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نشریه داخلی سرزمین تیزهوشها «انتشار الکترونیک»
تیزلند 02188996316-17 www.tizland.ir
مدیر مسئول :عادل طالبی adeltalebi@tizland.ir
مدیر اجرایی :شیرین محمدی mohamadi@tizland.ir
طراح گرافیک و صفحهآرا :یاسمن مرادی
تاریخ انتشار :آبان  ،1398شمارۀ بیست و چهار
منبع مطالب :سایت تیزلند
انتشار این فایل به صورت الکترونیک آزاد است.

موسیقی در هنگام مطالعه تأثیر مثبت دارد یا خیر؟
موضــوع گــوش دادن بــه موســیقی در هنــگام مطالعــه و یادگیــری بســیار قدیمــی اســت .خیلــی وقــت هــا ایــن مســأله وجــود
دارد و حتــی باعــث مشــاجره در خانــواده مــی شــود،که چــرا فرزنــد در حیــن درس خوانــدن بــه موســیقی گــوش مــی دهــد
و آیــا بــا شــنیدن موســیقی مــی تــوان درس یادگرفــت؟
واقعـاً هــم ســوال ایــن اســت کــه؛ چطــور مــی تــوان بــا موســیقی مطالــب را یادگرفــت و بــدون موســیقی (در جلســه امتحــان یــا آزمــون) مطالــب
را بــه یــاد آورد؟
تحقیقــات ده ســال اخیــر نشــان میدهــد کــه اگــر در حــال یادگیــری اطالعــات جدیــد هســتیم نبایــد موســیقی گــوش بدهیــم چــرا کــه دســته
بنــدی اطالعــات در ذهــن بــه طــور صحیــح انجــام نمیشــود و یادگیرنــده در جلســه امتحــان یــا آزمــون مطالــب را درســت بــه خاطــر نمـیآورد.
نتایــج تحقیقــی دیگــر کــه بــر روی دانشــجویان دانشــگاه تنســی آمریــکا انجــام شــده نشــان میدهد،کســانیکه شــب و روز قبــل از امتجــان
مطالعــه خــود را بــا موســیقی ب ـیکالم انجــام دادهانــد ،نســبت بــه کســانیکه در روزهــای امتحــان مطالعــه خــود را بــا موســیقی بــدون کالم
انجــام دادهانــد نمــرات بهتــری داشــتهاند .پــس اگــر تاکنــون بــا موســیقی مطالعــه میکردیــد بــرای یادگیــری بهتــر و بــرای نمــرات و درصــد
بهتــر در امتحانــات و آزمونهــا دو مرحلــه مهــم خواهیــد داشــت:
 . 1از این پس برای مطالعه کردن از موسیقی بدون کالم استفاده کنید.
 . 2در طــی یــک یــا دو مــاه بــا تغییــر موســیقی بــا کالم بــه موســیقی بــی کالم و بــا کاهــش ســطح صــدای موســیقی ،ایــن عــادت را در
حیــن مطالعــه کنــار بگذاریــد.

برای خواندن مقاله  QRرا اسکن کنید

اختالل یادگیری در خواندن
در مطلــب قبلــی بــه طــور گســترده بــه اختــاالت یادگیــری
ریاضــی و راه درمــان آن پرداختیــم .حــال در ایــن مطلــب بــه
اختــاالت یادگیــری خوانــدن در کــودکان در ســنین مختلــف
میپردازیم:افــراد در زمینههــای اســتعداد ،مهــارت و عالقــه
بــا هــم متفــاوت هســتند ،پــس بایــد ایــن را در مــورد کــودک
خــود فرامــوش نکنیــد.

