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نویسنده: اعظم پیکانی

چگونه می توانیم رفتار مطلوب را در فرزند خود حفظ کنیم؟
یکــی از دغدغه هــای بــزرگ مــا ایــن اســت کــه رفتــار خــوب در وجــود فرزندمــان حفــظ شــود. ممکــن اســت بــرای ایــن 
کار از تشــویق اســتفاده کنیــم امــا گاهــی تشــویق نتیجــۀ برعکــس دارد. از ایــن رو مــا بایــد بدانیــم کــه در چــه موقعیتــی 

و چگونــه بــه تشــویق بپردازیــم.

مــا بــرای آمــوزش فرزنــدان خــود بــه ویــژه در مقطــع ابتدایــی، 
ناگزیــر بــه درنظــر گرفتــن زمــان زیــادی هســتیم و تمایــل داریــم کــه 
ــم،  ــاد داده ای ــه او ی ــیار ب ــت بس ــا زحم ــا ب ــه م ــه را ک ــان آنچ فرزندم
ــا بســیار  ــه م ــم اینک ــه علیرغ ــم ک ــه خاطــر بســپارد. گاهــی می بینی ب
تــاش کردیــم و فرزندمــان مطلبــی را یــاد گرفــت. در طوالنــی مــدت 
آن را بــه خاطــر نمــی آورد. بــرای اینکــه فرزنــد مــا بتوانــد مطالــب را در 
ذهــن خــود حفــظ کنــد، مــا می توانیــم از روش هــای نگهــداری رفتــار 
ــدی را  ــار و کار جدی ــا می خواهیــم رفت ــی کــه م ــم.  زمان اســتفاده کنی
بــه فرزندمــان یــاد بدهیــم، ضــرورت دارد کــه بــه تشــویق او بپردازیــم. 
ــه  ــا ب ــد و ی ــته باش ــرهم و پیوس ــت س ــد پش ــا می توان ــویق های م تش

ــن  ــد.  در ای ــته باش ــورت ناپیوس ص
رابطــه اگــر مــا بخواهیــم کــه رفتــار 
جدیــدی را بــه فرزنــد خــود آمــوزش 
دهیــم، بهتــر اســت کــه بــه صــورت 
پشــت ســرهم و پیوســته او را تشویق 
ــری  ــا از یادگی ــه م ــی ک ــم. زمان کنی
ــان بــه  آن مفهــوم توســط فرزندم
الزم  دیگــر  رســیدیم،  اطمینــان 
و  مانــدگاری  بــرای  کــه  نیســت 
ــه تشــویق  تثبیــت آن در ذهنــش، ب
مــداوم و پیوســته بپردازیــم. در ایــن 
ــور  ــه ط ــد تشــویق را ب ــا نبای ــا م ج
کامــل کنــار بگذاریــم. مــا می توانیــم 
تشــویق  را  فرزندمــان  گه گاهــی 
ــه عبارتــی از تشــویق های  کنیــم و ب
ایــن   کنیــم.  اســتفاده  ناپیوســته 

ــا دارد. در تشــویق  ــد م ــرد فرزن ــر عملک ــی ب ــر مثبت ــوع تشــویق تاثی ن
ناپیوســته، زمانــی کــه فرزنــد مــا رفتــاری را یــاد گرفــت و آن را چنــد 
ــه  ــر ب ــم. اگ ــویق می کنی ــار او را تش ــک ب ــا ی ــا تنه ــام داد م ــار انج ب
طــور مــداوم او را تشــویق کنیــم، دیگــر تشــویق برایــش عــادی شــده و 

ــدارد. ــام کار ن ــه و انج ــرای ادام ــزه ای ب انگی
ــم.  ــل کنی ــکل عم ــد ش ــه چن ــم ب ــا می توانی ــته م ــویق ناپیوس در تش
ــار 5  ــر ب ــه ه ــم ک ــرار بگذاری ــود ق ــد خ ــا فرزن ــم ب ــا می توانی ــًا م مث
ــان 30 کار  ــر زم ــا ه ــرد ی ــی خــود کســب ک ــا توانای نمــره متناســب ب
ــن  ــزه ای می دهیــم. در ای ــه او جای خــوب در طــول هفتــه انجــام داد. ب
ــری  ــه یادگی ــه ب ــه در مدرس ــد ک ــی کن ــاش م ــا ت ــد م ــه فرزن رابط
بپــردازد و زحمــات خــود را در عمــل نشــان دهــد. ســعی می کنــد کــه 
ــا برایــش  ــه حــدی کــه م ــا ب ــه کارهــای خــوب انجــام دهــد ت در خان
ــوع تشــویق  ــزه را دریافــت کنــد. ایــن ن تعییــن کرده ایــم برســد و جای
ــن  ــدان مناســب نیســت. در ای ــا چن ــگاه خــود خــوب اســت ام در جای
ــد مــا 30 کار خــوب  ــوع تشــویق ممکــن اســت کــه زمانــی کــه فرزن ن
را انجــام داد  و مــورد تشــویق قــرار گرفــت و جایــزۀ خــود را دریافــت 
کــرد بــه ســراغ شــیطنت ها وکارهــای پیشــین خــود بــرود. اگــر فرزنــد 

مــا بــه ایــن شــکل عمــل کــرد. 

