مجله مرداد 99

سرزمین تیزهوشها
مرجع آموزشی همۀ دانشآموزان باهوش سرزمینمان ،ایران

مدیر مسئول :عادل طالبی
مدیر اجرایی :شیرین محمدی
صفحهآرا و طراح گرافیک :یاسمن مرادی
منبع :سایت تیزلند
تاریخ نشر :مرداد 99

www.tizland.ir

فهرست مطالب:
چالشی به نام اختالل یا نارسایی در یادگیری
 6تمرین تنفس برای آرامش در کمتر از  10دقیقه
انتخاب مدرسه خوب یا متناسب!
با هوش حرکتی دانشآموزان چه کنیم؟
راهکارهای طالیی برای تقویت حافظه دبستانیها
راهکارهای تبدیل کودکان به افرادی نابغه
تابحال به اهمیت نقش انتخاب رشته در آینده دانشآموزان فکر کردهاید؟
جهشی خواندن :آری یا نه؟
مزایا و معایب جهشی خواندن

www.tizland.ir

چالشی به نام اختالل یا نارسایی در یادگیری
دانشآموزانم از نظر میزان یادگیری و دریافت مطالب گاهی تفاوتهای بسیار زیادی دارند.
در اولیــن روزهایــی کــه شــوق وهیجــان بــرای شــروع یــک تجربــه

در شــرایط ایــن چنینــی دانشآمــوز اعتمادبهنفــس خــود را بــه

جدیــد داشــتم ،بــا امیــد بــه خداونــد مهربــان در کالس درس

مــرور از دســت میدهــد و ناامیــد میشــود ،امــا نکتــه بســیار

حاضــر شــدم ،امــا در همــان روزهــای اول اتفاقاتــی رخ داد کــه

مهــم رابطــه والدیــن بــا دانشآمــوز و رابطــه آنهــا بــا فرزندشــان

مــرا درگیــر یــک چالــش بــزرگ کــرد .وقتــی بــه دانشآموزانــم

و اهمیــت بــه مســاله یادگیــری اوســت .چــرا کــه رفتارهــای پــدر و

نــگاه میکــردم معصومیــت و شــیطنتی دلچســب روحــم را

مــادر در بهبــود نارســایی در یادگیــری و ســرعت بهبــود آن بســیار

آرام میکــرد ،امــا در حیــن آمــوزش و تدریــس دریافتــم کــه

اثــر گــذار اســت.

دانشآموزانــم از نظــر میــزان یادگیــری و دریافــت مطالــب

دانشآمــوزی کــه بــه دلیــل یــاد نگرفتــن مطالــب درســی و یــا

گاهــی تفــاوت هــای بســیار زیــادی دارنــد .در ابتــدا ســعی کــردم

فرامــوش کــردن آنهــا تحقیــر میشــود ،در تمــام زمینههــا

بــا اســتفاده از بهتریــن روشهــا مطالــب را آمــوزش دهــم ،امــا

اعتمــاد و عزتنفــس خــود را از دســت میدهــد و نمیتوانــد بــه

تغییــر چندانــی رخ نــداد .ســپس فکــر کــردم شــاید ضــرب

شــکل موثــری پیشــرفت کنــد و حتــی در نهایــت ممکــن اســت

آهنــگ انتقــال مطالــب دارای ســرعت زیــادی اســت کــه بعضــی از

نســبت بــه درس بیعالقــه شــود.

دانشآموزانــم آنهــا را آن طــور کــه بایــد فــرا نمیگیرنــد.
آرام کــردن ریتــم تدریــس همزمــان بــا اســتفاده از تکنیکهــای
روز در آمــوزش هــم توفیــق قابــل توجهــی در رشــد فرآینــد
یادگیــری برخــی دانشآموزانــم نداشــت .همیــن موضــوع مــن
را بــر آن داشــت تــا در جزییــات رفتارهــا و عکسالعملهــای
دانشآموزانــم در حیــن فرآینــد تدریــس دقیقتــر شــوم تــا شــاید
علــت عــدم تــوازن در یادگیــری در فراگیرانــم نســبت بــه یــک
موضــوع آموزشــی ثابــت را دریابــم .پــس از خوانــدن و مطالعــات
فــراوان و کســب تجربیــات ملمــوس در کالس بــا واژهای آشــنا
شــدم بــا نــام نارســایی یــا اختــال در یادگیــری ،بــا دنیــای بســیار
وســیع در شــناخت ،تشــخیص و درمــان آن و در پایــان بــه نــکات
قابــل توجهــی رســیدم کــه بخشــی از آنهــا را در اینجــا مطــرح
میکنــم.
اختالالت (نارسایی) یادگیری:
نارســایی در نوشــتن ،خوانــدن و بــه یــاد ســپردن مطالــب و
آموزشهــا کــه مجمــوع آن را اختــال یــا نارســایی یادگیــری
مینامنــد .اختــال یادگیــری در گــروه اختــاالت رشــد عصبــی
کــودکان قــرار میگیــرد .ایــن نارســایی هــا موانــع بــزرگ و جــدی
در فرآینــد آمــوزش و تحصیــل دانشآمــوزان هســتند کــه در
نهایــت منجــر بــه فاصلــه فــرد نســبت بــه گــروه هــم ســال خــود
شــده و ســبب میشــود تــا دانشآمــوز عملکــرد ضعیفتــری در
آمــوزش داشــته باشــد.

انواع اختالل یا نارسایی یادگیری
اختــاالت یــا نارســاییهای یادگیــری بــه شــکلهای مختلفــی
در دانشآمــوزان دیــده میشــود .دانشآمــوز میتوانــد در
یــک یــا چنــد مــورد یــا حتــی تمــام مــوارد زیــر دچــار نارســایی
یــا اختــال باشــد.
 .1اختالل یا نارسایی در خواندن:
دانشآمــوز کلمــات را اشــتباه ،آهســته و ســخت میخوانــد .بــه
طــور مثــال واژههــا را بــه صــورت جداجــدا و بــا صــدای بلندتــر
از حــد معمــول و یــا بســیار آهســته و بــا تردیــد بیــان میکنــد.
کلمــات را حــدس مــی زنــد و یــا خوانــدن آنهــا بــه شــکل صحیــح
برایــش بســیار دشــوار اســت .در گونــه دیگــری از اختــال یــا
نارســایی خوانــدن دانشآمــوز در هجــی کــردن واژه هــا و کلمــات

مشــکل دارد .مثــ ً
ا خــودش حــروف صــدا دار و بــی صــدا را بــه
متــن و کلمــات اضافــه میکنــد ،یــا گاهــی ایــن حــروف صــدادار
یــا بــی صــدا را حــذف میکنــد و اینکــه یــک واژه را بــه جــای واژه
دیگــر بیــان میکنــد.
 .2نارسایی در درک معانی:
دانــش آمــوز در ایــن نــوع اختــال یــا نارســایی یادگیــری در درک
معنــی و مفهــوم یــک متــن دچــار مشــکل اســت .مثــا اگــر حتــی
متنــی را درســت و بــدون اشــتباه بخوانــد ،نمــی توانــد توالــی
رویدادهــای آن متــن و یــا روابــط بیــن معانــی آن را درک کنــد.

 .3اختالل یا نارسایی در نوشتن:
دانشآمــوز در ایــن نــوع از نارســایی یادگیــری در نوشــتن
دارای مشــکل اســت .مثــا در هنــگام نوشــتن یــک متــن
تعــداد زیــادی از جمــات را اشــتباه مینویســد و عــاوه بــر آن
اشــتباهاتی در زمینــه نــگارش و قواعــد نگارشــی متــن دارد کــه
مهمتریــن نارســایی در نوشــتن ،اختــال یــا نارســایی در درس
امــا اســت.
 .4اختالل یا نارسایی در یادگیری ریاضی:

عوامل ژنتیکی و محیطی است.
 .2عوامــل مربــوط بــه قبــل از تولــد در ابتــا بــه اختــاالت
یادگیــری کــه شــامل عــدم تناســب نــوع خــون مادر بــا جنین،
قــرار گرفتــن در برابــر اشــعه ،اســتفاده از دارو و قــرار گرفتــن
مــادر در معــرض نیکوتیــن اســت.
 .3عوامــل مربــوط بــه هنــگام تولــد کــه شــامل کــم وزنــی

