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فهرست مطالب:
چگونه میتوان به آموزش دانشآموزان تیزهوش پرداخت؟
زمانی که هدف نداریم و بازیچه دوستان میشویم؟
با چه راهکارهایی میتوانیم بر یادگیری خود نظارت کنیم؟
 16ایده سالم و ساده صبحانه برای مهدکودک بچهها
چگونه میتوانیم فکر و رفتارمان را کنترل کنیم؟
چه تشویقهایی برای فرزند ما مناسب است؟
تاثیر تجهیزات الکترونیکی بر تمرکز و یادگیری دانش آموزان

چگونه میتوان به آموزش دانشآموزان تیزهوش پرداخت؟
دانشآمــوزان تیزهــوش ،انگیــزه و اســتعدادهای بســیاری دارنــد .در صورتــی کــه تحــت آمــوزش مناســب قــرار بگیرنــد ،میتواننــد بــا نیــروی
انگیــزه اســتعدادهای خــود را شــکوفا ســازند .برایناســاس آشــنایی بــا نحــوۀ صحیــح آمــوزش آنهــا الزامــی اســت.

دانشآمــوزان تیزهــوش نیازهــا و اســتعدادهایی دارنــد کــه در

انســانها در جنبههــای مختلــف زندگــی بــا یکدیگــر تفــاوت

قالــب برنامههــای عــادی مــدارس و مراکــز آموزشــی بــرآورده

دارنــد .برخــی در کارهــای هنــری اســتعداد باالیــی دارنــد.

نمیشــود و بــه درســتی پــرورش نمییابــد .از ایــن رو بایــد

برخــی در فعالیتهــای ورزشــی ،برخــی در درس ریاضــی موفــق

تغییراتــی در ایــن نــوع برنامــه هــا بــه وجــود آورد.

هســتند .برخــی در دروس دیگــر موفقتــر عمــل میکننــد.

در راســتای ایجــاد تغییــرات در ابتــدا بایــد دیــد کــه دانشآمــوزان

برخــی هــوش باالیــی دارنــد .برخــی ســطح هــوش متوســط یــا

تیزهــوش چــه ویژگیهایــی دارنــد و چگونــه میتــوان بســتری

پایینتــر از متوســط دارنــد و در کالس هــای درســی تنوعــی از

بــرای رشــد ایــن ویژگیهــای فراهــم کــرد .در ادامــه بــه تفضیــل

افــراد بــا ایــن ویژگــی هــا وجــود دارد .در نظــام آموزشــی کشــور مــا

بــه ایــن موضــوع پرداختــه میشــود.

بــه دلیــل کمبــود امکانــات و عــدم رســیدگی مطلــوب ،گاهــا دیــده

مشــاوران تربیتــی و برنامهریــزان آموزشــی تعریفهــای

مــی شــود کــه در یــک کالس درس ،یــک یــا چنــد دانــش آمــوز

گوناگونــی از تیزهوشــی ارائــه دادهانــد .گروهــی بــر ایــن باورنــد

دیرآمــوز وجــود دارد و ســایرین هــم در ســطح متوســط هســتند.

کــه اصطــاح تیزهــوش ،بــه کســی اطــاق میشــود کــه بتوانــد

در ایــن کالس هــا معلــم نمــی توانــد مباحــث اکتشــافی و خالقانــه

در بســیاری از جنبههــای ذهنــی ،روانــی و رفتــاری ،توانایــی

را آمــوزش دهــد ،زیــرا ناچــار اســت کــه کالس را متناســب بــا

فــوق العــاده ای از خــود نشــان دهــد .در کنــار ایــن گــروه ،گــروه

ســطح اکثریــت کالس اداره کنــد و زمــان باقــی مانــده را در صــورت

دیگــری معتقدنــد کــه تیــز هــوش بــه کســی گفتــه میشــود کــه در

برخــورداری از وجــدان کاری بــاال ،بــه دانــش آمــوز دیرآمــوز

یکــی از رشــته هــای بــا ارزش ،از خــود توانایــی و برجســتگی قابــل

اختصــاص دهــد تــا بــه ســطح کالس برســند .در چنیــن شــرایطی

توجهــی نشــان دهــد.

دانــش آمــوز تیزهــوش دچــار کســالت ذهنــی شــده و از مباحــث

کمیســیون آمــوزش و پــرورش آمریــکا در ســال  9691اعــام آموزشــی کــه پاییــن تــر از ســطح یادگیــری او هســتند ،دلــزده مــی
کــرد کــه فــرد نخبــه فــردی اســت کــه اســتعداد هــوش عمومــی،

شــود.

اســتعداد درســی ویــژه ،تفکــر خــاق ،توانایــی رهبــری ،ذوق و
اســتعداد هنــری و توانایــی روانــی -حرکتــی داشــته باشــد.

