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فهرست مطالب:



دانش آموزانم از نظر میزان یادگیری و دریافت مطالب گاهی تفاوت های بسیار زیادی دارند.

چالشی به نام اختالل یا نارسایی در یادگیری

در اولیــن روزهایــی کــه شــوق وهیجــان  بــرای شــروع یــک تجربــه 
ــان در کالس درس  ــد مهرب ــه خداون ــد ب ــا امی ــتم، ب ــد داش جدی
ــه  ــی رخ داد ک ــای اول اتفاقات ــان روزه ــا در هم ــدم، ام ــر ش حاض
ــم  ــه دانش آموزان ــی ب ــرد. وقت ــزرگ ک ــش ب ــک چال ــر ی ــرا درگی م
را  روحــم  دلچســب  شــیطنتی  و  معصومیــت  می کــردم  نــگاه 
آرام می کــرد، امــا در حیــن آمــوزش و تدریــس دریافتــم کــه 
مطالــب  دریافــت  و  یادگیــری  میــزان  نظــر  از  دانش آموزانــم 
گاهــی تفــاوت هــای بســیار زیــادی دارنــد. در ابتــدا ســعی کــردم 
ــا  ــم، ام ــوزش ده ــب را آم ــا مطال ــن روش ه ــتفاده از بهتری ــا اس ب
تغییــر چندانــی رخ نــداد. ســپس فکــر کــردم شــاید ضــرب 
آهنــگ انتقــال مطالــب دارای ســرعت زیــادی اســت کــه بعضــی از 

دانش آموزانــم آن هــا را آن طــور کــه بایــد فــرا نمی گیرنــد.
 آرام کــردن ریتــم تدریــس همزمــان بــا اســتفاده از تکنیک هــای 
روز در آمــوزش هــم توفیــق قابــل توجهــی در رشــد فرآینــد 
ــن  ــوع م ــن موض ــت. همی ــم نداش ــی دانش آموزان ــری برخ یادگی
را بــر آن داشــت تــا در جزییــات رفتارهــا و عکس العمل  هــای 
دانش آموزانــم در حیــن فرآینــد تدریــس دقیق تــر شــوم تــا شــاید 
ــک  ــه ی ــبت ب ــم نس ــری در فراگیران ــوازن در یادگی ــدم ت ــت ع عل
موضــوع آموزشــی ثابــت را دریابــم. پــس از خوانــدن و مطالعــات 
ــنا  ــا واژه ای آش ــوس در کالس ب ــات ملم ــب تجربی ــراوان و کس ف
شــدم بــا نــام نارســایی یــا اختــالل در یادگیــری، بــا دنیــای بســیار 
وســیع در شــناخت، تشــخیص و درمــان آن و در پایــان بــه نــکات 
ــرح  ــا مط ــا را در اینج ــی از آنه ــه بخش ــیدم ک ــی رس ــل توجه قاب

می کنــم.

اختالالت )نارسایی( یادگیری:
نارســایی در نوشــتن، خوانــدن و بــه یــاد ســپردن مطالــب و 
آموزش هــا کــه مجمــوع آن را اختــالل یــا نارســایی یادگیــری
ــروه اختــالالت رشــد عصبــی  می نامنــد. اختــالل یادگیــری در گ
کــودکان قــرار می گیــرد. ایــن نارســایی هــا موانــع بــزرگ و جــدی 
در فرآینــد آمــوزش و تحصیــل دانش آمــوزان هســتند کــه در 
ــه گــروه هــم ســال خــود  ــه فــرد نســبت ب ــه فاصل نهایــت منجــر ب

ــری در  ــرد ضعیف ت ــوز عملک ــا دانش آم ــود ت ــبب می ش ــده و س ش
آمــوزش داشــته باشــد.

ــه  ــود را ب ــس خ ــوز اعتمادبه نف ــی دانش آم ــن چنین ــرایط ای در ش
ــیار  ــد و ناامیــد می شــود، امــا نکتــه بس مــرور از دســت می ده
مهــم رابطــه والدیــن بــا دانش آمــوز و رابطــه آن هــا بــا فرزندشــان 
و اهمیــت بــه مســاله یادگیــری اوســت. چــرا کــه رفتارهــای پــدر و 
مــادر در بهبــود نارســایی در یادگیــری و ســرعت بهبــود آن بســیار 

اثــر گــذار اســت.
ــا  ــی و ی ــب درس ــن مطال ــاد نگرفت ــل ی ــه دلی ــه ب ــوزی ک دانش آم
فرامــوش کــردن آن هــا تحقیــر می شــود، در تمــام زمینه هــا 
ــه  ــد ب ــد و نمی توان ــت می ده ــود را از دس ــس خ ــاد و عزت نف اعتم
ــت  ــن اس ــت ممک ــی در نهای ــد و حت ــرفت کن ــری پیش ــکل موث ش