اختالالت یادگیری خواندن:
بیشتریــن درصــد از اختــاالت را ،اختــاالت در خوانــدن بــه خــود
اختصــاص داده اســت.
بــه طــور کلــی :اختــال یادگیــری در خوانــدن ،نوعــی ناتوانــی فــرد در
خوانــدن و یادگیــری مطالــب اســت .خوانــدن فرآینــد بســیار پیچیــدهای
اســت کــه بســیار جــای بحــث دارد .خوانــدن از ابتــدای کودکــی بــا
فــرد همــراه نبــوده اســت بلکــه اکتســابی اســت و بایــد آن را در طــول
مدرســه فراگرفــت.
کودکانــی کــه دچــار اختــال در خوانــدن هســتند ،اکثــرا ً در بیــان
درســت کلمــات ،هجــی کــردن نیــز دچــار اشــکال هســتند.
ایــن دانشآمــوزان در مدرســه دچــار :بدخطــی ،ریــز و درشــت نوشــتن
کلمــات ،کــج و معــوج نوشــتن ،کنــدی در نوشــتار ،و اشــکال در درک
مفاهیــم میباشــند.
متاســفانه مــدارس بــا شــیوه تدریــس قدیمــی بــه کودکانــی کــه در
چندیــن درس مختلــف دچــار اختــال بودنــد را دانشآموزانــی:
کنــد ذهــن ،کــم ذهــن و عقــب مانــده مینامیدنــد ،دانشآموزانــی کــه
درسهایــی ماننــد :ریاضــی و علــوم و  ...را بــه خوبــی درک نمیکردنــد
و قــادر بــه خوانــدن آن نبودنــد.
ایــن کــودکان بــه مــرور زمــان عزتنفــس خــود را از دســت میدادنــد
و منــزوی میشــدند .امــروزه بــا کمــک علــم روانشناســی و کمــک از
والدیــن بــا صبــر و تحمــل میتــوان ایــن مشــکل را حــل کــرد.
در اعصــار مختلــف دانشــمندان بســیاری را جهــان بــه خــود دیده اســت
کــه بــا مشــکل اختــال در خوانــدن بــه جایــگاه واالیــی رســیدهاند،
یکــی از دالیــل موفقیــت آنهــا حمایــت والدیــن ،صبــر و تحمــل و
اســتعدادیابی بــوده اســت.
نقش والدین به عنوان دوست:
پــدر و مادرهایــی کــه فرزندانــی بــا ایــن ویژگــی دارنــد ،نمــی تواننــد
بــه زور و یــا تنبیــه فرزنــد خــود را وادار بــه یادگیــری کننــد .زیــرا
کــودک خــودش هــم از ایــن مســئله خســته شــده اســت .دانــش
آموزانــی بــا ایــن ویژگــی دچــار یــاس و دلزدگــی میشــوند ،هیــچ
عالقــهای بــه مدرســه رفتــن از خــود نشــان نمیدهنــد ،و کمکــم
اعتمادبهنفــس خــودرا از دســت میدهنــد و تبدیــل بــه
کودکانــی ضعیــف و بــدون عزتنفــس میشــوند .والدیــن
بایــد بســیار بــه ایــن موضــوع توجــه کننــد و بــه ســادگی
از ایــن امــر نگذرنــد.

ویژگیهای دانشآموزان اختالل یادگیری (خواندن):
 -1هیچ عالقهای به خواندن ندارند.
 -2ناتوانی در یادگیری و آموختن دارند.
 -3دچار عدم توجه و تمرکز هستند.
 -4در مدرسه سازگاری مناسبی با کودکان ندارند.
 -5خط ناخوانایی دارند.
 -6ممکن است دچار مشکالت بینایی و شنوایی باشند.

راههای درمان:
بازیهای آموزشی:

یکی از بهترین درمانها ،استفاده از روش بازیدرمانی است.
بازیدرمانی یعنی :آموزش به همراه درمان و یادگیری.
در روش بازیدرمانــی کــودک احساســات و عواطــف خــود را بــروز
میدهــد ،در ایــن روش کــودک ارتبــاط بهتــری بــا اطرافیــان برقــرار
میکنــد ،کــودکان در ایــن روش تجربههــای بســیاری را کشــف
میکننــد ،و بــه طــور کلــی یادگیــری بــرای ایــن کــودکان ســادهتر
میشــود .از جملــه بازیهایــی ماننــد :بازیهــای رایانــهای ،بــازی
دومینــو ،خانهســازی ،و کتــاب خوانــدن بــه صــورت بــازی و ســرگرمی.
کاربرگهــا :نوشــتن کلمــات در کار برگهــا ،خریــداری فلــش کارتهــا
بســیار موثــر اســت هــم چنیــن تکــرار و تمریــن توســط دانشآمــوز
و البتــه بــا کمــک والدیــن و صبــر و حوصلــه او نیــز
تاثیــر بســیار زیــادی دارد .بــه فرزنــد خــود اجــازه دهید
آزادانــه فکــر کنــد و قــوه تخیــل و تجســم اســتفاده
کنــد ،مجبــورش نکنید از شــیوه شــما اســتفاده کنــد ،در
ایــن نــوع درمــان کــودک داســتان را بــه انتخــاب خــود
برمیگزینــد و بــا اســتفاده از داســتانها و تصاویــر
یادگیــری خــود را افزایــش میدهــد.

