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چگونه میتوان درسها را به شکل موثر تکرار و مرور کرد؟
تکــرار کــردن گاهــی باعــث درک مفاهیــم میشــود امــا گاهــی ســبب جابهجایــی آنهــا در ذهــن میگــردد .هــر نــوع مطلــب تکــرار و
مــرور خاصــی را میطلبــد .اگــر فــرد بــا نحــوۀ صحیــح تکــرار و مــرور آشــنا باشــد .بــه شــکل مناســب و بــدون اتــاف وقــت بــه ایــن
کار میپــردازد.

تکــرار و مــرور روشــی اســت کــه مــا زمانــی کــه یــک درس را بــه
اتمــام رســاندیم بــرای اطمینــان از ایــن کــه آن را بــه خوبــی یــاد
بگیریــم بــه مــرور آن میپردازیــم .عــاوه بــر ایــن زمانیکــه مــا
در موقعیــت آزمــون قــرار میگیریــم ،بــرای یــادآوری مطالبــی کــه
ماههــا پیــش مطالعــه کردهایــم .بــه تکــرار و مــرور میپردازیــم.
گاهــی ایــن تکــرار و مــرور فهــم مــا را از مطالــب بیشــتر میکنــد
و ســبب میشــود کــه اطالعــات رفتهرفتــه از حافظۀکوتاهمــدت
مــا بــه حافظــۀ بلندمــدت مــا بــرود و گاهــی نیــز عکــس ایــن
عمــل اتفــاق میافتــد و تکــرار و مــرور باعــث بهــم ریختگــی
ذهــن مــا ،ایجــاد اســترس و جــا بــه جایــی مطالــب در ذهنمــان
میشــود.
در ایــن حالــت تنهــا تکــرار طوطــیوار بــرای مــا اتفــاق افتــاده
اســت .شــاید بــرای شــما پیــش آمــده باشــد کــه از شــدت تکــرار
زیــاد یــک مطلــب ،دچــار وســواس و اســترس میشــوید و دیگــر
نمیتوانیــد بــه یادگیــری در رابطــه بــا آن برســید .در ایــن راســتا
مــا بایــد بــه گونـهای بــه تکــرار و مــرور بپردازیــم تــا ایــن کار مــا
را بــه نتیجــۀ مناســبی برســاند .بــر همیــن اســاس روانشناســان
تربیتــی روش تکــرار و مــرور را مــورد بررســی قــرار داده و بــه ایــن
نتیجــه رســیدهاند کــه مطالــب پای ـهای و ســاده را چگونــه بایــد
تکــرار کــرد و در مــورد مطالــب پیچیــده بایــد بــه چــه صــورت

عمــل کــرد .در ادامــه بــه ایــن مطلــب پرداختــه میشــود .زمانــی
کــه مــا قصــد داریــم کــه مطالــب ســاده و پایـهای را حفــظ کنیــم
و بــه خاطــر بســپاریم .بهتــر اســت آن هــا را بخشبخــش کــرده
و حفــظ کنیــم .بــه عنــوان مثــال مــا میتوانیــم مقــدار زیــادی
اطالعــات ماننــد جــدول عالئــم عناصــر شــیمیایی را بــه چنــد
بخــش تقســیم کــرده و ایــن بخشهــا را بــه نوبــت پشــت ســر
هــم حفــظ کنیــم .اگــر مــا بــه ایــن صــورت عمــل نکنیــم و
مطالــب بســیار را بــه ســرعت و بــه یکبــاره حفــظ کنیــم ،ایــن
مطالــب بــه حافظــۀ کوتاهمــدت مــا منتقلــپ میشــود و بــه
زودی فرامــوش میکنیــم .زمانــی کــه آنهــا را بخشبخــش کنیــم
و ایــن بخشهــا را بــه نوبــت بــه حافظــه کوتاهمــدت بفرســتیم
کمکــم و بــا تــاش پیوســته ،وارد حافظــۀ بلندمــدت مــا شــده
و بــا مــرور کوتــاه همــۀ آنچــه را کــه حفــظ کردهایــم بــه یــاد
میآوریــم .در کنــار ایــن کار ،مــا میتوانیــم بــا مطالعــۀ بــا فاصلــه
نیــز اطالعــات را حفــظ کنیــم .بــه عنــوان مثــال اگــر مــا بخواهیــم
 07صفحــه از کتــاب درســی مــان را طــی یــک روز بخوانیــم بهتــر
اســت کــه زمــان بنــدی مشــخصی داشــته باشــیم .بــه ایــن شــکل
کــه مقــداری از ایــن صفحــات را در صبــح بخوانیــم .مقــداری را در
عصــر و مقــداری را در شــب .اگــر مــا ســعی کنیــم کــه در یــک
نوبــت مثــا در صبــح تمــام  07صفحــه را بخوانیــم و حفــظ کنیــم.