ــود. ــه ش ــه درس بی عالق ــبت ب نس

انواع اختالل یا نارسایی یادگیری
ــی  ــکل های مختلف ــه ش ــری ب ــایی های یادگی ــا نارس ــالالت ی اخت
در  می توانــد  دانش آمــوز  می شــود.  دیــده  دانش آمــوزان  در 
ــر دچــار نارســایی  ــا حتــی تمــام مــوارد زی ــا چنــد مــورد ی یــک ی

ــد. ــالل باش ــا اخت ی

1. اختالل یا نارسایی در خواندن:
ــه  ــد. ب دانش آمــوز کلمــات را اشــتباه، آهســته و ســخت می خوان
ــر  ــدای بلندت ــا ص ــدا و ب ــورت جداج ــه ص ــا را ب ــال واژه ه ــور مث ط
ــد.  ــان می کن ــد بی ــا تردی ــته و ب ــیار آهس ــا بس ــول و ی ــد معم از ح
کلمــات را حــدس مــی زنــد و یــا خوانــدن آن هــا بــه شــکل صحیــح 
ــا  ــالل ی ــری از اخت ــه دیگ ــت. در گون ــوار اس ــیار دش ــش بس برای
نارســایی خوانــدن دانش آمــوز در هجــی کــردن واژه هــا و کلمــات 
ــه  ــدا را ب ــی ص ــدا دار و ب ــروف ص ــودش ح ــاًل خ ــکل دارد. مث مش
ــا گاهــی ایــن حــروف صــدادار  متــن و کلمــات اضافــه می کنــد، ی
یــا بــی صــدا را حــذف می کنــد و اینکــه یــک واژه را بــه جــای واژه 

ــد.  ــان می کن ــر بی دیگ

2. نارسایی در درک معانی:
دانــش آمــوز در ایــن نــوع اختــالل یــا نارســایی یادگیــری در درک 

معنــی و مفهــوم یــک متــن دچــار مشــکل اســت. مثــال اگــر حتــی 
ــی  ــد توال ــی توان ــد، نم ــتباه بخوان ــدون اش ــت و ب ــی را درس متن

رویدادهــای آن متــن و یــا روابــط بیــن معانــی آن را درک کنــد.



 3. اختالل یا نارسایی در نوشتن:
 دانش آمــوز در ایــن نــوع از نارســایی یادگیــری در نوشــتن 
متــن  یــک  نوشــتن  هنــگام  در  مثــال  اســت.  مشــکل  دارای 
ــر آن  ــالوه ب ــد و ع ــتباه می نویس ــالت را اش ــادی از جم ــداد زی تع
ــه  ــن دارد ک ــی مت ــد نگارش ــگارش و قواع ــه ن ــتباهاتی در زمین اش
ــایی در درس  ــا نارس ــالل ی ــتن، اخت ــایی در نوش ــن نارس مهمتری

ــت. ــال اس ام

4. اختالل یا نارسایی در یادگیری ریاضی:
یکــی از شــایع ترین و مــورد توجــه تریــن اختــالالت کــه بســیاری 
از معلمــان و والدیــن بــه آن توجــه مــی کننــد و آن را یکــی از 
مشــکالت دانــش آمــوزان می داننــد اختــالل یــا نارســایی در 
یادگیــری ریاضــی اســت. در ایــن اختــالل دانــش آمــوز در تســلط 
یافتــن، بــر قواعــد و روابــط بیــن اعــداد، ارقــام و اطالعــات مربوط 

بــه محاســبات آن هــا دچــار مشــکل اســت.

بــه طــور مثــال : نســبت بــه بزرگتــری و کوچکتــری اعــداد، جایگاه 
آن هــا و روابــط آن هــا درک کمــی دارد. اعــداد را بــا انگشــت 
ــود  ــای خ ــی ه ــم کالس ــایر ه ــه س ــبت ب ــد و نس ــی کن ــمارش م ش
ــبه  ــان محاس ــاد آورده و در می ــه ی ــداد را ب ــر اع ــوار ت ــی دش خیل
اعــداد ســردرگم مــی شــود و ممکــن اســت روش محاســبه را بــه 
غلــط تغییــر دهــد. ایــن دانــش آمــوزان در اســتدالل های ریاضــی 
ــا  ــتفاده از فرمول ه ــن در اس ــتند. همچنی ــف هس ــار ضع ــم دچ ه

ــوند. ــکل می ش ــا بســیار دچــار مش ــئله ه ــل مس ــرای ح ب

علل بروز اختالالت یا نارسایی های یادگیری
عصبی-رشــدی  اختــالالت  از  جزئــی  یادگیــری،  اختــالالت 
هســتند کــه منشــا آن هــا بــه میــزان زیــادی زیســتی اســت.
ــه وجــود آمــدن  ــروز و ب ــی از علت هــای ب ــه برخ ــه ارائ ــه ب در ادام

انــواع نارســایی ها در یادگیــری می پردازیــم.