اختالل یادگیری در ریاضی
اختــال یادگیــری را میتــوان یــک نــوع نارســایی یــا ناتوانــی در فراینــد روانشــناختی دانســت .نارســایی درفهــم مطالــب،
ارتبــاط کالمــی و نوشــتاری و مفهــوم ریاضیــات اســت .بــه طــور کلــی اختــاالت در یادگیــری بــه ســه بخــش :اختــال در
ریاضیــات ،اختــال در خوانــدن و اختــال در نوشــتن تقســیم میشــود کــه هــر کــدام تعریــف و مفهــوم گســتردهای دارد.
اختالل در یادگیری ریاضی و درمان آن :
بحــث آموختــن ریاضــی یکــی از اساســیترین و مهمتریــن درس هــا
در مهــد ،پیشدبســتانی اســت.
ریاضــی همیشــه کــودکان را دچــار چالــش میکنــد و دانشآمــوزان
بســیاری در یادگیــری آن بــه مشــکل برمیخورنــد .ریاضــی سرشــار از
اعــداد و ارقــام و فرمــول اســت ،کــه دانشآمــوزان بســیاری قــادر بــه
یادگیــری آن نیســتند.
بنابرایــن والدیــن بــه ناچــار تصمیــم میگیرنــد بــه ســمت معلــم
خصوصــی برونــد کــه عــاوه بــر هزینــه گــزاف ،بازخــوردی هــم بــرای
آنهــا در برنــدارد.
اختالل ریاضی یکی از انواع اختالالت یادگیری است.
نمیتــوان کودکانــی را کــه در درس ریاضــی و محاســبات مشــکل
دارنــد را کودکانــی کــم هــوش و ضعیــف نامیــد و یــا گفتــه شــود کــه
از ســامت جســم برخــوردار نیســتد ،ممکــن اســت همیــن دانشآمــوز
مثــ ً
ا :دردرس علــوم بســیار موفقتــراز بقیــه همکالســیهایش باشــد.
بنابرایــن ایــن یــک نــوع توهیــن بــه کــودک اســت کــه او را کنــد ذهــن
بنامیــم.
همیــن رفتــار در آینــده او را فــردی ضعیــف و بــدون عزتنفــس بــار
م ـیآورد.
اختــال یادگیــری ریاضــی باعــث میشــود کــودک نتوانــد محاســبات
حتــی کوچــک را انجــام دهــد.

ایــن دانشآمــوزان بــه دلیــل نداشــتن تمرکــز کافــی از حافظــه باالیــی
برخــوردار نیســتند.
اختــال یادگیــری در حفــظ جــدول ضــرب :جــدول ضــرب یــک معضل
بــرای دانشآموزانــی اســت کــه بــه مدرســه میرونــد.
بــه طــور کلــی دانشآمــوزان در بحــث اختــال یادگیــری ریاضــی بــه
هیــچ عنــوان شــبیه هــم نیســتند و بــا هــم تفــاوت دارنــد.
مثــا :دانشآموزانــی هســتند کــه جــدول ضــرب را یــاد میگیرنــد امــا
در محاســبات ریاضــی دچــار اشــکال هســتند.
از دیگــر اختــاالت ریاضــی میتــوان بــه :اختــال درتشــخیص اعــداد
اختــال در درک مفاهیــم ریاضــی ،مشــکل در مرتــب کــردن اعــداد،
اشــکال در خوانــدن ســاعت و بســیاری دیگــر نــام بــرد.
راههای درمان اختالل ریاضی:
ابتــدا بایــد کودکتــان را بــه عنــوان کودکــی ســالم بــا رشــدی طبیعــی
و هــوش باالیــی بدانیــد ،نــوع نگاهتــان را نســبت بــه فرزنــد خویــش
تغییــر دهیــد .بــه او اعتمادبهنفــس دهیــد و وقــت بیشتــری را بــرای
او قائــل شــوید.
بــا کــودک خــود بــازی کنیــد :مســائل ریاضــی رابــه صــورت بــازی بــه
او یــاد دهیــد .بگذاریــد تصــور کنــد ســاعاتی شــما همماننــد او کــودک
هســتید .شــما میتوانیــد بــه صــورت بــازی و ریاضــی مفاهیمــی ماننــد:
(جمــع ،تفریــق ،ضــرب و تقســیم را بــه او یــاد دهیــد) .فقــط دســت از
ســرزنش کــردن برداریــد وکودکتــان را درک کنیــد.