ــم  ــال می توانی ــوان مث ــه عن ــم. ب ــداد ندهی ــه او تع ــه ب ــت ک ــر اس بهت
بگوییــم زمانــی کــه کارهــای خــوب بســیاری در خانــه و مدرســه انجــام 
ــم و  ــداری می کن ــت را خری ــازی دلخواه ــا ب ــک ی ــت عروس دادی برای
هــر چــه او اصــرار کــرد تعــداد را مطــرح نکنیــم. در ایــن نــوع تشــویق 
فرزنــد مــا نمی دانــد کــه پــس از اتمــام چنــد کار خــوب، مــورد تشــویق 
قــرار می گیــرد. از ایــن رو تــاش می  کنــد و پیوســته کار خــوب انجــام 
ــان  ــه زم ــوع دیگــری از تشــویق وجــود دارد کــه وابســته ب می دهــد. ن
ــه  ــان هفت ــه در پای ــم ک ــود می گویی ــد خ ــه فرزن ــا ب ــًا م ــت. مث اس
تمامــی دفتر هــا و کتاب هایــت را بررســی می کنــم، اگــر کارهــای 
ــه  ــا ب ــرم ی ــزه می خ ــت جای ــد. برای ــده ش ــا دی ــیاری در آنه ــوب بس خ
ــا  ــن تشــویق ت ــم. ای ــینما می روی س
ــرای  ــا ب ــت ام ــوب اس ــدی مطل ح
ــت.  ــاز نیس ــودکان کارس ــه ی ک هم
مثــا برخــی از آنهــا در اوایــل هفتــه 
ــا در روزهــای  ــد ام تاشــی نمی کنن
پایانــی تــاش خــود را کــرده و 
ســعی می کننــد کــه کارهــای عقــب 
مانــده ی خــود را انجــام دهنــد. اگــر 
ــل  ــکل عم ــن ش ــه ای ــا ب ــد م فرزن
زمــان،  کــردن  مطــرح  و  کــرد 
ــای  ــی روزه ــی او در ط ــبب تنبل س
ــا می توانیــم کــه  ــه شــد. م اول هفت
زمــان دقیــق را مطــرح نکنیــم و بــه 
ــد  ــه چن ــم ک ــال بگویی ــوان مث عن
روز دیگــر تصمیــم دارم کــه بــه 
مدرســه ات بیایــم یــا دفتــر تکالیفت 
را بررســی کنــم. در اینجــا فرزنــد مــا زمــان را نمی دانــد و ســعی مــی 
ــوق  ــارات ف ــن باشــد. در عب ــه بهتری ــای هفت ــام روزه ــه در تم ــد ک کن
ــت.  ــرار گرف ــورد بررســی ق ــواع تشــویق های ناپیوســته و گهگاهــی م ان
تمامــی ایــن تشــویق هــا در جایــگاه خــود مناســب و کاربــردی هســتند. 
در رابطــه بــا بــه کارگیــری آن هــا، بهتــر اســت کــه مــا همــۀ آن هــا را 
در مــورد فرزنــد خــود بــه کار ببریــم و خــود بــه ایــن نتیجــه برســیم 
کــه کــدام یــک بــا ظرفیــت و روحیــات فرزنــد مــا ســازگارتر اســت. اگــر 
فرزنــد مــا در مقابــل تمامــی ایــن تشــویق ها واکنــش مســاعدی نشــان 
داد. بهتــر اســت از تشــویقی اســتفاده کنیــم کــه در آن تعــداد و زمــان 
مشــخص نیســت. بــه طــور مثــال بــه او بگوییــم کــه اگــر نمــرات خــوب 
ــو  ــه ت ــام دادی ب ــیاری انج ــوب بس ــای خ ــا کاره ــی ی ــیاری گرفت بس
ــا همیشــه  ــد م ــوع تشــویق فرزن ــن ن ــا ای ــزه می دهــم. در رابطــه ب جای

ــر  ــه س ــاش ب ــاده ب ــت آم در حال
ــود  ــت خ ــه ای وق ــرد و لحظ می ب
ــرا  ــد، زی ــت نمی گذران ــه بطال را ب
ممکــن اســت در همــان لحظــه مــا 
بــرای تشــویق کــردن بــه ســراغ او 

ــم. ــش بروی و کارهای



برای خواندن مقالهQR را اسکن کنید

تکنیک های یادگیری اصولی 
در ایــن مقالــه تکنیک هایــی را بــرای یادگیــری بهتــر مطالــب آموزشــی را بررســی کردیــم و ســعی کردیــم در قالــب راهــکار 

آن هــا را بــه شــما ارائــه بدهیــم.

خیلــی وقت هــا دانش آمــوزان و حتــی والدیــن تصوراتــی دربــارۀ 
ــًا  ــب اســت. مث ــه عجی ــد ک ــا فرزندانشــان دارن ــری خودشــان ی یادگی
ــش  ــا ریاضــی برای ــرد ی ــاد نمی گی ــان ی ــد زب ــور می کن ــوز تص دانش آم
ســخت اســت و یــا والدینــی کــه تصــور می کننــد فرزندشــان بــه آنهــا 
رفتــه! و عربــی و ادبیــات یــاد نمی گیــرد یــا امایــش ضعیــف اســت و 

ــب ها! ــت برچس ــن دس از ای
آیــا چنیــن تصوراتــی واقعیــت دارد و مــا توانایــی برطــرف کــردن چنیــن 

مشــکاتی را در وجــود خــود یــا فرزندانمــان نداریم؟
قطعــاً پاســخ منفــی اســت و توانایــی ذهــن مــا افــراد عــادی دســت کــم 
بــرای یادگیــری دروس در حــد مدرســه تــا ســطح دبیرســتان کفایــت 
می کنــد امــا مشــکل از زمانــی شــروع می شــود کــه بــه شــیوه های«ااّل 
ــًا درس  ــه اص ــتناک تر اینک ــی وحش ــم و حت ــی« درس می خوانی بَختک

نمی خوانیــم.