یکــی از شــایعترین و مــورد توجــه تریــن اختــاالت کــه بســیاری هنــگام تولــد ،آســیبهای وارده بــر ســر و تولــد زودرس
از معلمــان و والدیــن بــه آن توجــه مــی کننــد و آن را یکــی از اســت.
مشــکالت دانــش آمــوزان میداننــد اختــال یــا نارســایی در
 .4عوامــل مربــوط بــه بعــد از تولــد نیــز شــامل مســمومیت
یادگیــری ریاضــی اســت .در ایــن اختــال دانــش آمــوز در تســلط
بــا ســرب ،نارســاییهای تغذیـهای ،محرومیتهــای محیطــی
یافتــن ،بــر قواعــد و روابــط بیــن اعــداد ،ارقــام و اطالعــات مربوط
اســت کــه یکــی از مهــم تریــن علــل بــه وجــود آمــدن اختــال
بــه محاســبات آنهــا دچــار مشــکل اســت.
بــه طــور مثــال  :نســبت بــه بزرگتــری و کوچکتــری اعــداد ،جایگاه یــا نارســایی یادگیــری پــس از تولــد اســت.
آن هــا و روابــط آن هــا درک کمــی دارد .اعــداد را بــا انگشــت
شــمارش مــی کنــد و نســبت بــه ســایر هــم کالســی هــای خــود درمان اختالالت یادگیری
خیلــی دشــوار تــر اعــداد را بــه یــاد آورده و در میــان محاســبه اختــال یــا نارســایی در یادگیــری مــی توانــد یــک اختــال دائمــی
اعــداد ســردرگم مــی شــود و ممکــن اســت روش محاســبه را بــه باشــد .امــا بــا تشــخیص بههنــگام و صحیــح و مداخلــه درمانــی
غلــط تغییــر دهــد .ایــن دانــش آمــوزان در اســتداللهای ریاضــی بــه موقــع میتــوان مهــارت هــای دانشآمــوز را در ســطح قابــل

هــم دچــار ضعــف هســتند .همچنیــن در اســتفاده از فرمولهــا توجهــی بهبــود بخشــید.
بــرای حــل مســئله هــا بســیار دچــار مشــکل میشــوند.
بــه شــکلی کــه بتوانــد ماننــد ســایر افــراد یــک زندگــی طبیعــی
داشــته باشــد .بهتریــن زمــان بــرای تشــخیص و شــناخت کــودکان
علل بروز اختالالت یا نارسایی های یادگیری

بــا اختــاالت یــا نارســاییهای یادگیــری در دوران پیــش دبســتانی

اختــاالت یادگیــری ،جزئــی از اختــاالت عصبی-رشــدی اســت کــه در ایــن دوران بــه احتمــال بســیار زیــاد میتــوان تــا
هســتند کــه منشــا آنهــا بــه میــزان زیــادی زیســتی اســت .حــدود زیــادی بــه درمــان نارســاییها پرداخــت .امــا نکتــه مهــم
در ادامــه بــه ارائــه برخــی از علتهــای بــروز و بــه وجــود آمــدن ایــن اســت کــه بــا افزایــش ســن در دانشآمــوزان میــزان و شــدت
اختــال تــا حــدودی کاهــش مییابــد ،امــا بــه همــان میــزان
انــواع نارســاییها در یادگیــری میپردازیــم.
درمــان نیــز کندتــر و ســختتر خواهــد شــد.

 .1عوامل ژنتیکی:
افــرادی کــه در خوانــدن و ریاضیــات اختــال دارنــد ،بــه احتمــال
زیــادی ایــن اختــاالت را بــه خویشــاوندان درجــه اول خــود از
طریق ژنها منتقل میکنند.

ســابقه خانوادگــی معمــو ً
ال مشــکالت خواندن(خوانش پریشــی)،

مهارتهــای ســواد والدیــن ،مشــکالت ســواد یــا اختــال
یادگیــری را در فرزنــدان پیشبینــی میکنــد کــه بیانگــر ترکیــب

انــواع اختــاالت و نارســاییهای یادگیــری بــه صــورت کلــی در
پســران بیشــتر از دختــران دیــده میشــود و آنچــه بایــد مــورد توجــه
باشــد ایــن اســت کــه دانشآمــوزان دچــار اختــال یادگیــری بایــد
بــرای بهبــودی بــه درمانگرانــی مراجعــه کننــد کــه عــاوه بــر داشــتن
تحصیــات دانشــگاهی مرتبــط ،دورههــای تخصصــی ویــژه در
زمینــه درمــان اختــال یادگیــری را نیــز گذرانــده باشــند .در پایــان
الزم میدانــم بــه جایــگاه و نقــش معلمــان عزیــز در تشــخیص و

شناســایی بــه موقــع ،صحیــح و درســت ایــن دانشآمــوزان اشــاره کنــم و اینکــه در تمــام کالسهــای مــا دانشآموزانــی هســتند بــا
یــک یــا چنــد نارســایی در یادگیــری امــا آنچــه بســیار مهــم اســت کســب دانــش حداقلــی در زمینــه شــناخت ایــن دانشآمــوزان و نحــوه
برخــورد بــا آنــان در کالس و پرهیــز از زدن هرگونــه برچســب نادرســت و همچنیــن داشــتن نگاهــی تــوام بــا کرامــت انســانی و محبــت
بــی پایــان بــه تمامــی دانشآمــوزان درکالس اســت .در یادگیــری هســتند ،در معــرض بســیاری از صدمــات قــرار دانشآموزانــی کــه
مبتــا بــه یــک یــا چنــد اختــال یــا نارســایی دارنــد ،از جملــه آن میتــوان بــه عــدم پیشــرفت تحصیلــی یــا پیشــرفت تحصیلــی کندتــر
نســبت بــه ســایر همکالســیهای خــود در مــوارد حادتــر ،اجتنــاب از تحصیــل در پایههــای باالتــر ،کاهــش عــزت و اعتمادبهنفــس،
بیــکاری در آینــده ،درآمــد پاییــن و همچنیــن ابتــا بــه افســردگی در ســنین باالتــر کــه ممکــن اســت زندگــی فــردی و اجتماعــی فــرد را
بــه شــدت تحــت تاثیــر قــرار بدهــد نــام بــرد .بــه همیــن دلیــل شــیوه هــای تربیتــی والدیــن بــا فرزندانــی کــه دارای اختــال یــا نارســایی
در یادگیــری هســتند بســیار حائــز اهمیــت بــوده کــه در ادامــه بــه  9نکتــه در زمینــه تربیــت فرزنــد اشــاره خواهــد شــد.
1ـ به کودک خود سالم کنید و همیشه به او احترام بگذارید.
2ـ بــه عالیــق و عواطــف فرزندتــان توجــه کنیــد .بــه عنــوان مثــال زمانــی بــا کــودک ســخن بگوییــد و یــا بــازی کنیــد کــه او
نیــز مشــتاق باشــد.
3ـ در تربیــت کــودک خــود از خشــونت پرهیــز کنیــد و اصــول اخالقــی را بــر اســاس ســطح رشــدی ،توانایــی شــناختی و
زبــان کــودک آمــوزش دهیــد.
4ـ با کودک رفتار محبتآمیز داشته باشید .تشویق کودک نقش مهمی در یادگیری او دارد.
5ـ برای آموختن اصول زندگی به کودک عجله نکنید و اجازه بدهید او از کودکی خود لذت ببرد.
6ـ ناکامی کودک را محترم بشمارید و او را از شکست نترسانید.
7ـ تربیــت فرزندتــان بایــد براســاس تواناییهایــش باشــد ،نــه تصویــری از آرزوهــای
شما .
8ـ با صبر و آرامش با کودک خود ارتباط برقرار کنید.
9ـ عشق و عالقه خود را به صورت غیر مشروط به کودک ابراز کنید.

برای خواندن مقاله کیوآر را اسکن کنید

 6تمرین تنفس برای آرامش در کمتر از  10دقیقه
در هــر مکانــی کــه انــرژی منفــی راه خــودش را بــه درون شــما پیــدا کــرد ایــن  6تمریــن تنفــس را بــرای حفــظ آرامــش
انجــام دهیــد.
بــرای پــی بــردن بــه شــیوهی صحیــح تنفــس ،دکتــر آلیســون

تنفــس را بــه  6تــا  8شــماره میرســانند ».بهتریــن زمــان بــرای

مککونــل کارشــناس تنفــس ،مربــی یــوگا ربــکا پاچکــو و

انجــام ایــن روش :در هــر لحظــه و در هــر کجــا میتــوان ایــن

روانشــناس دکتــر ِالــن ِ
لنگــر در ایــن مقالــه توصیههــای الزم را

تمریــن را انجــام داد امــا انجــام آن پیــش از خــواب اثــر قابــل

در اختیــار مــا میگذارنــد .امــا بایــد بدانیــم کــه تنفــس بــه آن

توجهــی دارد .خانــم پاچکــو میگویــد« :اگــر در خوابیــدن

ســادگی کــه بــه نظــر میرســد نیســت ،و نیــاز بــه تمریــن دارد.