تــا بــه حــال فکــر کردهایــد وظیفــه شــما در قبــال ایــن دانشآمــوزان
از تکــرار بیــش از حــد بپرهیزیــد :کــودکان ذهنــی فعــال دارنــد و
چیست ؟
بیشتــر بــه فکــر تفریــح و بــازی هســتند پــس بیــش از حــد یــک
در ادامه با ما همراه باشید:
اختــاالت ریاضــی نشــانه هــای مختلــف و بــی شــماری دارد کــه مســاله را تکــرار نکنیــد چــون جــواب عکــس میگیریــد .میتوانیــد از
راههــای مفیدتــری اســتفاده کنیــد.
کــودک از اول تحصیــل بــا آن همــراه میشــود:
شمارش اعداد:
ولیــن اختاللــی کــه کــودک شــما در بــدو ورود بــه مهــد کــودک بــا از قوه تخیل و مجسم کردن استفاده کنید:
آن رو بــه رو اســت ،شــمردن اعــداد و ارقــام اســت .ایــن کــودکان یــا
شــمارش ااعــداد را مدتهــا یــاد نمیگیــرد .و یــا شــمارش اعــداد از روشهــای قدیمــی بپرهیزیــد دیگــر نیــازی بــه تنبیــه کــودک
را یــاد میگیرنــد امــا بــه زودی فرامــوش میکننــد .ایــن کــودکان نیســت ،قبــل از خوانــدن مطلــب از نمودارهــا و اشــکال اســتفاده کنیــد.
مفهــوم ارتباطــات عددهــا را بــا هــم متوجــه نمیشــود .از عــدم تمرکــز از کــودک بخواهیــد نمودارهــا و اشــکال را بــه خوبــی ببینــد و بعــد
و توجــه پایینــی برخــوردار هســتند و نمیتواننــد فکرشــان را یــک جــا شــروع بــه حــل مســئله کنیــد.
متمرکــز کننــد.
اســترس و نگرانــی را از فرزنــد خــود دور کنیــد :بــه او آرامــش بدهیــد
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درکمــال مهربانــی بــه او یــاد بدهیــد چــون نگرانــی باعــث میشــود
را یــاد میگیــرد بــازی نقطــه بــازی اســت .از کــودک بخواهیــد اعــداد میــزان یادگیــری پاییــن بیایــد .اعتمــاد بــه نفــس از او گرفتــه میشــود
 1را بــه  2و  2را بــه  3و  ...وصــل کنــد.
و مطمئــن میشــود کــه هیــچ گاه یــاد نمیگیــرد.
و یــا ایــن کــه خــود بزرگترهــا میتواننــد در کنــار کــودک شــروع از ابــزار کمــک آموزشــی اســتفاده کنیــد :میتوانیــد از فلشکارتهــا،
بــه شــمارش کننــد تــا کــودک کــم کــم شــروع بــه شــمردن اعــداد و بازیهــای آموزشــی و یــا خریــد کتابهــا بــرای بــاال بــردن میــزان
ارقــام کنــد.
یادگیــری کــودک اســتفاده کنیــد.
محاســبات ریاضــی :دانشآموزانــی هســتند کــه بــا وجــود هــوش بــاال و جایگاهتــان را بــا هــم عــوض کنیــد :شــما کــودک شــوید و فرزنــد شــما
جســمی طبیعــی نمیتواننــد ارقــام را محاســبه کننــد و بــه یــک نتیجــه مــادر یــا پــدر .و از او بخواهیــد از شــما ســوالهای ریاضــی بپرســد و
برســند .آنهــا زود خســته میشــوند و محاســبه را رهــا میکننــد.
بــه شــما نمــره بدهــد.
این یک نوع اختالل در یادگیری ریاضیات است.

اینفوگرافیک  9نکته مهم برای پرورش و تربیت فرزند

چگونه میتوانیم هوش خود را افزایش دهیم؟
بــدون شــک هــوش در موفقیتهــای پیــش روی مــا تاثیــر فراوانــی دارد و هــر چــه مــا بتوانیــم ذهــن خــود را بیشــتر بــه
کار انــدازم و تــاش کنیــم ،قطعــا هــوش مــا افزایــش مییابــد .مــا بــا بهرهگیــری از روشهــای مناســبی میتوانیــم در ایــن
مســیر گام برداریــم.
باتوجــه بــه نتایــج ایــن تحقیقــات ،حــال مــا چگونــه میتوانیــم بهــرۀ
هوشــی خودمــان را بــاال ببریــم .در ایــن رابطــه محققــان هــوش نظریات
مختلفــی ارائــه داده انــد کــه در ادامــه بــه آن هــا پرداختــه میشــود.
شــرکت در تصمیمگیریهــا و همــکاری داشــتن مــداوم بــا دیگــران،
باعــث میشــود کــه ذهــن مــا فعــال و تحلیلگــر بمانــد کــه فعــال ماندن
ذهــن ،بــه مــرور قابلیتهــای هــوش را بــاال میبــرد .بــرای گام نهــادن
در مســیر تحلیلگــری و فعــال ســاختن هــوش ،بهتــر اســت کــه مــا
آرامــش خــود را حفــظ کنیــم و بــرای انجــام کارهــای بــزرگ داوطلــب
شــویم .فکــر کنیــم و نظــر بدهیــم .فکــر کــردن و نظــر دادن باعــث
میشــود کــه قــدرت تحلیــل مــا بــاال بــرود .زمانــی کــه قــدرت تحلیــل
مــا بــاال بــرود ،زودتــر میتوانیــم یــک مســئۀ جدیــد را بپذیریــم و
یــاد بگیریــم .چنانچــه پیــش از ایــن اشــاره شــد ،مــا میتوانیــم ت بــا
حــل مســئله نیــز هــوش خــود را افزایــش دهیــم .زمانــی کــه مــا بــا
یــک مســئله روبـهرو میشــویم ضــرورت دارد کــه قــدرت تفکــر خــود را
بــه کار بیندازیــم و آنقــدر بــا اطالعاتــی کــه در حافظــه داریــم کلنجــار
برویــم تــا بــه راهحــل برســیم .عــاوه بــر یــک راهحــل ،مــا میتوانیــم
بــه دنبــال راه حلهــای دیگــر هــم باشــیم و فکــر کنیــم کــه از چــه
راههــای دیگــری میتوانیــم مســئله را حــل کنیــم.
ایــن کار باعــث میشــود کــه توانایــی کشــف کــردن هــوش مــا بــاال
بــرود و در مراحــل بعــدی بتوانیــم مســائل پیچیــده را ســریعتر حــل
کنیــم.

