٔرممابتبالی ٔبمبٔطلم مگبٔبمهٔفعٔ »،ٔ«ابتجارطملهایٔتحصمیلب

ٔازٔویژگیهایٔتیزٔهوشٔه ٔ موزٔاس  «ٔهارهردٔدرسیٔؤتحصیلب

ممب،ٔپدیممد ٔبممهٔوممورٔهل  عممعمٔتحصممیلب،ٔمفهممومٔسمماختاریٔروشممنبٔدرٔمیممانٔه 

ٔرد تیزهوشانٔندا

ٔدربأر ٔانبٔؤاجتمماطبٔهممراهٔبمأزاویملٔجنزمهٔهمایٔطماوفب،ٔهیجمرشدٔؤتحؤ ه  ه 

شناختب،ٔدیدگاههایٔمبتلفمبٔوجمودٔدارد ٔبرخمبٔ نهمأرأتمویمٔؤهمزممانٔممبٔ

مبٔدانندٔؤبعضیٔجنزهٔهایٔشناختبٔرأمویترٔتلقٔ  مأبمهٔومورٔهل  بٔممبٔهننمد ٔام 

ٔند:درٔپرورشٔطاوفبٔبرخبٔازٔراهزردهأبکیارٔاساسیٔهکت

ٔ ٔؤبهکازیٔارزشٔشبصیٔخودٔدرٔمیانٔدانرٔ موزانالم(ٔتقوی ٔ

تبٔؤغیممرٔطممادیٔدانممرٔتهممایٔؤطلمم ییٔغیممرٔسممنٔ تهممأؤمابلی ٔو(ٔتمرهممزٔبممرٔظرفی ٔ

ٔ موزانٔبأهماهنگبٔبرنامهٔریزیٔشناختبٔؤطاوفب

ٔارجدهبخودٔؤباوریخود ٔؤبهکازیٔا(ٔتقوی ٔ

حرهتمبٔؤورزشمیٔٔاسمتعدادٔمبلم ًٔٔد(ٔرشدٔاستعدادهایٔمنحصرٔبهٔفردٔؤخما ٔ 

ههٔمعمول ًٔازٔسویٔمدرسهٔحمای ٔنمبٔشودٔؤفردٔاحکادٔجدایبٔازٔجریمانٔ

جمارٔنا»ٔؤ«ٔاحکمادٔانمزوایٔ موزشمی»شمرایطٔطادیٔمدرسمهٔممبٔهنمدٔؤدرٔ نٔ

ٔ(1999اولنکاک،ٔبروزٔمبٔیابد )«ٔاستعدادٔشبصی

ل عاطفی « دابروسکی» ه  نظری  د(   تیشخصی   –در تحو 
ٔنچری ٔ 3ٔٔ«جبدابروس»ه  ٔبه ٔتجزي»موسوم ٔملالعات4ٔ«مبز ه  ٔمورد ،

ٔهیجانب اسی   ٔحک  ٔملمروهای ٔدر ٔشبصی  ٔ،فراوانب ل ٔیهایینارسأ،تحو 

ٔنچٔیصیتشب ٔتوجٔ »یر ٔنارسایب ٔبا ٔهمراه ٔهنشی ٔشبص«هفزون خل  ق،ٔٔ ی،

ٔوام ٔشدهٔاس  ٔٔی،ٔمشاورهٔؤروانٔدرمانگٔریلٔمعنوتحؤ 

ٔبرایٔدرکٔشایکت هٔهرد:هٔبایدٔبهٔشرٔایگٔنچری ٔه  ٔنجتهٔتوج 

لٔبهٔوسیليك ٔ(ٔتحو  دٔرخٔمبٔتركيزهايؤٔهاتجزيهایٔازٔمجموطهه  دهد ٔمجد 

ٔمب ٔگکیبته ٔیج ارچگب، ٔو ٔترهیب ٔهه ٔرخٔهنگامب د ٔمجد  ٔترهیب ٔو شود

لٔشبصی ٔمب ٔ ید  ٔفراه ٔمبدهد،ٔشرایطٔبرایٔتحو 

ٔهمدو ٔ(ٔلزوماً هأؤناهماهنگیها،ٔمبز ٔنیکتند ٔهنگامبٔههٔتجزیهٔتجزیهه 

ٔمب ٔرخ ٔمنفب ٔگکیبتگب ٔروانو ٔحال ت ٔاس  ٔممجگ ٔؤدهد، گکیبتگب

ٔهایٔخودهشیٔبروزٔهند وسوسه

                                                
3 -Dabrowski 

4 - Positive disintegration 
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ٔنجتسه )ٔ ٔٔمه ٔ ه  ٔاز ٔسیر ٔحره ٔو ٔبینب» نٔاس ٔهه ٔخودمیان ٔسویٔ« به