مشــکل داریــد و بــه شــیوههایی ماننــد شــمردن ســتارهها پنــاه

پــس در هــر مکانــی کــه انــرژی منفــی راه خــودش را بــه درون

میبریــد تــا خوابتــان ببــرد ،تمریــن تنفــس یکســان بــه شــما

شــما پیــدا کــرد ایــن  6تمریــن تنفــس را بــرای حفــظ آرامــش

کمــک میکنــد تــا از افــکار آشــفته یــا هــر آنچــه باعــث پریشــانی

انجــام دهید.آغــاز حیــات مــا بــا فرآینــد تنفــس همــراه اســت.

شــما میشــود رهــا شــوید و خــواب آرامــی داشــته باشــید».

دفعکننــدهی دیاکســیدکربن اســت .شــاید بــه همیــن ســبب

سطح دشواری :آسان
 .2تمرین تنفس شکمی
یــک دســت را روی قفســه ســینه و دســت دیگــر را بــر روی شــکم
خــود بگذاریــد .از طریــق بینــی نفــس عمیــق بکشــید .بــرای
ایجــاد کشــش در شــشها ،دیافراگــم (نــه قفســهی ســینه)

بایدکامــ ً
ا بــه وســیلهی هــوا منبســط شــود ،بــه گفتــهی دکتــر
مککونــل «هــدف مــا در ایــن روش 6 ،تــا  01نفــس عمیــق و آرام
در هــر دقیقــه اســت کــه بــه مــدت  01دقیقــه در هــر روز بــرای
کاهــش ســریع ضربــان قلــب و فشــار خــون انجــام میشــود».
مــد حیــات و مفــرح ذات میدانــد.
ســعدی هــر دم و بــازدم را ُم ّ

تنفــس صحیــح از ســرفصلها و اصــول تمرینــات آرامــش ذهــن،

ایــن تمریــن را بــرای  6تــا  8هفتــه انجــام دهیــد و از اثــرات آن
در درازمــدت بهــره ببرید.بهتریــن زمــان بــرای انجــام ایــن روش:

یــوگا و مدیتیشــن اســت .تنفــس کنترلشــده باعــث عملکــرد

قبــل از امتحــان یــا هــر رویــداد اســترسزایی میتوانیــد از ایــن

بهتــر ذهــن و بــدن میشــود ،فشــار خــون را پاییــن مـیآورد و بــا

روش اســتفاده کنیــد .خانــم پاچکــو در ایــن بــاره میگویــد:

ایجــاد آرامــش ،اســترس را کاهــش میدهــد.

«افــرادی کــه همیشــه در موقعیــت اســترسزا قــرار دارنــد ،از

 ittirV amaS .1یا تنفس یکسان

دشــواری کنتــرل تنفــس خــود تعجــب خواهنــد کــرد».

بــرای ســالم مانــدن بایــد در بــدن تعــادل ایجــاد شــود و ایــن

ِ
تمرینــات پرانایامــا
تعــادل بــا تنفــس کلیــد میخــورد .یکــی از
(کنتــرل نفــس) تمریــن تنفــس یکســان اســت کــه در آن ،مــدت
زمــان دم و بــازدم بــا هــم برابــر بــوده و هــر کــدام تــا  4شــماره
طــول میکشــد و ایــن تنفــس از طریــق بینــی انجــام میشــود.
تنفــس از طریــق بینــی ،اصطکاکــی طبیعــی در برابــر جریــان هــوا
ایجــاد میکنــد .بــه گفتــهی خانــم پاچکــو «یوگیســتهایی کــه
بــه ســطح پیشــرفتهای در یــوگا میرســند ،بــه منظــور آرام کــردن
سیســتم عصبــی ،افزایــش میــزان تمرکــز و کاهــش اســترس ،هــر

ابزارهــای بازخــورد زیســتی یــا پسخورانــد زیســتی وســایلی
هســتند کــه در اندازهگیــری پاســخهای فیزیولوژیکــی بــدن بــه
مــا کمــک میکننــد ،بــرای آمــوزش تنفــس صحیــح میتوانیــد از
نرمافــزار «عمیــق نفــس بکــش» اســتفاده کنیــد .ایــن نرمافــزا ِر

بازخــورد زیســتی ،بــرای کاربــران ایــن امــکان را فراهــم آورده تــا
در هــر کجــا کــه هســتند تنفــس خــود را انــدازه بگیرنــد.
سطح دشوای :آسان

 .3تنفس متناوب
ایــن تمریــن بهتریــن دوســت یوگیســتها شــناخته شــده
اســت چــون باعــث آرامــش ،تعــادل و یکپارچگــی در عملکــرد

درمــیآورد و مغــز را بیــدار میکنــد .اگــر تمریــن تنفــس متنــاوب
را شــبیه خــوردن یــک فنجــان قهــوه در نظــر بگیریــم ،تمریــن
جمجم ـهی درخشــان شــبیه یــک شــات اسپرســو اســت» .پــس

نیمکــرهی راســت و چــپ مغــز میشــود.برای شــروع در یکــی

بــرای اینکــه ســرحال و قبــراق شــوید ،و پــس از بیــدار شــدن

راســت را روی ســوراخ راســت بینــی قــرار دهیــد ،یــک دم

دهیــد.

از حالتهــای راحــت مدیتیشــن قــرار بگیریــد ،شســت دســت
عمیــق از طریــق ســوراخ چــپ بینــی انجــام دهیــد و وقتــی
بــه قســمت اوج دم رســیدید ،انگشــت حلقــه را روی ســوراخ
ســمت چــپ بینــی بگذاریــد و بــازدم را از طریــق ســوراخ
راســت انجــام دهیــد .حــال دم را از طریــق ســوراخ ســمت
راســت انجــام دهیــد .بــا شســت دســت ،ســوراخ ســمت راســت
بینــی را بگیریــد و بــازدم را از طریــق ســوراخ ســمت چــپ
بینــی انجــام دهیــد.
بهتریــن زمــان بــرای انجــام ایــن تمریــن :در لحظــات بحرانــی
یــا هــر زمانــی دیگــری کــه نیــاز بــه تمرکــز و انــرژی داریــد ،از
ایــن تمریــن اســتفاده کنیــد .امــا ایــن تمریــن را قبــل از خــواب
انجــام ندهیــد؛ تمریــن تنفــس متنــاوب ،کانالهــای انــرژی را
پاکســازی میکنــد و فــرد را بیــدار نگــه م ـیدارد .بــه گفت ـهی
خانــم پاچکــو «عملکــرد ایــن روش شــبیه یــک لیــوان قهــوه
اســت».

دیگــر از رخــوت و ِک ِســلی خبــری نباشــد ،ایــن تمریــن را انجــام

سطح دشواری :پیشرفته
 .5آرامسازی پیشرونده
بــرای از بیــن بــردن تنــش در کل بــدن ،چشــم هــا را ببندیــد و
بــر روی ایجــاد انقبــاض و آرامــش در هــر عضلــه ،بــه مــدت 2
تــا  3ثانیــه تمرکــز کنیــد .ابتــدا از پاهــا و انگشــتان پــا شــروع
کنیــد .عضــات را منقبــض کــرده و ســپس رهــا کنیــد .پــس از
پاهــا نوبــت زانوهــا ،رانهــا ،پشــت ،قفســهی ســینه ،بازوهــا،
دســتها ،گــردن ،فــک و چشــمها اســت .در هــر قســمت،
تنفــس بایــد عمیــق و آرام باشــد.
دکتــر پاتریشــیا فــارل متخصــص اضطــراب و حمــات وحشــت
میگویــد« :دم از طریــق بینــی انجــام میشــود ،همزمــان
عضــات را تــا  5شــماره منقبــض میکنیــم .ســپس بــه هنــگام
رهاســازی عضلــه ،بــازدم از طریــق دهــان انجــام میشــود».
 .6تجسم هدایتشده

سطح دشواری :متوسط

در ایــن روش مربــی ،روانشــناس یــا یــک فایــل صوتــی وجــود

 .4تنفس جمجمهی درخشان
بــرای داشــتن یــک روز هیجانانگیــز آمادهایــد؟ در ایــن
تمریــن ،دم ،آهســته و طوالنــی اســت و بــازدم ســریع و قــوی
و بــه صــورت شــاقی از پاییــن شــکم صــورت میگیــرد .وقتــی
کــه بــه انقبــاض شــکم عــادت کردیــد ،ســرعت هــر دم و بــازدم
(از طریــق بینــی) را بــه یــک تــا دو ثانیــه برســانید و تــا 01
تنفــس ایــن تمریــن را ادامــه دهیــد.