تجربــه نشــان داده کــه اگــر دانشآمــوز تیزهــوش آمــوزش

افراد تیزهوش چه ویژگیهایی دارند؟

متناســب دریافــت نکنــد .بــه مــرور دلزدگــی او بــه شکســت

براســاس تعاریــف و نظریــات روانشناســان و برنامهریــزان

تحصیلــی میانجامــد .ایــن در حالــی اســت کــه نخبــگان و

آموزشــی ،فــرد تیزهــوش یــا نخبــه فــردی اســت کــه همــه یــا تیزهوشــان ســه تــا پنــج درصــد افــراد جامعــه را تشــکیل میدهنــد
تعــداد زیــادی از ویژگیهــای زیــر را دارا باشــد

و جــزء مهمتریــن ســرمایهی هــر کشــوری بــه شــمار میآینــد .بــر

درک و فهــم ســریع روابــط بیــن مفاهیــم درســی ،حافظـهی قــوی،

ایــن اســاس ضــرورت دارد کــه ایــن افــراد ،تحــت آمــوزش ویــژه

برخــورداری از بهــرۀ هوشــی باالتــر از متوســط ،توانایــی خــاص در

قــرار گیرنــد.

یادگیــری مطالــب ،توانایــی تعمیــم و ربــط دادن ،تنــوع گنجینهی

یکــی از مســائلی کــه از دیربــاز در نظــام آموزشــی کشــورهای موفق

لغــات ،انــرژی زیــاد ،کنجــکاوی ،قــدرت خیالپــردازی ،عالقــه

مــورد توجــه بــوده ،عدالــت آموزشــی و تســاوی فرصتهــای برابــر

و انگیــزهی قــوی ،روان ســخن گفتــن ،عالقهمنــدی بــه مســائل

بــرای دانشآمــوزان اســت .ایــن اصــل مهــم اقتضــاء میکنــد تــا

بــزرگ ،خــوش خلقــی و قــدرت رهبــری.

تواناییهــا و اســتعدادهای فراگیــران بــه شایســتگی شناســایی
شــود.

تــا هــر کــس بــه ســهم خــود ،از آمــوزش و پــرورش بهرهمنــد گــردد .ایــن حــق در صورتــی بــه درســتی ادا میشــود کــه برنامهریزیهــا
و طراحیهــا ،مطابــق تــوان و ظرفیتهــای متفــاوت انســانها تدویــن شــود و بــه مرحلـهی اجــرا درآیــد.
براســاس دالیــل فــوق بــدون تردیــد نظــام آمــوزش و پــرورش وظیفــه دارد کــه تمهیداتــی را بــرای آمــوزش تیزهوشــان درنظــر بگیــرد.
از ایــن رو ایــن نظــام پــس از شناســایی تفاوتهــای فــردی و کشــف تیزهوشــان ،بایــد برنام ـهای تنظیــم کنــد کــه بــر پای ـهی نیازهــا و
تواناییهــای متفــاوت دانشآمــوزان تیزهــوش باشــد .عــاوه بــر ایــن برنامــه نبایــد چنــدان بــا ســطح شــناختی آنهــا متفــاوت باشــد
زیــرا ایــن امــر ســبب کاهــش کارآیــی دانشآمــوزان تیزهــوش و در نتیجــه افــت تحصیلــی آنهــا میشــود.
گاه در بــاور عمــوم ایــن تفکــر وجــود دارد کــه فــرد تیزهــوش را بایــد بــه حــال خــود رهــا ســاخت ،زیــرا خــود توانایــی یادگیــری و انجــام
فعالیــت هــای مربــوط بــه مدرســه را دارد .وجــود ایــن بــاور غلــط در بیــن خانــواده و معلمــان پیامدهــای جبرانناپذیــری را بــرای
دانشآمــوزان تیزهــوش دارد .برایناســاس وجــود یــک برنامــه منطقــی و متناســب بــرای دانشآمــوزان تیزهــوش ضــرورت دارد.
چنیــن برنام ـهای بایــد از محتــوای و مفاهیــم آموزشــی مناســب و کاربــردی برخــوردار باشــد .فعالیتهایــی را دربرداشــته باشــد تــا
افــراد در طــی انجــام آنهــا ،آموختههــای خــود را مــورد آزمــون و خطــا قــرار داده و یادگیــری خــود را اصــاح کننــد .عــاوه بــر آن مجــری
ایــن برنامــه کــه معلمــان و کادر آموزشــی مدرســه هســتند ،بایــد از روشهــای تدریــس دانشآمــوز محــور و ارزشــیابی فرآینــد مــدار
بهــره بگیرنــد تــا بتواننــد تمامــی اســتعدادها را از قــوه بــه فعــل آورنــد.
نویسنده :اعظم پیکانی

برای خواندن مقاله کیوآر را اسکن کنید

زمانی که هدف نداریم و بازیچه دوستان میشویم؟
اگــر حتــی یکبــار حــس کردهایــد انگیــزه و برنام ـهای نداریــد و دوســتانتان مثــل عروســک خیمهش ـببازی شــما را ایــن ســو و آنســو
میبرنــد و تحــت کنتــرل او قــرار داریــد دیــدن ایــن فیلــم بــرای شــما ضــروری اســت .بــا مشــاهده ایــن فیلــم خواهیــد دانســت کــه دلیــل
بــه وجــود آمــدن ایــن مشــکل در شــخصیت شــما چیســت و چطــور بایــد آن را حــل کنیــد.
تمــام صاحــب نظــران بــه اتفــاق موافقنــد کــه دانشآمــوز بایــد دارای اهــداف کوتاهمــدت ،میــان مــدت و بلندمــدت باشــد .داشــتن
هــدف تمنــای رســیدن بــه

دســتاوردهایی کــه شــخص

در ذهنــش آنهــا را تجســم

کــرده اســت قــوی میکنــد و

شــخص را برای رســیدن به

آن تشــنه میکنــد .منحــرف

کــردن چنیــن فــردی از

مســیرش درســت مثــل ایــن

اســت کــه بخواهیــم بــا توپ

پینــگ پونــگ مســیر حرکــت

یــک تــوپ بســکتبال را کــه

بــه ســمت هــدف نشــانهگیری

و پرتــاب شــده اســت

عــوض کنیــم.

