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مقاالت علمی و آموزشی

اختالل یادگیری در نوشتن

اختالل در بیان نوشتاری:
اختالل نوشتن را می توان، یک ناسازگاری در یادگیری نامید. یادگیری نوشتن یکی از اصولی ترین و اساسی ترین رشد در 

تحصیالت کودکان در مهد و پیش دبستانی است و زندگی کودکان را تحت الشعاع قرار می دهد.
کودکانی که خواندن را به خوبی نمی دانند و از علم نوشتاری برخوردار نیستند در زندگی افراد خیلی موفقی نیستند و 

عملکرد آن ها رو به ضعف می رود.

این اختالل به طور معمول با اختالالت خواندن و ریاضی 
در تعامل است.

افرادی که اختالل نوشتاری دارند از لحاظ هوش و ذکاوت 
و استعداد با کودکان دیگر فرقی ندارند و از لحاظ جسمانی 

بسیار طبیعی هستند.
این کودکان اغلب افرادی بدخط، بدنویس و یا کندنویس 
صورت  به  یا  و  می نویسند  کج ومعوج  را  کلمات  هستند، 
مثاًل: کلمه  را جابه جا می کنند.  قرینه، کلمات  یا  و  وارونه 

»رود« که کودک به صورت »دور« می نویسد.
این اختالل به طور معمول با اختالالت خواندن و ریاضی 

در تعامل است.
افرادی که اختالل نوشتاری دارند از لحاظ هوش و ذکاوت 
و استعداد با کودکان دیگر فرقی ندارند و از لحاظ جسمانی 

بسیار طبیعی هستند.
این کودکان اغلب افرادی بدخط، بدنویس و یا کندنویس 
صورت  به  یا  و  می نویسند  کج ومعوج  را  کلمات  هستند، 
مثاًل: کلمه  را جابه جا می کنند.  قرینه، کلمات  یا  و  وارونه 

»رود« که کودک به صورت »دور« می نویسد.

یا قرینه نویسی  را به صورت وارونه و  کودکانی که درس 
درک کرده اند، معموالً مشق خود را به جای سمت راست 
از سمت چپ می نویسند، مثال زمانی که معلم در مدرسه 
دیکته می گوید دانش آموزان از سمت چپ شروع کرده و 
نمی توانند سمت  کودکان  دارند،  نوشتن  درست  به  اصرار 
قابل  نکته  از هم تشخیص دهند،  را  راست  چپ و سمت 
از  این کودکان کوچک ترین اشتباهی  این است که  توجه 
جمله غلط امالئی، جا انداختن کلمات را ندارند. و اگر آن 
را جلوی آیینه قرار دهید کامال به آن نمره بیست می دهید.

وارونه نویسی در کودکان کوچک و یا حتی پیش دبستانی 
نگران کنده نیست و کاماًل طبیعی است. ولی گاهی کودکان 
که به سن مدرسه رسیده اند و هنوز این اختالل را دارند 
این  افتاد.  درمان  فکر  به  باید  و  است  کننده  نگران  کمی 
دانش آموزان در انشاءنویسی و تبدیل گفتار به نوشتار دچار 
ضعف هستند. کودکانی که نقطه و سرکش را کم و زیاد 
می گذارند، نیاز دارند تا دقت تمرکز و دقت دیداری آن ها 

باال برود.



برای خواندن مقاله، کیوآر را اسکن کنید

مقاالت علمی و آموزشی

پر رنگ نویسی: این کودکان، به قدری مداد را بر روی ورقه 
فشار می دهند تا پر رنگ تر نوشته شود که این امر هم دست 

آن ها را خسته و هم نوک مداد خود را مدام می شکنند.
در مواردی که کودک شما بسیار مداد را روی ورقه فشار 
می دهد می توانید بالش را زیر دستش قرار دهید که کم تر 
به ماهیچه های انگشتانش آسیب برساند در نتیجه کم کم 

به این موضوع عادت می کند.
کودکان با اختالل یادگیری نوشتن ،در انشاءنویسی بسیار 
کلمات  بین  ارتباط  و  هماهنگی  نمی توانند  دارند،  مشکل 

ایجاد کنند.
دانش آموزان با مشکل اختالل در نوشتن، نمی توانند بین 

کلمات فاصله های مناسب و درست بگذارند.
همان طور در باال ذکر کردم که این عوامل برای کودکان 
کوچک اصاًل جای نگرانی ندارد و به مرور زمان یاد می گیرند، 
اما اگر به مدرسه بروند و هنوز دچار این مشکل باشند باید 

راه درمان آن را بلد باشید:
والدینی در این امر موفق هستند که به دور از استرس و 
نگرانی و در کمال آرامش با فرزند خود مراحل را طی کنند. 
این کودکان عدم تمرکز کافی دارند باید تمرکز و توجه را 

در مورد آموزش آن ها در نظر گرفت.
کودکان با اختالل یادگیری در نوشتن از تمرکز پایین تری 
این صورت  در  نتیجه حواس پرت هستند.  در  برخوردارند 
بازی  بدهند.  انجام  تمرکزی  بازی  کودکان  با  باید  والدین 
باید جذاب و باعث خوش حالی کودک شود تا توجه کودک 

را به خود جلب کند.
این کودکان نمی توانند دانسته های درون خود را به دیگران 

انتقال دهند.
بر  کودکان  دیگر  به  نسبت  پایین تری  توجه  و  تمرکز  از 

خوردارند.
درستی  برنامه ریزی  نمی توانند  دانش آموزان  از  گروه  این 

داشته باشند.
در ابراز ایده در جمع مشکل دارند، ودر کالس نسبت به 

دیگر دانش آموزان از ضعف بیش تری برخوردارند.