ــی  ــید:« ِک ــرم. میپرس ــاد نمی گی ــی ی ــن ریاض ــد م ــوز می گوی دانش آم
ــه  ــم ک ــب گفت ــد:« ُخ ــی گوی ــد و م ــر می کن ــدی؟« فک ــی خون ریاض
ــا  ــم؟« و ب ــد بخون ــرای چــی بای ــرم ب ــاد نمی گی ــی ی ــرم! وقت یادنمی گی
همیــن تصــور خــود را قانــع کــرده کــه ریاضــی را نبایــد بخوانــد چــون 
یــاد نمی گیــرد. بــرای اینکــه درک کنیــد ایــن کار چقــدر عجیــب اســت 
فــرض کنیــد یــک نفــر بــه شــما بگویــد مــن رانندگــی بلــد نیســتم و 
شــما بپرســید چــه زمانــی تمریــن رانندگــی داشــتی و چنــد ســاعت و 
حــاال فکــر می کنــی یــاد نمی گیــری و او بــه شــما جــواب بدهــد خــب 

ــرم. ــاد نمی گی ــن نکــردم چــون ی ــن تمری م
حتــی والدینــی کــه تصــور می کننــد عربــی یــا ادبیــات یــا امــًا و انشــا 
ــن  ــرای ای ــدر ب ــد چق ــر کنن ــد فک ــوده بای ــف ب و... درس هایشــان ضعی

ــتید. ــت می گذاش ــد و وق ــن می کردی ــا تمری درس ه
نتیجــه ایــن مقدمــه ایــن اســت کــه در اولیــن قــدم بــرای حــل چنیــن 
مشــکات کــه همــه تصــورات ذهنــی غلــط هســتند بایــد بپذیریــم کــه 
ــرار را  ــن و تک ــه و تمری ــدن و مطالع ــم و خوان ــروع کنی ــد کار را ش بای
بــرای چنیــن درس هایــی جــدی بگیریــم. از آن مهم تــر عجلــه نداشــته 
باشــیم. یــک روز در یــک کاس از دانش آمــوزی ســال دهــم کــه 
ــتعدادش را نــدارد و  می گفــت ریاضــی اســتعداد می خواهــد و او اس
ــت اســت  ــن درســت نمی شــود پرســیدم:»چند وق ــدن و تمری ــا خوان ب
ریاضــی را درســت و دقیــق و جــدی تمرین نکــردی و مطالعــه نکردی؟« 
ــاور داشــت کــه  کمــی فکــر کــرد و گفــت:»ده ســال!« یعنــی دقیقــاً ب
در هیــچ ســالی از تحصیــل بــرای ریاضــی وقــت ســالم و مفیــد و کافــی 
صــرف نکــرده اســت. حتــی اگــر چنــد مــاه هــم کــم کاری کــرده باشــید 
نبایســتی انتظــار داشــته باشــید مشــکل شــما در یــک هفتــه و یــک روز 
حــل شــود. حداقــل یــک مــاه تــاش جــدی و دائمــی داشــته باشــید و 

بعــد ببینیــد چــه تغییراتــی اتفــاق افتــاده اســت.

ــا  ــد و ب ــود: اول اینکــه شــروع کنی ــدم اول شــامل دو بخــش ب ــس ق پ
تمریــن و تکــرار خاقانــه و حــل ســوال ودوره و مــرور یادگیــری خــود 
را بهبــود دهیــد.دوم اینکــه صبــر داشــته باشــید و منصفانــه نــگاه کنیــد 
و بــرای مشــکلی کــه مثــًا دوســال قدمــت دارد)مــن دو ســال اســت بــا 
درس زبــان مشــکل دارم( حداقــل دو مــاه تــاش کنیــد و بعــد منتظــر 

نتیجــه و تحــول باشــید.
قــدم دوم یادگیــری اصــول و تکنیــک هــای مطالعــه اصولــی اســت کــه 
ــد و از آن  ــریع تر کن ــرفت را س ــاده تر و پیش ــری را س ــد یادگی می توان
مهمتــر یادگرفتــن را لــدت بخــش نمایــد. در ادامــه دربــاره ایــن اصــول 

نوشــتاری خواهیــم داشــت.

نویسنده: جالل سلیمی



نویسنده: اعظم پیکانی

برای خواندن مقالهQR را اسکن کنید

چگونه می توانیم یادگیری مستقل را به فرزندان خود آموزش دهیم؟
یادگیــری مســتقل یکــی از اصــول مهــم، در تمــام موقعیت هــای زندگــی اســت. زمانی کــه فرزنــد مــا بتوانــد بــدون اتــکا 
بــه مــا یــاد بگیــرد. بــه خوبــی می توانــد در ســایر مســائل زندگــی نیــز مســتقل عمــل کــرده و بــه حــل مشــکالت خــود 

بپــردازد.

