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 كودك درون

  

 کودک درون تبن سبلم است یب بیمبر؟ / تست

احتوبال تب ثَ حبل اص صثبى سّاى ؽٌبعبى ؽٌیذٍ ایذ یب دس هجالت سّاى ؽٌبعی خْاًذٍ ایذ کَ اگش ثَ ًیبصُبی اصلی 

ْاُذ هبًذ یب یک  کْدک، دس دّساى کْدکی اػ پبعخ هٌبعجی دادٍ ًؾْد، ّا دس ُوبى هشحلَ اص سؽذ فکشی ثبص خ
ْاُذ ؽذ؛ َث ػجبست دیگش ّا دس  غ ثیؾتشی ثشای سعیذى ثَ هْفقیت ًغجت َث ُوغبالى خْد سَّث سّ خ حذاقل ثب هًْا

ْاُذ ثْد ثب افکبس ّ سفتبسُبیی َک دسّى هبی ُب ّ آیٌذٍ فشدی ثضسگغبل خ ّ  ُوچٌیي ػکظ الؼول  َ کْدکبًَ داسًذ
 .سفتبسُبی اؽتجبُی کَ سیؾَ دس ًیبصُبی ثشآّسدٍ ًؾذٍ اّ دس دّساى کْدکی اػ داسًذ

بدیه تزتیب اگز کودک درون ضمب آسردي ضدي ببضد، ٌمیه مسئًل ببعث خواٌد ضد کً ضمب در طول سودگی بب 
تبن وبموفق ببضید و بب احسبسبت وبخوضبیىد و وبرضبیتی، مطکالت سیبدی رو ًب رو ضوید و احتمبال در سودگی 

 .سودگی تبن را سپزی کىید

مىطبء بعضی مطکالت رواوی مبوىد وابستگی بیص اس حد، استزس، سود روجی، تزس، غم،  جبلت اعت ثذاًیذ کَ
ش کْدک دسّى چشاکَ ثَ اػتقبد ثیؾتش سّاى ؽٌبعبى اگ ؛ٌمیه کودک آسردي است... خیبل پزداسی، خودضیفتگی و 

ؽخصی عبلن ثبؽذ هٌجغ عشؽبسی اص اًشژی، خالقیت، ؽبدی ّ تبصگی اعت ّ ثبػث پیؾشفت سّص افضّى اّ دس 
ثٌبثشایي ُویي حبال قلن یب خْدکبستبى سا ثشداسیذّ  َث عْاالت صیش پبعخ دُیذ تب ّضؼیت عالهت . صًذگی خْاُذ ؽذ

س عٌیي هختلف ثشآّسد ًؾْد ، اّ دسُوبى هشحلَ ثَ اگش ًیبصُبی اصلی کْدک د .کْدک دسّى تبى سا ثغٌجیذ

ْاُذ هبًذ  ثَ ػجبست دیگش اّ فشدیغت ثضسگغبل ثب افکبس ّ سفتبسُبیی کَ دسّى ) خصْؿ ،اص سؽذ فکشی ثبص خ
ْاُذ ؽذ کَ هب دس طْل . ّ ثذیي تشتیت کْدک دسّى هب آصسدٍ هی ؽْد( هبیَ کْدکبًَ داسد ُویي هغئَل ثبػث خ

یبدی سّ ثَ سّ ؽْین ّ صًذگی هبى سا ثصْست ًبهْفقی ّ ًبساضی ّ ثب احغبعبت غیش خْة صًذگی ثب هؾکالت ص
دس اّلیي گبم ثشای ؽشکت دس ایي آصهْى سّاى عٌجی، اص ؽوب هی خْاُن کَ ُویي حبال کْدک دسّى  .عپشی ًوبیین 

َ ثؼذ ثَ گًَْ ای ثشًبهَ سیضی کٌیذ تب ُش چٌذ ّقت یک ثب س ثَ اّ عش ثضًیذ ّ احْالؼ سا تبى سا حظ کٌیذ ّ اص ایي ث
 .قلم و کبغذی بزدارید و پبسخ ٌب را در آن یبد داضت کىید .ثپشعیذّ  اص عالهتی اػ هطوئي ؽْیذ

ّ ًگشاًی هی کٌن -1  ثلَ خیش.ٌُگبهی کَ دس صذد اًجبم کبسی جذیذ ثش هی آین احغبط تشط 

ْال هی کٌنثَ ًذست دس هْسد جوالت ًبهفِْم کَ دسکؾبى ثشاین آعبى ًغت  -2  .اص دیگشاى ع
 ثلَ خیش