بـهزودي خســته میشــویم و ایــن خســتگی باعــث از بیــن رفتــن
انگيــزۀ مــا ميشــود.
و عــاوه بــر ایــن ،خســتگی فراموشــی را بــا خــود بــه همــراه
مــیآورد . .اگــر مــا چندیــن نوبــت را بــرای مطالعــه در نظــر
بگیریــم ،آنچــه را کــه در نوبــت قبــل فرامــوش کردهایــم در نوبــت
بعــدی بــا مــرور ســطحی بــه ســرعت بــه یــاد میآوریــم .چنانچــه
پیــش از ایــن اشــاره شــد ،روش تکــرار و مــرور بــرای مطالــب
پیچیــده نیــز بــه کار مـیرود .در ادامــه بــه ایــن مبحــث پرداختــه
میشــود.
بــرای تکــرار و مــرور مطالــب پیچیــده الزم اســت کــه مــا توجــه
خــود را بــر اندیشــههای اصلــی ،قســمتهای عمــده و نــکات
مهــم متمرکــز کنیــم و ســعی کنیــم آنهــا را بخاطــر بســپاریم.
بــه عنــوان مثــال اگــر مــا تصمیــم داشــتیم کــه مبحثــی از کتــاب
زیســتمان را مطالعــه کنیــم و از طریــق تکــرار و مــرور آنهــا
را بــه یــاد بســپاریم .مــی توانیــم بــا توجــه بــه فهرســت کتــاب
یــا تیترهایــی کــه در هــر فصــل آمــده ،جمــات برجســته در
صفحــات و ...را شناســایی کنیــم .زیــر آنهــا خــط بکشــیم و آنهــا
را داخــل یــک دفترچــه یادداشــت بنویســیم یــا درکنارههــاي
خالــی از متــن صفحــات کتــاب بنویســیم و بــرای تکــرار و مــرور
تنهــا بــه مطالعــۀ آنهــا بپردازیــم .ایــن روش ســرعت و فهــم را
در یادگیــری افزایــش مــی دهــد امــا در ایــن رابطــه ،مــا بایــد
بتوانیــم مطالــب مهــم را از غیــر مهــم تشــخیص بدهیــم کــه ایــن
تشــخیص بــا امتحــان کــردن ایــن روش در چنــد درس کمکــم
بــه دســت میآیــد.

نویسنده :اعظم پیکانی

برای خواندن مقاله  QRرا اسکن کنید

با کدام روش مطالعه میتوانیم متنهای علمی را به خوبی یاد بگیرم؟
گاهــی توانایــی و تــاش مــا بســیار اســت امــا بــه خاطــر اســتفاده از روشهــای غلــط مطالعــه ،نمیتوانیــم بــه نتیجــۀ مطلــوب برســیم.
هــر نــوع مطلبــی ،روش مطالعــۀ مخصوصــی را میطلبــد .آگاهــی از ایــن روشهــا مــا را بــه یادگیــری عمیــق نزدیــک میکنــد.

در محیــط پیرامــون مــا ،برخــی در فعالیتهــای یادگیــری
خودبهخوبــی عمــل میکننــد و موفــق هســتند امــا برخــی بــه
موفقیــت محــدودی دســت مییابنــد و برخــی هــم شکســت
میخورنــد .گاهــی مــا مشــاهده میکنیــم کــه دانشآموزانــی
هســتند کــه از لحــاظ تواناییهــای ذاتــی در ســطح مناســبی
بــوده و بســیار هــم تــاش میکننــد امــا متاســفانه بــه نتیجــۀ
خوبــی نمیرســند .حــال ایــن ســوال پیــش میآیــد کــه چــرا
ایــن دســته بــا وجــود توانایــی و تــاش شکســت میخورنــد.
گاهــی میتــوان گفــت کــه شــاید در موقعیــت روانــی مناســبی
نبودهانــد و اضطــراب و اســترس زمینهســاز شکســت آنهــا بــوده
اســت امــا گاهــی نیــز دانشآمــوزان بــدون اســترس بــوده امــا
معلومــات مفیــدی بــرای پاســخ دادن نداشــتهاند.
چــه چیــز باعــث میشــود کــه مــا بــه عنــوان دانشآمــوز بــا
وجــود داشــتن آرامــش ،توانایــی مناســب و تــاش مضاعــف ،بــه
نتیجــهی دلخواهمــان نرســیم؟ در پاســخ بــه ایــن ســوال اکثــر
محققــان و فعــاالن آمــوزش و پــرورش معتقدنــد کــه دانشآمــوزان
ماننــد یــک مهنــدس هســتند .دانشآمــوزی کــه تفکــر مهندســی
خوبــی داشــته باشــد و بــه صــورت راهبــردی فکــر کنــد ،قطعــا
مســیر موفقیــت را یافتــه و بــه پیــروزی میرســد .در رابطــه بــا
تفکــر راهبــردی در دانشآمــوزان میتــوان گفــت ،دانشآمــوزی

میتوانــد بــه خوبــی عمــل کنــد کــه در مــورد نحــوۀ مطالعــه
کــردن اطــاع داشــته باشــد .دانشآموزانــی کــه در رابطــه بــا
روشهــای مطالعــه اطالعــات مناســبی دارنــد ،بــه خوبــی میدانند
کــه بایــد چگونــه مطالعــه کننــد تــا بــه موفقیــت برســند .گاهــی
دانشآمــوز در مقاطــع بــاالی تحصیلــی کمکــم چگونــه خوانــدن
و چگونــه فهمیــدن را یــاد میگیــرد و خــودش راه خــود را
پیــدا میکنــد امــا ممکــن اســت در طــی ایــن یادگیــری زمــان
زیــادی را از دســت بدهــد و آزرده شــود .بــر ایــن اســاس محققــان
روانشناســی و علــوم تربیتــی روشهایــی را بــرای مطالعــه کــردن
درنظــر گرفتهانــد تــا دانشآمــوزان بــدون صــرف وقــت چگونــه
خوانــدن را یــاد بگیرنــد .در ادامــه بــه ایــن روشهــا از دیــدگاه
آنهــا پرداختــه میشــود.
بــرای مطالعــۀ هــر مطلبــی قطعــا یــک روش مطالعــه کارســازتر
و بهتــر اســت .بــرای مطالعــۀ متنهــای علمــی کــه مــا تصمیــم
داریــم اطالعــات علمــی و جدیــدی را یــاد بگیریــم.
روش پــس ختــام و مــردر مناســب اســت .روش پــس ختــام
یکــی از روشهــای پذیرفتــه و مقبــول اســت و همــواره معلمــان و
موسســات آموزشــی بــر ایــن روش تاکیــد دارنــد . .گاهــی برخــی
از ایــن افــراد روش پــس ختــام و پــس خبــا را بــه جــای یکدیگــر
بــه کار میبرنــد.