هــوش یکــی از آیتمهــای مهــم در موفقیــت افــراد میباشــد .بــرای
همیــن زمانــی کــه نــام هــوش آورده میشــود .برخــی از انســان هــا
دچــار اســترس و اضطــراب میشــوند و فــورا بــه ذهــن شــان خطــور
میکندکــه آیــا از توانایــی هوشــی خوبــی برخوردارنــد یــا خیــر و
خودشــان را بــا دیگــران ،مخصوصــا افــراد موفــق مقایســه میکننــد.
ایــن مقایســه نتیجـهای جــز ایجــاد فشــار روانــی نــدارد .برخــی از افــراد
از شــدت فشــار بــه پیــش مشــاور میرونــد تــا ضریــب هوشــی خــود را
انــدازه گرفتــه و مطمئــن شــوند کــه کــم هــوش نیســتند .اگــر مــا جــزء
ایــن دســته باشــیم .تنهــا اســترس خــود را بــاال میبریــم و زمانــی کــه
اســترس مــا بــاال رفــت بــر روی کارهــای خــود تمرکــز نداریــم و در
نتیجــه بــا شکســت مواجــه میشــویم .بهتــر اســت کــه مــا بــه جــای
ایــن کارهــا هــوش را تنهــا یــک عامــل موفقیــت در نظــر بگیریــم نــه
تنهــا عامــل موفقیــت و در درجــۀ دوم مــا بایــد دیــدگاه خــود را نســبت
بــه هــوش عــوض کنیــم .اغلــب افــراد تصــور میکننــد کــه هــوش
تنهــا محــدود بــه آیکیــو میباشــد و بــه دنبــال مشــاور و تســت هــای
هــوش میرونــد .ایــن در حالــی اســت کــه هــوش عــاوه بــر آیکیــو،
شــامل توانایــی حــل مســئله و ســازگاری نیــز میشــود .افــرادی کــه بــه
خوبــی بتواننــد مســائل مختلــف مربــوط بــه درس و زندگــی خــود را
حــل کننــد ،باهــوش قلمــداد میشــوند .عــاوه بــر ایــن افــرادی کــه
بتواننــد در مقابــل نامالیمتهــای زندگــی خویشــتندار باشــند و بــه
جــای جنــگ یــا کنارهگیــری ،بــا مشــکالت ســازگار شــوند ،بــه لحــاظ
هوشــی در پلههــای باالیــی قــرار دارنــد .در رابطــه بــا بهــرۀ هوشــی یــا
همــان آیکیــو ،تحقیقــات جدیــد نشــان دادهانــد کــه میتــوان آیکیــو را نویسنده :اعظم پیکانی
تــا ده واحــد افزایــش داد.