همــۀ مــا در زندگــی دغدغه هــای بی شــماری داریــم. کارهــای ناتمــام و جدیــد در فهرســت برنامه هــای زندگــی مــا بــه چشــم می خــورد. گاهــی 
در مــورد زمــان محــدود خــود و اموراتــی کــه در پیــش رو داریــم می اندیشــیم. ایــن تفکــر ســبب ایجــاد اســترس در وجــود مــا می شــود. یکــی 
ــه ایــن امــور بپردازیــم و  ــزرگ مــا آمــوزش و فعالیت هــای مدرســۀ فرزندمــان اســت. مــا پــس از اتمــام کارهــای خــود، بایــد ب از دغدغه هــای ب
ــر ایــن مــا تنهــا در ســال های اولیــۀ تحصیــل فرزندمــان می توانیــم همپــای  نمی توانیــم زمانــی را بــرای اســتراحتمان در نظــر بگیریــم. عــاوه ب
او تــاش کنیــم. در طــی زمــان مطالــب کتاب هــا و روش هــای آموزشــی تغییــر می کنــد و اگــر زمانــی هــم بــرای پیگیــری آمــوزش فرزنــد خــود 

ــم  ــم، نمی توانی ــر بگیری او را همراهــی کنیــم. درنظ
دارد  ضــرورت  ــن باشــیم براین اســاس  ــی ای ــا در پ کــه م
را  یادگرفتــن  بــه فرزنــد خــود آمــوزش کــه چگونــه 
ــد  ــه فرزن ــی ک ــم. زمان مــا خــود نحــوۀ یادگیــری دهی
اتــکا  بــدون  بیامــوزد.  می توانــد را  دیگــران  بــه 
و  بپــردازد  یادگیــری  یادگیــری عمیــق در ذهــن او بــه 
پرداختــه شــکل می گیــرد. در ادامــه  روش هایــی  بــه 
طریــق  از  کــه  چگونــه می شــود  می توانیــم  آنهــا 
ــان  ــه فرزندم ــن را ب از یادگرفت یکــی  آمــوزش دهیــم.  
ــم اصــول بســیار مهمــی کــه بــا  ــری آن می توانی ــه کارگی ب
مســیر  در  را  قــرار فرزندمــان  خــودش  یادگیــری 
می توانیــم دهیــم. موقعیــت حل مســئله  مــا  می باشــد. 
ــائلی را متناســب بــا مطالــب درســی  ــان مس ــرای فرزندم ب
ــرای درس  ــم. ب ــی کنی ریاضــی بــا توجــه بــه مطلــب، طراح
کنیــم.  طراحــی  ــۀ مســئله  ــه جنب ــی ک ــرای دروس ب
ســواالت  دارنــد،  کنیــم حفظــی  طراحــی  مفهومــی 
بخواهیــم  فرزندمــان  از  ــخ دهــد. و  تــا بــه آنهــا پاس
مشــارکت ســپس بــه بررســی و اصــاح  بــا  پاســخ ها 
ــاوه  ــم. ع ــان بپردازی بــر طراحــی مســئله و ســوال، فرزندم

مــا می توانیــم جریــان یادگیــری را بــرای فرزنــد خــود واقعــی و ملمــوس کنیــم. بــه عنــوان مثــال اگــر مــا تصمیــم داشــتیم کــه مبحــث تبخیــر 
و تغییــرات آب را بــه فرزندمــان آمــوزش دهیــم، می توانیــم ایــن آمــوزش را بــه زمانــی موکــول کنیــم کــه تصمیــم داریــم چایــی یــا غــذا حاضــر 
ــان یادگیــری و  ــه حافظــۀ بلندمــدت می فرســتد. در جری ــارا ب ــد م کنیــم. آمــوزش در موقعیــت واقعــی، اطاعــات یادگرفتــه شــده توســط فرزن
آمــوزش بهتــر اســت کــه مــا بــه صــورت مــداوم بــه فرزنــد خــود مســئولیت بدهیــم و نظــر او را بپرســیم. دادن مســئولیت بــه او و دریافــت نظــرش 
ســبب می شــود کــه او روی مبحثــی کــه مــا قصــد آمــوزش آن را داریــم تمرکــز کــرده و خــود را مســئول امــر یادگیــری خــود بدانــد.  در آمــوزش 
ــم و ســعی نکنیــم کــه پیــش از آمــوزش آنهــا، اصــول ابتدایــی را  ــه ســاده کــردن مفاهیــم نپردازی ــب پیچیــده و کلــی بهتــر اســت کــه ب مطال
آمــوزش بدهیــم. بهتــر اســت در رابطــه بــا مطالــب پیچیــده بحــث کنیــم. نظــر فرزندمــان را بپرســیم و کم کــم او را وارد بحــث کنیــم. زمانــی کــه 
او وارد بحــث شــد، رفته رفتــه می توانــد بــا کمــک گرفتــن از مــا، اصــول ابتدایــی مفاهیــم پیچیــده را کشــف کنــد. کشــف اصــول بــه مــرور زمــان 
ــی  ــرد. ارزیاب ــد مســئولیت یادگیــری اش را در آینــده برعهــده بگی ــردی کــه خــود می توان ــد. ف ــل می کن ــردی خودآمــوز تبدی ــه ف ــا را ب ــد م فرزن
مــداوم، یکــی از اصــول مهمــی اســت کــه مــا بایــد در طــی آمــوزش همــواره بــه آن توجــه کنیــم. گاه ممکــن اســت کــه فرزنــد مــا مطلبــی را یــاد 
نگرفتــه باشــد امــا بــه دالیلــی از جملــه: تــرس از ســرزنش شــدن، احســاس شــرم و... از عنــوان کــردن ایــن مســئله پرهیــز می کنــد. برایــن اســاس 
بهتــر اســت کــه مــا در حیــن آمــوزش یــک مفهــوم، بــه طــور مــداوم از فرزنــد خــود ســوال پرســیده و در صــورت عــدم پاســخگویی ایــرادات او را 
ــود. ــتر ش ــه بیش ــرای ادام ــزه اش ب ــا انگی ــم ت ــرار دهی ــویق ق ــورد تش ــرد او را م ــرح ک ــح را مط ــخ صحی ــه پاس ــز ک ــی نی ــم. زمان ــرف کنی برط