ایــن کار صحیــح نیســت .ایــن دو روش شــبیه یکدیگــر هســتند امــا روش پــس ختــام کاملتــر اســت،
زیــرا در ایــن روش بــه مرحلــۀ فکــر کــردن نیــز پرداختــه شــده و فکــر کــردن پایــۀ یادگیــری عمیــق
اســت .در عبــارات زیــر روش پــس ختــام بررســی میشــود.
روش پــس ختــام معــادل(  ) R4QPاســت .ســر واژۀ  R4QPاز حــروف اول شــش مرحلــۀ ایــن روش
گرفتــه شــده اســت P .همــان  weiverPبــه معنــای پیشخوانــی اســت.
 Qبرگرفتــه از  noitseuQیعنــی ســوال کــردن اســت و  R4همــان  gnidaeRبــه معنــای خوانــدن،
 tcelfeRبــه معنــای تفکــر eticeR ،بــه معنــای از حفــظ گفتــن و  weiveRبــه معنــای مــرور
کــردن اســت .در ادامــه بــه شــرح هرکــدام از ایــن مــوارد پرداختــه میشــود.
بــا توجــه بــه مراحــل پــس ختــام اگــر مــا بخواهیــم کــه ایــن روش را اجــرا کنیــم .در ابتــدا بایــد نگاهــی
ســطحی و گــذرا بــه تیترهــا ،فصلهــا و توضیحــات مقدماتــی کــه اول کتابمــان آمــده بیندازیــم و بــرای
هــر فصــل و قســمت ســوالهایی را طــرح کنیــم .بــرای ایــن کــه مــا بــه راحتــی بتوانیــم ســوال طــرح
کنیــم ،میتوانیــم تیترهــا را تبدیــل بــه ســوال کنیــم .بهتــر اســت کــه مــا بــا کلماتــی مثــل :چگونــه،
چهکســی ،چــرا و چــه چیــزی ســوال بســازیم .پــس از اینکــه مــا ســواالت خــود را طــرح کردیــم .حــاال
بایــد بــه دنبــال پاســخ دادن بــه آنهــا باشــیم .در ایــن رابطــه مــا بایــد بــه خوانــدن متــن بپردازیــم و آن
را بــا دقــت وبــه طــور کامــل بخوانیــم و بــه ترتیــب بــه ســواالت خــود پاســخ بدهیــم .بــرای یادگیــری
صحیــح و در ذهــن مانــدن مطالــب ،تنهــا پاســخ دادن بــه ســواالت کافــی نیســت ،بهتــر اســت کــه مــا
بــه دنبــال تفکــر برویــم .زمانــی کــه مــا در مــورد مطالبــی کــه میخوانیــم فکــر کنیــم ،میتوانیــم بــه
فهمیــدن هــم برســیم .وقتــی کــه مــا یــک مطلــب را بــه خوبــی میفهمیــم کــه بتوانیــم آن مطلــب
را بــا مطالــب قبلــی کــه خواندهایــم ربــط بدهیــم و مســائل مربــوط بــه آن را حــل کنیــم .پــس از ایــن
کــه مــا یــک مطلــب را بــه خوبــی فهمیدیــم بــرای اطمینــان بیشــتر بایــد ســعی کنیــم کــه آن را از
حفــظ بــرای خودمــان بگوییــم و ســوالهایی را کــه در آوردهایــم از خودمــان بپرســیم تــا بفهمیــم کــه
کــدام بحــث را خــوب یــاد نگرفتهایــم و الزم اســت کــه دوبــاره بخوانیــم .پــس از گذرانــدن ایــن مرحلــه
و اطمینــان از یادگیــری تــا ایــن قســمت ،مــا بــه مــرور کــردن میرســیم.
در مــرور کــردن بهتــر اســت کــه مــا دوبــاره یــک دور از ابتــدا ســواالت را از خودمــان بپرســیم و
قســمتهایی کــه نتوانســتیم پاســخ دهیــم ،دوبــاره بخوانیــم .ایــن شــیوه را تــا پایــان کتــاب در پــی
میگیریــم و بــه تدریــج کل کتــاب را مــرور میکنیــم.
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با چه روشهایی میتوانیم مطالب ساده را به شکل مفهومی یاد بگیریم؟
مطالــب ســاده بــه آســانی یادگرفتــه میشــوند امــا گاهــی بــه ســختی بــه خاطــر میآینــد یــا اصــا نمیتوانیــم آنهــا را بــه یــاد
بیاوریــم .دلیــل ایــن امــر ایجــاد یادگیــری ســطحی اســت .مــا بــا بهرهگیــری از روشهایــی میتوانیــم ایــن مطالــب را بــه شــکل
مفهومــی یادگرفتــه و یــادآوری کنیــم.

یادگیــری مطالــب ســاده نیــز هماننــد یادگیــری مطالــب پیچیــده بــه زمــان و تــاش نیــاز دارد .گاهــی مــا تصــور میکنیــم کــه
بــا روخوانــی کــم و یــک مــرور ســاده میتوانیــم مطالــب ســاده را بــه خوبــی یــاد بگیریــم ،امــا زمانــی کــه در موقعیــت پرســش و
آزمــون قــرار گرفتیــم ،نمــی توانیــم بــه ســواالت یــک متــن ســاده پاســخ بدهیــم .در آنجاســت کــه بــه توانایــی ذهنــی خودمــان شــک
ميکنيــم و از خــود ميپرســيم کــه چطــور مطلــب ســاده و آســانی را بــه خاطــر نیــاوردم .مطالــب حفظــی و ســاده ،از آنجایــی کــه
چنــدان بــه صــورت مفهومــی درک نمــی شــوند ،بــه زودی یادگرفتــه میشــوند و بــه زودی هــم فرامــوش میشــوند .از آن جایــی کــه
ایــن مطالــب گاهــی پایــۀ یادگیــری مطالــب پیچیدهتــر هســتند ،مــا بایــد بــرای یادگیــری آنهــا روشهایــی را بــه کار ببندیــم .در ایــن
راســتا پژوهشــگران یادگیــری و روانشناســان روشهایــی را بــرای یادگیــری مطالــب ســاده در نظــر گرفتهانــد .در ادامــه بــه آنهــا
پرداختــه میشــود.