برای خواندن مقاله  QRرا اسکن کنید

ترفندهای طالیی برای درس خواندن در کمترین زمان
اگر به دنبال ترفندهای طالیی برای درس خواندن در کمترین زمان هستید این مطلب را از دست ندهید.
بســیاری از دانشآمــوزان در پایــان تــرم درگیــر امتحانــات خواهنــد شــد و بــه دلیــل نخوانــدن درسهــای خــود در طــول ســال مشــکالت فراوانــی
بــرای خوانــدن آنهــا پیــدا خواهنــد کــرد .بهتــر اســت دانــش آمــوزان در شــروع درس خوانــدن ،مهمتریــن کارهــا را انجــام دهنــد و از قــدرت،
اراده و انگیــزه خــود اســتفاده کننــد.
بزرگتریــن اشــتباه دانشآمــوزان ،کنــار گذاشــتن درسهــا بــه بهانــه زمــان محــدود و موکــول کــردن آنهــا بــه وقــت دیگــری اســت .اگــر
خوانــدن تمــام درسهــا را بــرای شــب امتحــان بگذارنــد ،شــاید ابتــدا فکــر کننــد کــه در طــول ســال آســایش دارنــد ،امــا شــب امتحــان چنــد
برابــر بایــد ســختی را تحمــل کننــد ،درحالیکــه بــا دســتهبندی جزئــی میتواننــد بــه راحتــی و قدمبهقــدم گام بردارنــد.
دانشآمــوزان در بعضــی ســاعات انــرژی کمتــری دارنــد و نمیتواننــد روی درسهــای خــود بــه خوبــی متمرکــز شــوند .بهتریــن راهــکار بــرای
اینکــه بازدهــی زیــادی از مطالعــه داشــته باشــند ایــن اســت کــه درسهایــی کــه ســخت هســتند و تمرکــز زیــادی میخواهنــد را در زمــان اوج
انــرژی بخواننــد.

در زمــان افــت انــرژی بــرای تجدیدقــوا زمانــی را اختصــاص دهنــد .آب بنوشــند ،کمــی قــدم بزننــد و یــا چــرت کوتاهــی بزننــد ،زیــرا چــرت زدن
عملکــرد ذهنــی را بهبــود میبخشــد .دانــش آمــوزان حتمــاً بــه انــدازه کافــی اســتراحت کننــد تــا بتواننــد بیشتریــن بازدهــی را از مطالعــه
داشــته باشــند.
دانشآمــوزان موفــق همیشــه از شــب قبــل میداننــد فــردا چــه کاری را بایــد انجــام دهنــد؛ بنابرایــن بهتــر اســت کارهــای خودشــان را از شــب
قبــل یادداشــت کننــد و بــر اســاس اهمیــت اولویتبنــدی شــود .بــا انجــام همیــن کار ســاده میتواننــد تحوالتــی در اســتفاده از روزهایشــان
ایجــاد کننــد چــرا کــه مغــز بهتــر متوجــه میشــود چــه زمانــی بایــد روی چــه کاری متمرکــز شــود.
تمــام دانشآمــوزان بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــند ،ســاعات مطالعــه بایــد بازدهــی داشــته باشــد وگرنــه هیــچ فایــدهای نخواهــد
داشــت .بــرای اینکــه ســاعت مطالعــه بازدهــی مناســبی داشــته باشــد ،نیازمنــد تمرکــز بــاال در هنــگام درس خوانــدن اســت .ایجــاد تمرکــز یــک
شــبه اتفــاق نمیافتــد بلکــه بایــد تکنیکهــای تمرکــز حــواس را بــه خوبــی در خــود تقویــت کننــد .تمــام تکنیکهــا بــه ایــن صــورت اســت
ابتــدا بایــد دســتهبندی کلــی انجــام دهنــد ،ســپس هــر جــزوه ،تمریــن یــا پــروژه را بــه اجــزای کوچکتــر قابــل انجــام تقســیم کننــد .ســپس
بایــد بــه هــر کــدام از ایــن اجــزا امتیــاز تاثیــر و تــاش بدهنــد.
ایــن دو فاکتــور را میتواننــد در یــک ماتریــس قــرار دهند:کارهایــی کــه نیازمنــد تــاش زیــادی هســتند ،امــا تاثیــر باالیــی هــم دارنــد .کارهایــی
کــه نیازمنــد تــاش زیــادی هســتند ،امــا تاثیــر کمــی خواهنــد داشــت .ماننــد تمرینهــا کــه در زمانهــای محــدود بایــد آنهــا را کنــار بگذاریــد.
کارهایــی هــم وجــود دارد کــه نیازمنــد تــاش زیــادی نیســتند ،امــا تاثیــر باالیــی خواهنــد داشــت .ایــن حالــت معمــوال در طــول تــرم اتفــاق
خواهــد افتــاد و شــامل مــواردی مثــل آزمونهــای کالســی یــا حضــور در کالسهــای تقویتــی اســت کــه نبایــد در طــول تــرم ایــن فرصتهــا
را از دســت بدهنــد.