دارد کــه بــرای ایجــاد آرامــش بــا توصیــف یــک تصویــر خوشــایند
و مثبــت ،افــکار منفــی را در شــما از بیــن میبــرد .بــه هنــگام
انجــام ایــن تمریــن ،ســوالی نپرســید .آن تصویــر خوشــایند و
زیبــا را بــا افــکار منفــی خــود جایگزیــن کــرده و عمیقــا بــر روی
آن تمرکــز کنیــد .دکتــر الــن لنگــر میگویــد« :ایــن روش یکــی
از راههــای رســیدن بــه هوشــیاری اســت ،بــه جــای اینکــه مغــز
شــما بــه مکالمـهای درونــی و اســترسزا گــوش کنــد ،بــاتجســمی

بهترین زمان برای انجام تمرین:

هدایتشــده میتوانیــد بــه تصویــری کــه دوســت داریــد فکــر

بــه گفتـهی خانــم پاچکــو «ایــن تمرین بــه نوعــی انقباض شــکمی

کنیــد و بــه آرامــش برســید ».بهتریــن زمــان بــرای انجــام ایــن

بوجــوش
اســت ،بــدن را گــرم میکنــد  ،انــرژی راکــد را بــه جن 

تمریــن :در هــر جایــی کــه بتوانیــد در امنیــت کامــل چش ـمهای
خــود را ببندیــد.
سطح دشواری :متوسط

برای خواندن مقاله کیوآر را اسکن کنید

انتخاب مدرسه خوب یا متناسب!
چگونه مدرسهای مناسب برای فرزندم انتخاب کنم ؟
بــه جــای مدرســه خــوب بایــد بــه دنبــال مدرســهی متناســب
بــا نیــاز و تــوان فرزندمــان باشــیم تاکیــد کوتاهــی بــر مخاطــرات
انتخــاب مــدارس نامتناســب بــا نیــاز و رو چــه فرزنــدان داشــتیم.
متاســفانه در بســیاری مواقــع والدیــن بــه ویژه مــادران از مدرســه
و امکانــات و ســختگیریهای مدرســه فرزنــد خــود بــه عنــوان
ابــزار مباهــات و تفاخــر بهــره میبرنــد .در حالــی کــه در دوران
نوجوانــی و جوانــی تمــام فشــارهایی کــه در مــدارس نامتناســب
بــه فرزنــد وارد شــده ،اثــرات مخــرب خــود را نشــان میدهــد.
یعنــی نــه تنهــا اتفــاق چنــدان خوشــایندی در حیطــه آمــوزش
بــرای فرزنــد رخ نمیدهــد بلکــه جنبــهی روانــی ،رفتــاری و
ایجــاد انگیــزه در او هــم تحتالشــعاع قــرار میگیــرد پــس
انتخــاب مدرســه مناســب بــرای فرزنــد یــک مقولـهی بلنــد مــدت
اســت و المــرات یــا تبعــات آن در ســالهای بعــدی زندگــی فرزنــد
و والدیــن تیــر بــه چشــم میخــورد.
امــا تناســب مدرســه بایــد در چــه حیطههایــی مدنظــر
باشــد؟
حیطــهی آموزشــی :فشــار آموزشــی ،حجــم تکالیــف،
امتحانــات و شــرایط روز امتحــان ،رقابــت بیــن
دانشآمــوزان،

نحــوه

طبقهبنــدی

و

دســتهبندی

دانشآمــوزان در کالسهــا مــواردی هســتند کــه بایــد قبــل
از انتخــاب مدرســه مــورد بررســی قــررا گیــرد .خانــوادهای
کــه ترجیــح میدهــد پنجشــنبه و جمعــه هــر هفتــه بــه
مهمانــی بــرود و فرزنــدش در حــال اســتراحت باشــد امــا
فرزنــدش را در مدرســهای ثبتنــام میکنــد کــه روزهــای
شــنبه زنــگ آزمــون تعریــف شــده ،چنیــن موضوعــی را در
نظــر نگرفتــه اســت .یــا دانشآمــوزی کــه الویتــش پــس از
کالسهــای مدرســه کالس ورزش ،موســیقی ،زبــان اســت
و همــهی عصرهــا درگیــر کالس فوقبرنامــه اســت نبایــد
در یــک مدرســهی پرتکلیــف کــه هــرروز پرســش کالس
تعریــف شــده ثبتنــام کنــد.

حیطــه فرهنگــی :برخــی مــدارس جنبـهی فرهنگــی خــاص

ندارنــد رفتارشــان میتوانــد اثــرات علمــی و آموزشــی

خــود را دارنــد .خانوادههایــی را دیــدهام کــه بــه دلیــل

و فرهنگــی را خنثــی کنــد و عــدم رضایــت از مدرســه را

خروجیهــای خــوب مــدارس و نتایــج درخشــان آنهــا فرزنــد

ایجــاد کنــد .ایــن موضــوع نشــان میدهــد تعامــل مثبــت

خــود را بــا ظاهرســازیهای مختلــف در مدارســی ثبتنــام

بــا محیــط آموزشــی و کارکنــان آن در اثرگــذاری مدرســه

کردهانــد کــه

بــر فرزنــد بســیار مهــم اســت و اعتمــاد متقابــل میتوانــد

آموزههــای مدرســه بــا ســاختار فرهنگــی خانــواده

فضــای روانــی محیــط آموزشــی را هــم بســیار بیشــتر کنــد.

هماهنــگ نبــوده و بعدهــا کامــا ً فرهنــگ خانــواده و فرزند
در تناقــض بــوده اســت .مــادری بــرای مــن تعریــف میکــرد

تعامــل بیــن همســاالن و همکالســیها :یکــی دیگــر

کــه پســرش را در مقطــع متوســطه ( )1در مدرســه نســبتا ً

از موضوعــات تعییــن کننــده در تاثیرگــذاری و تناســب

مذهبــی ثبتنــام کــرده بــود اظهــار میداشــت پــس از

مدرســه بــا نیازهــای فرزنــد روابطــی اســت کــه بیــن هــم

ســه ســال تحصیــل گویــی او فرزنــد یــک خانــواده دیگــر

کالســیها رقــم خــورده و خواهــد خــورد .در بســیاری

اســت .خواهــرش بــه فکــر خریــدن حیــوان خانگــی بــود و

مــدارس بــا تمــام تــاش کادر آموزشــی و فرهنگــی بــه

پســر تهدیــد کــرده بــود اگــر چنیــن اتفاقــی بیفتــد از خانــه

دلیــل همبســتگی بــاالی بیــن دانشآمــوزان کالس (بــه

خواهــد رفــت و مــادر از حــل تعــارض در خانــواده و حــل

خصــوص در کالسهــای کــم جمعیــت زیــر  61نفــر) اغلــب

ایــن مشــکل عاجــز خواهــد بــود.

برنامههــا و طرحهــای مدرســه بــه بنبســت میخــورد.

اعتمــاد متقابــل :یکــی از مــوارد موثــر امــا پنهــان در
انتخــاب و بهرهبــردن از مدرســه بــرای رشــد فرزنــد اعتمــاد
متقابلــی اســت کــه خانــواده و فرزنــد بــه مدرســه دارنــد
و همچنیــن نگــرش و اعتمــادی کــه مســئولین مدرســه
بــه فرزنــد و خانــواده و عملکــرد آنهــا دارنــد .در بســیاری
مــوارد خانــواده بــا تمــام هزینههــا و ســختیهایی کــه در
راه ورود فرزندشــان بــه یــک مدرســه متحمــل شــدهاند،
اعتمــادی بــه عملکــرد مدرســه فرزنــد ندارنــد .تصــور
میکننــد یــا حتــی اذعــان میکننــد« :ایــن مدرســه فقــط
اســم در کــرده!» چنیــن نگرشــی کــه نشــانهی بیاعتمــادی
بــه مدرســه اســت میتوانــد تاثیــر بهتریــن مدرســه را روی
فرزنــد بــه حداقــل ممکــن برســاند.
در چنیــن مــواردی اگــر اصــاح نگــرش امــکان نــدارد بایــد
مدرســه را عــوض کــرد و مدرســه مــورد اعتمــاد را انتخــاب
نمــود .از طــرف دیگــر وقتــی مســئولین مدرســه هــم بــه
خانــواده یــا عملکــرد آنهــا و فرزندشــان اعتمــاد واطمینــان
مهندس جالل سلیمی

برای خواندن مقاله کیوآر را اسکن کنید

با هوش حرکتی دانشآموزان چه کنیم؟
افرادی با هوش حرکتی از دریچه بدن خود به دریافت اطالعات جهان پیرامون میپردازند.
افــرادی بــا هــوش حرکتــی از دریچــه بــدن خــود بــه دریافــت
اطالعــات جهــان پیرامــون میپردازنــد .ایــن افــراد از دوران
کودکــی از طریــق درگیــر شــدن در فعالیتهــای حرکتــی و
ماهیچــهای میآموزنــد و بــه طــور طبیعــی در فعالیتهــای
بدنــی و ورزش ســرآمد هســتند.