ٔزندگبٔنوطدوستانهٔانجامٔگیرد 

لٔچهار لیٔ ٔيافتگيوحدتٔ-1:ٔوجودٔدارد(ٔبهٔوورٔهل بٔپننٔسلیٔازٔتحو  ٔ؛5هاو 

ٔتجزئ-2 ٔسلحبه  ٔارتجالبٔهٔ تجزئ-3ٔ؛6یک ٔسلحِب چندٔٔهٔ تجزئ-4ٔ؛7چند

ٔسازمان 9ٔٔثانویٔيافتگيوحدتٔ-5ٔ؛8یافتهسلحِب ٔسلی ٔطالیتریگ ٔتجزي) ه 

ٔمبز (

ٔدرٔپنن ٔ«مبز ٔهٔ تجزي»( ٔیکٔم ل ف10ٔ«پذيريتحريكفرا»، محوریٔمحکوؤه 

ٔامب ٔاصلل ح ٔایگ ٔروان زشجبشود  اسی ٔٔز ٔحک  ٔبه ٔهه ٔشده ٔنچامٔامتزاد  

ٔمحر کٔمحیلبٔ ٔسلیٔطادیٔبه ٔاز ٔبال تر ٔگویایٔپاسخ ٔو ٔدارد طصزبٔاشاره

ٔ)ایگٔجلوه11ٔحرهتب-روانبٔ)1پننٔظهورٔ)بروز(ٔدارد:ٔ«ٔپذيريفراتحريك»اس  ٔ

الی  ٔؤنیرومندیٔٔبه اشارهٔتحر کٔؤجنزر،ٔبیقراری،ٔدانر،ٔظرفی  ٔبال ٔازٔفع 

یٔ)2ٔ(كندمي اسی  ٔبکیارٔبهٔتجأر12ٔحس  حس ی،ٔٔو)بهٔمعنایٔنیرومندئؤحک 

هایٔحس ی،ٔؤواهنرٔمویٔبهٔدریافتهایٔحس یٔمنفبٔگرایرٔشدیدٔبهٔپدیده

ٔ بي ليتٔ)3اس (
13ٔ(ٔ ٔدرٔبه ٔسهول  ٔتداطب، ٔدر ٔپرمایگب ٔتبی  ، ٔدر شادابب

14ٔهوشیٔ)4ٔ(اشارهٔداردانگاریٔانکانٔؤانگاریرؤیاپردازی،ٔاختراپ،ٔابداپ،ٔحیوان

(ٔ ٔمعناي ٔپدیدهبه ٔبه ٔطشی ٔپرسر، ٔهشم، ٔدانر، ٔبه ٔتحلی ٔاشتیاق ٔو ها

ٔ ٔخط  ٔیک ٔپیگیری ٔاز ٔلذ ت ٔحقیق ، ٔپژوهر ٔؤٔنچری، ٔپیکیده ٔاستدل ل از

ٔ ویمٔپهناوریٔازٔاحکاساتٔتجربهٔٔشام )15ٔهیجانبٔ)5(ٔاس ٔل طاتٔجدیداو 

ٔشد ٔپذیه  ٔمک ولی   ٔاز ٔنیرومندی ٔحس  ٔو ٔوابکتگب، ٔتعل ی، ٔریدلکوزی،

ٔ (شودمي

ٔشر ٔدیدگاه ٔاز ٔ«دابروسجب»( لبتٔ ظرفي ٔ»، ٔاز16ٔٔ«حو  مره ب

ٔاستعدادهایٔخا ٔ «پذيريفراتحريك» ٔو ٔظرفی تها ٔیکٔ، ٔو «ٔطام ٔناشناخته»،

ٔزمینه ٔبه ٔاشاره ٔطام ٔسوم ٔتجارؤاس   ٔمابلی تهایٔوراثتبٔو ٔبه ایٔوابکته

لٔشبصی  ٔازٔایگٔطو ٔمحیلبٔدارد؛ٔام أبهٔتدرینٔدرٔجریانٔتحو  ام ٔمکتق  

ٔتمایزٔؤشودمب ٔیک ٔبه ٔو ٔ گاهانه ٔو ٔهشیارانه ٔخودشناخ »یافتگب «ٔیابب

ٔازٔایگٔپدیدهٔبهٔمنزلٔشود ٔممجگٔاس منجرٔمب یادٔهرد ٔپویر17ٔٔ«هاپویش»ه 

ٔ ٔاز ٔهه ٔاس  لب ٔتحو  ٔنیروی ٔلحا ، ٔایگ ٔتجزئ»از ٔمبز ه  ٔمب« ٔبهٔبر ٔو خیزد

                                                
5 - Primary integration 

6 -Unilevel disintegration 

7 - Spontaneous multilevel disintegration 

8 - Organized multilevel disintegration 
9 - Secondary integration 

10 - Overexcitability 

11 - Psychomotor 
12 - Sensual 

13 - Imaginational  

14 - Intellectual 

15 - Emotional 
16 - Developmental potential 

17 - Dynamisms 
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لبٔشبصٔیاریٔمب اشارهٔبهٔ«ٔهاپویش»د ٔدهشجوفایبٔموهز ٔمابلی  ٔتحو 