کدام اشتباهات والدین باعث ایجاد حسادت در کودکان می شود؟

24 عادت روزانه که شما را باهوش تر خواهد کرد

ــه ســاده ترین شــکل  ــد ب ــودکان انجــام می دهن ــا ک ــار ب ــن در رفت ــه والدی ــه ای از اشــتباهاتی ک ــن اینفوگرافیــک نمون در ای
مطــرح شــده اســت.

ــن  ــرای ای ــوی ب ــی ق ــن بعضــا محرک ــودک می شــود. اشــتباهات والدی ــش حســادت در ک ــن موجــب شــعله ور شــدن آت ــای والدی برخــی رفتاره
ــن اشــتباهات مطــرح شــده اســت : ــه ای از ای موضــوع اســت. در ادامــه نمون



از کجا بدانیم حفظی درس نمی خوانیم؟

برخــی از دانش آمــوزان بســیار تــالش کــرده و کتاب هایشــان را یــک لحظــه هــم از خودشــان دور نمی کننــد امــا در کمــال 
ــل  ــی مث ــد، در درس های ــی بگیرن ــر در درس هــای عمومــی هــم نمــرات خوب ــی اگ ــد. حت ــی نمی گیرن ــاوری نتیجــۀ خوب ناب

ــوم بــه مشــکل برخــورده و احســاس شکســت می کننــد. ریاضــی و عل

حفظی خواندن یعنی تالش زیاد و نتیجۀ بد!

ــرده  ــظ ک ــای درســی را حف ــب کتاب ه ــا مطال ــد ت ــه ســعی می کنن ــزرگ می شــوند و آن اینســت ک ــک اشــتباه ب ــوزان مرتکــب ی ــن دانش آم ای
و در ذهن شــان یــک کپــی از کتــاب داشــته باشــند. بی توجــه بــه ایــن کــه بــه هــر حــال ممکــن اســت چیزهایــی کــه حفــظ کرده انــد خیلــی 
زود از ذهن شــان پــاک شــود و یــا این کــه 
درس هایــی مثــل ریاضــی، فیزیــک و یــا شــیمی 
ــراوان  ــای ف ــاله ها و نمونه ه ــل مس ــه ح ــاز ب نی
داشــته و اگــر تحلیــل مســاله  و روش حــل 
آن هــا را یــاد نگیرنــد، شکســت خواهنــد خــورد.

ــب  ــردن مطال ــظ ک ــه حف ــه ب ــی ک دانش آموزان
کاس هــای  در  می کننــد،  عــادت  کتــاب 
ــرات  ــا، نم ــدن درس ه ــنگین ش ــا س ــر و ب باالت
در  و  کــرد  را کســب خواهنــد  ضعیف تــری 
ــا شــاید  ــود. ام ــد ب ــق نخواهن کنکــور هــم موف
ــن  ــه ای ــم متوج ــوزان ه ــن دانش آم ــود ای خ
مســاله  نباشــند کــه درس هــا را یــاد نگرفته انــد 

و فقــط حفــظ کرده انــد.
را یاد نگرفته اند و فقط حفظ کرده اند.

ــوب در  ــره ی خ ــر نم ــوز به خاط ــه دانش آم اینک
درس هــای عمومــی جــذب ایــن درس ها شــده و 
درس هــای اختصاصــی را کنــار بگــذارد، راه حــل 
مناســبی بــرای رفــع ایــن مشــکل نیســت. زیــرا 
ــی  ــای عموم ــوب در درس ه ــره ی خ ــی نم حت
ــن  ــری ای ــر یادگی ــی ب ــم و قاطع ــل محک دلی
درس هــا نیســت و شــاید یکســال بعــد همیــن 

در س هــا هــم از ذهــن او پــاک شــوند.
ــه  ــن و چ ــه والدی ــز چ ــر چی ــل از ه ــس قب پ
ــه  ــای مطالع ــد روش ه ــن در مدرســه بای معلمی
ــد و  ــی بیاموزن ــوز ابتدای ــه دانش آم درســت را ب
ــس  ــد. پ ــاده کنن ــر آم ــع باالت ــرای مقاط او را ب
اگــر پــدر و مــادری هســتید کــه از وضــع 
ــر  ــا اگ ــتید و ی ــی نیس ــان راض ــرات فرزندت نم
معلمــی هســتید کــه فکــر می کنیــد، بعضــی از 
ــد  ــاد نمی گیرن ــا را ی ــان درس ه دانش آموزان ت
ــه  ــتید ک ــوزی هس ــر دانش آم ــن اگ و همچنی
بســیار تــاش می کنیــد و نتیجــه ی خوبــی 
نمی گیریــد، بایــد دنبــال علــل و ریشــه ی 
ــه طــور کامــل  ــد و آن را ب ــن مشــکل بگردی ای