بزرگ تری  مشکل  به  جمله سازی  در 
برمی خورند.

پررنگ  بسیار  معلم  نقش  میان  این  در 
کودک  تمرکز  روی  بر  باید  می شود، 
کارکند. مفهوم کلمات را برای او بشکافد. 

از موضوعاتی استفاده کند که برای دانش آموز سخت نباشد 
و مهارت و اعتمادبه نفس اور ا زیر سوال نبرد. کودک را به 
استفاده  بازی درمانی  از روش  تشویق کند.  کتاب خواندن 
به  را  عالقه اش  کودک  تا  ببرد  باال  را  او  هیجان  کند. 

انشاءنویسی از دست ندهد.
امیدوارم تعاملی بسیار عالی بین دانش آموز و مربی برقرار 

شود تا در آینده کودکانی دانا و با انگیزه داشته باشیم.



برای خواندن مقاله، کیوآر را اسکن کنید

مقاالت علمی و آموزشی

اختالل یادگیری در خواندن

در مطلب قبلی به طور گسترده به اختالالت یادگیری ریاضی و راه درمان آن پرداختیم. حال در این مطلب به اختالالت 
یادگیری خواندن در کودکان در سنین مختلف می پردازیم: افراد در زمینه های استعداد، مهارت و عالقه با هم متفاوت 

هستند، پس باید این را در مورد کودک خود فراموش نکنید. 

این اختالل به طور معمول با اختالالت خواندن و ریاضی 
در تعامل است.

افرادی که اختالل نوشتاری دارند از لحاظ هوش و ذکاوت 
و استعداد با کودکان دیگر فرقی ندارند و از لحاظ جسمانی 

بسیار طبیعی هستند.
این کودکان اغلب افرادی بدخط، بدنویس و یا کندنویس 
صورت  به  یا  و  می نویسند  کج ومعوج  را  کلمات  هستند، 
مثاًل: کلمه  را جابه جا می کنند.  قرینه، کلمات  یا  و  وارونه 

»رود« که کودک به صورت »دور« می نویسد.

اختالالت یادگیری خواندن:
بیش ترین درصد از اختالالت را، اختالالت در خواندن به 

خود اختصاص داده است.
ناتوانی  نوعی  خواندن،  در  یادگیری  اختالل  کلی:  طور  به 
فرآیند  است. خواندن  یادگیری مطالب  و  فرد در خواندن 
بسیار پیچیده ای است که بسیار جای بحث دارد. خواندن از 
ابتدای کودکی با فرد همراه نبوده است بلکه اکتسابی است 
و باید آن را در طول مدرسه فرا گرفت. کودکانی که دچار 

اختالل در خواندن هستند، اکثرا در بیان درست
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کلمات، هجی کردن نیز دچار اشکال هستند.
این دانش آموزان در مدرسه دچار: بد خطی، ریز و درشت 
نوشتن کلمات، کج و معوج نوشتن ، کندی در نوشتار، و 

اشکال در درک مفاهیم می باشند.
متاسفانه مدارس با شیوه تدریس قدیمی به کودکانی که در 
چندین درس مختلف دچار اختالل بودند را دانش آموزانی: 

کند ذهن، کم ذهن و عقب مانده می نامیدند.
دانش آموزانی که درس هایی مانند: ریاضی و علوم و… را 
به خوبی درک نمی کردند و قادر به خواندن آن نبودند. این 
کودکان به مرور زمان عزت نفس خود را از دست می دادند و 
منزوی می شدند. امروزه با کمک علم روان شناسی و کمک 
از والدین با صبر و تحمل می توان این مشکل را حل کرد. 
در اعصار مختلف دانشمندان بسیاری را جهان به خود دیده 
واالیی  جایگاه  به  خواندن  در  اختالل  مشکل  با  که  است 
والدین،  حمایت  آن ها  موفقیت  دالیل  از  یکی  رسیده اند، 

صبر و تحمل و استعدادیابی بوده است.

نقش والدین به عنوان دوست:
پدر و مادرهایی که فرزندانی با این ویژگی دارند، نمی توانند 
کنند.  یادگیری  به  وادار  را  خود  فرزند  تنبیه  یا  و  زور  به 
است.  مسئله خسته شده  این  از  هم  کودک خودش  زیرا 
دانش آموزانی با این ویژگی دچار یاس و دلزدگی می شوند، 
هیچ عالقه ای به مدرسه رفتن از خود نشان نمی دهند، و 
کم کم اعتمادبه نفس خودرا از دست می دهند و تبدیل به 
باید  والدین  و بدون عزت نفس می شوند.  کودکانی ضعیف 
امر  این  از  به سادگی  این موضوع توجه کنند و  به  بسیار 

نگذرند.

ویژگی های دانش آموزان اختالل یادگیری:
1-هیچ عالقه ای به خواندن ندارند.

2-ناتوانی در یادگیری و آموختن دارند.

3-دچار عدم توجه و تمرکز هستند.
4- در مدرسه سازگاری مناسبی با کودکان ندارند.

5-خط ناخوانایی دارند.
6-ممکن است دچار مشکالت بینایی و شنوایی باشند.