یکــی از روشهــاي متــداول بــرای یادگیــری مطالــب ســاده و پایـهای ،تصویرســازی ذهنــی اســت .از آن جایــی کــه ذهــن
انســان بــه گونــهای خلــق شــده کــه گنجایــش حافظــۀ تصویــری او از گنجایــش حافظــۀ کالمــی بیشــتر اســت .مــا
میتوانیــم اطالعــات کالمــی کــه در مدرســه یــا دانشــگاه بــه مــا آمــوزش داده میشــود را از طریــق تصویرســازی ذهنــی
یــاد بگیریــم.
در ایــن روش مــا بــه جــای ایــن کــه مطلبــی را چنــد بــار بخوانیــم ،میتوانیــم آن را در ذهــن خودمــان مجســم کنیــم
یــا حتــی در صــورت امــکان طــرح آن را هــم بکشــیم ودر جلســۀ امتحــان بــا کمــی فکــر کــردن آن را بــه یــاد بیاوریــم.
در کنــار روش تصویرســازی میتــوان از روش مکانهــا نیــز نــام بــرد .روش مکانهــا قدیمیتریــن روش بــرای یادگیــری
و بــه خاطــر ســپردن مطالــب ســاده اســت .در ایــن روش فــرد بــا بــه خاطــر آوردن مــکان ،مطالبــی را کــه در آنجــا مطالعــه
کــرده را بــه یــاد مـیآورد و بــه گونـهای مــکان بــرای او تداعیکننــده اســت .شــاید بــرای شــما پیــش آمــده باشــد کــه در
یــک جمــع دوســتانه ،شــخصی اســم یــک پــارک را بیــاورد و ممکــن اســت شــما بــا آوردن اســم ایــن پــارک بــه گذشــته
برویــد و فــورا خاطــرهای کــه در آن پــارک داشــتید را بخاطــر بیاوریــد وتمــام جزئیــات آن خاطــره در ذهــن شــما زنــده
شــود .کــه فرمــول یونهــا را حفــظ کنیــم ،میتوانیــم فرمــول یونهــای کلــرات و کلریــت را در آشــپزخانه ،فرمــول
یونهــای کربنــات و کرومــات را در اتــاق خودمــان ،فرمــول یونهــای ســولفیت و فســفات را در ســالن پذیرایــی حفــظ
کنیــم و ســپس روی برگــه بنویســیم کــه فرمــول یونهــای کلــرات و کلریــت آشــپزخانه ،فرمــول یونهــای کربنــات و
کرومــات ،اتــاق خودمــان ،فرمــول یونهــای ســولفیت و فســفات ،ســالن پذیرایــی و....
را حفــظ کردیــم .در جلســۀ امتحــان
زمانــی کــه مــا بــه ایــن شــکل فرمولهــا
و کلریــت ســریع بــه یــاد
بــا دیــدن یونهــای کلــرات
مقــداری فکــر کــردن بــه
آشــپزخانه میافتیــم و بــا
کــه آنجــا حفــظ
آشــپزخانه ،فرمولهایــی
بســیار بــه یــاد
کردهایــم را بــه احتمــال
میآوریم.
روش کلمــۀ کلیــد
در کنــار ایــن روش،
مطالــب ســاده و
نیــز بــرای یادگیــری
میشــو د .
پایــهای مطــرح
در ادامــه بــه ایــن روش
بــه عنــوان مثــال بیــل
کلمــۀ ( )llibرا بــا بیــل
کــه معنــی قبــض در
قبــض آب در بیــل کشــاورزی
پــس از ایــن تجســم هــر زمــان کلمــۀ
کــه در بیــل کشــاورزی یــا در کنــار آن

پرداخته میشود.
کشــاورزی ،حــال مــا میخواهیــم
کشــاورزی بــه گون ـهای بــه یــاد بیاوریــم
ذهنمــان بیایــد .در ایــن رابطــه مــا میتوانیــم بگوییــم کــه
یــا در کنــار آن قــرار دارد و ایــن را در ذهــن خــود مجســم کنیــم.
( )llibبــه چشــم مــا خــورد ،بالفاصلــه بــه یــاد قبضــی میافتیــم
قــرار دارد و میگوییــم معنــای ایــن کلمــه قبــض میشــود.
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راهنمای یادگیری دروسی که دوستشان نداریم
ـوال در درسهایــی کــه دوستشــان ندارنــد هــم نمــرات خوبــی نمیگیرنــد .در ایــن مطلــب بــه ارائــه راهــکار در مــورد
دانشآمــوزان معمـ ً
ایــن موضــوع پرداختهایــم.

شــاید شــنیده باشــید کــه گفتهانــد ،آدمهــای موفــق ،آنهایــی
هســتند کــه کارهــای سختشــان را ابتــدا بــه ســاکن انجــام
میدهنــد .بهویــژه کارهــای ســختی کــه عالقـهای هــم بــه آنهــا
نداشــته باشــند .شــاید بــه همیــن دلیــل اســت کــه آدمهــای
موفــق دور و بــر مــا کــم هســتند چراکــه کمتــر از ۲درصــد افــراد
حاضرنــد شــرط فــوق را در فعالیتهایشــان لحــاظ کننــد و در
بــدو امــر و یــا اول روز کاری را انجــام دهنــد کــه بــه آن عالقــه
ندارنــد و بــه قــول آن بــزرگ« :قورباغهشــان را قــورت دهنــد».