لٔ نٔرأمهارٔمبننیروهایٔزیکتبٔؤروانبٔوزیعبٔدأر د ٔنهندٔههٔرفتارٔؤتحو 

ٔ ٔدیدگاه ٔ«دابروسجب»از ٔهاپویش»، ٔمنزل« ٔبه ٔؤه  ٔانگیزشی فر یندهایٔغریزی،

ٔشده ٔترهیب ٔهیجانها ٔبا ٔهه ٔاس  ٔجنزههوشمندانه ٔبرخب ٔبأاند  ٔپویر های

ٔتجرب ٔبه ٔصراح  ٔهیجانهایه  ٔدر ٔپنج ٔٔفرد ٔسلی ٔدارد  ٔاشاره ٔشدید منفب

لٔیعنبٔ ٔمبابثانوئيافتگيوحدتتحو  ٔبه ٔاس ٔو ٔنادر ٔامرئبکیار سقمٔٔهٔ ،

ٔمي ٔشمار ٔبه ٔانکانب ل ٔتحو  ٔنهای  ٔدر ٔسلی،ٔظرفی   ٔایگ ٔبرای  يد 

ٔپذيريفراتحريك» ٔغنب« ٔاشجال ٔهوشی، ٔو ٔتبی لب ٔمحکوؤهیجانب، تری

ٔمب ٔیجدیگرٔظاهرٔشوند، ٔبا ٔ نها ٔاگر لٔؤٔانکانبهٔشوند  ٔتحو  امجانهایٔغنِب

بر یندٔجریانٔدشوارٔهیجانبٔاس ٔههٔدرٔ«ٔمبز ٔتجزية»ٔدهد خل  می  ٔرأمب

دٔروانشناختبٔدرٔیکٔسلیٔطالیترٔازٔهنرٔانکانبٔرخٔمب دهد ٔترهیبٔمجد 

ٔازٔ ٔببشی ٔگناه، ٔاحکاد ٔو ٔشرم ٔاحکاد ٔاعلراو، ٔنچیر ٔمنفب هیجانهای

ٔتجزي» شوند ٔجأمبؤثزوتٔرأندارندٔؤجابهٔاس ٔههٔامتضایٔسجون«ٔمبز ه 

هند ٔمداخل تٔهایٔشدیدٔمنفبٔحمای ٔمبازٔپذیرشٔایگٔجنزه«ٔدابروسجب»

ٔؤ ٔهیجانها ٔفه  ٔبرایٔدرکٔو ٔتا ٔدهد ٔمرار ٔنچر ٔمد  ٔرا ٔافراد ٔایگ درمانبٔباید

ٔگکتٔر ٔدر ٔخود ٔطواوم ٔه  ٔمبز ٔهٔ تجزئهٔ نچریٔ »اصول ٔبر« ٔشوند  پایةٔٔیاری

ٔنچریٔ » ٔتجزيه  شوندٔ،ٔطواومٔؤهیجانها،ٔازٔتعارضٔدرونبٔناشیٔمب«ز مبه 

)ؤنهٔگرایرٔؤتمای ٔبهٔخود(ٔؤهرٔتعارضٔدرونبٔیکٔهدأانگیزشیٔرأپدیدٔ

ظرفي  ٔ»دهدٔبهٔجایٔتیزهوشیٔازٔاصلل حٔترجییٔمب«ٔدابروسجب» ورد ٔمب

لب 18ٔ(1999تول ن،ٔ؛2004)منداگليو، استفادهٔهند«ٔتحو 

 «کولانجلو»ورشی درمانگری و پر  ه( ساختار
ٔچشمم ٔانممدازٔسممیٔسممال«ٔولمم دٔهولمم نجلونیج» ٔخممودٔرأدرٔحیلممه  مشممماورهٔؤه 

ٔرواندرمانگریٔتیزهوشانٔبیانٔمبٔدارد 

مبهٔوورٔهل بٔحره ٔمشاورهٔازٔنچرگاهٔمابلی ٔ هٔبمهٔتهمایٔشمناختبٔبمهٔسمویٔتوج 

ٔیٔپذیرفتهٔاس  نیازهایٔطاوفبٔؤاجتماطبٔدرٔسیٔسالٔاخیرٔتحقٔ 

ٔ ٔمکتقی ٔازٔورییٔتکٔبررسیهأنشانٔمبٔدهند:الی ٔؤفعٔ مشاهداتٔبالینبٔ

ٔ(ٔسازگاریٔتیزهوشانٔبهٔاندأز1 جنزهٔهایٔطاوفبٔؤاجتمماطبٔبمهٔ:ٔبقیهٔاس ه 

ٔ ٔدارند تهایٔبرجکتهٔاهمی ٔاندازهٔظرفی ٔ

ٔ(ٔزیرکٔبودنٔدرٔجامعهٔؤنچامٔارزشیٔراینٔجهان،ٔزیرهبٔنیک 2

نممدٔهممهٔبممهٔوممورٔهمزمممانٔبممهٔ(ٔرویممارویبٔبممأنیازهممایٔشممناختب،ٔامتضممأمممبٔه3