راه های درمان:
از  استفاده  درمان ها،  بهترین  از  یکی  آموزشی:  بازی های 
به  آموزش  یعنی:  درمانی  بازی  است.  بازی درمانی  روش 
کودک  درمانی  بازی  روش  در  یادگیری.  و  درمان  همراه 
روش  این  در  می دهد،  بروز  را  خود  عواطف  و  احساسات 
برقرار می کند، کودکان  اطرافیان  با  بهتری  ارتباط  کودک 
به  و  را کشف می کنند،  بسیاری  تجربه های  این روش  در 
از  این کودکان ساده تر می شود.  برای  یادگیری  طور کلی 
دومینو،  بازی  رایانه ای،  بازی های  مانند:  بازی هایی  جمله 

خانه سازی، و کتاب خواندن به صورت بازی و سرگرمی.
کاربرگ ها:  نوشتن کلمات در کار برگ ها، خریداری فلش 
کارت ها بسیار موثر است هم چنین تکرار و تمرین توسط 
دانش آموز و البته با کمک والدین و صبر و حوصله او نیز 

تاثیر بسیار زیادی دارد.
به فرزند خود اجازه دهید آزادانه فکر کند و قوه تخیل و 
تجسم استفاده کند، مجبورش نکنید از شیوه شما استفاده 
کند، در این نوع درمان کودک داستان را به انتخاب  خود 
یادگیری  تصاویر  و  داستان ها  از  استفاده  با  و  برمی گزیند 

خود را افزایش می دهد.
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اختالل یادگیری در ریاضی

اختالل در یادگیری ریاضی و درمان آن :

اختالل یادگیری را می توان یک نوع نارسایی یا ناتوانی در فرآیند روان شناختی دانست. نارسایی درفهم مطالب، ارتباط 
کالمی و نوشتاری و مفهوم ریاضیات است .به طور کلی اختالالت در یادگیری به سه بخش: اختالل در ریاضیات، اختالل 

در خواندن و اختالل در نوشتن تقسیم می شود که هر کدام تعریف و مفهوم گسترده ای دارد.

مهم ترین  و  اساسی ترین  از  یکی  ریاضی  آموختن  بحث 
همیشه  ریاضی  است.  دبستانی  پیش  مهد،  در  درس ها 
بسیاری  دانش آموزان  و  می کند  چالش  دچار  را  کودکان 
از  ریاضی سرشار  برمی خورند.  به مشکل  آن  یادگیری  در 
اعداد و ارقام و فرمول است، که دانش آموزان بسیاری قادر 
ناچار تصمیم  به  والدین  بنابراین  نیستند.  یادگیری آن  به 
می گیرند به سمت معلم خصوصی بروند که عالوه بر هزینه 

گزاف، بازخوردی هم برای آن ها 
در برندارد. اختالل ریاضی یکی از انواع اختالالت یادگیری 
است. نمی توان کودکانی را که در درس ریاضی و محاسبات 
مشکل دارند را کودکانی کم هوش و ضعیف نامید و یا گفته 
است  ممکن  نیستد،  برخوردار  جسم  سالمت  از  که  شود 
همین دانش آموز مثال: دردرس علوم بسیار موفق تراز بقیه 

همکالسی هایش باشد. 

بنابراین این یک نوع توهین به کودک است که او را کند 
و  فردی ضعیف  را  او  آینده  در  رفتار  بنامیم. همین  ذهن 

بدون عزت نفس بار می آورد.
تا به حال فکر کرده اید وظیفه شما در قبال این دانش آموزان 

چیست؟ در ادامه با ما همراه باشید:
اختالالت ریاضی نشانه های مختلف و بی شماری دارد که 

کودک از اول تحصیل با آن همراه می شود:
شمارش اعداد:

اولین اختاللی که کودک شما در بدو ورود به مهد کودک با 
آن رو به رو است، شمردن اعداد و ارقام است. این کودکان 
شمارش  یا  و  نمی گیرد.  یاد  مدت ها  را  اعداد  شمارش  یا 
اعداد را یاد می گیرند اما به زودی فراموش می کنند. این 
کودکان مفهوم ارتباطات عددها را با هم متوجه نمی شود. 
از عدم تمرکز و توجه پایینی برخوردار هستند و نمی توانند 

فکرشان را یک جا متمرکز کنند.
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اختالل یادگیری ریاضی باعث می شود کودک نتواند محاسبات 
حتی کوچک را انجام دهد.

تفریح  و  بازی  صورت  به  کودک  که  بازی هایی  از  یکی 
از کودک  بازی است.  نقطه  بازی  یاد می گیرد  را  شمارش 

بخواهید اعداد 1 را به 2 و 2 را به 3 و ….. وصل کند.
و یا این که خود بزرگ ترها می توانند در کنار کودک شروع 
به شمارش کنند تا کودک کم کم شروع به شمردن اعداد 

و ارقام کند.
محاسبات ریاضی: دانش آموزانی هستند که با وجود هوش 
باال و جسمی طبیعی نمی توانند ارقام را محاسبه کنند و 
به یک نتیجه برسند. آن ها زود خسته می شوند و محاسبه 
را رها می کنند. این یک نوع اختالل در یادگیری ریاضیات 
از  کافی  تمرکز  نداشتن  دلیل  به  دانش آموزان  این  است. 

حافظه باالیی برخوردار نیستند.