وقتــی دانشآمــوز در

برابــر افــراد سســت و تنبــل و

بیانگیــزه قــرار میگیــرد

و آنهــا ســعی میکننــد کــه

ناخواســته ایــن تنبلــی را

بــه او القــا کننــد اگــر از قبــل

بــه درجـهای از خودآگاهــی

نرســیده باشــد بــه راحتــی

بازیچــه میشــود و بــه

ســویی مــیرود کــه خواســته

خــودش نیســت .جالــب

اســت بدانیــد کــه اغلــب ایــن

افــراد حاشــیهای حضــوری

زودگــذر در زندگــی شــخص

دارنــد و پــس از دوران

مدرســه هرگــز ردپایــی از

آنهــا نخواهیــد یافــت و فقــط اثــری منفــی ،کــه از دنبالــه رو ،آنــان بــودن در زندگیتــان باقــی مانــده تــا ابــد جلــوی چشــمتان میمانــد.
ایــن افــراد حضورشــان در زندگــی شــما بســیار کوتــاه مــدت اســت ولــی تاثیرشــان مانــدگار اســت و بــدون تعــارف عمـ ً
ا بــا آینــده شــما
بــازی میکننــد .اشــتباه نکنیــد مــا قصــد نداریــم شــما را از معاشــرت و دوســتی بــا دیگــران منــع کنیــم .بلکــه دقیقـ ًا برعکــس .در ایــن

فیلــم هــدف مــا ایــن اســت کــه بــه شــما بیاموزیــم چطــور مســئولیت زندگــی خودتــان را بــه عهــده بگیریــد و خودتــان تعییــن کننــده
جهــت زندگیتــان باشــید .قانونــی نانوشــته وجــود دارد و آن ایــن اســت کــه یــا شــما بــرای زندگــی خــود هدفگــذاری میکنیــد یــا بــه
بقیــه اجــازه دادهایــد کــه برایتــان برنامــه بریزنــد و زندگــی شــما را بچرخاننــد .انــگار کــه قانــون طبیعــت دوســت نــدارد ســبد هدفهــای
هیــچ کســی خالــی باشــد و اگــر ایــن اتفــاق بیوفتــد ناخــودآگاه آن را بــا اهــداف دیگــران پــر میکنــد.
دانشآمــوزی کــه بیهــدف اســت و در زندگــی رویایــی نــدارد ،در معــرض آســیبهای زیــادی قــرار میگیــرد و بــه زودی تبدیــل
بــه فــردی خواهــد شــد کــه فقــط هــر روز مســیر خانــه تــا مدرســه را طــی میکنــد بــدون اینکــه دســتاوردی حاصــل شــود .فقــط ســر
خــودش را بــا یــک ســری دفتــر و کتــاب بیخــود و بــی جهــت شــلوغ کــرده و حتــی ممکــن اســت افســردگی هــم بــه ســراغش بیایــد .چنــد
وقتــی بــاری بــه هــر جهــت زندگــی میکنــد و بــه جــای اینکــه دنبــال هدفهــای زندگــی خــود باشــد دنبــال تقلیــد عالیــق و اهــداف
دیگــران م ـیرود.
نویسنده :مهری امامی

برای خواندن مقاله کیوآر را اسکن کنید

با چه راهکارهایی میتوانیم بر یادگیری خود نظارت کنیم؟
زمانــی مــا میتوانیــم بــه یادگیــری عمیــق برســیم کــه خودمــان بــر جریــان یادگیــری مــان نظــارت داشــته باشــیم .نظــارت بــر یادگیــری بــه مــا کمــک
مــی کنــد تــا بفهمیــم کــه عیــب کار مــا چیســت و چگونــه مــی تــوان آن را برطــرف کــرد..

یکــی از اصــول مهــم در جریــان یادگیــری مــا ،نظــارت بــر ایــن و ســاده تبدیــل کــرده و بنویســیم .نکتــهی قابــل ذکــر ایــن کــه
جریــان اســت .نظــارت بــر یادگیــری از میــزان زمــان و تــاش

بهتــر اســت مــا در حیــن مطالعــه ،زمانــی را هــم بــه فکــر کــردن

ذهنــی کــه مــا بــرای یادگیــری صــرف میکنیــم ،اهمیــت بیشــتری

اختصــاص بدهیــم.

دارد .گاه مشــاهده میکنیــم کــه زمــان زیــادی را بــه مطالعــه

اگــر مــا در مــورد مطالــب ،تفکــر داشــته باشــیم میتوانیــم آن هــا

اختصــاص دادهایــم .ســعی کــرده ایــم کــه بــا تــاش ذهنــی مطالب را بــه خوبــی یــاد بگیریــم .زمانــی کــه مــا بــه ایــن شــکل مطالــب را
را بفهمیــم ،امــا نتوانســتیم کــه بــه یادگیــری مطلــوب برســیم و مطالعــه کــرده ،بهتــر اســت کــه یادگیــری خــود را مــورد ارزیابــی
پیشــرفت چندانــی نداشــته ایــم.