1. عوامل ژنتیکی:
افــرادی کــه در خوانــدن و ریاضیــات اختــالل دارنــد، بــه احتمــال 

زیــادی ایــن اختــالالت را بــه خویشــاوندان درجــه اول خــود از
طریق ژن ها منتقل می کنند.

 ســابقه خانوادگــی معمــواًل مشــکالت خواندن)خوانش پریشــی(، 
اختــالل  یــا  ســواد  مشــکالت  والدیــن،  ســواد  مهارت هــای 
ــدان پیش بینــی می کنــد کــه بیانگــر ترکیــب یادگیــری را در فرزن

عوامل ژنتیکی و محیطی است. 

2. عوامــل مربــوط بــه قبــل از تولــد در ابتــال بــه اختــالالت 

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.

3. عوامــل مربــوط بــه هنــگام تولــد کــه شــامل کــم وزنــی 

بــر ســر و تولــد زودرس  هنــگام تولــد، آســیب های وارده 

اســت.

4. عوامــل مربــوط بــه بعــد از تولــد نیــز شــامل مســمومیت 

بــا ســرب، نارســایی های تغذیــه ای، محرومیت هــای محیطــی 

اســت کــه یکــی از مهــم تریــن علــل بــه وجــود آمــدن اختــالل 

یــا نارســایی یادگیــری پــس از تولــد اســت.

درمان اختالالت یادگیری
اختــالل یــا نارســایی در یادگیــری مــی توانــد یــک اختــالل دائمــی 
ــی  ــه درمان ــح و مداخل ــگام و صحی ــخیص به هن ــا تش ــا ب ــد. ام باش
بــه موقــع می تــوان مهــارت هــای دانش آمــوز را در ســطح قابــل 

ــید.  ــود بخش ــی بهب توجه
ــی  ــی طبیع ــک زندگ ــراد ی ــایر اف ــد س ــد مانن ــه بتوان ــکلی ک ــه ش ب
داشــته باشــد. بهتریــن زمــان بــرای تشــخیص و شــناخت کــودکان 
بــا اختــالالت یــا نارســایی های یادگیــری در دوران پیــش دبســتانی 
اســت کــه در ایــن دوران بــه احتمــال بســیار زیــاد می تــوان تــا 
ــم  ــه مه ــا نکت ــت. ام ــایی ها پرداخ ــان نارس ــه درم ــادی ب ــدود زی ح
ــدت  ــزان و ش ــوزان می ــن در دانش آم ــش س ــا افزای ــه ب ــت ک ــن اس ای
اختــالل تــا حــدودی کاهــش می یابــد، امــا بــه همــان میــزان 

ــد. ــد ش ــخت تر خواه ــر و س ــز کندت ــان نی درم
 انــواع اختــالالت و نارســایی های یادگیــری بــه صــورت کلــی در 
پســران بیشــتر از دختــران دیــده می شــود و آنچــه بایــد مــورد توجــه 
باشــد ایــن اســت کــه دانش آمــوزان دچــار اختــالل یادگیــری بایــد 
بــرای بهبــودی بــه درمانگرانــی مراجعــه کننــد کــه عــالوه بــر داشــتن 
تحصیــالت دانشــگاهی مرتبــط، دوره هــای تخصصــی ویــژه در 
زمینــه درمــان اختــالل یادگیــری را نیــز گذرانــده باشــند. در پایــان 

ــخیص و ــز در تش ــان عزی ــش معلم ــگاه و نق ــه جای ــم ب الزم می دان
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ــا  ــتند ب ــی هس ــا دانش آموزان ــای م ــام کالس ه ــه در تم ــم و اینک ــاره کن ــوزان اش ــن دانش آم ــت ای ــح و درس ــع، صحی ــه موق ــایی ب شناس
یــک یــا چنــد نارســایی در یادگیــری امــا آنچــه بســیار مهــم اســت کســب دانــش حداقلــی در زمینــه شــناخت ایــن دانش آمــوزان و نحــوه 
برخــورد بــا آنــان در کالس و پرهیــز از زدن هرگونــه برچســب نادرســت و همچنیــن داشــتن نگاهــی تــوام بــا کرامــت انســانی و محبــت 
ــه تمامــی دانش آمــوزان درکالس اســت. در یادگیــری هســتند، در معــرض بســیاری از صدمــات قــرار  دانش آموزانــی کــه  بــی پایــان ب
مبتــال بــه یــک یــا چنــد اختــالل یــا نارســایی دارنــد، از جملــه آن می تــوان بــه عــدم پیشــرفت تحصیلــی یــا پیشــرفت تحصیلــی کندتــر 
ــس،  ــزت و اعتمادبه نف ــش ع ــر، کاه ــای باالت ــل در پایه ه ــاب از تحصی ــر، اجتن ــوارد حادت ــود در م ــی های خ ــایر هم کالس ــه س ــبت ب نس
بیــکاری در آینــده، درآمــد پاییــن و همچنیــن ابتــال 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 اختــالل یــا نارســایی 

در یادگیــری هســتند بســیار حائــز اهمیــت بــوده کــه در ادامــه بــه 9 نکتــه 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 محبت آمیز 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 توانایی هایــش 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.