هوش حرکتی در محیط کالس
کودکانــی بــا هــوش حرکتــی بــاال ،معمــوال سرشــار از انــرژی و
بــا اعتمــاد بهنفــس بــاال هســتند کــه در زمــان حــال زندگــی
میکننــد .در صورتــی کــه کالس درس بــرای آنــان مناسبســازی
شــده باشــد یعنــی معلــم بــه طــور آگاهانــه ،فرصــت فعالیتهــای
بدنــی محــدود و حسابشــده را در محیــط کالس فراهــم کنــد

تواناییها
کودکانــی کــه هــوش حرکتــی بــاال دارنــد عالقمنــد بــه انجــام
فعالیتهــای ورزشــی بــه طــورت انفــرادی یــا گروهــی ،هنرهــای
نمایشــی ،ورزشهــای آبــی و رقــص هســتند .البتــه فعالیتهــای
ظریــف ماهیچــهای همچــون نواختــن پیانــو و خیاطــی نیــز در
ایــن دســته میگنجــد گرچــه کــه ممکــن اســت در آغــاز انجــام
ایــن فعالیتهــای ظریــف بــرای کــودکان مشــکل باشــد امــا بــه
مــرور و بــا تکامــل ماهیچههــا ،انجــام حــرکات ظریــف دســت در
آنهــا بهبــود چشــمگیری مییابــد و مبــادرت بــه فعالیتهایــی
کــه نیــاز بــه دقــت و ظرافــت دارد همچــون خیاطــی و کارهــای
دســتی بــا موفقیــت بیشــتری همــراه اســت.

ی کــه اجــازه ایســتادن یــا حرکــت محــدود
بــرای مثــال در صورت ـ 
در بیــن میزهــای کار را بــه ایــن کــودکان بدهــد آنهـ ا میتواننــد بــا
احســاس خــوب بــه یادگیــری مباحــث درســی مختلــف بپردازند.
امــا در صورتــی کــه معلــم توجهــی نســبت بــه نیــاز و تواناییهــای
خــاص کودکانــی بــا هــوش حرکتــی بــاال نشــان ندهــد ،محیــط
کالس بــرای آنــان خســتهکننده و دشــوار میشــود آنهــا بــه طــور
ناخــودآگاه ،پاهایشــان را بــه زمیــن میکوبنــد ،اولیــن کســی
هســتند کــه بعــد از خــوردن زنــگ ،بالفاصلــه کالس را تــرک
میکننــد و ممکــن اســت حتــی در شــرایط بحرانــی کالس را بــه
هــم بریزنــد.

آموزش با تکیه بر هوش حرکتی
در صورتــی کــه فرزنــد شــما دارای هــوش حرکتــی بــاال باشــد بــه
ایــن معنــا نیســت کــه تمــام تمرکــز شــما بایــد صــرف تقویــت ایــن
جنبــه از هــوش او شــود .مســلما موفقیــت در مدرســه بــه عملکرد
او در دروس ریاضــی و ادبیــات و علــوم بســتگی دارد بنابرایــن
تــاش کنیــد نقطــه قــوت او را بــه عنــوان تکیهگاهــی بــرای
تقویــت ســایر جوانــب هــوش چندگانــه تبدیــل کنیــد .بــرای مثال
وقتــی مشــغول تدریــس بخــش رشــد گیاهــان در علــوم هســتید،
دانــهای را بکاریــد و از کــودک بخواهیــد مســئولیت نگهــداری و
مراقبــت از دانــه را تــا رشــد کامــل بــر عهــده بگیــرد کــه شــامل
آب دادن و مراقبــت از دانــه در طــول روز اســت کــه فعالیتــی
ماهیچــهای بــه شــما ر مــیرود .آمــوزش ادبیــات نیــز میتوانــد
همــراه بــا نمایــش و ایفــای نقــش باشــد .حتــی ریاضیــات نیــز
میتوانــد فرصتــی را بــرای همراهــی دانــش آمــوزان بــا هــوش
حرکتــی فراهــم کنــد وقتــی شــما آمــوزش ریاضــی را همــراه بــا
ابزارهــای کمــک آموزشــی میکنیــد ،بــه ایــن کــودکان فرصــت
اســتفاده از هــوش بدنــی را بــرای درک ریاضــی میدهیــد.
برای خواندن مقاله کیوآر را اسکن کنید

راهکارهای تبدیل کودکان به افرادی نابغه
بــا تغییــر بــازی ،ایجــاد محیــط آرامشبخــش ،اســتراحت ،تغذیــه مناســب و همچنیــن شــیوههای صحیــح انتقــال تجربــه،
ضریــب هوشــی کــودکان افزایــش مییابــد.
تقویــت حافظــه کــودکان دبســتانی یکــی از دغدغههایــی اســت

حتــی میتــوان از نمودارهــا هــم اســتفاده کــرد ،چراکــه معمــوال

کــه ذهــن هــر پــدر و مــادری را مشــغول میکنــد .بــه دلیــل دور

تصاویــر بــرای کــودکان جذابتــر هســتند .از دانشآمــوز خــود

بــودن کــودکان از دروس در دوران شــیوع ویــروس کرونــا و فصــل

بخواهیــد معلــم شــما شــود.

تابســتان ،بیشــتر مطالبــی کــه یــاد گرفتهانــد فرامــوش میشــود

یــک راهــکار دیگــر کــه در تقویــت حافظــه کــودکان دبســتانی

و دانشآمــوزان دوبــاره مجبورنــد تمــام آن مطالــب را یــاد

بســیار موثــر اســت ،ایــن اســت کــه شــما از کــودک بخواهیــد تــا

بگیرنــد.

مطالبــی را کــه مطالعــه کــرده و یــا در مدرســه یــاد گرفتــه را بــه

چگونگی تقویت حافظه کودکان دبستانی

شــما تدریــس کنــد .ایــن کار  2فایــدهی بــزرگ دارد .اول اینکــه

بــرای تقویــت حافظــه دانــش آمــوزان دبســتانی در فصــل
تابســتان و روزهــای کرونایــی الزم اســت از چنــد ترفنــد ســاده
اســتفاده کنیــد کــه در ایــن مطلــب بیــان شــده اســت.
مطالب را به بخشهای کوچکتر تقسیم بندی کنید
حفــظ کــردن اعــداد کوچکتــر راحتتــر از اعــداد طوالنــی اســت.
همیــن اتفــاق هــم میتوانــد در مــورد مطالــب و مباحــث درســی
جدیــدی کــه کــودک شــما بــا آنهــا ســر و کار دارد بیفتــد .شــما
میتوانیــد مطالــب را بخــش بنــدی کنیــد و آنهــا را در حجــم
کمتــر در اختبــار کودکتــان قــرار دهیــد .آنــگاه خواهیــد دیــد کــه

کــودک میتوانــد مطالــب جدیــد را بــه زبــان خــودش بیــان
کنــد و آنهــا را از ایــن طریــق بهتــر یــاد بگیــرد .دومیــن فایــده
ایــن اســت کــه شــما پــس از دیــدن اینکــه کــودک چگونــه بــه
شــما درس میدهــد ،خواهیــد فهمیــد کــه چــه بخشهایــی از
مطالــب درســی را بــه خوبــی یــاد نگرفتــه و در یادگیــری آنهــا بــه
تــاش و زمــان بیشــتری دارد .ایــن راهــکار نــه تنهــا بــه تقویــت
حافظــه کــودک شــما کمــک میکنــد ،بلکــه باعــث میشــود کــه او
یادگیــری بهتــری داشــته باشــد و اشــکاالتش نیــز در ایــن زمینــه
برطــرف شــود.

ایــن عمــل بــه ظاهــر ســاده تــا چــه میــزان در تقویــت حافظــه

یادگیری را برای کودکان جذاب کنید

کــودکان دبســتانی موثــر خواهــد بــود.