ٔهٔشود نیازهایٔطاوفبٔؤاجتماطبٔتوجٔ 

ٔبیشتریگٔمشجل تٔؤمکائ ٔاجتماطبٔاس  ٔٔهٔ (ٔدورانٔنوجوانب،ٔطرص4

،ٔمممممومب،ٔفرهنگممممب(ٔدارایٔمکممممائ ٔی )ازٔلحمممما ٔنممممژاد(ٔتیزهوشممممانٔاملی مممم5

ٔمضاطفبٔهکتند 

ٔ(ٔهوشٔیکٔویژگبٔماب ٔاومینانٔنیک  6

                                                
18 - Mendaglio, S. 
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ٔترٔازٔدیگرانٔباشند برایٔخودهشی،ٔمکتعدٔ (ٔایگٔوورٔنیک ٔههٔتیزهوشان7ٔ

ٔ(ٔافسردگب،ٔاعلراؤؤانزوأطمومبٔتریٔمشجل تٔتیزهوشانٔهکتند 8

ٔتیزهوشٔتفاوتبٔبأدیگرانٔندارد ٔباوریخودٔ(9

ٔ ٔتیزهوشانٔنکز ٔبهٔنیازهایٔغیرٔتیزهوشٔبیشترٔاس  اسی ٔ(ٔحکٔ 10

ٔپیامهممممایبٔهممممهٔازٔسممممویٔجامعممممهٔدربممممأرٔ(ٔمعمولمممم 11ًٔ ممممه  اسممممتعدادٔهٔبممممهٔتوج 

ٔهوشمندانهٔصادرٔمبٔشود،ٔمتعارضٔاس  

(ٔعممممعمٔدرسممممیٔدرٔمیممممانٔتیزهوشممممان،ٔجلمممموهٔایٔترهیزممممبٔازٔتنیممممدگیهای12ٔ

ٔروانشناختبٔؤاجتماطبٔاس  

ٔ(ٔایگٔوورٔنیک ٔههٔوالدیگٔبدانندٔچهٔچیزیٔبرایٔفرزندانشانٔبهترٔاس  13

اوفبٔ(ٔیکٔتیزهوشٔمبٔتواندٔهمزمانٔؤتویمانٔدچمارٔاختلم لٔشمناختب،ٔطم14

ٔؤیأاجتماطبٔباشد ٔ

ٔ(ٔمشاورهٔنقرٔمه ٔؤهلیدیٔرأدرٔایگٔحوزهٔدارد 15

،ٔعممعمٔتحصممیلبٔبراینممدیٔازٔانممزوایٔ«هولمم نجلو»بممرٔاسممادٔتجممارؤحرفممهٔایٔ

اجتممماطب،ٔفشممارٔبممرایٔانلزمماقٔمحیلممب،ٔاختل لمم تٔرفتمماریٔیممادگیری،ٔؤفقممدانٔ

اعمملراو،ٔازٔسممویٔدیگممر،ٔطلمم وهٔبممرٔ ن،ٔٔدرٔزنممدگبٔاسمم  ٔجهتگیممریهممدأؤ

ٔ(2003هول نجلو،ٔبهٔخودهشیٔشود ٔ)ٔافسردگبٔؤانزوأمبٔتواندٔمنجرٔ 

 شناختی -چشم انداز عاطفی
ٔطاوفب ٔانداز ٔٔ-چش  ٔپایه ٔبر ٔانديشه»شناختب ٔهيجان ٔریزیٔٔ«نچريه  پب