بــا ایــن اطالعــات ،همگــی درمییابیــم رتبــهی  ۲۹کشــور در
رشــتهی تجربــی از شــهر زابــل نمیتوانــد قــدرت یادگیــری
محــدود یــا ناقصــی داشــته باشــد ،بلکــه در بعضــی دروس توانســته
توانایــی بســیار جالبــی از خــود نشــان دهــد ،حتــی در یادگیــری
یــک زبــان غیــر از زبــان مــادری مثــل عربــی .پــس نمیتــوان
پذیرفــت کــه او نتوانســته زبــان انگلیســی را بهخوبــی یــاد بگیــرد،
بلکــه مشــکل در جایــی دیگــر اســت کــه موضــوع اصلــی بحــث
مــا خواهــد بــود.

چنیــن شــرایطی نهتنهــا در زندگــی روزمــرۀ مــا جریــان دارد،
بلکــه در کنکــور پیــش روی شــما نیــز بهوضــوح بــه چشــم
میخــورد .دانشآمــوزان مختلــف (برحســب شــرایط آموزشــی
خــود) بــه برخــی درسهــا عالقــهی ویــژه دارنــد و بــه برخــی
دروس وابســتگی خاصــی ندارنــد.
در درسهــای مــورد عالقــه ،نمــرات و امتیــازات خوبــی کســب
میکننــد و در درسهایــی کــه از خواندنشــان لــذت نمیبرنــد،
نمــرات و امتیــازات خوبــی ندارنــد .در اغلــب مــوارد هــم بــدون
توجــه بــه ســابقهی کار خــود در ایــن درسهــا ،یکطرفــه بــه
قاضــی رفتــه و و بــه ایــن نتیجــه میرســند کــه «مــن ایــن درس
را یــاد نمیگیــرم ،پایــهام ضعیــف اســت و…» در حالــی کــه بــا
کمــی تأمــل درمییابیــم بهراســتی اینگونــه نیســت و عوامــل
مختلــف و متفاوتــی در یادگیــری و یــا عــدم یادگیــری یــک درس
دخیــل اســت کــه در اینجــا بــه آنهــا خواهیــم پرداخــت.
بــرای مثــال در کنکــور امســال در گــروه علــوم تجربــی ،اگــر بــه
درصدهــای (تعــدادی از) صــد نفــر اول منطقـهی  ۱تــا  ۳ســازمان
ســنجش نگاهــی بیندازیــم ،خواهیــم دیــد مثــل هــر ســال،
میانگیــن درصــد درس زبــان انگلیســی در منطقــهی  ۱بهتــر از
منطقــهی  ۲و منطقــهی  ۲بهتــر از منطقــهی  ۳اســت.در کل
شــرکتکنندگان هــم مثــل هــر ســال تقریبـاً ایــن تفــاوت وجــود
دارد .اســتناد بــه میانگیــن صــد نفــر اول ،بــه ایــن دلیــل اســت
کــه مطمئــن باشــیم دانشآمــوزی کــه در منطق ـهی  ۳ســازمان
ســنجش کشــور توانســته در رشــتهی تجربــی ،رتبـهی  ۳منطقــه
و رتبــهی  ۲۹کشــور را کســب کنــد ،حتمــاً قــدرت یادگیــری
خوبــی داشتهاســت .بهطــوری کــه در درسهایــی مثــل زیســت،
۷۹درصــد و عربــی ۱۹درصــد را کســب نمــوده اســت .در حالــی
کــه در درس زبــان انگلیســی کــه اینجــا مدنظــر ماســت ،امتیــاز
او ۱۵درصــد بــوده اســت.

گفتیــم میانگیــن زبــان انگلیســی در منطقهی  ۱ســازمان ســنجش
کشــور (شــامل شــهرهای تهــران ،مشــهد ،اصفهــان ،تبریــز،
شــیراز) بســیار باالتــر و بهتــر از منطقــهی ( ۲شــامل شــهرهای
کوچکتــر) و منطق ـهی ( ۳شــامل اســتانهای محــروم ،روســتاها
و شــهرهای بســیار کوچــک) میباشــد .دلیــل ایــن امــر را میتــوان
بهراحتــی حــدس زد .مســلماً دانشآمــوزان در شــهرهای بــزرگ،
امــکان بســیار زیــادی بــرای شــرکت در کالسهــای زبــان عالوهبــر
کالسهــای مدرســه را دارا میباشــند و از همــه مهمتــر ،جــو
حاکــم بــر ایــن شــهرها ،ســبب میشــود اغلــب دانشآمــوزان
بــا هــر تــوان علمــی ،در ایــن کالسهــا شــرکت کننــد و ســالها،
ســاعتهای متوالــی و قابــل توجهــی را صــرف یادگیــری زبــان
کننــد.
درنهایــت ایــن موضــوع باعــث اختــاف فاحــش درصــد زبــان،
بیــن ایــن ســه منطقــه در کنکــور میگــردد و برخــی از مــا
بــدون توجــه بــه ایــن پیشزمینــه ،فکــر میکنیــم در منطق ـهی
 ،۳تــوان یادگیــری زبــان ،پایینتــر از دیگــر شهرهاســت .مســلماً
دانشآمــوز زابلــی نیــز بــه همیــن دلیــل در ایــن درس توانایــی
کمتــری از خــود نشــان داده اســت.

نویسنده :جالل سلیمی
برای خواندن مقاله  QRرا اسکن کنید

 7کاری که افراد موفق قبل از  8صبح انجام میدهند
هــدف اینفوگرافیــک بــه چالــش کشــیدن و تغییــر نگــرش شــما نســبت بــه زندگــی اســت ،اینکــه ســخت نگیریــد و بــه
اصــل زندگــی بازگردیــد.