اختالل یادگیری در حفظ جدول ضرب: 

به  که  است  دانش آموزانی  برای  معضل  یک  جدول ضرب 
مدرسه می روند . به طور کلی دانش آموزان در بحث اختالل 
یادگیری ریاضی به هیچ عنوان شبیه هم نیستند و با هم 
تفاوت دارند. مثال: دانش   آموزانی هستند که جدول ضرب را 
یاد می گیرند اما در محاسبات ریاضی دچار اشکال هستند. 
از دیگر اختالالت ریاضی می توان به: اختالل درتشخیص 
اعداد- اختالل در درک مفاهیم ریاضی، مشکل در مرتب 
کردن اعداد،اشکال در خواندن ساعت و بسیاری دیگر نام 

برد.
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ضرورت و مراحل هدایت تحصیلی - 2

خالصه ای از صحبت های جناب آقای مسعود ادیب قیصری، مشاور و مدرس کنکور:

آیا در زندگی هدف دارید؟
انسان های بی هدف مجبورند تمام عمر برای انسان های هدفمند کار کنند.

داشتن یک هدف و تصمیم گیری مناسب باعث یک انتخاب درست در زندگیتان می شود؛ انسان همواره در طول 
زندگی در معرض انتخاب است، اما اهمیت همۀ آن ها به یک اندازه نیست برخی بسیار مهم و برخی کم اهمیت 

هستند.
انتخاب رشته تحصیلی در پایه نهم از جمله موارد با اهمیت است که باید به آن توجه کرد و باعث موفقیت تحصیلی، 

رضایت شغلی و پیشرفت کار، کسب درآمد، لذت از زندگی و موقعیت اجتماعی خوب می شود.



مقاالت علمی و آموزشی

حقایقی ازگروه خونی O مثبت

این یک واقعیت شناخته شده است که گروه خونی O مثبت متداول ترین و AB منفی نادرترین شکل گروه خونی 
می باشند. در این مقاله برخی از حقایق مهم در مورد گروه خونی O مثبت ارائه شده است.

شناخته  خونی  گروه  عنوان  به  همچنین  که  خون  نوع 
می شود، هر چند منحصر به فرد نیست، اما از فردی به فرد 
الزم  بی خطر،  انتقال  یک  منظور  به  می کند.  تفاوت  دیگر 
تطابق  یکدیگر  با  به طریقی خاص  گروه های خونی  است 
داشته باشند. عموماً چهار گروه خونی اصلی تحت عناوین 
A، B، AB، و O وجود دارد. این گروه های خونی با توجه 
به وجود یا عدم وجود دو آنتی ژن A و B در سطح سلولهای 
قرمز خون )گلبولهای قرمز خون RBCs( تعیین می شوند.

شده ای  شناخته  سیستم  به  توجه  با  خونی  گروه  انواع 
 ،ABO خونی  گروه  سیستم  عنوان  تحت 

گروه ها  این  می شوند.  تقسیم بندی 
 Rh عامل  به  توجه  با  آن  از  فراتر 

)عامل رزوس( تقسیم می شوند. 
عامل Rh وجود یا عدم وجود 
سلول های  در   D ژن  آنتی 
گروه های  است.  خون  قرمز 
منفی،   B منفی،   A خونی 
منفی،   O و  منفی،   AB
در  که  هستند  گروه هایی 

گونه  هیچ  قرمز  سلولهای 
مثبت  انواع  ندارند.  آنتی ژنی 

در  آنتی ژنهایی  دارای  البته  آن 
 ،ABO خود هستند. این سیستم

که در اوایل قرن 20ام پایه گذاری شد، 
انجمن  با  و  بوده،  المللی  بین  جایگاه  دارای 

بین المللی انتقال خون وابستگی دراز مدتی دارد.

حقیقتی حیرت انگیز از گروه خونی »O« این است که 
در حدود 38% جمعیت ایاالت متحده دارای گروه خونی 
و  اسپانیایی ها  میان  در  این درصد  مثبت می باشند.   O

آمریکایی  آفریقایی  تبارها بیشتر می باشد.
انتقال خون

افراد با گروه خونی O مثبت می توانند تنها از اعضای 
گروه O مثبت خون دریافت کنند. اعتقاد بر این بود که 
گروه خونی O منفی با این گروه خونی سازگار است، 
با این حال این حقیقت کامالً مورد بحث و منازعه قرار 
دارد. افراد دارای گروه خونی O منفی می توانند تنها 
 O از کسانی خون دریافت کنند که دارای گروه خونی
ایاالت  مردم  از   %7 تنها  می باشند.  منفی 
منفی   O خونی  گروه  دارای  متحده 

می باشند.
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اهداء خون

گروه  هر  به  می تواند   +  O خونی  گروه  با  اهداکننده  یک 
خون   +  AB و   ،+  O + ، A +، Bیعنی مثبت،  خونی 
عنوان  به   O خونی  گروه  با  افراد  رو،  این  از  نماید.  اهداء 
 O گروه خونی  کنندگان جهانی شناخته می شوند.  اهداء 
زیاد  احتمال  به  و  خونی  گروه  نوع  عمومی  ترین  مثبت 
انتقال دهنده می باشد. با این حال، افرادی با گروه خونی 
O منفی می توانند به هر کسی )هم گروه خونی مثبت و 
نتیجه  اهداء کنند. در  همچنین گروه خونی منفی( خون 
فردی با گروه خونی O منفی به عنوان اهدا کننده جهانی 

سلول های قرمز در نظر گرفته می شود.
در موارد اضطراری، به دلیل مشخص نبودن نوع خون بیمار، 
خون O منفی به او داده می شود. این گروه خونی همچنین 

برای نوزادانی که به خون نیاز دارند، الزم می باشد.
سازش پذیری پالسما

می توانند   +  O افراد  اضطراری،  شرایط  بروز  صورت  در 
پالسما را از هر گروه خونی دیگری دریافت کنند. افراد با 
گروه خونی O دارای هم آنتی ـ A )anti-A( و هم آنتی 
ـ B )anti-B( بوده بنابراین پالسما گروه O تنها می تواند 

به بیماران گروه خونی O داده شود.