ٔ ٔهيجانٔانديشه»شدهٔاس ٔ  ٔدرٔٔ«نچريه  ازٔسوئنگارندهٔبرائنبکتيگٔبار

ٔشورائجهانئكودكا ٔكنفرانس ٔ)انگلکتان،ٔهفدهميگ ٔمکتعد ٔتيزهوشٔو ن

ٔشد2007 ٔارايه ٔتوسعهٔٔؤ( ٔالمللي ٔبيگ ٔمجام  ٔساير ٔدر س س

2007ٔٔ)كاظمي، ياف  ٔد؛ٔ،2008؛ ٔأو 2009ٔ المٔؤؤو 2010ٔ؛ هاظمبٔؤ؛

ٔ(2015ٔ؛ٔهاظمب،ٔ 2014هاظمب،ٔ

هٔ ٔتوجٔ  ٔيك ارچهٔدامنهٔهائطاوفئؤشناختئخل  مئ هٔبهٔماهي ٔایگٔنچری ٔ

ٔناشئازٔوجودٔدگرگونيهائشناختئؤطاوفئل  مي ٔمئكندٔؤفر يندٔخ  ٔرا

ٔپديد يئؤشك ٔگيرئمي ٔدؤهيجانٔطمدهٔدر ٔمعمول ً ٔايگٔاساد، ٔبر داند 

سه ٔهرٔيكٔازٔايگٔدؤهيجانٔدرٔ« ٔبيتابي»ؤ«ٔپويايي» ٔنقرٔدارند:ٔخل  مي ٔ

ٔسگٔ خل  مي ٔ ٔهوش، ٔ)مانند ٔفردي ٔتفاوتهاي ٔبه ٔجنکي ٔ  ٔفرهنگي(ٔ، ٔطوام  ، 

ٔدارد ٔٔبکتگب

ٔ«ٔپويايي» بهٔمعنائاحکادٔنيرومندئشديدٔهمراهٔبأشيفتگئدرٔتجربه 

الٔبرائيكٔكشمٔبزرؤهيجانٔانگيزٔاس ٔؤ اشارهٔ«ٔبيتابي»كنجكاوانهٔؤفع 

بهٔبيمناكي،ٔگرفتارئدرونئؤبيقرارئناشئازٔگردشٔانديشهٔداردٔكهٔهمراهٔ

ٔتچاهرهایٔبدنئاس ٔؤفردٔاحکادٔمئكندٔبرائف ٔتح ٔفشارٔبا الي ، ع 

ٔاجمالبٔمبٔمرارٔدارد  ٔمزبورٔاشاره  ٔشود:درٔایگٔجأبهٔطوام ٔدؤحوزه 
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 پویایی