در زندگــی پرمشــغلۀ امــروز ،تــاش بــرای رســیدن بــه رویایمــان کار دشــواری اســت .بــا وجــود شــغل تماموقــت و
داشــتن فرزنــد ،ایــن کار حتــی غیرممکــن بــه نظــر میرســد.
پــس شــما چــه میکنیــد و چگونــه زندگیتــان را پیــش میبریــد؟ اگــر هــر روز بــه طــور هدفمنــد زمانــی را بــه
پیشــرفت و بهســازی اختصــاص ندهیــد ،بیشــک زمــان زیــادی را در ایــن زندگــی پرهیایــو از دســت خواهیــد داد.
پیــش از اینکــه بــه خــود بیاییــد ،پیــر و پژمــرده ،مبهــوتِ ایــن خواهیــد بــود کــه عمرتــان چقــدر ســریع گذشــت! بــرای
ایــن کــه ایــن بــا ســرتان نیایــد ،شــما هــم  7کاری کــه افــراد موفــق قبــل از  8صبــح انجــام میدهنــد ،را انجــام دهیــد.
هارولــد هیــل ( )lliH dloraHمیگویــد« :انســان انبوهــی از فرداهــا را ذخیــره میکنــد و در پایــان تنهــا چیــزی کــه
برایــش میمانــد دیروزهایــی اســت کــه از دســت رفتهانــد».
زندگی چیزی بیش از گذران عمر است.

آیا کالسهای درس آنالین نوید انقالبی در آموزش را میدهد؟
کالسهای درس آنالین و رایگان از چند سال پیش بوجود آمد و نوید تحولی عظیم در چشمانداز آموزش را میدهد.
آیا این نوع کالسها انتظارات را برآورده کرده است؟ موفقیتها و کاستیهای این دروس آنالین چیست؟

همیــن کــه هــر کــس میتوانــد درس را شــروع کنــد و بــا تجربــه
بفهمــد کــه میخواهــد کالس را بــه پایــان برســاند یــا نــه ،نشــان
میدهــد کــه تحقیــق و جســتجو در دنیــای آمــوزش در جریــان
اســت .کار مــا در واقــع تــازه شــروع شــده اســت.
زمانــی کــه کالسهــای درس آنالیــن بــه صحنــه آمــد امیــد
فراوانــی وجــود داشــت کــه بــا گشــایش درهــای اطالعــات بــه
روی مــردم ،تحولــی در کار آمــوزش بــه وجــود آیــد .در ایــن
گــزارش ایــن موضــوع را بررســی میکنیــم کــه آیــا تبلیغاتــی
کــه دربــاره ایــن کالسهــا مــی شــد ،بــه واقعیــت پیوســته اســت؟
چین ،دسترسی آنالین به دروس دانشگاههای معتبر دنیا

آمــوزش در چیــن همیشــه بصــورت ســنتی انجــام میشــود ،امــا
مدتــی اســت کــه چینیهــا بــه کالسهــای درس آنالیــن روی
آوردهانــد.
نــت ایــز اوپــن کــورس( )esruoc nepo esaetenســامانه
آنالینــی اســت کــه در ســال  0102روی اینترنــت راه انــدازی شــد
و تنهــا در ســال گذشــته  05میلیــون نفــر بازدیــد کننــده داشــته
اســت.
در ایــن ســایت بیــش از  02هــزار ســخنرانی از کنفرانسهــای
ســازمان تــد گرفتــه تــا کالسهایــی از بهتریــن دانشــگاهای
جهــان وجــود دارد .بــا کمــک اپلیکیشـنهای تلفــن همــراه “نــت
ایــز اوپــن کــورس“ ،بازدیــد کننــدگان مــی تواننــد حتــی هنــگام
راه رفتــن یــا حیــن ورزش بــه ایــن کالسهــا دسترســی داشــته
باشــند.
مقــر آموزشــگاه آزاد «نــت ایــز» در شــهر هانگــژو در نزدیکــی
شــانگهای قــرار دارد .ایــن ســایت پنــج ســال پیــش بــا همــکاری
دانشــگاههای معتبــری ماننــد اکســفورد ،ییــل و کمبریج،شــروع
بــه کار کــرد .عــاوه بــر دانشــگاهها ســایت «کورســرا» کــه ســایت
دروس آنالیــن دانشــگاههای مختلــف آمریکاســت ،بــا ســامانه
اینترنیــت ایــن آموزشــگاه آزاد همــکاری میکنــد .بیشــتر کاربــران
چینــی ایــن ســایت میگوینــد کــه موضوعــات مــورد عالقهشــان
فرهنــگ غربــی اســت.
مدیــر ایــن ســامانه میگویــد« :بــه طــور متوســط کاربــران بیــن
 81تــا  53ســال ســن دارنــد.
بیشترشــان یــا دانشــجو هســتند یــا کســانی کــه تــازه
فارغالتحصیــل شــدهاند .ایــن افــراد معمــوال بــا ســه هــدف در
ایــن درسهــای آنالیــن ثبــت نــام میکننــد :بــا دانــش روز