قــرار دهیــم و از خــود ســوال بپرســیم اگــر بــه خوبــی توانســتیم بــه

یکــی از دالیلــی کــه ممکــن اســت ســبب اتــاف وقــت و تــاش

ســواالت پاســخ دهیــم ،کتــاب را کنــار بگذاریــم و در فاصلــه ای

مــا شــود ایــن اســت کــه مــا بــر جریــان یادگیــری خــود نظــارت

نزدیــک (مثــا دو روز) دوبــاره بــه ســراغ مطالــب مطالعــه شــده

نداشــتهایم .حــال ایــن ســوال پیــش مــی آیــد کــه مــا چگونــه

برویــم وبــه صــورت گــذرا مباحــث را مــورد بررســی قــرار داده و

میتوانیــم بــر جریــان یادگیــری خــود نظــارت داشــته باشــیم؟

دوبــاره از خــود ســوال بپرســیم تــا بــه ایــن اطمینــان برســیم کــه

بــرای ایــن کــه بتوانیــم بــر جریــان یادگیــری خــود نظــارت داشــته

یادگیــری مــا ســطحی نبــوده و مطالــب در حافظ ـهی بلنــد مــدت

باشــیم .بایــد بــرای آن طــرح و برنامــهای درنظــر بگیریــم .بــه

مــان وارد شــده اســت .در صورتــی کــه مــا نتوانیــم بــه ســواالت

اجــرای طــرح خــود بپردازیــم و ســپس خــود را ارزیابــی کنیــم .پاســخ بدهیــم ،ضــرورت دارد کــه بــه نظــارت و بررســی شــیوهی
در طــرح یادگیــری ابتــدا مــا بایــد بــرای خودمــان در هــر درس ،مطالع ـهی خــود ،زمــان و ســرعت مطالع ـهی خــود بپردازیــم و در
هــدف یــا هــدف هایــی را تعییــن کنیــم .بــه عنــوان مثــال هــدف

پــی ایــن بررســی ،برنام ـهی مطالع ـهی خــود را تغییــر بدهیــم یــا

کوچــک مــا در ایــن مــاه ایــن اســت کــه دو فصــل از کتــاب زیســت

اصــاح کنیــم.

شناســی خــود را در کنــار کتابهــای دیگــر خــود مطالعــه کنیــم.

زمانــی کــه مــا بتوانیــم بــرای خودمــان برنام ـهای را تنظیــم کنیــم

پــس از اینکــه مــا هــدف خــود را انتخــاب کردیــم بایــد آن را در

و بــه نظــارت کارهــای خــود و اصــاح آنهــا بپردازیــم در نهایــت

دفتــر خــود یادداشــت کنیــم و در کنــار آن هــدف مــان ،میــزان بــه یادگیــری میرســیم و اعتمــاد بــه نفسمــان نیــز افزایــش
زمــان پیــش بینــی شــده بــرای انجــام آن را یادداشــت کنیــم.

مییابــد .بــه احســاس اطمینــان میرســیم .احســاس اطمینــان

زمانــی کــه مــا هــدف و زمــان را پیــش بینــی کردیــم .بهتــر اســت

از اینکــه میتوانیــم از عهــدهی تکالیــف جدیــد خــود برآییــم.

کــه ســرعت مطالع ـهی خــود را تنظیــم کنیــم .بــه طــور مثــال اگــر

ایــن احســاس اطمینــان بــه مــا پشــتکار بــرای تــاش و کوشــش

بخواهیــم هــر روز  02صفحــه زیستشناســی را در چهــار ســاعت

میدهــد .ایــن احســاس ،بــه مــا کمــک مــی کنــد کــه حتــی اگــر

بخوانیــم ،بهتــر اســت کــه میــزان صفحــات خــود را بــر ســاعات

نتوانســتیم از پــس تکالیــف برآییــم ،دســت از کار نکشــیم و بــه

تقســیم و بــا درنظرگرفتــن ســختی و دشــواری مطالــب ،ســرعت

دنبــال رفــع ایــرادات خــود باشــیم.

مطالعــهی خــود را تنظیــم کنیــم .پــس از ایــن کار بــه ســراغ

نظــارت بــر یادگیــری ســبب میشــود کــه مــا مســئولیت یادگیــری

مطالعـهی مطالــب کتــاب برویم و متناســب بــا مفاهیم آن ،روشــی

خــود را بپذیریــم و بــه جــای بهانــه تراشــی ،بــه طــور فعــال بــه

را بــرای یادگیــری درنظــر بگیریــم .بــه عنــوان مثــال مطالــب

یادگیــری بپردازیــم.