ٔپويايي» ٔدرٔ« ٔشيفتگي ٔبا ٔهمراه ٔشديد ٔنيرومندي ٔاحکاد ٔمعناي به

الٔبرائيكٔكشمٔبزرؤهيجانٔانگيزٔاس  ٔهٔ تجرب ایگٔمفهومٔٔكنجكاوانهٔؤفع 

سرسبتبٔ»ٔؤ«ٔجوشٔهیجانبٔجنبٔو»دؤم لفهٔاساسیٔیعنبٔٔهٔ درٔبرگیرند

ٔاس  ٔ«ٔشناختب

ٔجوشٔهيجاني» ٔجنبٔو ٔراح ٔ« ٔبروز ٔمعنائشوخٔوزعبٔمشهود، به

الیتهایٔبدنبٔاس   ٔهيجانٔؤحرك ،ٔؤلذ تٔازٔفع 

الی ٔ«ٔجنبٔؤجوش» پٔؤبهٔمعنائلذ تٔازٔفع  تهایٔبدنبٔؤورزشِیٔمتنو 

ال ٔیادگیریٔدمییٔفع  ٔبا ٔهمراه ٔكه یتهایٔبدنبٔؤتحر كٔ)ؤسرگرمیهائوسي (

الیتهأاس ٔؤموجبٔانجامٔراح ٔ برخوردارئازٔمهارتهایٔبال ٔدرٔانجامٔايگٔفع 

ٔجانبٔاورافيان،ٔ ٔاز ٔايگٔجنبٔوجوشهائبيقرارانه، حرهاتٔورزشیٔمئشود 

ٔمشهودٔاس  ٔ

ٔانگيز» ٔهيجان ٔوزعب ٔشوخ ٔبروزٔ« ٔو ٔمشهود ٔوزعب ٔشوخ ٔمعناي به

ٔهیجانهأ ٔراح ٔؤساده 

ٔشناختب» ٔسرسبتي ٔمکولبد« ٔهر ٔبا ٔفرد ٔكنجكاوي ٔكه ٔمعناس  ٔهٔ يگ

الی ٔ ٔملمرؤفع  ٔهماشٔتحريكٔميتهایٔموردٔطل مهمزهمئدر ٔؤوئبا ٔهٔ شود

وجودٔؤمشغولي  ٔسرسبتانهٔبهٔ نٔمکوله،ٔبأاحکادٔنیرومندیٔشدیدٔبدونٔ

مکولهٔهرٔٔدرماندگبٔؤبدونٔاحکادٔگذش ٔزمانٔدرٔهنگامٔاشتغالٔبهٔح ٔ 

ٔپئ نٔاس ٔدر ٔسرٔدرٔ وردٔؤحقیق ٔرأكشمٔكندٔؤمدرٔبزرو،  ٔكهٔازٔ ن،

ٔبزرو،ٔ ٔانجامٔیکٔهار ٔهمیشگبٔلزوم ٔفجر ٔبديگٔترتيب، ٔروشگٔنمايد؛ ٔرا امور

ٔزندگيرٔهٔ انگیزٔؤدردسر فریگٔهمٔهیجانهٔ ٔكنجكاوانهٔ بویژهٔنؤؤتازهٔؤانديش

ٔمي ٔفرا ٔهيجانرا ٔكنجكاويهاي ٔايگ ٔسرسبتي، ٔو ٔلذ ت ٔبا ٔوي انگيز،ٔگيرد؛

ٔوريیٔتجربهٔ ويانماجراج ٔاز ٔخلرناكٔرا ٔؤهايرٔدنزالٔمئدانکتههٔ ٔولو كند

دهدٔولؤبرٔاينكهٔ نٔمکولهٔتجربهٔكردنئبرایٔايگٔتجربه،ٔنا رامبٔنشانٔمي

ٔنزاشد 

ٔشناختب» ٔسرسبتي »ٔ ٔتجربه»شام  ٔبراي ٔ«شيفتگي ٔبرائ»، سرسبتي

 اس  «ٔ مادگئبرائهنججاوی»ؤ«ٔاحکادٔنیرومندیٔشديد»،ٔ«كشمٔبزرو

ٔهم«ٔشيفتگئبرائتجربه» ٔبا ٔفرد ٔمعنائ نٔاس ٔكه ٔبه ٔبأه  ٔو وجود

مشغولي  ٔسرسبتانهٔبهٔيكٔمکوله،ٔدرٔپئ نٔاس ٔكهٔازٔ ن،ٔسرٔدرٔ ورد؛ٔ

ٔولؤبرٔاينكهٔ نٔمکولهٔتجرب دانکتهٔهايرٔٔهٔ كردنئنزاشدٔؤفردٔبرایٔتجربه 

ٔدهد ٔنا رامبٔنشانٔمي

همیشگبٔلزومٔانجامٔیکٔٔبهٔمعنائفجر«ٔسرسبتئبرائكشمٔبزرو»

ٔسرسبتبٔبرایٔروشگٔشدنٔ ٔبا ٔتازهٔهمراه ٔبویژهٔنؤو ٔزندگبٔ، ٔبزرؤدر هار

ٔامورٔؤهشمٔحقیق ٔ

ٔشديد» ٔنیرومندی ٔاحکاد ٔدرٔ« ٔشدید ٔنیرومندی ٔاحکاد ٔمعنای به

ٔدرٔ ٔزمان ٔگذش  ٔاحکاد ٔبدون ٔو ٔدرماندگب ٔبدون ٔطل مه، ٔمورد الیتهای فع 

ٔبزرومکولهٔهرٔمدرٔٔهنگامٔاشتغالٔبهٔح ٔ 
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ٔعناس ٔكهٔكنجكاوئفردٔبأهرٔمکولبهٔايگٔم«ٔ مادگئبرائهنججاوی» ه 

ٔمي ٔتحريك ٔانديشمزهمي ٔو ٔشود ٔ فریگٔٔهكنجكاوانه  ٔدردسر ٔو ٔانگیز هیجان

ٔهم ٔميه  ٔفرا ٔرا ٔكنجكزندگير ٔايگ ٔسرسبتي ٔو ٔلذ ت ٔبا ٔوي ٔو اويهائگيرد

ٔكند ولؤخلرناكٔرأدنزالٔمئههيجانٔانگيزٔؤماجراجويان

 بیبیتا

ٔگف ٔ«بيتابي» الی  ٔو ٔفع  ٔگردي، ٔشد تٔانديشه درٔوگویٔذهنبٔيعني:

