افزایش هوش کودکان
( تهیه و تنظیم  :مدیریت سالمت سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت )

دو سال اول زندگی به نوعی دوره طاليی رشد مغزی كودك است و اين زمان دوران ايجاد ارتباطات مغزی بهحساب میآيد .در اين سن
در مغز بيش از  033تريليون ارتباط وجود دارد و در همين زمان سلولهايی كه هنوز مرتبط نشدهاند و مورد استفاده قرار نگرفتهاند ،غيرقابل
استفاده میشوند .نقش شما بهعنوان پدر و مادر تنها به دوران كودكی و نوجوانی محدود نمیشود .آنچه ضروری است ايجاد فضای مناسب
و تحريك كننده برای تعليم روزمره است و برای اين منظور رعايت توصيههای زير را از ابتدای كودكی پيشنهاد می شود .
 - 1به چشمان نوزاد نگاه كنيد چشمان نوزاد در شش هفتگی تا فاصله  11/5سانتيمتری متمركز میشود و اين دقيقاً به اندازه فاصلهای
است كه شما كودك را جلوی خود نگه میداريد و به صورت او نگاه میكنيد .اين عمل ارتباطات مغزی را به الگويی تشخيصی كه با هر بار
ديدن تقويت میشود تبديل میكند؛ و به كودك كمك میكند در شناخت مفاهيم مشابه و نامتشابه مهارت بهتری كسب كند.
 - 2با كودك حرف بزنيد فرمانهای اوليه زبانی برای كودك بسيار مهماند ،زيرا زبان در موفقيت عملكرد ذهنی بسيار اهميت دارد؛ و هر
درك و استنباطی از زبان به ايجاد توانايی كالمی و بيان صحيح لغات كمك میكند .دامنه لغات كودك بستگی مستقيم به ميزان صحبت
والدين طی دو سال اول زندگی او دارد.
 - 0موسيقی در رشد ذهن كودك مؤثر است موسيقی دنيايی فراتر از ريتم و ملودی به كودك میآموزد .دانشمندان معتقدند تعليم
سرودهای گروهی و نواختن پيانو برای كودكان سه ساله به تدريج باعث تقويت قدرت استدالل فرا زمانی آنان میشود .اين كودكان در
تركيب و ساخت پازل در مقايسه با بچههايی كه تمرين موسيقی نداشتهاند ،دقيقتر و سريعتر و در درك مفاهيم رياضی موفقترند.
 -4كودك را ماساژ دهيد ،مطالعات نشان دادهاند كه ماساژ روزانه كودكان رشد مغزی آنان را به ميزان قابل توجهی افزايش میدهد.
 -5با تشويق ،كنجكاوی كودك را تحريك كنيد همگام با رشد جسمانی كودك  ،قدرت تفكر و انديشه او نيز در حال رشد و شكوفايی
است .او از طريق تجربه وقايع جديد در زندگی دنيا را می شناسد و آن را كشف می كند .نيازی نيست كنجكاوی را به بچهها آموزش دهيم
 ،بلكه بايد وجود سرشار از كنجكاویشان را به صورت هدفمند ارضا كنيم .پدر و مادر با تشويق هر گام كوچك كودك  ،كمك بزرگی به
خالقيتهای بزرگتر وی در آينده خواهند كرد.
 - 6برای اشيا اسم بگذاريد .كودكان حتی پيش از آنكه بتوانند صحبت كنند ،قادرند بسياری چيزها (برای مثال اجسام مختلف و رنگها) را
درك كنند .در اين سن اگر به او بگوييد :عروسك خرسی سفيدت را بياور ،او دقيقاً میداند اين اسم متعلق به كدام اسباب بازیاش است.
بنابراين يكی ديگر از وظايف والدين نامگذاری انواع رنگها ،اندازهها و شكلها برای تقويت درك كودك است.
 - 1بايستيد و هورا بكشيد وقتی كودكتان موفق میشود برای اولين بار از فنجان آب بخورد و شما فرياد شادی سر میدهيد ،اين عمل
شما نه تنها او را خوشحال میكند ،بلكه ارتباطات قشر جلويی مغز و بخش درونی مغز او را كه جايگاه احساسات است ،تقويت مینمايد .بين
ده تا هجده ماهگی اين ارتباطات مغزی شكل میگيرند.
برای مثال وقتی اولين گامهای او را تشويق میكنيد ،اين عمل باعث خوشحالی او میشود و در پی آن جريانی از مواد شيميايی در مغز او
آزاد میگردد كه اين چرخه را تقويت میكند .در مقابل ،هرگونه بیتفاوتی و بیتوجهی والدين به رفتارهای كودك موجب تقويت نشدن
چرخه ارتباطات مغزی او میشود و كودك نسبت به انجام كارهای جديد دلسرد میگردد.
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 - 8به توجه خود نسبت به فرزند ادامه دهيد هرگز توجهات خود را از فرزندانتان دريغ نكنيد .گرچه توجه والدين در سنين پايين برای
كودك بسيار مهم است ،اما پيشرفت ذهنی و هوشی او در اين سنين به پايان نمی رسد .شبكههای عصبی ،بهخصوص آنها كه به احساسات
مربوط میشوند تا سنين نوجوانی در حال توسعه اند .بنابراين با افزايش سن میتوانيد به كتاب خواندن فرزندتان اهميت بيشتری بدهيد ،او
را در گفت و گوهای خانوادگی سهيم كنيد ،از وی نظر بخواهيد ،به او موسيقی بياموزيد و نيز مشوقی مهربان برايش باشيد.
 -9تا ميتوانيد در حضور او مطالعه كنيد.
 -13با كودك خود بازی كنيد .شركت در بازیهای دسته جمعی ،مهارتهای هوش اجتماعی كودك را افزايش میدهد.
 -11مطمئن شويد كودكتان خوب استراحت كرده است ،خوابيدن دست كم ده ساعت در شبانه روز برای او الزم است
 -12درخواستهای تكراری كودك را اجابت كنيد .تكرار ارتباط نرونها را در مغز تقويت میكند؛ بنابراين اگر برای چندمين بار از شما می
خواهند كتابی را برايش بخوانيد ،بدون اصرار و پافشاری روی خواندن يك داستان ديگر ،آن را برای او بخوانيد.
 -10وقتی كودك نوپای شما به چيزی اشاره میكند و نامش را میپرسد در جوابش به او اطالعات بيشتری بدهيد .به طور مثال :آن يك
توپ است ،يك توپ آبی با خط های قرمز.
 - 14هرگز به كودكتان نگوييد "تو چيزی نمی فهمی" زيرا اگر كودك آن را باور كند ،حرف شما تحقق خواهد يافت.
عالوه بر اينها ،نقش شما بهعنوان پدر و مادر تنها به دوران كودكی و نوجوانی محدود نمی شود ،زيرا فرزندان در جوانی و بزرگسالی هم به
پشتيبان و راهنما نياز دارند.
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