خصوصیات شخصیتی

فلکی(  )برج  زودیاک  نشانه ی  مانند  یا خیر،  باور می کنید 
)the Zodiac sign(، نوع گروه خونی بر رفتار شما تاثیر 
خونی  گروه  به  که  افرادی  است  این  بر  اعتقاد  می گذارد. 
سلطه  پرخاشگر،  شخصیت  یک  دارای  دارند،  تعلق   O
به  و  بوده  گرا  واقع  بیشتر  آنها  می باشند.  انرژی  پر  و  جو 
منظم،  قاطع،  مسئول،  افرادی  می دهند،  اهمیت  جزئیات 
مرتب، مبتکر و واقع بین، منطقی، دقیق و قانونمند هستند. 

شخصیت گروه خونی O مثبت 

رفتاری  با  عصبانی  نوآور،  قوی،  اغلب 
توصیف  ویری  و  فعال  بیش  همچنین  و  منفی،  و  مثبت 

می شود.

رژیم غذایی

بیشتر  بایستی  مثبت   O خونی  گروه  برای  غذایی  رژیم 
چربی(  بدون  )گوشت  پروتئین  مبنای  بر  گوشت  حاوی 
باشد، با این حال، نباید با ورزش شدید همراه باشد. مواد 
غذایی که می توانند منجر به افزایش وزن شوند به عنوان 
مثال، حبوبات، لوبیا، و غیره بایستی در حد اعتدال مصرف 
گروه  ویژگی های  در خصوص  انجام شده  مطالعات  شوند. 
خونی O نشان می دهد که افراد با گروه خونی O دارای 
معده ی اسیدی هستند. وارد نمودن بلغور جو دوسر، آلوئه 
غذایی  رژیم  در  خربزه  و  موز،  سبز،  ساالد  زنجبیل،  ورا، 

می تواند به کاهش عالئم رفلکس اسید کمک کند.
اهدای خون هرچند وقت یک بار می تواند جان انسان های 
زیادی را نجات دهد. یک اهداء خون می تواند جان نزدیک 
و  ساده  یک شیوه ی  اهداء خون  دهد.  نجات  را  نفر   3 به 

بسیار بی خطر می باشد.
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گیاهان با انسان ارتباط برقرار می کنند

آنها از این طریق خطر را شناسایی کرده و به آن پاسخ 
مناسب می دهند.

این یافته ها منجر به تفکر درباره تعامالت ما با گیاهان 
اطراف شد. این در حالی است که گیاهان نمی توانند از 

خود دفاع کنند، اما متوجه بسیاری از موارد هستند.

محققان از مدت ها پیش در مورد اینکه آیا گیاهان قادر 
به تعامل با انسان و یا دیگر گیاهان هستند بررسی هایی 

انجام داده و به نتایجی هم دست یافته اند.
انجام  با   )UWA( استرالیا  غرب  دانشگاه  دانشمندان 
با یکدیگر  از طریق خاک  مطالعه ای نشان دادند، گیاهان 

صحبت می کنند و نسبت به لمس پاسخ می دهند.
نتایج تحقیقات نشان داد، هیچ نشانه ای از پاسخ گیاهان 
به لمس مشاهده نشد، اما محققان دریافتند بعد از این که 
چند  از  بعد  ژنی  تغییرات  شود،  اسپری  آب  با  گیاه  روی 

دقیقه آغاز می شود و به مدت نیم ساعت طول می کشد.
فعالی  ترکیبات  نوع  هیچ  دریافتند  همچنین  پژوهشگران 

که منجر به آغاز یک تغییر شود وجود ندارد.
تغییرات در ژن گیاهان تنها در زمان اسپری با آب نبود، 
بلکه زمان لمس با انگشت و یا موچین و یا افتادن سایه بر 

روی گیاه هم دیده شد.
اولیور ون اکن محقق این بررسی اظهار کرد: این تغییرات 
یا حرکت حشرات در  و  باد  باران، وزش  بارش  در هنگام 

اطراف گیاه هم اتفاق می افتد.
وی افزود: اگرچه افراد به طور کلی بر این باورند که گیاهان 
این حس را متوجه نمی شوند، اما بررسی های انجام شده 
حاکی از آن است که گیاهان نسبت به لمس بسیار حساس 
هستند و می توانند بیان ژنی و دفاع داشته باشند و به طور 

بالقوه سوخت وساز خود را تغییر دهند.
محققان  چیست؟  شرایط  این  به  گیاهان  پاسخ  علت  اما 
با  تطبیق  و  خود  از  محافظت  برای  گیاه  می کنند:  اظهار 
را  این پاسخ ها  نور  یا  افزایش آب و  شرایط محیطی مثل 