2. تمرین تنفس شکمی
یــک دســت را روی قفســه ســینه و دســت دیگــر را بــر روی شــکم 
ــرای  ــید. ب ــق بکش ــس عمی ــی نف ــق بین ــد. از طری ــود بگذاری خ
ســینه(  قفســه ی  )نــه  دیافراگــم  شــش ها،  در  کشــش  ایجــاد 
ــر  ــه ی دکت ــه گفت ــود، ب ــط ش ــوا منبس ــیله ی ه ــه وس ــاًل ب بایدکام
مک کونــل »هــدف مــا در ایــن روش، 6 تــا 01 نفــس عمیــق و آرام 
ــرای  ــر روز ب ــه در ه ــدت 01 دقیق ــه م ــه ب ــت ک ــه اس ــر دقیق در ه
ــود«.  ــام می ش ــون انج ــار خ ــب و فش ــان قل ــریع ضرب ــش س کاه

ــرای حفــظ آرامــش  ــه درون شــما پیــدا کــرد ایــن 6 تمریــن تنفــس را ب ــرژی منفــی راه خــودش را ب در هــر مکانــی کــه ان

انجــام دهیــد.

6 تمرین تنفس برای آرامش در کمتر از 10 دقیقه

ــون  ــر آلیس ــس، دکت ــح تنف ــیوه ی صحی ــه ش ــردن ب ــی ب ــرای پ ب
و  پاچکــو  ربــکا  یــوگا  مربــی  تنفــس،  کارشــناس  مک کونــل 
ــای الزم را  ــه توصیه ه ــن مقال ــر در ای ــن لنِگ ــر ِال ــناس دکت روانش
ــه آن  ــس ب ــه تنف ــم ک ــد بدانی ــا بای ــد. ام ــا می گذارن ــار م در اختی
ــن دارد.  ــه تمری ــاز ب ــت، و نی ــد نیس ــر می رس ــه نظ ــه ب ــادگی ک س
ــه درون  ــودش را ب ــی راه خ ــرژی منف ــه ان ــی ک ــر مکان ــس در ه پ
ــش  ــظ آرام ــرای حف ــس را ب ــن تنف ــن 6 تمری ــرد ای ــدا ک ــما پی ش
ــت.  ــراه اس ــس هم ــد تنف ــا فرآین ــا ب ــات م ــاز حی ــام دهید.آغ انج
ــبب ــن س ــه همی ــاید ب ــت. ش ــیدکربن اس ــده ی دی اکس دفع کنن

ــرای  ــان ب ــن زم ــانند.« بهتری ــماره می رس ــا 8 ش ــه 6 ت ــس را ب تنف
ــن  ــوان ای ــا می ت ــر کج ــه و در ه ــر لحظ ــن روش: در ه ــام ای انج
ــل  ــر قاب ــواب اث ــش از خ ــام آن پی ــا انج ــام داد ام ــن را انج تمری
خوابیــدن  در  »اگــر  می گویــد:  پاچکــو  خانــم  دارد.  توجهــی 
ــاه  ــتاره ها پن ــمردن س ــد ش ــیوه هایی مانن ــه ش ــد و ب ــکل داری مش
ــما  ــه ش ــان ب ــس یکس ــن تنف ــرد، تمری ــان بب ــا خواب ت ــد ت می بری
کمــک می کنــد تــا از افــکار آشــفته یــا هــر آنچــه باعــث پریشــانی 

ــید.« ــته باش ــی داش ــواب آرام ــوید و خ ــا ش ــود ره ــما می ش ش
سطح دشواری: آسان

ــرات آن  ــد و از اث ــام دهی ــه انج ــا 8 هفت ــرای 6 ت ــن را ب ــن تمری ای
در درازمــدت بهــره ببرید.بهتریــن زمــان بــرای انجــام ایــن روش: 
ــا هــر رویــداد اســترس زایی می توانیــد از ایــن  قبــل از امتحــان ی
روش اســتفاده کنیــد. خانــم پاچکــو در ایــن بــاره می گویــد : 
»افــرادی کــه همیشــه در موقعیــت اســترس زا قــرار دارنــد، از 

ــرد.« ــد ک ــب خواهن ــود تعج ــس خ ــرل تنف ــواری کنت دش
ــایلی  ــتی وس ــد زیس ــا پس خوران ــتی ی ــورد زیس ــای بازخ ابزاره
ــه  ــدن ب ــی ب ــخ های فیزیولوژیک ــری پاس ــه در اندازه گی ــتند ک هس
مــا کمــک می کننــد، بــرای آمــوزش تنفــس صحیــح می توانیــد از 
ــزاِر  ــن نرم اف ــد. ای ــتفاده کنی ــش« اس ــس بک ــق نف ــزار »عمی نرم اف
بازخــورد زیســتی،  بــرای کاربــران ایــن امــکان را فراهــم آورده تــا 