صــرف خوانــدن مطالــب از روی کتابهــا نمــی توانــد میــل و

مطالعــه فعــال را بــه کــودک
بیا مو ز یــد
بــرای مقابلــه بــا فرامــوش کــردن
مطالــب درســی بــه خصــوص
توســط محصــان ،بایــد بــه آنهــا
مطالعــه فعــال را آموخــت .بــرای
تقویــت حافظــه کــودکان دبســتانی
بایــد از آنهــا خواســت کــه در حیــن مطالعــه مطالــب درســی،
بخشهــای مهــم را یــا بــه کمــک ماژیــک عالمــت زن و یــا بــا

اشــتیاق کــودکان را نســبت بــه مطالعــه دروس خــود افزایــش
دهــد ،بــرای ایــن منظــور از ابزارهــا و وســایل یــا کارهایــی کــه
یادگیــری را بــه شــکل عملــی در میآورنــد اســتفاده کنیــد.
بــردن کــودک بــه بــاغ وحــش ،مــوزه و یــا حتــی انجــام دادن
برخــی از آزمایشهــای ســاده داخــل منــزل مثالهایــی هســتند
کــه میتواننــد یادگیــری کــودک شــما را در درســی ماننــد علــوم
افزایــش دهنــد .بــرای جذابتــر کــردن دروس همچنیــن شــما
میتوانیــد از ترکیــب کلمــات هــم ردیــف شــعرهایی درســت
کنیــد کــه بــه کــودک در یادگیــری کمــک کننــد.

خالصهنویســی کــردن مشــخص کننــد .اگرچــه حجــم مطالــب در
ایــن مقطــع معمــوال پاییــن اســت ،امــا شــکلگیری ایــن عــادت
در ذهــن کــودک ســبب میشــود کــه او در آینــده هــم مشــکلی
از ایــن بابــت نداشــته باشــد و بتوانــد مطالــب درســی خــود را بــه
راحتــی بــه خاطــر بســپارد.
برای خواندن مقاله کیوآر را اسکن کنید

راهکارهای طالیی برای تقویت حافظه دبستانیها
بــه دلیــل دور بــودن کــودکان در دوران کرونــا و فصــل تابســتان از مطالــب درســی ،اکثــر مطالبــی کــه یــاد گرفتــه انــد
فرامــوش خواهــد شــد امــا بــا چنــد ترفنــد ســاده مــی تــوان حافظــه آنهــا را تقویــت کــرد.
مســئله آگاهــی از دیربــاز تاکنــون ،مهمتریــن و پرمناقشــهترین

برقــرار میکننــد« .تمامــی زندگــی آگاهانــه مــا معلــول ایــن

بحثهــا را میــان متفکــران برانگیختــه اســت .امــروزه کــه علــم

فرایندهــای ســطح پاییــن اســت» .اگرچــه محاســبه فرایندهــای

جنبــه شــگفتآور و رازگونــه پدیدههــای طبیعــی ،ازجملــه

پرشــماری کــه در ایــن ســطوح جریــان دارد بــه علــت کوچکــی و

بــدن انســان را از آنهــا زدوده و همــه آنهــا را بــه ســازوکارهایی

آســیبپذیری آنهــا بســیار دشــوار اســت ،مشــکالت مهمتــری

فروکاســته ،کــه بــا مفاهیــم روشــن علمــی و محاســبات ریاضــی

در حــوزه نظــری و فلســفی وجــود دارد .پدیدههــای آگاهــی

قابلتوضیحانــد ،مســئله آگاهــی احتمــاال از معــدود مســائلی

«درونــی ،اولشــخص و کیفی»انــد .اگــر بپذیریــم ایــن پدیدههــا

اســت کــه آن را نمیتــوان بهراحتــی بــه اینگونــه شــرحها

رابطــه مســتقیمی بــا فرایندهــای مغــزی دارنــد ،بایــد بتوانیــم

فروکاســت .فرایندهــای عصبشــناختی و زیستشــناختی کــه

ایــن ارتبــاط را مشــخص کنیــم .بایــد بهشــکل روشــنی شــرح

میتــوان آنهــا را بــا مشــاهدات تجربــی و نظریههــای علمــی

دهیــم کــه «آت ـشزدن الکتروشــیمیایی نورونــی در ســیناپسها،

توصیــف کــرد ،چگونــه موجــب شــکلگیری پدیدههــای آگاهانــه

چگونــه موجــب پدیدههــای خصوصــی ،ذهنــی و کیفــی

میشــوند؟ از منظــر علمــی ،وقتــی محرکهــای بیرونــی بــر

میشــوند» .دیــدن یــک درخــت ،گــوشدادن بــه موســیقی و

حــواس مــا اثــر میکننــد ،زنجیــرهای از فرایندهــا در ســلولهای

احســاس نگرانیداشــتن یــا ترســیدن ،همگــی تجربههــای

عصبــی مــا (نورونهــا) بــه کار میافتنــد .حــال مســئله ایــن

کیفیانــد .ایــن تجربههــا کــه وضعیتهــای آگاهانــه ایجــاد

اســت کــه «در فاصلــه یــورش محرکهــا بــه گیرندههــای مــا و

میکننــد« ،کوالیــا» نــام دارنــد .مســئله اصلــی ایــن اســت :کوالیــا

تجربــه آگاهــی ،دقیقــا چــه اتفاقــی میافتــد؟ فرایندهــای میانــی

چگونــه بــا فعالیــت نورونهــا مرتبــط میشــود؟ بــه پرســش

بــه چــه شــیوهای موجــب وضعیتهــای آگاهانــه میشــوند؟»

ارتبــاط ذهــن و مغــز در طــول تاریــخ تفکــر پاسـخهای گوناگونــی

یافتــن راهحــل ایــن مســئله ،پــروژه اصلــی جــان ســرل ،متفکــر

داده شــده اســت .برخــی بــه نظریــه دوگانهانــگاری روی آوردنــد.

آمریکایــی ،در کتــاب «راز آگاهــی» اســت کــه در ســال 0991

ایــن نظریــه نخســتینبار توســط دکارت و گالیلــه مطــرح شــد و

منتشــر شــد .ســرل در ایــن کتــاب ،نخســت چنــد مــورد از

امــروزه نیــز کســانی ماننــد پنــروز بهنوعــی طرفــدار آننــد .از

مهمتریــن نظریههــای علمــی در جهــان آنگلوساکســون را

نظــر آنهــا ،دو جهــان متمایــز وجــود دارد :واقعیــات فیزیکــی

معرفــی و نقــد میکنــد؛ ســپس موضــع خــود را شــرح میدهــد.

کــه موضــوع بررســی علمانــد و واقعیتهــای روانــی کــه از حیطــه

فرانســیس کریــک ،جرالــد ادلمــن ،راجــر پنــروز ،دانیــل دنــت،

پژوهــش علمــی خــارج اســت .آگاهــی بــه جهــان دوم تعلــق دارد؛

دیویــد چالمــرز و ایزرائــل روزنفیلــد متفکرانیانــد کــه ســرل

بنابرایــن نمیتــوان آن را ب ـ ه شــیوه علمــی مطالعــه کــرد .ســرل

در ایــن کتــاب بــه نظریههــای آنهــا میپــردازد .پرداختــن

کــه بهدنبــال توضیحــی علمــی بــرای تجربههــای آگاهانــه اســت،

بــه مســئله آگاهــی بــه شــیوه علمــی ،در آغــاز کار مــا را بــا

ایــن دیــدگاه را بهوضــوح رد میکنــد .در جنــاح دیگــر ،گروهــی از

مشــکالتی جــدی مواجــه میکنــد .علــوم بــا تعریــف چنــد کمیــت

دانشــمندان معتقدندبــرای گریــز از دوگانهانــگاری ،بایــد آگاهــی

میکوشــند فرایندهــای فیزیکــی را بــه شــکل واضحــی تشــریح

را بــه چیــزی دیگــر فروکاســت .برخــی همچــون دنــت آن را

کننــد .هرچقــدر هــم کــه محاســبات مبتنیبــر ایــن کمیتهــا

بهکلــی کنــار میگذارنــد و منکــر واقعیتداشــتنش میشــوند.

پیچیــده باشــند ،میتــوان آنهــا را بــا الگویــی روشــن توصیــف

ســرل ایــن دیــدگاه را نیــز نمیپذیــرد ،زیــرا از نظــر او ،نظریــه

کــرد .مثــا از دیــدگاه عصبشــناختی ،فرایندهــای مرتبــط

دنــت نمیتوانــد مســئله کوالیــا را حــل کنــد .طرفــداران نظریــه

بــا ادراک در ســطوح ُخــرد نورونهــا و ســیناپسها اتفــاق

فروکاســت آگاهــی ،بــرای توضیــح فعالیتهــای ذهنــی بــه

میافتنــد .مغــز انســان ســاختار پیچیــدهای اســت متشــکل از

اســتعاره کامپیوتــر متوســل میشــوند .از نظــر آنــان ،ذهــن

صدهامیلیــارد نــورون کــه از طریــق ســیناپسها بــا هــم ارتبــاط

صرفــ ًا یــک برنامــه کامپیوتــری اســت.