حفظــی کتــاب کــه بــه صــورت مــوردی آورده شــده را میتوانیــم
بــه صــورت یادداشــت کوتــاه در گوشــهی کتــاب بنویســیم ،امــا

نویسنده :اعظم پیکانی

مطالــب پیچیــده را میتوانیــم بــه صــورت خالص ـهای قابــل فهــم
برای خواندن مقاله کیوآر را اسکن کنید

 16ایده سالم و ساده صبحانه برای مهدکودک بچهها

چگونه میتوانیم فکر و رفتارمان را کنترل کنیم؟
مــا در زندگــی زمانــی بــه موفقیــت هــای بــزرگ میرســیم کــه بتوانیــم فکــر و عمــل خــود را کنتــرل کنیــم و آنهــا را در مســیر پیشــرفت قــرار دهیــم.
برایــن اســاس مــا بایــد بــه دنبــال راهــکاری باشــیم کــه بــه واســطهی آن بتوانیــم بــه کنتــرل خــود بپردازیمش

خودکنترلــی اصــل مهــم و اساســی در زندگــی هــر فــردی اســت .افــراد موفــق در عرصههــای شــغلی و تحصیلــی ،از خودکنترلــی باالیــی
برخــوردار بــوده و هســتند .آنهــا بــر نیازهــا و خوشـیهای خــود کنتــرل و مدیریــت داشــته و در مواقــع حســاس درســی و کاری بــه آنهــا
پــر و بــال نمیدهنــد .شــاید مشــاهده کــرده باشــید کــه برخــی افــراد در فصــل امتحانــات ،اگــر بــه مهمانــی دعــوت شــوند.
کتــاب خــود را بــه کنــاری نهــاده و حاضــر میشــوند .آنهــا نمــی تواننــد خوشــی و در جمــع بــودن را بــه دوران بعــد از امتحانــات موکــول
کننــد و در مقابــل اصــرار خانــواده مبنــی بــر عــدم حضــور در مهمانــی ایســتادگی کــرده و بــه مهمانــی میرونــد .ایــن دســته افــراد بــر
زندگــی خــود و کارهــای مهــم آن ،کنتــرل نداشــته و در نهایــت نیــز در وضعیــت موجــود خودشــان باقــی میماننــد و یــا پیشــرفت
محــدودی خواهنــد داشــت .در مقابــل ایــن دســته ،افــرادی هســتند کــه بــر احساســات و اعمــال خــود کنتــرل داشــته و بــا خودکنترلــی
کــه در وجودشــان اســت ،بــرای امــور درســی و زندگــی خــود تصمیــم میگیرنــد .خودکنترلــی ،اصــل تربیتــی بســیار مهمــی بــرای

تمامــی افــراد ،بــه ویــژه کــودکان و نوجوانــان مــی باشــد .حــال بایــد دیــد کــه مــا چگونــه میتوانیــم ایــن اصــل مهــم را در زندگــی خــود
بــه کار ببندیــم.
مهمتریــن و اولیــن گام در خودکنترلــی ،داشــتن یــک هــدف اســت .زمانــی کــه در زندگــی هدفــی داشــته باشــیم .ایــن هــدف در مــا
انگیــزه و برنامــه ای بــرای ادامــه ی زندگــی ایجــاد میکنــد .مــا بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف ،بــه زندگــی خــود نظــم داده و امــور و
اعمــال خودمــان را متناســب بــا هدفمــان تغییــر میدهیــم و بــه عبارتــی خودکنتــرل گــر میشــویم .نکت ـهی مهــم در رابطــه بــا هــدف
ایــن اســت کــه بهتــر اســت کــه مــا خودمــان هــدف مــان را انتخــاب کنیــم ،زیــرا تواناییهــا و عالیــق خــود را بــه خوبــی میشناســیم.
بــرای تعییــن هــدف مــا مــی توانیــم بــا دیگــران مشــورت کنیــم و بــا بهرهگیــری از نظــر آن هــا هدفمــان را انتخــاب کنیــم .زمانــی کــه
مــا هــدف خــود را تعییــن کردیــم بایــد بــه تنظیــم اعمــال و رفتــار خــود بپردازیــم.

میتوانیــم دفترچــه یادداشــتی را بــرای مطالعـهی خــود در نظــر بگیریــم و در آن هــدف خــود را بنویســیم .ســپس کارهایــی را کــه
بایــد بــرای رســیدن بــه هــدف خــود انجــام دهیــم را بــه صــورت برنام ـهی زمانبنــدی بنویســیم وهــر روز در مقابــل کارهایــی کــه
انجــام داده ایــم ،عالمــت بگذاریــم و اتــاف وقــت خــود را هــم در نظــر بگیریــم .بهتــر اســت اتــاف وقــت خــود را بــا زمــان تعییــن کنیــم
تــا بتوانیــم آن را در طــی روزهــای دیگــر هفتــه جبــران کنیــم .پــس از اینکــه مــا هــدف و برنامــه در جهــت تحقــق آن بــرای خودمــان
درنظــر گرفتیــم.
بهتــر اســت کــه در پایــان هــر هفتــه بــه عنــوان مثــال جمعــه شــب پــس از اتمــام کارهــای مدرســه ،بــه ارزیابــی کارهــای خــود بپردازیــم.
میــزان مطالعــه و پیشــرفت خودمــان را بســنجیم .اگــر میــزان پیشــرفت مــا چشــمگیر بــوده و بــه ســطح باالیــی حرکــت کردیــم ضــرورت
دارد کــه بــه تشــویق خــود بپردازیــم .بــه عنــوان مثــال میتوانیــم بــرای تشــویق خــود برنامـهای تفریحــی درنظــر بگیریــم .در صورتــی
کــه مــا پیشــرفت چندانــی نداشــتهایم و اتــاف وقــت فراوانــی در برنامـهی مــا موجــود بــود .بایــد خودمــان را مــورد تنبیــه قــرار دهیــم
و از برنامــه ی تفریحــی و یــا هــر عامــل خوشــایند دیگــر منــع کنیــم.
تجربــه نشــان داده کــه افــرادی کــه خــود را مــورد تشــویق در هنــگام پیشــرفت و مــورد تنبیــه در صــورت اتــاف وقــت قــرار میدهنــد،
بــه خوبــی میتواننــد در گامهــای دیگــر برنامــه بــه پیــش برونــد .زمانــی کــه تشــویق و تنبیــه خــود را جــدی نگیریــم ،نمیتوانیــم بــه
فــردی خــود کنتــرل گــر در امــور بــزرگ و بــا اهمیــت تبدیــل شــویم.
نویسنده :اعظم پیکانی