در هــر کجــا کــه هســتند تنفــس خــود را انــدازه بگیرنــد.
سطح دشوای: آسان

ــد.  ــرح ذات می دان ــات و مف ــّد حی ــازدم را ُمم ــر دم و ب ــعدی ه س
تنفــس صحیــح از ســرفصل ها و اصــول تمرینــات آرامــش ذهــن، 
ــرد  ــث عملک ــده باع ــس کنترل ش ــت. تنف ــن اس ــوگا و مدیتیش ی
بهتــر ذهــن و بــدن می شــود، فشــار خــون را پاییــن مــی آورد و بــا 

ــد. ــش می ده ــترس را کاه ــش، اس ــاد آرام ایج

ittirV amaS .1 یا تنفس یکسان
ــن  ــود و ای ــاد ش ــادل ایج ــدن تع ــد در ب ــدن بای ــالم مان ــرای س ب
ــا  ــاِت پرانایام ــی از تمرین ــورد. یک ــد می خ ــس کلی ــا تنف ــادل ب تع
)کنتــرل نفــس( تمریــن تنفــس یکســان اســت کــه در آن، مــدت 
ــماره  ــا 4 ش ــدام ت ــر ک ــوده و ه ــر ب ــم براب ــا ه ــازدم ب ــان دم و ب زم
ــود.  ــام می ش ــی انج ــق بین ــس از طری ــن تنف ــد و ای ــول می کش ط
تنفــس از طریــق بینــی، اصطکاکــی طبیعــی در برابــر جریــان هــوا 
ــه  ــت هایی ک ــو »یوگیس ــم پاچک ــه ی خان ــه گفت ــد. ب ــاد می کن ایج
بــه ســطح پیشــرفته ای در یــوگا می رســند، بــه منظــور آرام کــردن 
سیســتم عصبــی، افزایــش میــزان تمرکــز و کاهــش اســترس، هــر
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3. تنفس متناوب
ایــن تمریــن بهتریــن دوســت یوگیســت ها شــناخته شــده 
اســت چــون باعــث آرامــش، تعــادل و یکپارچگــی در عملکــرد 
نیمکــره ی راســت و چــپ مغــز می شــود.برای شــروع در یکــی 
از حالت هــای راحــت مدیتیشــن قــرار بگیریــد، شســت دســت 
راســت را روی ســوراخ راســت بینــی قــرار دهیــد، یــک دم 
ــی  ــد و وقت ــام دهی ــی انج ــپ بین ــوراخ چ ــق س ــق از طری عمی
ــوراخ  ــه را روی س ــت حلق ــیدید، انگش ــمت اوج دم رس ــه قس ب
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 

ــد. ــام دهی ــی انج بین
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، کانال هــای انــرژی را 
پاک ســازی می کنــد و فــرد را بیــدار نگــه مــی دارد. بــه گفتــه ی 
ــوه  ــوان قه ــک لی ــبیه ی ــن روش ش ــرد ای ــو »عملک ــم پاچک خان

اســت«.
سطح دشواری: متوسط

4. تنفس جمجمه ی درخشان
ایــن  در  آماده ایــد؟  هیجان انگیــز  روز  یــک  داشــتن  بــرای 
ــازدم ســریع و قــوی  تمریــن، دم، آهســته و طوالنــی اســت و ب
و بــه صــورت شــالقی از پاییــن شــکم صــورت می گیــرد. 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 

ــد. ــه دهی ــن را ادام ــن تمری ــس ای تنف

بهترین زمان برای انجام تمرین:

بــه گفتــه ی خانــم پاچکــو »ایــن تمرین بــه نوعــی انقباض شــکمی 

اســت، بــدن را گــرم می کنــد،  انــرژی راکــد را بــه جنب و جــوش 

ــاوب  ــس متن ــن تنف ــر تمری ــد. اگ ــدار می کن ــز را بی ــی آورد و مغ درم
ــن  ــم، تمری ــر بگیری ــوه در نظ ــان قه ــک فنج ــوردن ی ــبیه خ را ش
جمجمــه ی درخشــان شــبیه یــک شــات اسپرســو اســت«. پــس 
ــدن  ــدار ش ــس از بی ــوید، و پ ــراق ش ــرحال و قب ــه س ــرای اینک ب
دیگــر از رخــوت و ِکِســلی خبــری نباشــد، ایــن تمریــن را انجــام 