کنیــد. ریشــه کن 



برای خواندن مقالهQR را اسکن کنید

بــرای این کــه بدانیــد، مشــکل مطالعــۀ شــما کجاســت و چــرا بــا 
ــر  ــد، اول از ه ــی نمی گیری ــۀ خوب ــاد، نتیج ــتکار زی ــاش و پش ت
چیــزی بایــد ایــن ســوال را بپرســید کــه، آیــا مطالعــه بــه صــورت 

حفظــی خوانــی بــوده یــا نــه؟
ــن  ــرات پایی ــه مشــکل نم ــوید ک ــن ش ــز مطمئ ــر چی ــل از ه قب
شــما از حفظی خوانــی بــوده و بعــد بــدون هیــچ نگرانــی در پــی 
رفــع ایــن مشــکل بــوده و ســعی کنیــد تــا روش مطالعــۀ خــود را 
عــوض کنیــد. عــوض کــردن شــیوۀ مطالعــه هــم ســخت نیســت 
ــر و نشــاط آورتر  ــی هــم مهیج ت و شــاید متوجــه شــوید کــه خیل

از روش حفــظ کــردن شماســت!
بــا  و  بدانیــد  را  حفظی خوانــی  ویژگی هــای  اینکــه  بــرای 
راه حل هــای رفــع ایــن مشــکل، آشــنا شــوید، بــرای شــما 
ــی  ــرای تمام ــای آن ب ــه تماش ــم ک ــدارک دیده ای ــو ت ــک ویدئ ی
ــن  ــود. در ای ــه می ش ــا توصی ــن آنه ــی والدی ــوزان و حت دانش آم
ویدئــو بــا آقــای مهنــدس ســلیمی همــراه خواهیــد شــد تــا شــما 
ــه شــما نحــوۀ  ــا حفظی خوانــی و عواقــب آن آشــنا کــرده و ب را ب
ــن  ــای ای ــد. تماش ــری دروس را بیاموزن ــه و یادگی ــح مطالع صحی

ــد. ــت ندهی ــوان از دس ــچ عن ــه هی ــو را ب ویدئ

چگونه روش های یادگیری صحیح و مطالعۀ درست را بیاموزیم؟

حفظی خوانی یا یادگیری طوطی وار!

خیلــی از شــما دانش آمــوزان شــاید بارهــا شــنیده اید کــه بــه شــما گفته انــد، درســها را طوطــی وار یــاد نگیــر! امــا هیچــگاه فکــر نکرده ایــد کــه 
چــرا بــه حفــظ کــردن درس هــا، یادگیــری طوطــی وار می گوینــد؟! مســاله بســیار ســاده اســت. طوطــی می توانــد بــا شــنیدن و تکــرار کلمــه ای 

کــه شــما در گوشــش می خوانیــد آن کلمــه را یادگرفتــه و تکــرار کنــد.
امــا هیــچ درک صحیحــی از معنــی آن کلمــه نخواهــد داشــت. طوطــی شــاید هــر 5 دقیقــه یکبــار بــه شــما بگویــد: »ســام«. امــا طوطــی نمی دانــد 
کــه معنــی ســام، چیســت و ســام را کــی و بــه چــه کســی، بدهــد. پــس، اگــر دانش آمــوزی هــم مثــل یــک طوطــی بــا تکــرار، جمــات را بــه 

ذهنــش بســپارد، هیچوقــت درک نخواهــد کــرد کــه ایــن جمــات را کجــا و چــه موقــع بایــد اســتفاده کنــد.
البتــه اگــر درس هایــی مثــل دینــی، تاریــخ و یــا جغرافــی باشــد، کار کمــی راحت تــر اســت و ممکــن اســت بتوانیــد بــا حفــظ کــردن جواب هــا 
را در مقابــل سواالتشــان بنویســید. امــا بــرای درســی مثــل ریاضــی، چــه چیــزی را می توانیــد حفــظ کنیــد؟ حتــی اگــر راه حــل یــک مســاله را 
بــا حفــظ کــردن بــه خاطــر ســپردید، چــه تضمینــی وجــود دارد کــه آن مســاله عینــاً و بــا همــان اعــداد و ارقــام در برگــه ی امتحانــی شــما، درج 

شــده باشــد؟!
ــا  ــم ب ــاله ها را ه ــواالت و مس ــخت ترین س ــا س ــرد ت ــد ک ــک خواه ــوز کم ــه دانش آم ــوده و ب ــم ب ــیار مه ــا بس ــم درس ه ــری و تفهی ــس یادگی پ

ــد. ــی کســب نمای تحلیــل درســت و منطقــی، جــواب داده و نمــرۀ خوب
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بــه هرحــال دانش آمــوز بایــد در محیطــی مناســب، مطالعــه کنــد تــا بتوانــد بــه خوبــی درس را مطالعــه کنــد. بــا شــرایط یــک محیــط مناســب 
و ایــده آل مطالعــه آشــنایی داریــد؟ مطالعــه، برنامه ریــزی و مدیریــت زمــان، بســیار مهــم هســتند امــا محیــط مطالعــه نیــز از عوامــل موثــر بــر 

یادگیــری اســت و بــرای افزایــش تمرکــز بایــد بــه ایــن عامــل موثــر توجــه کافــی داشته باشــیم.
توصیه می کنیم ویدیوی »تمرکز هنگام مطالعه و عوامل بیرونی« را تماشا کنید تا از تاثیر عوامل بیرونی بر روی تمرکز آگاه شوید.