 .دس اػوبق ّجْدم احغبط هی کٌن ایشاد داسم  -3
 ثلَ خیش

 .دس ؽشّع ُش کبس هؾگل داسم -4
 ثلَ خیش

 .دس پبیبى کبسُب هؾگل داسم -5
 ثلَ خیش

 .ُوْاسٍ خْد سا َث ػلت ثی کفبیتی عشصًؼ هی کٌن -6
 ثلَ خیش

 .کوبل گشا ُغتنّ  ُیچ چیض هشا ساضی ًوی کٌذ -7
 ثلَ خیش

 .ُیچ گبٍ قذست عٌجؼ دسعتی ًذاسم ّ ساٍ دسعت سا اًتخبة ًوی کٌن -8

 ثلَ خیش
 .دقیقب ًوی داًن چَ هی خْاُن -9

 ثلَ خیش
َ ثَ ثِتشیي ُب دعت یبثن ُوْاسٍ ثَ هي -11  .القب ؽذٍ اعت ک

 ثلَ خیش
ّ ثیؾتش اّقبت احغبط افغشدگی هی کٌن -11  .صًذگین پْچ اعت 
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 ثلَ خیش
 .ًوی داًن کَ چَ کغی ُغتن هالک ُبی اسصؽی هي چَ ُغتٌذ ّاقؼب -12

 ثلَ خیش
ًَ ای ًبهٌظن غزا هی خْسم -13  .ثَ گْ

 ثلَ خیش
َ ًذست هی داًن چَ احغبعی داسم -14  .ث

 ثلَ خیش
 .ّقتی ػصجبًی هی ؽْم احغبط ؽشهغبسی هی کٌن -15

 ثلَ خیش

 .ی کٌناص ػصجبًیت دیگشاى هی تشعن ّ ثشای کٌتشل آى ُش کبسی ه -16
 ثلَ خیش

 .ٌُگبم گشیغتي ؽشهغبسم -17
 ثلَ خیش

 .ٌُگبم تشط احغبط ؽشهغبسی هی کٌن -18
 ثلَ خیش

 .تقشیجب ُشگض احغبعبت ًبهطلْثن سا ثشّص ًوی دُن  -19
 ثلَ خیش

 .خْاة هشتجی ًذاسم -21
 ثلَ خیش

ّ ثَ خْدم ثی اػتوبدم -21  .ثَ اطشافیبى 
 ثلَ خیش

 .خصْؿ اص هقبهبت گشیضاًنهٌضّی ُغتن اص هشدم ّ َث  -22

 ثلَ خیش
 .کبسُبیی سا کَ گوبى هی کٌن دیگشاى اص هي اًتظبس داسًذ ،اًجبم هی دُن -23

 ثلَ خیش
َ ُش قیوت اص ًضاع خْدداسی هی کٌن -24  .ث

 ثلَ خیش
 .ثَ ؽذت ثب دیگشاى سقبثت هی کٌن ّلی ثبصًذٍ ُغتن -25

 ثلَ خیش
ْاة سد ًوی دُن -26 ًَ ّ غیش هغتقین اص اًجبم آًچَ دیگشاى اص هي  اغلت هغتقیوب ثَ کغی ج َ ثَ گًَْ ای هبُشا ثلک

 .هی خْاٌُذ عشثبص هی صًن
 ثلَ خیش

 .ُیچ گبٍ احغبط ًضدیکی ثب ّالذیٌن ًذاؽتَ ام -27
 ثلَ خیش

 .خْدم ّ یب دیگشاى سا دس صْست استکبة اؽتجبٍ هغخشٍ هی کٌن -28
 ثلَ خیش

 روش ومزي گذاری

َ ُوَ عْاالت َ . ایي آصهْى پبعخ دادٍ ایذ، ًْثت آى اعت کَ اهتیبصتبى سا هحبعجَ کٌیذ حبل کَ ث ثشای هحبعج
 َ تخبة کشدٍ ایذ، یک اهتیبص ثشای خْدتبى دس ًظش ثگیشیذ« ثلی»اهتیبصتبى دس عْاالتی کَ گضیٌ دس خْس رکش . سا ًا

 َ  .ُیچ اهتیبصی ًذاسد« خیش»اعت کَ گضیٌ
َ ثبؽیذ کَ اهتیبص ًِبیی ؽ  .ثبؽذ 28تب  1وب ثبیذ ػذدی ثیي تْجَ داؽت

َ ثیؼ اص   .هْسد پبعخ هثجت دادٍ ثبؽیذ کْدک ؽوب آصسدٍ اعت  6دس صْستی کَ ث

 (سّاًپضؽک)دکتش صُشٍ جؼفشی 