ــد.  دهی
سطح دشواری: پیشرفته

5. آرام سازی پیش رونده
ــد و  ــا را ببندی ــم ه ــدن، چش ــش در کل ب ــردن تن ــن ب ــرای از بی ب
ــدت 2  ــه م ــه، ب ــر عضل ــش در ه ــاض و آرام ــاد انقب ــر روی ایج ب
ــروع  ــا ش ــتان پ ــا و انگش ــدا از پاه ــد. ابت ــز کنی ــه تمرک ــا 3 ثانی ت
ــس از  ــد. پ ــا کنی ــپس ره ــرده و س ــض ک ــالت را منقب ــد. عض کنی
ــا،  ــینه، بازوه ــه ی س ــت، قفس ــا، پش ــا، ران ه ــت زانوه ــا نوب پاه
قســمت،  هــر  در  اســت.  و چشــم ها  فــک  گــردن،  دســت ها، 

ــد. ــق و آرام باش ــد عمی ــس بای تنف
ــت  ــالت وحش ــراب و حم ــص اضط ــارل متخص ــیا ف ــر پاتریش  دکت
همزمــان  می شــود،  انجــام  بینــی  طریــق  از  »دم  می گویــد: 
ــگام  ــه هن ــپس ب ــم. س ــض می کنی ــماره منقب ــا 5 ش ــالت را ت عض
رها ســازی عضلــه، بــازدم از طریــق دهــان انجــام می شــود.«

6. تجسم هدایت شده
ــود  ــی وج ــل صوت ــک فای ــا ی ــناس ی ــی، روانش ــن روش مرب در ای
دارد کــه بــرای ایجــاد آرامــش بــا توصیــف یــک تصویــر خوشــایند 
ــگام  ــه هن ــرد. ب ــن می ب ــما از بی ــی را در ش ــکار منف ــت، اف و مثب
ــایند و  ــر خوش ــید. آن تصوی ــوالی نپرس ــن، س ــن تمری ــام ای انج
ــر روی  ــا افــکار منفــی خــود جایگزیــن کــرده و عمیقــا ب زیبــا را ب
ــی  ــن روش یک ــد: »ای ــر می گوی ــن لنگ ــر ال ــد. دکت ــز کنی آن تمرک
ــه جــای اینکــه مغــز  ــه هوشــیاری اســت، ب از راه هــای رســیدن ب
شــما بــه مکالمــه ای درونــی و اســترس زا گــوش کنــد، بــا  تجســمی 
ــر  ــد فک ــت داری ــه دوس ــری ک ــه تصوی ــد ب ــده می توانی هدایت ش
ــن  ــام ای ــرای انج ــان ب ــن زم ــید.« بهتری ــش برس ــه آرام ــد و ب کنی
تمریــن: در هــر جایــی کــه بتوانیــد در امنیــت کامــل چشــم های 

ــد. ــود را ببندی خ
سطح دشواری: متوسط



انتخاب مدرسه خوب یا متناسب!

چگونه مدرسه ای مناسب برای فرزندم انتخاب کنم ؟

ــب  ــه ی متناس ــال مدرس ــه دنب ــد ب ــوب بای ــه خ ــای مدرس ــه ج ب
ــا نیــاز و تــوان فرزندمــان باشــیم تاکیــد کوتاهــی بــر مخاطــرات  ب
انتخــاب مــدارس نامتناســب بــا نیــاز و رو چــه فرزنــدان داشــتیم. 
متاســفانه در بســیاری مواقــع والدیــن بــه ویژه مــادران از مدرســه 
ــوان  ــه عن ــود ب ــد خ ــه فرزن ــخت گیری های مدرس ــات و س و امکان
ــه در دوران  ــی ک ــد. در حال ــره می برن ــر به ــات و تفاخ ــزار مباه اب
نوجوانــی و جوانــی تمــام فشــارهایی کــه در مــدارس نامتناســب 
ــد.  ــان می ده ــود را نش ــرب خ ــرات مخ ــده، اث ــد وارد ش ــه فرزن ب
ــوزش  ــه آم ــایندی در حیط ــدان خوش ــاق چن ــا اتف ــه تنه ــی ن یعن
بــرای فرزنــد رخ نمی دهــد بلکــه جنبــه ی روانــی، رفتــاری و 
پــس  می گیــرد  قــرار  تحت الشــعاع  هــم  او  در  انگیــزه  ایجــاد 

انتخــاب مدرســه مناســب بــرای فرزنــد یــک مقولــه ی بلنــد مــدت 
اســت و المــرات یــا تبعــات آن در ســال های بعــدی زندگــی فرزنــد 