برای خواندن مقاله کیوآر را اسکن کنید

چه تشویقهایی برای فرزند ما مناسب است؟
ویژگیهــای فرزنــد مــا بــا دیگــران تفــاوت دارد .از ایــن رو نمیتوانیــم هــر نــوع تشــویقی را بــرای او بــه کار ببریــم .بهتــر اســت کــه ویژگیهــای او
را شــناخته و بــا انــواع تشــویقها نیــز آشــنا شــویم .ســپس بــه تشــویق فرزندمــان بپردازیــم.

همـهی مــا دوســت داریــم کــه فرزندمــان رفتــاری را کــه یادگرفتــه

دانشآمــوزان مقطــع ابتدایــی توصیــه میشــوند .تجربــه نشــان

و در خزان ـهی رفتــاری او موجــود اســت را در عمــل نشــان دهــد.

داده کــه دانشآمــوزان مقاطــع باالتــر چنــدان بــه ایــن تشــویق

گاه ممکــن اســت کــه فرزنــد مــا درس ریاضــی و مســائل آن را اهمیتــی نمیدهنــد ،پــس بهتــر اســت کــه در رابطــه بــا آنهــا رفتــه
بــا آمــوزش معلــم و بــه کمــک مــا یادگرفتــه باشــد امــا در انجــام رفتــه از ایــن نــوع تشــویقها فاصلــه بگیریــم امــا بــه طــور کامــل
تمرینــات و تکالیفــش کاهلــی میکنــد یــا بــه خوبــی قــادر اســت

آنهــا را حــذف نکنیــم .میتوانیــم زمانــی کــه فرزندمــان بــه چیــزی

کــه بــه مرتــب کــردن اتاقــش بپــردازد ،امــا ایــن کار را بــه تعویــق

نیــاز داشــت آن را پــس از انجــام کارهــای خوبــش بــه او هدیــه

میانــدازد .ایــن نــوع ســرپیچیها میتوانــد در دورن مــا

بدهیــم.در رابطــه بــا ایــن تشــویق نبایــد بدقولــی کنیــم یــا آن را

واکنشهایــی ماننــد :عصبانیــت ،ناراحتــی و ...ایجــاد کنــد.

بــه زمــان دیگــری موکــول کنیــم .زیــرا بــد قولــی ســبب میشــود

زیــرا بــه خوبــی میدانیــم کــه فرزندمــان قــادر بــه انجــام کاری

کــه فرزندمــان دیگــر انگیــزهای بــرای ادامـهی کار نداشــته باشــد و

اســت ،امــا از انجــام آن پرهیــز میکنــد .اعمــال تحمیــل و اجبــار

کمکــم اعتمــادش از مــا ســلب گــردد.

از جانــب مــا دلزدگــی را در فرزندمــان بیشــتر میکنــد.

در نــوع دیگــر تشــویق مــا میتوانیــم از عبــارات تحســین برانگیــز

بهتــر اســت کــه مــا بــه دنبــال راهکارهایی باشــیم کــه به واســطهی

اســتفاده کنیــم ایــن نــوع تشــویق بــرای محصــان متوســطه

آنهــا فرزندمــان کارهایــی را کــه یادگرفتــه بــه صــورت خــودکار و

بســیار مناســب اســت .ایــن محصــان در ســنین حســاس بلــوغ

بــدون تذکــر دادن مــا انجــام دهــد .در ایــن جــا مــا میتوانیــم بــه

و نوجوانــی بــه ســر میبرنــد و همــواره دوســت دارنــد کــه در

دو شــکل عمــل کنیــم .در یــک حالــت مــا میتوانیــم تشــویق و یــا

معــرض دیــد و بــا اهمیــت جلــوه کننــد .ایــن نــوع تشــویق ،بــه

کار خوشــایندی را بــرای فرزندمــان درنظــر بگیریــم .ایــن کار بــه او

آنهــا احســاس ارزشــمندی و مفیــد بــودن میدهــد.

انگیــزه میدهــد کــه بــاز هــم کارهــای خــوب خــودش را در مواقــع

نــوع دیگــر تشــویقها ،تشــویقهای امتیــازی هســتند .در ایــن

لــزوم انجــام دهــد .در حالــت دیگــر مــا میتوانیــم آن چیزهایــی

نــوع تشــویق مــا میتوانیــم از مهــر تشــویقی ،دفتــر امتیــازی

کــه فرزندمــان را آزار میدهــد (مثــا مقــررات بســیار در خانــه)

و کارت امتیــاز اســتفاده کنیــم و بــه فرزنــد خــود بگوییــم کــه بــه

را منعطــف کنیــم تــا فرزندمــان بــا آرامــش کارهــای موردنظــر را

طــور مثــال چنانچــه ده مهــر یــا ده کارت امتیــاز در طــول هفتــه از

انجــام دهــد .در ادامــه بــه تفصیــل بــه هــر یــک از ایــن دو شــکل

مــن دریافــت کــردی ،در پایــان هفتــه کتــاب دلخواهــت را برایــت

همــراه بــا مثــال اشــاره میگــردد.