دارد.
فرار  به  قادر  گیاهان  حیوانات  خالف  بر  داد:  ادامه  اکن 
می رسد  نظر  به  عوض  در  نیستند،  خطرناک  شرایط  از 
شرایط  به  خود  درونی  دفاعی  سیستم های  از  استفاده  با 

استرس پاسخ می دهند.
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بهداشت و سالمت

چگونه می توانم مستقل خوابیدن را به فرزندم بیاموزم؟

1. عوامل حواس پرتی را از بین ببرید

تلویزیون، رایانه، و سایر وسایل الکترونیکی را از اتاق فرزندتان خارج کنید تا یک محیط خواب راحت برای 
او ایجاد کنید. دکتر جودیت اوِونز یکی از نویسندگان »مسئولیت خواب فرزندتان را به عهده بگیرید« می گوید: 

» تحریک ناشی از تلویزیون یا بازی های ویدئویی و نور صفحه نمایش رایانه و تلویزیون هر دو خوابیدن را 
سخت می کنند.«  مطمئنا، نور کم؛ مثال یک المپ کوچک برای بچه هایی که نیاز به روشنایی دارند، کفایت 

می کند.

2. یک برنامۀ خواب روتین مقرر کنید

یک حمام گرم بگیرید، لباس راحتی به تن کنید، مسواک بزنید، و داستان های قبل از خواب بخوانید، عادت کردن 
به انجام این فعالیت های روزانه می تواند به بچه های کوچک کمک کند در مورد رفتن به رختخواب احساس امنیت 
بیشتری داشته باشند. دکتر جودیت اوِونز می گوید: »کودکان را از لحاظ روانی آماده کنید و اضطراب شبانه ی 
آنها را کم کنید«. »این کار سطح استرس را کاهش می دهد و مراحلی را ایجاد می کند که کودک می تواند پیش بینی 

کند و می داند که این مراحل باعث خواهند شد او بخوابد.

3. حضور خود را کم رنگ کنید

دکتر جودیت اوِونز می گوید: قبل از اینکه کودکتان بخوابد اتاق را ترک کنید، 
بنابراین »او به حضور والدین وابسته نیست. اگر هم در اتاقش می مانید، کنار 
او دراز نکشید و یا با او ارتباط برقرار نکنید. هر شب در حالی که او در حال 
خوابیدن است فاصلۀ خود را با رختخوابش بیشتر کنید تا به تدریج وابستگیش به 

شما کم شود.
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بهداشت و سالمت

5 موردی که باید درباره آلرژی فصلی کودکان بدانید

کشف  را  اطالعاتی  بودم،  مبتال  آلرژی  به  بچگی  در 
کردم که در نهایت عالئم آلرژی را کاهش می دهد.

من همیشه نسبت به بیماران کم سن و سالی که آلرژی 
دارند حس همدردی خاصی دارم؛ زیرا آلرژی های خود 
من خیلی بد بودند. حتی بدتر از آن، در حال حاضر آنها 
را به فرزندانم نیز منتقل کرده ام. اما حداقلش این است 
تحقیقات  دارند:  آلرژی  که  نیستند  افرادی  تنها  آنها  که 
آمریکا  در  کودکان  از  نیمی  تقریباً  که  می دهد  نشان 

آلرژی دارند.

آلرژی فصلِی مربوط به ورم غشاء مخاط بینی معموالً 
بعد از چندین سال قرار گرفتن در معرض ماده حساسیت 
زا در فضای آزاد ایجاد می شود، بنابرابن در بچه های  
این حال ممکن  )با  است.  از 2 سال غیرمعمول  کمتر 
است کودکان قبل از 2 سالگی به عوامل محیطی مثل 

حیوان خانگی و ذرات گرد و غبار آلرژی پیدا کنند(.

و  والدین  بیمار،  یک  عنوان  به  تجربیات  این  تمام 
متخصص اطفال مرا به راهنمایی های شخصی ای مجهز 
کرد که ممکن است تا پیش از این آنها را نشنیده باشید؛ 
خانواده  در  آلرژی  مورد  در  زیادی  تجربهۀ  اگر  حتی 

تان داشته اید

کودک شما باید مصرف داروها را زودتر از آنچه فکر 
می کنید آغاز کند.

اگر کودکتان آلرژی فصلی داشته باشد، باید داروها را 
حداقل دو تا سه هفته قبل از شروع فصل )بسته به نوع 
حساسیتی که دارد( آغاز و دورۀ درمان را تکمیل کند. 
اگر فرزندتان آلرژی هایی دارد که در طول سال اتفاق 
می افتند یا ادامه می یابند با دکترش صحبت کنید که به 
جای اینکه منتظر شود عالئم بیماری خودشان را نشان 

دهند؛ داروها را در تمام طول سال ادامه دهد.