تابحال به اهمیت نقش انتخاب رشته در آینده دانشآموزان فکر کردهاید؟
یــک انتخــاب آگاهانــه میتوانــد شــما را از شکســت خــوردن نجــات دهــد ،امــا منظــور از انتخــاب آگاهانــه چیســت؟
متخصصــان و مشــاوران تحصیلــی چــه عواملــی را بــرای انتخــاب رشــته بررســی میکننــد؟
بــدون شــک همــه مــا میدانیــم انتخــاب رشــته یعنــی انتخــاب تحصیــات دانشــگاهی و شــغل و جایــگاه اجتماعــی .امــا مهــم اســت
کــه بدانیــم نــکات انتخــاب رشــته چــه چیزهایــی هســتند؟ چــه فاکتورهایــی را بایــد در نظــر بگیریــم تــا بتوانیــم یــک انتخــاب موفــق
داشــته باشــیم؟ بایــد بدانیــم اگــر در دروس نمــرات ضعیفــی داشــته باشــیم چــه تاثیــری در ادامــه تحصیــل در مقاطــع باالتــر دارد .یــک
انتخــاب آگاهانــه میتوانــد شــما را از شکســت خــوردن نجــات دهــد ،امــا منظــور از انتخــاب آگاهانــه چیســت؟ متخصصــان و مشــاوران
تحصیلــی چــه عواملــی را بــرای انتخــاب رشــته بررســی میکننــد؟
بــه طــور مثــال یکــی از عوامــل بســیار مهــم در انتخــاب رشــته نهــم عالقــه اســت ،اگــر بدانیــد عالقــه چــه نقــش اساســی و مهمــی در
موفقیــت شــما دارد ،هیچــگاه رشــته تحصیلــی خــود را بــدون عالقــه انتخــاب نخواهیــد کــرد .صــرف اینکــه چــون نمراتتــان باالســت،
بایــد رشــته ریاضــی را انتخــاب کنیــد در حالــی کــه بــه گرافیــک عالقــه داریــد شــما را بــه موفقیــت نخواهــد رســاند و مســیر برایتــان
بســیار دشــوار خواهــد شــد ،چــه بســا والدینــی کــه فرزنــدان خــود را مجبــور کردهانــد رشــتهای کــه بــه آن عالق ـهای ندارنــد انتخــاب
کننــد و همیــن امــر موجــب افــت تحصیلــی دانــش آمــوز و حتــی تــرک تحصیــل او شــده اســت.
بایــد بدانیــد حتــی اگــر انتخــاب اشــتباه داشــتهاید ،بــه بنبســت نخوردهایــد .آنجــا کــه فهمیدیــد انتخــاب شــما اشــتباه بــوده اســت
چــاره کار چیســت؟ در ایــن مواقــع ســواالت بســیاری ممکــن اســت ذهــن شــما را دچــار تشــویش و نگرانــی کنــد ،آیــا میتوانیــد تغییــر
رشــته بدهیــد؟ قوانیــن تغییــر رشــته چیســت ؟ آیــا تغییــر رشــته باعــث میشــود زمــان شــما هــدر شــود؟ آیــا بایــد مقطــع تحصیلــی را
دوبــاره تکــرار کنیــد؟ واقعیــت ایــن اســت کــه اگــر همــه جوانــب را بررســی کــرده باشــید و تصمیــم بــه تغییــر رشــته گرفتــه باشــید صرفــا
نیــاز بــه یــک راهنمــا و مشــاور داریــد تــا قوانیــن و مســیر تغییــر رشــته را بــه شــما نشــان دهــد.

نویسنده :مهندس سلیمی

برای دریافت پاسخ تمام سواالت خود کیوآر را اسکن کنید

جهشی خواندن :آری یا نه؟
در این مقاله دربارۀ مراحل اجرایی شدن و مقدمات جهش تحصیلی و قوانین آن صحبت خواهیم کرد.
هرســاله در شــروع فصــل تابســتان بســیاری از والدیــن کــه

در ســال  9931امــکان ارائــه درخواســت از  13خــرداد تــا 22

فرزنــدان توانمنــد دارنــد بــا دیــدن پیشــرفتهای ســریع

مردادمــاه اعــام شــده اســت.

تحصیلــی ،درصــدد بــر میآینــد تــا بــا توجــه بــه قــدرت یادگیــری

امــا شــرایط دانشآمــوز بــرای جهشــی خوانــدن طبــق اعــام

و تــوان ذهنــی فرزنــد ،بــه او توصیــه کننــد پایــه تحصیلــی بعــدی

آمــوزش و پــرورش اینگونــه اســت:

را جهشــی بخوانــد.

نمــره دانشآمــوزان ابتدایــی در تمامــی دروس بایــد خیلــی

جهشــی خوانــدن یعنــی دانشآمــوز در تابســتان یــک پایــه

خــوب باشــد.

تحصیلــی را پشــت ســر میگــذارد و بــه اصطــاح دو تــا پلــه را

دانشآمــوزان دبیرســتانی بایــد معــدل و نمــرات باالیــی داشــته

یکــی میکنــد و نســبت بــه هــم ســن و ســالهای خــود یــک ســال

باشــند.

پیــش میافتــد.

داوطلبــان بایــد در آزمــون ارزیابــی ذهنــی و ســنجش
هــوش تســت هــوش یــا  QIشــرکت کننــد .حداقــل نمــره

در اینجا دو نوع سوال بوجود میآید.
• اول اینکــه مراحــل چنیــن کاری بــه چــه شــکل اســت و
دانشآمــوز بــرای چنیــن رخــدادی صاحــب چــه تواناییهایی

داوطلبــان در ایــن آزمــون مــی بایســت بــاالی  021باشــد.
دانشآمــوز بایــد در امتحانــات جهــش تحصیلــی پایــه کــه در
شــهریور مــاه هــر ســال برگــزار میگــردد نیــز شــرکت نمــوده و
نمــره قبولــی کســب کنــد.

باشــد و در چــه پایههایــی امکانپذیــر اســت.
• دومیــن ســوال ایــن اســت کــه آیــا اساســا ً چنیــن کاری بــه
نفــع دانشآمــوز اســت یــا خیــر و مزایــا و معایــب جهشــی
خوانــدن چیســت؟
در ایــن مقالــه دربــارۀ مراحــل اجرایــی شــدن و مقدمــات جهــش
تحصیلــی و قوانیــن آن صحبــت خواهیــم کــرد و در بخــش دوم
بــه مزایــا و معایــب جهشــی خوانــدن مــی پردازیــم .در گذشــته
امــکان جهــش تحصیلــی از پایــه دوم بــه چهــارم و از پایــه ســوم
بــه پنجــم و از پایــه چهــارم بــه ششــم در مقطــع ابتدایــی میســر
بــود و از ســال قبــل نیــز در صــورت اخــذ رای از کمیســیون
اســتان محــل تحصیــل و درج شــماره و تاریــخ آن در ســامانه
ســناد امــکان جهشــی خوانــدن از پایــه اول بــه ســوم فراهــم شــده
اســت.در مقطــع متوســطه اول نیــز امــکان جهــش تحصیلــی از
پنجــم بــه هفتــم و از هفتــم بــه نهــم میســر اســت.
دانشآمــوزان متقاضــی جهــش پایــه تحصیلــی در مرحلــه
اول بایــد بــه مدرســه محــل تحصیــل خــود مراجعــه کننــد و
درخواســت خــود را بــه مدیــر مدرســه ارائــه نماینــد.

نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه اگــر دانشآمــوزی قبــ ً
ا

جهــش تحصیلــی انجــام داده و میخواهــد مجــدد ًا در پایــه
دیگــری جهــش تحصیلــی داشــته باشــد بایــد رای جداگانــه از
کمیســیون اســتان اخــذ نمایــد.
مراحــل فراینــد ثبتنــام نیــز از ســوی مدیــران بــه ایــن شــکل
اســت کــه مدیــران بــا مراجعــه بــه ســامانه ســناد اطالعــات
دانشآمــوز را ثبــت کــرده و نمونــه کاربــرگ مــــــــربوط را پــر
میکننــد وپــس از پرداخــت هزینــه مربــوط بــه آزمــون ســنجش
هــوش ،نوبــت ســنجش دریافــت مــی کننــد و دانشآمــوز را بــه
پایــگاه تخصصــی ســنجش اســتان یــا منطقــه ارجــاع میدهنــد.
پــس از ارزیابــی و ســنجش هــوش دانشآمــوز و اعــام نتیجــه
از طریــق ســامانه مربوطــه دانشآمــوز در کالسهــای آمادگــی
مدرســه شــرکت کــرده و در آزمــون جهــش تحصیلــی پایــان
شــهریور شــرکت میکنــد و در صــورت کســب نمــره بــه پایــه
باالتــر راه پیــدا خواهــد کــرد.