حتــی ممکــن اســت تصــور کنیــد بهــم ریختگــی یــا نظــم در اتــاق مطالعــه اهمیتــی نــدارد، امــا نــکات قابــل توجهــی دربــاره ارتبــاط تمرکــز 
و محیــط اتــاق مطالعــه وجــود دارد. ایــن نــکات مهــم و موثــر را می توانیــد در ویدیــوی »اتــاق شــلوغ و پروســیله چقــدر بــه یادگیــری لطمــه 

می زنــد.«
 

بــرای  دانســتن بایدهــا و نبایدهــای گــوش دادن بــه موســیقی هنــگام مطالعــه، ایــن ویدیــو را بــا دقــت تماشــا کنیــد. تحقیقاتــی اخیــرا دربــاره ی 
ایــن مســاله انجــام گرفتــه کــه نتایــج جالبــی دارد و جنــاب جــال ســلیمی، مشــاور تحصیلــی و کارشــناس آمــوزش ســایت میــم، ایــن نتایــج را 

ــو را ازدســت ندهیــد. ــز توضیــح می دهــد . پیشــنهاد می کنیــم ایــن ویدی ــرای شــما دانش آمــوزان و والدیــن عزی ب
بــرای تماشــای ایــن ویدیــو و توضیحــات مشــاور تحصیلــی و کارشــناس آمــوزش، ابتــدا در ســایت میــم عضــو شــوید، اگــر قبــًا در ســایت عضــو 
بوده ایــد، وارد حســاب کاربــری خــود شــوید. بــا عضویــت در ســایت بــه ویدیوهــای آموزشــی، انگیزشــی و مشــاوره ای بســیاری کــه بــرای موفقیــت 

ــد. ــدا می کنی ــم، دسترســی پی ــه کرده ای ــوزان تهی و رشــد دانش آم

تاثیر موسیقی بر یادگیری، آری یانه؟

محیط مناسب یادگیری

بایدها و نبایدهای گوش دادن به موسیقی هنگام مطالعه

پــدر و مادرهــا بارهــا بــا ایــن صحنــه مواجــه شــده اند کــه فرزندشــان بــا گــوش دادن بــه موســیقی درس می خوانــد و 
ــد. پرسشــی کــه در ذهــن والدیــن ایجــاد می شــود ایــن اســت: مطالعــه می کن

آیا واقعا موسیقی کمکی به افزایش تمرکز دانش آموز می کند؟
 یا بیشتر موجب حواس پرتی دانش آموز می شود.؟

چرا فرزند من اصرار دارد هنگام مطالعه، آهنگ گوش کند؟
برای والدین به نظر می رسد موسیقی گوش دادن همراه مطالعه، بیشتر موجب حواس پرتی می شود.   

امــا هــدف از گــوش دادن بــه موســیقی چیســت؟ دانش آمــوزان هنــگام مطالعــه، احتمــاالً بــرای از بیــن بــردن صداهــای مزاحــم اطــراف و ایجــاد 
ــا موســیقی بهتــر یادمی گیرنــد و  ــرای مطالعــه از موســیقی اســتفاده می کننــد. یــا برخــی از دانش آمــوزان می گوینــد ب یــک محیــط مناســب ب

بــدون آن تمرکــز کافــی بــرای مطالعــه ندارنــد. امــا آیــا واقعــاً موســیقی کمکــی بــه یادگیــری و افزایــش مطالعــه می کنــد؟

برای دیدن ویدئو QR را اسکن کنید



اگر می خواهی مخترع شوی
 سرگذشت جیمز وات را بخون!

جیمــز وات 280 ســال پیــش در اســکاتلند بــه دنیــا آمــد. در 
ــل  ــن دلی ــه همی ــود. ب ــر ب ــف و الغ ــی او بســیار ضعی ــان کودک زم
آموزش هــای اولیــه را در خانــه دیــد. جیمــز وات دارای قــدرت تخیل 
قــوی بــود و عالقــه بــه اختــراع کــردن را از همــان کودکــی خــودش 
ــاهده  ــی و مش ــای فن ــرای کاره ــادی را ب ــت زی را نشــان داد و وق
طبیعــت صــرف می کــرد. او بــه ستاره شناســی و ریاضیــات عالقــه 
داشــت و ســاعت ها بــه ســتاره ها نــگاه می کــرد. پــدر وات، نجــار 

بــود و وضعیــت مالــی بــدی نداشــت.

جیمــز وات 280 ســال پیــش در اســکاتلند بــه دنیــا آمــد. در زمــان کودکــی او 
ــه  ــه را در خان ــه همیــن دلیــل آموزش هــای اولی ــود. ب ــر ب بســیار ضعیــف و الغ
ــه اختــراع کــردن  ــود و عاقــه ب ــد. جیمــز وات دارای قــدرت تخیــل قــوی ب دی
ــای  ــرای کاره ــادی را ب ــت زی ــان داد و وق ــودش را نش ــی خ ــان کودک را از هم
ــات  ــی و ریاضی ــه ستاره شناس ــرد. او ب ــرف می ک ــت ص ــاهده طبیع ــی و مش فن
ــود و  ــدر وات، نجــار ب ــگاه می کــرد. پ ــه ســتاره ها ن ــه داشــت و ســاعت ها ب عاق

وضعیــت مالــی بــدی نداشــت.
ــی  ــور بخــار خیل ــک جــور موت ــن ی ــاس نیوکام ــش توم ر حــدود 300 ســال پی
خــوب ســاخت. از ایــن دســتگاه هــم فقــط بــرای کشــیدن آب اســتفاده می شــد، 
امــا خداییــش خیلــی خــوب کار می کــرد و همــه تقریبــاً از آن راضــی بودنــد امــا 