ٔبيقرارئ ٔدلمشغولبٔو ٔگرفتاریٔدروني، ٔدچار ٔرا ٔفرد ٔمکائ ٔفجري، ارتزامٔبا

ٔؤدائمئمي ٔسرگشتگبٔؤاحکادٔازٔدس ٔدادنٔمکتمر  ٔبا كندٔكهٔهمراه

ٔمکائ ٔفردٔرأگرفتارٔمي ٔؤتردیدٔدرٔح   درٔٔاؤكندٔوكام ٔیقیگٔاس ؛ٔشک 

ٔمب ٔسر ٔبه ٔهکانب ٔحسرت ٔكه ٔمببرد ٔزندگب ٔیقیگ ٔحال ٔدر هنند؛ٔهمیشه

ٔمي ٔنگراني ٔو ٔبیمناهي ٔدچار ٔخود ٔمکائ  ٔح   ٔبه ٔؤنکز  ٔفراموشی شود؛

ٔكند؛ٔبهٔويژهٔومتبٔمکولهٔجدٔ اشٔميععمٔحافچه،ٔهل فه ئاس ٔولئح  

ٔدايمئٔ؛شودنمب ٔاحکاد ٔتدریجب، ٔفرسودگب ٔاحکاد ٔخود، ٔاز نااميدي

ٔفرأگرفتهٔؤدرٔمالبٔه خکتگ هاریٔؤبٔؤناتوانبٔؤاحکادٔتنهایبٔوئرا

ٔمي ٔبروز الی  ٔفع  ٔمبطدم ٔاو ٔاز ٔرا ٔخواو ٔو ٔؤيابد ٔدلشورگي ٔبا ٔاو ٔو گیرد

الي ٔتح ٔفشارٔاس ٔؤدرٔدلنگرانئدائمأًاحکادٔمي كندٔكهٔبرائانجامٔفع 

ٔلرزشٔبدن ٔگرسنگبٔطجیب، ٔتشنگبٔشدید، ٔاحکادٔخشجبٔدهان، ،ٔپئ ن،

ٔيابد افزايرٔضربانٔؤت رٔملبٔؤسردردٔبروزٔمي

اشارهٔبهٔبيمناكي،ٔگرفتارئدرونئؤبيقرارئناشئازٔ«ٔبيتابي»بنابرایگٔ

ٔتچاهرهایٔبدنئاس ٔؤفردٔاحکادٔمئ گردشٔانديشهٔداردٔكهٔهمراهٔبا

الي  ،ٔتح ٔفشارٔمرارٔدارد  ٔكندٔبرائفع 

ٔبیمناهب» ٔمک« ٔح  ٔدر ٔتردید ٔو ٔشک  ٔوجود ٔگرفتارٔيعني ٔرا ٔفرد ائ 

ٔنگرانئميمي ٔبیمناهئو ٔدچار ٔمکائ ٔخود ٔح   ٔوئنکز ٔبه ٔو شود؛ٔكند

كندٔؤاؤدرٔحسرتٔهکانبٔبهٔسرٔاشٔميفراموشیٔؤععمٔحافچه،ٔهل فه

ٔهنند مبٔبردٔههٔهمیشهٔدرٔحالٔیقیگٔزندگبٔمب

ٔدرونب» ٔگرفتاری ٔبأ« ٔارتزام ٔدر ٔشدید ٔذهنب ٔگوی ٔو ٔگف  ٔمعناي به

ٔبیتاببٔمکائ ٔفجرئ ، ٔدچارٔگرفتاریٔذهنبٔمکتمر  مشغولٔكنندهٔكهٔفردٔرا

ٔگیرد ٔكندٔؤخواؤرأازٔاؤمبدائمئؤاحکادٔتنهایبٔمي

ٔبیقراری» ٔبأ« ٔهمراه ٔمکتمر  ٔذهني ٔبيقراري ٔو ٔدلمشغولب ٔمعناي به

سرگشتگبٔؤاحکادٔازٔدس ٔدادنٔیقیگٔبهٔوورٔكام ٔاس ؛ٔبهٔويژهٔومتبٔ

ٔنمب گرددٔؤدرٔپئ ن،ٔاحکادٔارٔنااميدئازٔخودٔميشود،ٔفردٔدچمکولهٔح  

ٔفرأ ٔرا ٔوي ٔناتوانب ٔو ٔخکتگب ٔدايمي ٔاحکاد ٔحت ي ٔو ٔتدریجب فرسودگب

الی ٔبروزٔميمي ٔيابد گيردٔؤدرٔمالبٔه ٔهاریٔؤطدمٔفع 

ٔبهٔمعنائانديشهٔگردئهمراهٔبألرزشٔبدنٔاس  ٔ«ٔگردشٔاندیشه»

هان،ٔتشنگبٔشدیدٔؤبهٔمعنائاحکادٔخشجبٔد«ٔتچاهرهائاندیشه»

ٔكهٔ ٔهنگامي ٔو ٔذهنب الی   ٔفع  ٔو ٔاندیشه ٔشد ت ٔاز ٔناشي ٔطجیب گرسنگب
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ٔجد ئمي ٔت رٔملبٔافزايرٔميمکوله ٔضربانٔو ٔومتبٔمکولهٔشود ٔو يابد

ٔنمب ٔگردد ٔشود،ٔفردٔدچارٔسردردٔميح  

بهٔمعنائاحکادٔتح ٔفشارٔبودنٔدائمئ«ٔاحکادٔتح ٔفشاربودن»

الي ٔهمراهٔبأدلشورگئؤدلن ٔ  ٔگرانئبرائانجامٔفع 

ٔ ٔابنابرایگ ٔهایٔمداخله ٔراهزرد ٔتوجٔ یٔشایکته ٔبا ٔهباید ٔاصولٔام ه ٔبه

باذٔذی ٔ ٔد:نشوات 

تزیینبٔبرایٔپدید یبٔؤشج ٔگیریٔفرایندٔخل  می  ٔ«ٔهیجانٔاندیشه(ٔ»1

ٔاس  

(ٔفرایندٔخل  می  ،ٔماهی تبٔیج ارچهٔؤهماویبتهٔازٔدامنهٔهایٔطاوفبٔو2ٔ

ٔرد شناختبٔدا

ٔبرایٔخل  می  ٔضرورت3ٔ ز ٔهیجانبٔهمانٔگونه ٔبالتَّ ٔتجارؤطاوفبٔو )