چگونه شاگرد اول شویم؟
در این بسته دانستنیهای تحصیلی درباره برنامهریزی درسی مناسب دانشآموزان خواهیم گفت.
دانشآمــوزان بــرای اینکــه یــک برنامــه درســت و حســاب شــده داشــته باشــند کــه صددرصــد قابــل اجــرا باشــد و فقــط در حــد یــک برنامــه روی
کاغــذ باقــی نمانــد ،بایــد در ابتــدا برنامــه روزانــه خودشــان را بررســی و مشــخص کــرده کــه چــه زمانهایــی در مدرســه ،ســرکار ،کنــار دوســتان
و خانــواده هســتند ،در نهایــت میتواننــد زمانهایــی کــه برنامــه خاصــی ندارنــد را بــه مطالعــه اختصــاص دهنــد.
ابتــدا بایــد دروس را اولویتبنــدی کننــد و بــر اســاس آن شــروع بــه خوانــدن کننــد .البتــه دانشآمــوزان نیــازی نیســت کــه ســرگرمی خــود را
بــه طــور کامــل کنــار بگذارنــد ،فقــط کافــی اســت ،کمــی برنامــه داشــته باشــند.

بهترین راهکارها برای برنامهریزی درست تحصیلی
بهتریــن راهکارهــا بــرای یــک برنامــه ریــزی درســت تحصیلــی میتوانــد تنهــا چنــد گام باشــد کــه اگــر دانشآمــوزان بــه خوبــی ایــن قدمهــا
را بردارنــد ،حتمــا میتواننــد در امتحانــات مدرســه موفــق شــوند.
اولیــن قــدم بــرای دانشآمــوزان درســت کــردن جــدول درســی اســت .ابتــدا بایــد مطالبــی را کــه بایــد خوانــده شــود ،لیســت کننــد .اگــر
امتحانــات مهمــی در پیــش رو دارنــد ،بایــد آنهــا را در ابتــدای لیســت قــرار دهنــد ،زیــرا از لحــاظ زمانــی مهمتــر خواهنــد بــود .در مرحلــه بعــد
بایــد درسهایــی را کــه بایــد خوانــده شــود بــر روی کاغــذ نوشــته و جزئیــات آن را هــم بنویســند.
حتمــا لیســت کتابهــا ،جزوههــا و هم ـه ســرفصلها آورده شــود .بــرای امتحانــات نزدیــک هــم بایــد یــک زمــان جداگان ـهای اختصــاص داده
شــود.

داشــتن برنامهریــزی تحصیلــی مزیتهــای خوبــی بــرای دانشآمــوزان خواهــد داشــت ،زیــرا بــا تکــرار شــدن آن درسهــا مــرور میشــوند و
بــرای یادگیــری دانشآمــوزان مفیــد خواهــد بــود .بهتــر اســت در روزهــای تعطیــل زمــان بیشــتری را بــه مطالعــه اختصــاص دهنــد.
دانشآمــوزان بایــد بــا توجــه بــه تواناییهــا و زمانــی کــه بــرای مطالعــه در اختیــار دارنــد ،برنامهریــزی مخصــوص بــه خــود را داشــته باشــند.
مشــاور نمیتوانــد بــرای دانشآمــوزان برنامهریــزی دقیقــی بچینــد ،زیــرا هــر یــک از دانشآمــوزان توانایــی خــاص بــه خــود را دارنــد کــه
میتواننــد بــر اســاس آن برنامهریــزی کننــد.
بهتریــن کار ایــن اســت کــه دانشآمــوزان ســبک یادگیــری خــود را دریابنــد و براســاس آن قــدم بردارنــد .برخــی از دانشآمــوزان بــرای یادگیــری
بهتــر بایــد حتمــا از روی کتــاب یــا جــزوه مطالعــه کننــد ،در واقــع عملکــرد بصــری ،ذهنــی آنهــا قویتــر اســت و برخــی دیگــر حافظــه
شــنیداری بهتــری دارنــد و بــا گــوش دادن بهتــر متوجــه میشــوند .بــه همیــن دلیــل توصیــه میشــود قبــل از برنامهریــزی ،ســبک مطالعاتــی
خــود را پیــدا کننــد.
روش دیگــری کــه میتوانــد کارســاز باشــد ایــن اســت کــه دانشآمــوزان میتواننــد صــدای خــود را ضبــط کــرده و در طــول روز بــه طــور مکــرر
گــوش کننــد تــا ســطح یادگیــری آنهــا بــاال رود.