ــورد. ــم می خ ــه چش ــر ب ــن تی و والدی

 امــا تناســب مدرســه بایــد در چــه حیطه هایــی مدنظــر 

باشــد؟

تکالیــف،  حجــم  آموزشــی،  فشــار  آموزشــی:  حیطــه ی   

بیــن  رقابــت  امتحــان،  روز  شــرایط  و  امتحانــات 

دســته بندی  و  طبقه بنــدی  نحــوه  دانش آمــوزان، 

دانش آمــوزان در کالس هــا مــواردی هســتند کــه بایــد قبــل 

از انتخــاب مدرســه مــورد بررســی قــررا گیــرد. خانــواده ای 

کــه ترجیــح می دهــد پنج شــنبه و جمعــه هــر هفتــه بــه 

ــا  ــی بــرود و فرزنــدش در حــال اســتراحت باشــد ام مهمان

فرزنــدش را در مدرســه ای ثبت نــام می کنــد کــه روزهــای 

شــنبه زنــگ آزمــون تعریــف شــده، چنیــن موضوعــی را در 

نظــر نگرفتــه اســت. یــا دانش آمــوزی کــه الویتــش پــس از 

کالس هــای مدرســه کالس ورزش، موســیقی، زبــان اســت 

و همــه ی عصرهــا درگیــر کالس فوق برنامــه اســت نبایــد 

در یــک مدرســه ی پرتکلیــف کــه هــرروز پرســش کالس 

تعریــف شــده ثبت نــام کنــد.



برای خواندن مقاله کیوآر را اسکن کنید

آموزشــی  و  علمــی  اثــرات  می توانــد  رفتارشــان  ندارنــد 

و فرهنگــی را خنثــی کنــد و عــدم رضایــت از مدرســه را 

ایجــاد کنــد. ایــن موضــوع نشــان می دهــد تعامــل مثبــت 

بــا محیــط آموزشــی و کارکنــان آن در اثرگــذاری مدرســه 

بــر فرزنــد بســیار مهــم اســت و اعتمــاد متقابــل می توانــد 

فضــای روانــی محیــط آموزشــی را هــم بســیار بیشــتر کنــد. 

دیگــر  یکــی  هم کالســی ها:  و  همســاالن  بیــن  تعامــل   

از موضوعــات تعییــن کننــده در تاثیرگــذاری و تناســب 

ــد روابطــی اســت کــه بیــن هــم  ــا نیازهــای فرزن مدرســه ب

بســیاری  در  خــورد.  خواهــد  و  خــورده  رقــم  کالســی ها 

بــه  تــالش کادر آموزشــی و فرهنگــی  تمــام  بــا  مــدارس 

دلیــل همبســتگی  بــاالی بیــن دانش آمــوزان کالس )بــه 

خصــوص در کالس هــای کــم جمعیــت زیــر 61 نفــر( اغلــب 

می خــورد. بن بســت  بــه  مدرســه  طرح هــای  و  برنامه هــا 

مهندس جالل سلیمی

 حیطــه فرهنگــی: برخــی مــدارس جنبــه ی فرهنگــی خــاص 

دلیــل  بــه  کــه  دیــده ام  را  خانواده هایــی  دارنــد.  را  خــود 

خروجی هــای خــوب مــدارس و نتایــج درخشــان آنهــا فرزنــد 

خــود را بــا ظاهرســازی های مختلــف در مدارســی ثبت نــام 

کرده انــد کــه

خانــواده  فرهنگــی  ســاختار  بــا  مدرســه  آموزه هــای 

هماهنــگ نبــوده و بعدهــا کامــالً فرهنــگ خانــواده و فرزند 

در تناقــض بــوده اســت. مــادری بــرای مــن تعریــف می کــرد 

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

از  پــس  اظهــار می داشــت  بــود  کــرده  مذهبــی ثبت نــام 

ســه ســال تحصیــل گویــی او فرزنــد یــک خانــواده دیگــر 

اســت. خواهــرش بــه فکــر خریــدن حیــوان خانگــی بــود و 

پســر تهدیــد کــرده بــود اگــر چنیــن اتفاقــی بیفتــد از خانــه 

خواهــد رفــت و مــادر از حــل تعــارض در خانــواده و حــل 

ایــن مشــکل عاجــز خواهــد بــود.

در  پنهــان  امــا  موثــر  مــوارد  از  یکــی  متقابــل:  اعتمــاد   

انتخــاب و بهره بــردن 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 

ــا تمــام هزینه هــا و ســختی هایی کــه در  ــواده ب مــوارد خان

راه ورود فرزندشــان بــه یــک مدرســه متحمــل شــده اند، 

تصــور  ندارنــد.  فرزنــد  مدرســه  عملکــرد  بــه  اعتمــادی 

می کننــد یــا حتــی اذعــان می کننــد: »ایــن مدرســه فقــط 

اســم در کــرده!« چنیــن نگرشــی کــه نشــانه ی بی اعتمــادی 

بــه مدرســه اســت می توانــد تاثیــر بهتریــن مدرســه را روی 

فرزنــد بــه حداقــل ممکــن برســاند.

 در چنیــن مــواردی اگــر اصــالح 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
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افرادی با هوش حرکتی از دریچه بدن خود به دریافت اطالعات جهان پیرامون می پردازند.