اکثر داروهای آلرژیک در جلوگیری 
از نشانه ها موثرتر هستند تا زمانی که  

آبریزش  که  است  دلیل  این  به  می کند.  عود  آلرژی 
بینی، گرفتگی، خارش، عطسه و آبریزش چشم نتیجه 
و  است  بدن  ایمنی  سیستم  در  وقایع  شدن  ریز  سر  ی 
وقتی آغاز می شود کنترل آن سخت است. اسپری های 
بینی کورتیکواستروئیک که بدون نسخه هم در دسترس 
شمار  به  آلرژی  داروهای  نوع  موثرترین  هستند، 
می روند )برای کودکان 2 سال و باالتر( آنها از کاهش 
پاسخ سیستم ایمنی بدن به آنتی ژنها نظیر گرد و غبار و 

گرده از بروز این وقایع جلوگیری می کنند. 
کاهش  به  حمله  طول  در  می    توانند  ها  هیستامین  آنتی 
قبل از شروع  این دارو هم اگر  اما  عالئم کمک کنند. 
بود.  خواهد  موثرتر  باشد،  خون  جریاِن  در  حمله 
داروهای آلرژیک که ممکن است تجویز شده یا بدون 
نسخه خریداری شوند، اغلب یکبار در روز باید استفاده 
شوند که به این معنی است که آنها باید حدود پنج روز 
برای  دیگر  روز  پنج  و  اولیه  نتیجۀ  به  رسیدن  برای 
کامل شدن دورۀ درمان استفاده شوند. آنتی هیستامین های  
عطسه  جمله  از  آلرژیکی  عالئم  از  بسیاری  خوراکی 
با مسدود کردن هیستامین »مجرم«  و خارش چشم را 
شیمیایی در بدن از بین می برند، اما نمی توانند گرفتگی 

بینی را تسکین دهند.



15 راهکار ساده برای تغذیۀ بهتر برای کودکان  

بهداشت و سالمت

1. برنامه ریزی کنید. کودکان باید هر سه تا چهار ساعت غذا بخورند: سه وعدۀ غذایی، دو میان 
وعده و مقدار زیادی مایعات. اگر برای این ها برنامه ریزی کنید، رژیم غذایی فرزند شما متعادل تر خواهد بود و 
کمتر بدخلقی خواهد کرد زیرا هیچ وقت احساس گرسنگی نخواهد داشت. من یک سردکن در ماشینم گذاشته ام و 
در آن هویج، سبزیجات، ماست و آب نگه می دارم که وقتی با بچه هایم بیرون می رویم مجبور نباشیم از غذاهای 

فوری استفاده کنیم.

2. برای شام برنامه داشته باشید. اگر فکر کردن دربارۀ منوی هفتگی خیلی دلهره آور است، با دو یا سه روز در 
هفته شروع کنید. یک شام خوب لزوماً نباید فانتزی باشد، اما باید متعادل باشد: نان سبوس دار، برنج یا ماکارونی، 
میوه یا سبزیجات و یک منبع پروتئینی مانند: گوشت بدون چربی، پنیر یا لوبیا. من اغلب از قبل سوپ ساده یا 
چیلی مکزیکی را می پزم و در یخچال فریز می کنم، برای شام آن را گرم کرده و نان سبوس دار و یک کاسه سیب 

یا هندوانۀ تکه شده را به بشقاب غذا اضافه می کنم.



برای خواندن ادامۀ مقاله، کیوآر را اسکن کنید

بهداشت و سالمت

15 راهکار ساده برای تغذیۀ بهتر برای کودکان  

3. به یک آشپز سریع السیر تبدیل نشوید. چند سال پیش 
عادت بدی داشتم، دو مدل غذا می پختم، یک غذایی که 
برای  دیگری  غذای  و  دارند  دوست  بچه ها  می دانستم 
خودم و شوهرم. خسته کننده بود. حاال فقط یک نوع غذا 
باید  بنابراین بچه ها  می پزم و آن را سر میز می آورم، 
رفتار  اغلب  کودکان  کنند.  انتخاب  را  می خواهند  آنچه 
همین  این  از  یکی  بنابراین  می کنند،  تقلید  را  والدین 
روزها آنها بیشتر غذاهایی که می پزم را خواهند خورد.
4. زبانتان را گاز بگیرید. کارس سختی ست اما سعی 
نحوۀ  و  می خورند  فرزندانتان  آنچه  مورد  در  کنید 
تغذیه شان نظری ندهید. تا حد ممکن خنثی باشید. به یاد 
با ارائۀ غذاهای متعادل وظیفۀ خود  باشید، شما  داشته 
مسئول  فرزندانتان  داده اید،  انجام  والدین  عنوان  به  را 
خوردن آنها هستند. اگر می خواهید غذایش را بخورد، 
با گفتن: »سبزیجاتت را بخور«. فقط باعث می شوید با 

شما مخالفت کند.
5. غذاهای جدید را کم کم به آنها معرفی کنید. بچه ها به 
طور طبیعی ترس از غذای جدید دارند. من به بچه هایم

می گویم که گاهی باید به طعم جوانه ها عادت کنند قبل 
از اینکه بتوانند طعمش را دوست داشته باشند. ستایش 
باشد.  شگفت انگیز  می تواند  هم  کوچک  قهرمان  یک 
کند  امتحان  را  فرنگی  نخود  نبود  حاضر  حتی  مارتی 
فرنگی  نخود  هم  مایکل جردن  گفتم  او  به  زمانی که  تا 
بعد مارتی  به  آن  از  بماند.  تا بزرگ و قوی  می خورد 

همیشه نخود فرنگی می خورد.

6.  به آن ُسس بزنید. اگر بچه های شما سبزی
 نمی خورند، آن ها را با ُسس امتحان کنید. کتلین اولین 
وعدۀ  سبزیجات خود را وقتی خورد که یک برش نازک 
هویج را با کمی ُسس ساالد به او دادم. بچه های من ُسس 
هومس، سالسا و مخلوط با ماست را نیز دوست دارند.