خریــداری میکنــم .ایــن تشــویق بــرای معلمــان نیــز کارســاز

زمانــی کــه صحبــت از تشــویق کــردن بــه میــان میآیــد .اغلــب

اســت و در اغلــب طرحهــای تشــویقی خــود ،از آن اســتفاده مــی

مــا تصورمــان از تشــویق ایــن اســت کــه بــرای فرزندمــان جایــزهای کننــد .تشــویق امتیــازی نیــز در رابطــه بــا دانــش آمــوزان ابتدایــی
درنظــر بگیریــم یــا کلمــات تحســین برانگیــز ماننــد :آفریــن،

بهتــر عمــل میکند.تشــویق فعالیتــی ،نــوع دیگــری از تشــویق

عالــی و ...بــه کار ببریــم .ایــن دو نــوع تشــویق ،از مــوارد بســیار

اســت کــه بســیار موثــر بــوده و مــا میتوانیــم هر لحظــه آن را بــه کار

خــوب هســتند ،امــا در کنــار ایــن دو ،تشــویقهای دیگــری نیــز

ببریــم .در ایــن نــوع تشــویق مــا یــک فعالیتــی کــه بــرای فرزندمــان

وجــود دارد کــه برخــی از آنهــا بســیار مفیــد بــوده و تاثیــر بســیاری

خوشــایند اســت را میتوانیــم بــه عنــوان تشــویق درنظــر بگیــرم

در تکــرار رفتــار دارنــد .در ادامــه بــه بررســی هــر یــک پرداختــه

تــا فرزندمــان بــرای دســتیابی بــه ایــن فعالیــت تــاش کند.بــه

میشــود .برخــی تشــویقها جنب ـهی مــادی دارنــد .ایــن دســته

عنــوان مثــال رفتــن بــه کالس فوتبــال یــا کوهنــوردی در پایــان

تشــویقها بــه شــکل جایــزه و پــاداش هســتند .آنهــا در طوالنــی

هفتــه بــرای فرزنــد مــا جذابیــت دارد.

مــدت چنــدان چنــدان کارســاز نبــوده و بیشتــر بــرای

مــا میتوانیــم شــرکت کــردن او در ایــن فعالیــت هــا را منــوط بــه وظیفــه شناســی او کنیــم .مثــا میتوانیــم قانونــی تعییــن کنیــم
و بگوییــم اگــر تــا ســاعت  6عصــر تمامــی تکالیفــت را در تمــام روزهــای هفتــه انجــام دادی .میتوانیــم آخــر هفتــه بــا هــم بــه
کوهنــوردی برویــم .ممکــن اســت کــه فرزنــد مــا ،در انجــام وظایــف خــود کوتاهــی کــرده یــا تمــارض کنــد.
زمانــی کــه مــا ایــن تشــویق را درنظــر بگیریــم .او تمامــی تــاش خــود را بــه کار مــی گیــرد و رفتــه رفتــه بــه تــاش کــردن عــادت میکنــد.
ایــن نــوع تشــویق در جایــگاه خــود بســیار مناســب اســت امــا بــرای برخــی محصــان چنــدان کارســاز نیســت .تشــویق دیگــری در
کنــار تشــویقهای فــوق وجــود دارد کــه از نظــر ســاختاری بــا آنهــا تفــاوت داشــته امــا هــدف یکســان دارد .در ایــن نــوع تشــویق مــا
میتوانیــم قانــون یــا مــورد آزار دهنــدهای را از زندگــی فرزنــد خــود حــذف کنیــم .ایــن تشــویق بــرای کودکانــی توصیــه میشــود کــه بــا
تشــویقهای نامبــرده ترغیــب نشــده و بــه گونــه ای خودســرانه عمــل میکننــد.
در ایــن نــوع تشــویق مــا در ابتــدا تنبیــه یــا محرومیتــی را بــرای فرزنــد خــود درنظــر میگیریــم و از تکــرار آن بــه عنــوان ابــزاری در قبــال
تنبلــی و ســهل انــگاری او اســتفاده میکنیــم .بــه عنــوان مثــال اگــر فرزنــد مــا عــادت دارد کــه تکالیفــش را در پایــان وقــت و زمــان
اســتراحت مــا انجــام دهــد .میتوانیــم بــه همــراه اعضــای دیگــر خانــوداه بــه ســینما یــا گــردش برویــم و فرزندمــان را بــه همــراه نبریــم
یــا خودمــان نیــز در منــزل بمانیــم و مــوارد درســی را بــا او کار کنیــم .شــاید در ابتــدای امــر فرزندمــان بــه خشــونت یــا پــرت کــردن
اشــیای پیرامــون خــود اقــدام کنــد .یــا تکالیــف روز بعــدش را انجــام ندهــد.
در ایــن صــورت مــا تحــت هیــچ شــرایطی نبایــد تنبیــه درنظــر گرفتــه شــده را لغــو کنیــم .لغــو کــردن تنبیــه و دلســوزی نابجــا از اقتــدار ما
میکاهــد و باعــث میشــود کــه فرزندمــان همچنــان بــه کارهــای گذشــتهی خــودش ادامــه دهــد .زمانــی کــه تنبیهاتــی از قبیــل؛ حــذف
تفریــح ،مهمانــی ،پــول تــو جیبــی و ...را اعمــال کردیــم .در وهلــهی اول بــا فشــار فرزنــد خــود رو بــه رو میشــویم و در وهلههــای
دیگــر فرزندمــان بــرای پیشــگیری از آنهــا ،کارهــای خــود را بــه موقــع و حتــی ســریعتر از موعــد خــود انجــام میدهــد.
نویسنده :اعظم پیکانی
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تاثیر تجهیزات الکترونیکی بر تمرکز و یادگیری دانش آموزان
تاثیر موبایل روی تمرکز دانش آموزان