بهترین ساعت برای مطالعه دانشآموزان چه زمانی است؟
در این بسته دانستنی تحصیلی درباره بهترین زمان برای مطالعه دانشآموزان خواهیم گفت.
دانشآمــوزان بایــد دقــت داشــته باشــند کــه تنهــا خوانــدن دروس ،کافــی نیســت بلکــه زمــان مناســب مطالعــه هــم اهمیــت فراوانــی دارد و بهتــر
اســت در زمانهایــی کــه روحیــه خوبــی دارنــد مطالعــه کننــد .تحقیقــات نشــان داده اســت فعالیتهایــی را کــه در حالــت شــادی در عــرض 60
ثانیــه انجــام میدهیــد در حالــت خســتگی حداقــل بــه مــدت  90دقیقــه طــول خواهــد کشــید.
دانــش آمــوزان بایــد یــک هفتــه بــه صــورت آزمایشــی زمــان مطالعــه خــود را زیــر نظــر داشــته باشــند و بــا توجــه بــه بازدهــی مناســب مشــخص
کننــد ،کــه در چــه ســاعتی بهتــر اســت مطالعــه صــورت بگیــرد .ایــن کار باعــث میشــود بــدن عــادت کنــد راس ســاعت مشــخصی مطالعــه را
شــروع کنــد .هماننــد اینکــه بــدن در ســاعات معیــن تمایــل بــه خــوردن غــذا دارد.
دانشآمــوزان بهتــر اســت شــب قبــل از مطالعــه اســتراحت کافــی داشــته باشــند تــا انــرژی کافــی بــرای مطالعــه را کســب کننــد .توصیــه
میشــود هرگــز بــا شــکم خالــی مطالعــه نکننــد .زیــرا مغــز انــرژی الزم بــرای یادگیــری را از قنــد خــون میگیــرد و در صــورت نخــوردن غــذا
قنــد خــون پاییــن آمــده بنابرایــن انــرژی الزم بــه مغــز نخواهــد رســید.
بعــد از غــذا خــوردن فــورا مطالعــه را شــروع نکننــد ،زیــرا بعــد از صــرف غــذا تمــام تمرکــز دســتگاههای بــدن متوجــه هضــم و جــذب غــذا
میشــوند .بنایرایــن خــون رســانی بــه مغــز کمتــر شــده و در نتیجــه قــدرت تمرکــز کاهــش پیــدا میکنــد ،بــه گفتــه برخــی از کارشناســان
نبایــد شــروع کــرد.
تــا حــدود  30دقیقــه بعــد از صــرف غــذا مطالعــه را
خــود را بــر روی یــک موضــوع خاصــی بگذارنــد.
دانشآمــوزان نبایــد ســاعات زیــاد مطالعــه
ذهــن میشــود و قســمتهای دیگــر بیــکار
ایــن کار باعــث خســتگی یــک بخــش از
باقی میمانند.
از خــواب شــبانگاهی مطالعــه را
دانشآمــوزان بهتراســت بعــد
روش مطالعــه بازدهــی مطلوبــی
شــروع نکننــد .ایــن نــوع
نیمههــای شــب بــدن انســان
نخواهــد داشــت ،زیــرا در
میکنــد و اثــرات آن تــا
هورمــون رشــد ترشــح
شــدن از خــواب هــم وجــود
دقایقــی پــس از بیــدار
اســت کــه هیــچ زمانــی
دارد .واقعیــت ایــن
انحصــاری بــرای مطالعــه
بــه طــور دقیــق و
دقیقــا نمیتــوان مشــخص
وجــود نــدارد؛ یعنــی
زمانــی بایــد مطالعــه کــرد،
کــرد کــه در چــه
کردیــد کــه میتوانیــد
هــر زمــان احســاس
خوانــدن را شــروع کنیــد.
مطالعــه کنیــد درس
بــه خــود شــما دارد کــه چــه
روانــی آمادگــی الزم را داریــد.
عــادت دارنــد صبحهــا در مــکان
زمــان و مــکان بــرای آنهــا بســیار

زمــان مطالعــه بســتگی
موقعــی از نظــر جســمی و
اگردانشآمــوزان همیشــه
مشــخصی مطالعــه کننــد آن
مناسب است.
را ســازماندهی کننــد .کارهــای مشــکل
دانشآمــوزان برنامــه روزانــه خــود
کــه کامــا هوشــیار هســتند انجــام دهنــد و
و فعالیتهــای خالقــه را در صبحــگاه
بایــد توجــه کافــی بــه ســاعات مطالعــه خــود در طــول
برنامهریــزی مرتــب داشــته باشــند .دانشآمــوزان
هفتــه داشــته باشــند ،کــه چــه زمانهایــی را بــه مطالعــه دروس اختصاصــی و عمومــی اختصــاص دادهانــد .توصیــه میشــود  70درصــد وقــت
خــود را بــه مطالعــه هفتگــی دروس اختصاصــی و  30درصــد زمانشــان را بــرای درسهــای عمومــی اختصــاص دهنــد.