ٔداردٔههٔجریانهایٔشناختبٔبرایٔ نٔل زمٔاس  

ٔممجگٔاس ٔدر4ٔ ٔگرایرٔژرأؤنیرومندٔبهٔهشمٔؤروشنبٔببشی، )

ٔسازشٔ ٔموجب ٔملمروها ٔبرخب ٔتاریک ٔو ٔبکته ٔذاتاً ٔماهی   ٔبا رویارویب

ٔنایافتگیهایبٔشود 

5«ٔ ٔناشن( ٔاسیمرز ٔتزعاتٔ« ٔبعضی ٔخل  مانه، ٔتجارو ٔو هنججاویها

ٔروانشناختبٔناگوارٔدارد 

ٔبروز6ٔ ٔبه ٔمنجر ٔمعمول ً ٔخل  ق، ٔفرد ٔهیجانب ٔو ٔطاوفب ٔتجارو )

ٔاصلجاههایٔمحیلبٔمبٔشود ٔ

7«ٔ ازٔویژگیهایٔمومعی تهایٔمحافچهٔهارٔ«ٔاستواریٔدرٔبرابرٔدگرگونب(

ٔ ٔو ٔنوجویب ٔمقاب  ٔنیرومند ٔسد ی ٔویژگب ٔایگ ٔخل  مانهٔاس ؛ ٔولزب تازگب

ٔاس  ٔ

ٔهه8ٔ ٔاس  ٔناخوشایندی ٔروانشناختب ٔتجارو ٔوب  ٔمکتلزم ٔخل  می   )

ٔبأبرخبٔاختل ل تٔروانبٔدارند ؤگمراهٔهنندهٔشزاهتهایبٔفریزندهٔ

ٔطاوفبٔخل  می  ٔممجگٔاس ٔبهٔپدید(ٔجریان9ٔ ؤبروزٔ«ٔروانٔفرسایب»ه 

ٔبینجامد «ٔخود» سیزهایبٔدرٔ

ملمودٔاس ،ٔبکیاریٔ«ٔبیتابب»بٔههٔدرٔتجربهٔ(ٔبهٔسزبٔویژگیهای10

ٔاختل لٔروانب» قٔدرٔمعرضٔطنواندهبٔموهومٔبرایٔازٔافرادٔخل ٔ «ٔبیماریٔیا

ٔمرارٔدارند 

ٔایگ11ٔ ٔدر ٔخل  ق ٔفرد ٔرهاسازی ٔو ٔخل  می   ٔبیتابانه ٔماهی   ٔاز ٔغفل  )

جریانٔبهٔحالٔخود،ٔبدونٔنچارتٔمشاورهٔایٔتبص صی،ٔخلرٔابتل ٔبهٔاختل لٔ

ٔبٔرأپیرٔمبٔ ورد وامع

ٔماهی  ٔامتضایبٔمداخل ت

هٔبهٔماهی  ٔپیکیدهٔؤتنؤ  پٔپذیرٔببٔتردیدٔچش ٔاندازهایٔمذهورٔبأتوج 

،ٔبهٔامتضأ تیزهوشیٔؤشرایطٔفرهنگبٔؤمحیلبٔنوجوانٔنیزهوشٔؤمکتعد 

یٔمبٔیابند ؤاطتزارٔویژهٔایٔ ٔتحق 
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مل ٔنچرٔازٔٔبرخبٔرویآوردهأنچیرٔشناختب،ٔرفتاریٔبهٔملمرؤتیزهوشی

ٔشناختب ٔو ٔطاوفب ٔمانند ٔاندازها ٔچش  ٔبعضی ٔو ٔپردازند ٔمب ٔ ن، -انواپ

ٔطاوفبٔمحدودٔبهٔپدید ٔ شوندٔ ٔمب میٔ خل ٔه 

ازٔایگٔرؤهیچٔیکٔازٔچش ٔاندازهایٔمزبورٔمد طبٔجامعی  ٔدرٔمواجههٔ

ٔ ٔگکتٔرٔهٔ همبا ٔ سیزهای ٔمشاورانٔه  ز  ٔبالل  ٔو ٔنیکتند ٔ ن ٔانواپ ٔو تیزهوشی

ٔچنیگٔانتچاریٔازٔرویجردهایٔفوقٔندارند نیزٔهزٔ موزشیٔویژهٔورزیدهٔدرٔمرا
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