چند نکته تکمیلی طبق دستورالعمل آموزش و پرورش برای جهش تحصیلی:
دانشآموزانــی کــه قبــا یــک بــار جهــش تحصیلــی داشــتهاند میتواننــد مجــددا ً از ایــن طــرح اســتفاده کننــد ،بــا
ایــن تفــاوت کــه ثبتنــام مجــدد در جهــش تحصیلــی ،نیازمنــد حدنصــاب بهــره هوشــی بیشــتری میباشــد .عــاوه بــر
ایــن الزم اســت تــا پرونــده ایــن افــراد در کمیســیون خــاص اســتان مــورد بررســی و تاییــد قــرار گیــرد تــا داوطلبــان بتواننــد
بــرای بــار دوم جهــش تحصیلــی داشــته باشــند.
در صورتــی کــه دانشآمــوزی از مقطــع ابتدایــی ،متقاضــی جهــش در چنــد پایــه باشــد ،پرونــده او بایــد از طریــق مدرســه
بــه معاونــت آمــوزش ابتدایــی وزارت آموزشوپــرورش ارســال شــود .پــس از بررســی پرونــده ،تعــداد پایههــای مــورد
موافقــت بــه شــورای عالــی آموزشوپــرورش اعــام میشــود تــا ایــن شــورا دانشآمــوز را بــرای ارزیابــی ذهنــی و روانــی و
برگــزاری تســت هــوش بــه ســازمان اســتثنایی ارجــاع دهــد .پــس از تعییــن نتیجــه ارزیابــی هــوش دانــش آمــوز ،نتیجــه
آن بــه صــورت محرمانــه بــه شــورا اطالعرســانی میشــود.
دانشآموزانــی کــه در ســالهای گذشــته متقاضــی جهــش تحصیلــی بودهانــد و حداقــل امتیــاز الزم را کســب نکــرده
انــد چنانچــه تقاضــای مجــدد بــرای شــرکت در ایــن طــرح را داشــته باشــند ،میتواننــد بــا پرداخــت وجــه مطابــق بــا
دســتورالعمل مالــی برنامــه ســنجش ســال  ،99مجــددا مــورد ارزیابــی قــرار گیرنــد.
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مزایا و معایب جهشی خواندن
آیا اساسا ً جهش تحصیلی به نفع دانشآموز است یا خیر و مزایا و معایب آن چیست؟
اگــر قصــد داریــد فرزنــد خــودر ا بــرای جهشــی خوانــدن آمــاده

چــه تضمینــی وجــود دارد فرزنــد شــما در پایههــای باالتــر دچــار

کنیــد و تصــور میکنیــد کــه او بــا هــوش اســت و حیــف اســت

مشــکل اخالقــی و رفتــاری نشــود؟ وقتــی فرزنــد شــما بــا جهــش

کــه در هــر ســال یــک پایــه تحصیلــی رابگذرانــد الزم اســت

تحصیلــی در حیطـهی افــرادی قــرار میگیــرد کــه افــراد بزرگتــر

بــا خودتــان چنــد ســوال را مطــرح کنیــد و براســاس آنهــا و

هســتند و وارد ســن بلــوغ شــدهاند .میتوانــد اثــرات عمیــق و

پاسـخهای خــود بــرای چنیــن موضــوع مهمــی تصمیــم بگیریــد.

شــدید و نگــران کننــده شــود.چه پیشبینیهایــی بــرای

قبــل از طــرح ایــن ســواالت یــک نکــتۀ بســیار مهــم و حائــز

جلوگیــری از ایــن رخدادهــا داریــد؟

اهمیــت ایــن اســت کــه بدانیــم جهشــی خوانــدن لزوم ـ ًا یــک کار

آموزشهــای غیــر از مدرســه و فــوق برنامــه چقــدر در موفقیــت

مثبــت نیســت کــه همیشــه منافــع داشــته باشــد و بــا اجــرای

موثــر اســت؟

آن فرزنــد بــه پیشــرفت و جهشــی دســت یابــدو در اکثــر مــوارد

ابزارهــای موفقیــت در دنیــای کنونــی نگــرش کارآفرینــی و

مخاطراتــی را بــه همــراه دارد کــه چــه بســا باعــث میشــود

خالقانــه اســت و لزومــ ًا شــاگرد اول مدرســه بــودن تضمینــی

والدیــن از عملکــرد خــود پشــیمان شــوند و اظهــار ندامــت کننــد.

بــرای موفقیــت فــرد در حیطــه اجتماعــی ،کســب و کار و خانــواده

بــه زبــان ســاده جهشــی خوانــدن یــک شمشــیر دولبــه اســت

نیســت.

ممکــن اســت گاهــی خوشــایند و بســیاری مواقــع ناخوشــایند

فرزند شما چقدر باهوشتر است؟

باشــد.
پــس فکــر کــردن در ایــن زمینــه بســیار مهــم و ضــروری
اســت.
امــا ســواالتی کــه مهــم اســت و قبــل از اجــرای ایــن تصمیــم
والدیــن بایــد از خــود بپرســند:
چرا برای اتمام تحصیل فرزند خود عجله داریم؟
آیــا کســانی کــه طبــق روال پیــش میرونــد و در یــک
ســال یــک پایــه تحصیلــی را تمــام میکننــد آدمهــای
شــاد ،خوشــبخت ،ســامت یــا موفقــی نمیشــوند؟ آیــا
تمــام کــردن ســریع پایههــای تحصیلــی و ورود ســریع
بــه دانشــگاه بــه کیفیــت زندگــی و موفقیتهــای او
میافزایــد؟
مهارتهــا مهمتــر اســت یــا تحصیــات مدرســه؟
آیــا نمیتــوان از وقــت و توانایــی فرزنــد در راســتای
افزایــش مهارتهــای اجتماعــی و زمینههــای دیگــر مثــل
آمــوزش زبانهــای خارجــی ،هنــر ،کامپیوتر،المپیادهــا،
جشــنوارههای علمــی ،کســبوکار و  ...اســتفاده کــرد.

دانشآموزانــی داریــم کــه در حیطــه دبســتان جهشــی
میخواننــد و هــر چــه پایــه تحصیلــی باالتــر مــیرود
دانشآمــوز دچــار مشــکل میشــود و در دبیرســتان او
تبدیــل بــه یــک دانشآمــوز متوســط و یــا حتــی ضعیــف
میشــود .بــه همیــن دلیــل اصــرار بــر اینکــه بــه دلیــل
داشــتن  QIحــدود  021کــه حداقــل توانایــی الزم بــرای
جهشــی خوانــن اســت ،چنــدان منطقــی نیســت و
میتوانــد آینــده و آرامــش فرزنــد را دچــار مشــکل و تالطــم
کنــد.

تاکید بر هوش میتواند مخرب باشد؟
متاســفانه نگــرش والدینــی کــه بــه موضــوع جهشــی عالقهمنــد هســتند تاکیــد بــر ضریــب هوشــی و تــوان ذهنــی فرزنــد اســت و والدینــی
کــه بــا ایــن نگــرش فرزنــدان خــود را تربیــت میکننــد و در هــر زمین ـهای بــه فرزنــد القــا میکننــد تــو بــا ،هوشــی پــس میتوانــی بــه
اصطــاح روانشناســان امــروز «طــرز فکــر ثابــت» را درآنــان تثبیــت میکننــد.
یعنــی فــرد تصــور میکنــد یــا مــن تــوان ذهنــی انجــام یــک کار را دارم و انجامــش میدهــم یــا تــوان ذهنــی آن را نــدارم و انجــام
نمیشــود و هیــچ راهحــل دیگــری ندارد.چنیــن افــرادی وقتــی بــا موفقیتهــای جدیــد ،مشــکل و پیچیــده مواجــه میشــوند و شکســت
میخورنــد هرگــز تــاش بیشــتر و کســب مهــارت را راهحــل تلقــی نمیکننــد و تصورشــان ایــن اســت کــه هــوش الزم بــرای انجــام ایــن
کار را نــدارم پــس نمیتوانــم و دیگــر تقالیــی نمیکننــد.
در نهایــت میتــوان گفــت اگــر بــه عنــوان والدیــن دانشآمــوز توانســتید پاســخ تمــام ایــن ســواالت را بدهیــد و فرزنــد شــما لطمـهای از
جهشــی خوانــدن نمیخــورد امــا اگــر!.....
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