موتورهــای نیوکامــن یــک خــروار ســوخت مصــرف می کردنــد و قدرتشــان آن قدرهــا زیــاد نبــود. مــردم متوجــه نمی شــدند کــه ایــن موتورهــا چقدر 
ــر و هوشــمندانه تر. ــه کارآمدت ــد، ن ــر کنن ــد ماشین هایشــان را بزرگت ــور بخــار فقــط ســعی می کردن ــد. طراح هــای موت ــه هــدر می دهن ــرژی ب ان

بایــد بدونیــم کــه درواقــع جیمــز وات موتــور بخــار را اختــراع نکــرد بلکــه او اولیــن موتــور بخــار تجــاری را کــه عمــًا می شــد در صنعــت ازش 
اســتفاده کــرد را ســاخت و موتــور ساخته شــده توســط او در کارخانجــات بســیار مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و مشــهور شــد.

ــه از مــادرش  ــور بخــار نیوکایــن، جیمــز وات در اســکاتلند دنیــا آمــد. جمیــز وات مدتــی در خان بیســت وچهار ســال بعــد از ســاخته شــدن موت
خوانــدن و نوشــتن را یــاد گرفــت. بعــد، در دوران مدرســه دســتور زبــان التیــن، یونانــی، و ریاضیــات را یــاد گرفــت امــا جایــی کــه وات نوجــوان 
چیزهــای مهمــی یــاد گرفــت کارگاه پــدرش بــود، کــه در آن، بــا ابــزار هــای او، نیمکــت، مــدل چیزهایــی مثــل جرثقیــل و بشــکه مــی ســاخت. 
جمیــز عاقــه زیــادی بــه پزشــکی داشــت ولــی بعلــت اینکــه خانــواده اش نتونســتند هزینــه تحصیــل او را تامیــن کننــد بــه آرزویــش نرســید. در 
ســن 17 ســالگی، وات بــرای اولیــن بــار بــه گاســکو، جایــی کــه یکــی از بســتگان مــادرش در دانشــگاه تدریــس می کــرد رفــت و ابزارســاز شــد، 
پــس از آن، در ســال 1755، بــه لنــدن، رفــت و در اونجــا شــروع بــه کارآمــوزی پیــش یــک اســتاد کــرد. اگــر چــه ســامت طــی یــک ســال از 
دســت داد ولــی او بــه انــدازه کافــی در آن زمــان چیــز یــاد گرفتــه بــود. چنــد ســال بعــد او بــا دختــر دایــی خــود مــارگارت میلــر ازدواج کــرد، 

مــارگارت 6 فرزنــد بــه دنیــا آورد و 9 ســال بعــد از دنیــا رفــت.
یــک روز یکــی از دوســتان جیمــز یــک موتــور بخــار را بــرای تعمیــر آورد پیــش او. درســت حــدس زدی، یکــی از آن موتورهــای نیوکایــن بــود. 
ــی  ــه کار شــد و از اونجای ــی زود دســت ب ــا چطــوری کار می کنــد و خیل ــور از طــرز کارش ســر درآورد و فهمیــد دقیق ــر موت ــع تعمی جیمــز موق
کــه مــخ ایــن کار بــود ســعی کــرد تــا طراحــی موتــور را عــوض کنــد جیمــز کــه یــک دانشــمند یــه تمــام معنــی بــود، خیلــی زود فهمیــد موتــور 
نیوکامــن یــک عیــب اساســی دارد: ســوخت زیــاد مصــرف می کنــد، و تلفاتــش هــم زیــاده، دلیلــش هــم ایــن بــود: بایــد مــدام بــه مخــزن آب 
حــرارت داده  می شــد تــا آب را تــا مرحلــه باالترازنقطــه جــوش داغ، و آن را تبدیــل بــه بخارکنــد و بــه کمــک بخــار، میــل پیســتون را بــه ســمت 
بــاال و بیــرون هــل بدهــد؟ بعــد مخــزن دوبــاره ســرد بشــود و بخــار را تبدیــل بــه آب کنــد تــا فشــار هــوا، آب را برگردانــد بــه مخــزن. ایــن فرآینــد 
ــه مخــزن تولیــد  تکــراری ســرد کــردن مخــزن، باعــث می شــد بیشــتر حرارتــی کــه آب را جــوش مــی آورد، هدربشــود. طــرح جیمــز شــامل ی
بخــار بــود بطوری کــه بخــار در یــک بخــش جداگانــه تولیــد و بــه دور از پیســتون فشــرده شــود. وات دســت بــکار شــد، اول یــه مــدل از موتــور 

بخــارش ســاخت و بعــد اختراعــش را ثبــت کــرد.
جیمز وات چطور ثروتمند شد؟

بعــد از 11 ســال باخــره جیمــز شــریک خــودش را پیــدا کــرد: یــک تاجــر بــه نــام ماتیــو. چنــد ســال بعــد از آشــنایی اولیــه، جیمــز و ماتیــو بــا 
هــم وارد معاملــه شــدند و جیمــز باالخــره یــک موتــور بخــار درســت و حســابی ســاخت و ســال 1776آن را جلــو عــده زیــادی مهنــدس، معدنچــی، 

تاجــر و یــک خبرنــگار نمایــش داد.