دهید.  اهمیت  صبحانه  وعدۀ  به   .7
فیبر  روز  طول  در  کافی  اندازۀ  به  خانواده ها  بیشتر 
مصرف نمی کنند و صبحانه راحت ترین وعده برای از 
قلم انداختن است. یا به دنبال غالت و حبوبات با فیبر 
دهید  انجام  را  دادم  انجام  من  که  کاری  یا  بگردید  باال 
خمیر  و  سبوس  دانۀ  پنکیک  چندین  هفته ها  آخر  یعنی 
برای  سبوس  دانۀ  پنکیک  پخت  برای  بپزید.  پراشکی 
5 نفر، دو قاشق غذاخوری یا چهار قاشق چای خوری 
آرد گندم بریزید. بکینگ پودر 2/1 قاشق چای خوری، 
نمک و شکر دو پیمانه. وقتی مواد آمادۀ پخت شد، دو 
پیمانه را بریزید. بذر کتان، دو فنجان آب، روغن کانوال 
3 پیمانه، وانیل 4/1 قاشق چای خوری و دو پیمانه سیب 

خام معموال شیرین.

8. سویا را یواشکی به خوردشان بدهید. اگر بچه های 
شما به شیر آلرژی ندارند، شیر سویا یک منبع فوق العاده 
از فیتوکمیکال سالم است. بچه های من شیر سویا دوست 
ندارند اما وقتی سویا در یک دستور غذایی پنهان می شود 
آنها متوجه نمی شوند. من در بعضی دستورات غذایی 
و  پوره  دوسر،  جو  بلغور  مانند،  است  شیر  حاوی  که 
ُسس ها از شیر کم چرب و غنی از کلیسم استفاده می کنم.



مقاالت علمی و آموزشی

هفت مورد از فواید درست کردن پازل یا جورچین برای بچه ها

چطور کودکانی خوش بین تربیت کنیم؟



برای خواندن مقاله، کیوآر را اسکن کنید

خبر داخلی تیزلند

چهارمین آزمون آنالین ادبیات تیزلند رو که یادت نرفته؟

به گوش باشید. یه برنامه باحال برای عاشقای یادگیری ادبیات و زبان فارسی داریم.  
اگه دانش آموز پایه دهم، یازدهم یا دوازدهم هستی و یا اگه دانش آموز نظام قدیم هستی، برات یه پیشنهاد  هیجان انگیز 

داریم.  
قراره یکی از بهترین اساتید ادبیات، تمام نکته ها و تکنیک های آرایه های ادبی و دستور زبان فارسی رو بهتون بگه

کجا؟ تو خونه خودتون  یعنی شما پشت کامپیوترتون می شینید و کالس به صورت آنالین برگزار می شه 
حتی می تونید هرکسی که دوس دارید دعوت کنید تا موقع برگزاری کالس کنارتون باشه و حتی می تونید سواالتون 

رو از استاد بپرسید.
راستی استاد رو معرفی کنیم تا سورپرایزمون کامل بشه: استاد علیرضا عبدالمحمدی مولف کتاب های ادبیات نشر الگو

این کالس 4 جلسه یک ساعته است و هزینه اش 100 هزار تومنه و البته ظرفیتش محدوده پس زودتر دست به کار 
بشید و ثبت نام کنید.



برای خواندن مقاله، کیوآر را اسکن کنید

خبر داخلی تیزلند

ناگفته های انتخاب مدرسه را از تیزلند بشنوید

و  فرزندشان در مدرسه شروع می شود و پرس وجوها  برای ثبت نام  والدین  با شروع سال تحصیلی جدید، دغدغه های 
جمع آوری اطالعات در خصوص انتخاب مدرسه مناسب از میان مدارس مختلف آغاز می گردد. آیا به این نکته توجه 

کرده اید که در هنگام بررسی برای انتخاب مدرسه مطلوب چه مواردی را باید در نظر بگیرید؟

انتخاب یک مدرسه خوب که از لحاظ آموزشی و تربیتی مناسب فرزاندان باشد دغدغه بسیاری از پدر و مادرها است. 
چرا که مدرسه فضایی است که فرزند ما بیشترین زمان را در آن سپری می کند و بسیاری از خصوصیات شخصیتی او 

در این جمع شکل میگیرد.
از طرفی این روز ها به دلیل متنوع بودن مدارس و تفاوت در عملکرد و شیوه مدیریت آنها، بسیاری از والدین هنگام 

انتخاب مدرسه مناسب برای فرزندان خود دچار سردرگمی می شوند.

      به راستی یک مدرسه خوب چه ویژگی هایی دارد؟

شناختی  به  باتوجه  باید  والدین  که  است  این  مهم  نکته 
توجه  با  و  دارند  خود  فرزند  توانمندی  و  روحیات  از  که 
را  مهم  عوامل  از  لیستی  مدرسه،  از  خواسته هایشان  به 
انتخاب  به  اقدام  با یک هدف مشخص،  و  شناسایی کرده 

مدرسه مناسب کنند.
در همین راستا سرزمین تیزهوش ها در نظر دارد تا وبیناری 
در خصوص معرفی عوامل مهم و موثر در انتخاب مدرسه 
برای  پاسخ  و  پرسش  فضای  یک  و  کنند  مطرح  مناسب 
را  بتوانند سواالتشان  تا  است  نظر گرفته شده  در  والدین 

مطرح کنند.
 