ســروکار داشــته باشــند؛ میخواهنــد مهارتهــای جدیــدی
بیاموزنــد کــه در کارشــان نیــاز دارنــد؛ یــا اینکــه میخواهنــد در
اوقــات فراغتشــان چیــزی یــاد بگیرنــد».
بیشــتر ویدئوهــای دروســی کــه ایــن ســایت ارائــه میشــود،
زیرنویــس بــه زبــان چینــی دارنــد .گروهــی از افــراد بطــور
داوطلبانــه دروس ســایت را ترجمــه میکننــد .در ایــن سیســتم
دانشــجو میتوانــد برخــی ترجمههــا را کــه در اختیــار کاربــران
دیگــر نیــز هســت ،تصحیــح کنــد.
طــی چنــد ســال درسهــای آزاد ایــن شــبکه دانشــجویانی را دور
هــم گــرد آورده کــه برایشــان زبــان یــا کنترلهــای دولتــی دیگــر
مانعــی بــرای دسترســی بــه دانــش نیســت.
بریتانیا ،آینده دورس آنالین چیست؟
یکــی از انتقادهــای عمــده نســبت بــه کالسهــای درس آنالیــن
ایــن اســت کــه تعــداد زیــادی از دانشــجویان ایــن دروس ،کالســها
را بــه پایــان نمیرســانند .عامــل موفقیــت برخــی کالسهــای
آنالیــن چیســت؟ آیــا ایــن کالس میتواننــد انتظــارات اولیــه را
بــرآورده کننــد؟
ســوتالنا کامنســکین مــادری تنهاســت کــه پنــج ســال پیــش بــه
بریتانیــا آمــد .او در خانــه ســالمندان در نزدیکــی محــل ســکونتش
ســاعت هــای طوالنــی بــه کار مشــغول اســت .امــا میتوانــد در
بیــن کار ســاعاتی را هــم بــه بهبــود زبــان انگلیسـیاش اختصــاص
دهــد.
ســوتالنا در کالس درس آنالیــن شــورای فرهنگــی بریتانیــا ثبتنــام
کــرده اســت کــه دانشــجو را بــرای امتحــان آیلتــس ()STLEI
آمــاده میکنــد .ایــن آزمــون راه را بــرای رفتــن بــه موسســات
آمــوزش عالــی در بریتانیــا بــاز میکنــد .ســوتالنا یکــی از 53
میلیــون نفــری اســت کــه ســال پیــش در سراســر جهــان در ایــن
کالسهــای هــای آنالیــن ثبــت نــام کردهانــد.
طبــق برخــی تخمینهــا ،بیــش از  ٠٩درصــد کســانی کــه بطــور
رایــگان در ایــن کالسهــای آنالیــن ثبتنــام میکننــد ،کالسهــا
را بــه پایــان نمیرســانند .برخــی از آنهــا مقــدار کار الزم بــرای
کالس را بیــش از حــد انتظارشــان مییابنــد و برخــی هــم پــس
از دیــدن اولیــن ویدئــوی درس متوجــه میشــوند کــه انتظــارات
دیگــری از کالس داشــتهاند.
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آموزش مهارتهای زندگی به کودکان
آمــوزش مهارتهــای زندگــی بــه کــودکان داشــتن یــک زندگــی ســالم و هدفمنــد خواســته هــر فــردی در جامعــه اســت ،از
ایــن رو آمــوزش مهارتهــای زندگــی از کودکــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .در ایــن مقالــه خالص ـهای از مهارتهــای
زندگــی کــه بایــد بــه کــودکان آمــوزش داده شــود مطــرح شــده اســت.

دانــش آمــوزان جوانتــر بیشــتر مســتعد یادگیــری هســتند و معلمــان از کار دشــوار آمــوزش کــه بــا آن روبــرو هســتند،
آگاه هســتند .در حالیکــه بســیار از دانــش آمــوزان نســبت بــه همسنوسالهایشــان اطالعــات تحصیلــی زیــادی دارنــد،
دانــش محــدودی نســبت بــه جهــان خــارج از خانــه خــود دارنــد .آنهــا معمــوال بــا خانــواده ارتباطــات نزدیــک و خوبــی
دارنــد و در مراکــز خریــد و تفریــح بــا افــرادی کــه دوســت دارنــد ،وقــت میگذراننــد.
موقعیتهای اجتماعی
تجربــه آنهــا ،حتــی بــرای کســانی کــه تجربــه اینترنــت گســترده و رســانهای دارنــد ،همچنــان محــدود اســت .برخــورد
بــا بســیاری از موقعیتهــای مختلــف اجتماعــی چیــزی اســت کــه آنهــا بایــد یــاد بگیرنــد و بــه سیســتم مدرســه وارد
میشــوند تــا آنهــا را آمــوزش دهنــد.
رفتار دانشآموزان مدرن
بــا نگاهــی نزدیــک بــه هــر نمایــش تلویزیونــی درمیابیــم کــه بــه نــدرت صحنههــای ویدئویــی از کــودکان بــا رفتارهــای
مناســب تولیــد میشــود ،و والدیــن اندکــی در واقــع در مــورد ایــن موضــوع فکــر میکننــد .آنهــا زندگــی پرمشــغله دارنــد
و فرزندانشــان بهنــدرت تمایــل بــه اشــاره بــه ایــن موضــوع دارنــد کــه آنچــه کــه در تلویزیــون میبیننــد در مواجهــه بــا
رفتــار پــدر و مادرشــان در برابــر تدریــس والدینشــان تاثیــر میگــذارد.
رفتارهای اجتماعی
خــوردن شــام رســمی ،معرفــی دوســتان و یــا حتــی درک اینکــه چگونــه بــا دیگــران ارتبــاط برقــرار کنیــد ،از طریــق
ســرگرمیهای روزمــره آمــوزش داده نمیشــود .پــدر و مــادر بهترینهــا را انجــام میدهنــد ،امــا آنهــا نیــاز بــه اطالعــات
اساســی وحمایــت مــدارس بــرای کمــک بــه آنهــا را بــرای تبدیــل شــدن فرزنــدان خــود بــه بزرگســاالن مــودب در آینــده
دارنــد .اوضــاع بــرای دانشآمــوزان مــدرن مهمتــر از همیشــه اســت و دنیــای شــلوغ از آنهــا میخــواد تــا در اســرع وقــت
یــاد بگیرنــد.
تعامالت اجتماعی
دانشآمــوزان بایــد یــاد بگیرنــد چگونــه بــا دیگــران در یــک ســطح اجتماعــی ارتبــاط برقــرار کننــد .معلمــان بایــد بــه
صــورت رســمی بــه کار گرفتــه شــوند و بــا دانشآمــوزان برخــورد محترمانــهای صــورت گیــرد .یادگیــری عملکــرد در
جامعــه ،در خانــه آغــاز میشــود ،امــا تقویــت آن از طریــق مــدارس اســت کــه بــه کــودکان در هنــر متمــدن شــدن کمــک
میکنــد.
آموزش رفتار مناسب
بســیاری از دانشآمــوزان بایــد قبــل از اینکــه بتواننــد فارغالتحصیــل شــوند ،کار کننــد ،و رفتــار مناســب در جامعــه
یکــی از جنبههــای مهــم آمــوزش آنهــا اســت .در حالــی کــه بســیاری از مــدارس آن را بــه عنــوان یــک موضــوع جداگانــه
فهرســت نمیکننــد ،تعامــل آنهــا بــا دانشآمــوزان و مربیــان دیگــر توســط سیســتم پیگیــری میشــود .کســانی کــه از
لحــاظ یادگیــری رفتــار اجتماعــی مناســب ،پیشــرفت میکننــد ،در طــول زندگــی بــا داشــتن دوســتان خــوب ،بــه دلیــل
احتــرام بــه دیگــران ،پــاداش میگیرنــد.
آموزش MAETS