ایــن روزهــا پیــدا کــردن پــدر و مــادری کــه از اســتفاده بیرویــه فرزندشــان از موبایــل یــا ســایر تجهیــزات الکترونیکــی دادشــان را در
نیــاورده باشــد مثــل پیــدا کــردن ســوزن در انبــار کاه اســت! بــا کمــال تاســف بایــد بگوییــم کــه درصــد کمــی از دانشآمــوزان برخــورد
درســتی بــرای ایــن مســئله دارنــد .اوضــاع آشــفتهای اســت .اکثریــت قریــب بــه اتفــاق والدیــن معتقدنــد کــه اســتفاده از موبایــل بــرای
دانشآمــوزان مضــر اســت و عملکــرد و تمرکــز آنهــا را تحــت تاثیــر منفــی قــرار میدهــد .در مقابــل دانشآمــوزان هــم معتقدنــد کــه
اســتفاده از موبایــل کامــا منطقــی و معقــول اســت و هیــچ لطم ـهای بــه درس  ،مدرســه و نمــره امتحــان آنهــا وارد نمیکنــد .در ایــن
فیلــم بــر آنیــم پاســخ ســوالی کــه در عنــوان ایــن مطلــب پرســیده شــده را بدهیــم تــا پایانــی بــه تمــام کشــمکشها و بگــو مگوهــای دانــش
آمــوزان و والدیــن باشــد .بــه طــرز عجیبــی طبــق یــک مرامنامــه نانوشــته والدیــن در مواجهــه بــا ایــن مشــکل دو راه را پیــش میگیرنــد:

دســته اول :بــه قــوای قاهــره متوســل میشــوند و بعــد از چنــد بــار کــه بــا دانــش آمــوز حــرف زدنــد و نتیجــه نگرفتنــد (معمــو ً
ال در پــی
اتفاقــی مثــل یــک کارنامــه ضعیــف یــا شــکایت یــک معلــم از نمــره پاییــن دانشآمــوز) موبایــل را بــه زور از دانــش آمــوز میگیرنــد.

دســته دوم :کمــی طبــع نازکتــری دارنــد و اساس ـ ًا اعتقــادی بــه خشــونت ندارنــد!! راه نصیحــت را پیــش میگیرنــد و ســعی میکننــد

بــا نصیحــت کــردن و بیــان جمالتــی مثــل اینکــه االن وقــت ایــن کارهــا نیســت ،االن بایــد درس بخوانــی بعــد کــه امتحــان یــا کنکــورت
را دادی میتوانــی ســاعتها و روزهــا وقــت و انــرژیات را بــا موبایــل بــه آتــش بکشــی!
جالــب اســت کــه ایــن دســته فکــر میکننــد راه خوبــی را پیــش گرفتهانــد امــا بیخبــر از ایــن هســتند کــه الگــوی رفتــاری غلطــی بــه
دانــش آمــوز القــا میکننــد .متاســفانه هــر دو دســته راه درســتی در پیــش نگرفتنــد.
چرا و چگونه داشتن موبایل روی تمرکز دانشآموزان اثر میگذارد؟
قــرار اســت در مــورد نتایــج تحقیقــات علمــی کــه در ســال  4102در

ایــن زمینــه انجــام شــده اســت صحبــت کنیــم و بــه صــورت کامــ ً
ا
مســتند و علمــی ببینیــم کــه موبایــل از چــه طریقــی روی یادگیــری
تاثیــر میگــذارد .و آیــا ایــن تاثیــر منفــی اســت یــا کمــک کننــده؟
خــوب اســت کــه هــم پــدر و مادرهــا و هــم دانشآمــوزان ایــن فیلــم را
ببیننــد .بــرای والدیــن خــوب اســت چــون یــاد میگیرنــد بــه صــورت
کامــا علمــی بــا دانــش آمــوز خــود صحبــت کننــد و او را قانــع کننــد که
داشــتن موبایــل هنــگام درس خوانــدن بــه نفــع آنهــا هســت یــا نــه .بــا
دیــدن ایــن فیلــم شــما والدیــن عزیــز بــه ســاحی در برابــر بهانههــای
رایــج دانشآمــوزان از قبیــل مــوارد زیــر مجهــز میشــوید.
شــاگرد اول کالس مــا هــم موبایــل دارد و اگــر داشــتن موبایــل ضــرر
داشــت کــه او در کالس بهتریــن نمیشــد .راه ارتباطــی مــن بــا
معلــم و مدرســه کانــال تلگــرام اســت .بــدون داشــتن موبایــل از بقیــه
عقــب میافتــم.
معلــم مــا همــه تمرینهــا را در گــروه میگــذارد .موبایــل نداشــته
باشــم از همهچیــز
و همه جا بیخبر میمانم.
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