شــیوههای ایــن نــوع آمــوزش بســیار رفتارگــرا اســت زیــرا دانشآمــوزان مجبورنــد درگیــر مســئله باشــند و بــه صــورت
تیمــی و گروهــی یــک پــروژه علمــی را پیــش ببرنــد .در ایــن نــوع آمــوزش ،نــوع رفتــار بــا هــم گروهــی ،ســرگروه و دبیــر
راهنمــا را بــه خوبــی یــاد میگیرنــد و تفکــر بحرانــی و حــل مســئله را نیــز میآموزنــد .شــیوههای آمــوزش  MAETSدر
ایــران در شــرکت آموزشــی اندیش ـهآفرینان شــریف تدریــس میشــود.
ابداع این شرکت آموزشی،پژوهشی ،به کارگیری این روش و تلفیق آن با آموزش آزمایشگاهی است.

معرفی کتاب
زمانیکه همبازی پوالک بودم
چه حالی پیدا میکنی اگر موقع تمیزکردن اتاق داییتان یک قاب کوچولو روی دیوار پیدا کنی که جکسون پوالک
با خط خود نوشته:
“”I can control the flow of paint; there is no accident
“”I can control the flow of paint; there is no accident

مینا و پریسا داشتند به داییسامان کمک میکردند اتاقش را مرتب کند ،که چشمش به این جمله افتاد.
بــه زبــان انگلیســی نوشــته شــده بــود ،روی کاغــذی کهنــه و قدیمــی کــه بســیار زیبــا قابــش کــرده بودنــد .مینا کــه کالس انگلیسـیاش
دو تــرم جلوتــر از پریســا بــود ،جملــه را خوانــد ،امــا معنــای دو کلمـهی  accident ,flowرا نمیدانســت .پریســا بــه حــروف انگلیســی
کــه روی کاغــذ شــره کــرده بــود ،اشــاره کــرد و گفــت« :معلومــه اوضــاع خودنویســش خیلــی بــد بــوده .مرکبــش حســابی تــو هــم
پیچیــده بــود».
دایــی ســامان بــه قــاب تــوی دســت دخترهــا نــگاه کــرد و گفــت« :بــا خودنویــس نوشــته نشــده ،فقــط رنــگ ســیاهه کــه بــا خــال
دنــدون روی کاغــذ ریختــه شــده».
مینا گفت« :رنگ روغن!»
دایی گفت« :بله .البته از نوع ارزونش .شبیه همینها که باهاش درودیوار رو رنگ میکنن».
پریسا گفت« :اما چقدر سخته همینجوری با ریختن رنگ یک جمله رو روی کاغذ بنویسی .معنیاش چیه؟»
دایی نگاهی به نوشته کرده و به دقت خواندش .گفت« :نوشته من میتوانم جریان را کنترل کنم ،این تصادفی نیست».
مینا پرسید« :یعنی چی؟»
پریسا پرسید« :خط خودتونه؟»
دایی خندید و گفت« :تو که فکر نمیکنی من بتونم اینقدر خوب رنگ رو مهار کنم».
مینا گفت« :ولی شما نقاشین دایی».
دایی لبخند زد« :درسته که نقاشم ،ولی هر نقاشی نمیتونه رنگ رو به این خوبی کنترل کنه».
مینا گفت« :که بتونه با ریختن رنگ یک جمله بنویسه؟»
دایی گفت« :که با ریختن رنگ شاهکار خلق کنه .روی بوم ،روی چوب ،روی هرچی» ...
پریسا گفت« :پس نوشتهی کیه؟»
دایی جواب داد« :این رو جکسون پوالک برام نوشته .خیلی سال پیش .من هم یادگاری نگهش داشتم».
کتــاب «بچــه محــل نقــاش» مجموعــه کتابــی اســت بــا هفــت جلــد کــه در هــر کــدام اشــاره ای بــه تاریــخ هنــر نقاشــی
و زندگــی نقاشهــای معــروف و تاثیرگــذار دارد ،رمانــی فانتــزی اســت کــه نوجوانــان  11تــا  15ســال را بــا تاریــخ هنــر،
فرهنــگ ،آشــپزی و معمــاری خــاص هــر کشــور آشــنا میکنــد.
زمانیکه همبازی پوالک بودم جلد هفتم این مجموعه است در این قسمت ما یک سورپرایز داریم .شاید هم چند سورپرایز .سورپرایز
اول اینکه پیکاسو از سامی میخواهد برای یک مأموریت مهم به آمریکا برود .داییسامان هم همراه دالی و با یک کشتی تفریحی
به دل اقیانوس میزند .توی آمریکا با جکسون پوالک و همسرش و باقی نقاشان جنبش مدرن آمریکا آشنا میشود .برای دیدن
نمایشگاه روتکو که در لسآنجلس است.
دستهجمعی به یک سفر پرماجرا میروند .سفری پر از مسابقات رالی و اسبها و آیینهای سرخپوستی .بعد هم به پوالک کمک
میکند تا مهمترین اثر هنریاش را خلق کند .اثری که حاال
در موزهی هنرهای معاصر تهران نگهداری میشود.
ناشر :نشر هوپا
ژانر :تخیلی ،ماجراجویانه و زندگینامه

برای سفارش کتاب  QRرا اسکن کنید