با هوش حرکتی دانش آموزان چه کنیم؟

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 
تــالش کنیــد نقطــه قــوت او را بــه عنــوان تکیه گاهــی بــرای 
تقویــت ســایر جوانــب هــوش چندگانــه تبدیــل کنیــد. بــرای مثال 
وقتــی مشــغول تدریــس بخــش رشــد گیاهــان در علــوم هســتید، 
ــداری و  ــئولیت نگه ــد مس ــودک بخواهی ــد و از ک ــه ای را بکاری دان
ــامل  ــه ش ــرد ک ــده بگی ــر عه ــل ب ــد کام ــا رش ــه را ت ــت از دان مراقب
آب دادن و مراقبــت از دانــه در طــول روز اســت کــه فعالیتــی 
ــد  ــز  می توان ــات نی ــوزش ادبی ــی رود. آم ــمار  م ــه ش ــه ای ب ماهیچ
ــز   ــات نی ــی ریاضی ــد. حت ــش باش ــای نق ــش و ایف ــا نمای ــراه ب هم
ــوش  ــا ه ــوزان ب ــش آم ــی دان ــرای همراه ــی را ب ــد فرصت می توان
ــا  ــراه ب ــی را هم ــوزش ریاض ــما آم ــی ش ــد وقت ــم کن ــی فراه حرکت

ــت  ــودکان فرص ــن ک ــه ای ــد، ب ــی  می کنی ــک آموزش ــای کم ابزاره
ــد. ــی  می دهی ــرای درک ریاض ــی را ب ــوش بدن ــتفاده از ه اس

ــت  ــه دریاف ــود ب ــدن خ ــه ب ــی از دریچ ــوش حرکت ــا ه ــرادی ب اف
اطالعــات جهــان پیرامــون می پردازنــد. ایــن افــراد از دوران 
و  حرکتــی  فعالیت هــای  در  شــدن  درگیــر  طریــق  از  کودکــی 
فعالیت هــای  در  طبیعــی  طــور  بــه  و  می آموزنــد  ماهیچــه ای  

بدنــی و ورزش ســرآمد هســتند.

توانایی ها
ــام  ــه انج ــد ب ــد عالقمن ــاال دارن ــی ب ــوش حرکت ــه ه ــی ک کودکان
فعالیت هــای ورزشــی بــه طــورت انفــرادی یــا گروهــی، هنرهــای 
نمایشــی، ورزش هــای آبــی و رقــص هســتند. البتــه فعالیت هــای 
ــز در  ــی نی ــو و خیاط ــن پیان ــون نواخت ــه ای همچ ــف ماهیچ ظری
ــام  ــاز انج ــت در آغ ــن اس ــه ممک ــه ک ــد گرچ ــته  می گنج ــن دس ای

ــه  ــا ب ــد ام ــکل باش ــودکان مش ــرای ک ــف ب ــای ظری ــن فعالیت ه ای
مــرور و بــا تکامــل ماهیچه هــا، انجــام حــرکات ظریــف دســت در 
ــی  ــه فعالیت های ــادرت ب ــد و مب ــمگیری  می یاب ــود چش ــا بهب آنه
ــای  ــی و کاره ــون خیاط ــت دارد همچ ــت و ظراف ــه دق ــاز ب ــه نی ک

ــا موفقیــت بیشــتری همــراه اســت. دســتی ب

هوش حرکتی در محیط کالس
ــرژی و  ــار از ان ــوال سرش ــاال، معم ــی ب ــوش حرکت ــا ه ــی ب کودکان
بــا اعتمــاد به نفــس بــاال هســتند کــه در زمــان حــال زندگــی  
می کننــد. در صورتــی کــه کالس درس بــرای آنــان مناسب ســازی 
شــده باشــد یعنــی معلــم بــه طــور آگاهانــه، فرصــت فعالیت هــای 
ــد  ــم کن ــط کالس فراه ــده را در محی ــدود و حساب ش ــی مح بدن
بــرای مثــال در صورتــی  کــه اجــازه ایســتادن یــا حرکــت محــدود 
در بیــن میزهــای کار را بــه ایــن کــودکان بدهــد آنهــا  می تواننــد بــا 
احســاس خــوب بــه یادگیــری مباحــث درســی مختلــف بپردازند. 
امــا در صورتــی کــه معلــم توجهــی نســبت بــه نیــاز و توانایی هــای 
ــط  ــد، محی ــان نده ــاال نش ــی ب ــوش حرکت ــا ه ــی ب ــاص کودکان خ

کالس بــرای آنــان خســته کننده و دشــوار  می شــود آنهــا بــه طــور 
ناخــودآگاه، پاهایشــان را بــه زمیــن  می کوبنــد، اولیــن کســی 
هســتند کــه بعــد از خــوردن زنــگ، بالفاصلــه کالس را تــرک  
ــه  ــی کالس را ب می کننــد و ممکــن اســت حتــی در شــرایط بحران

هــم بریزنــد.
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بــا تغییــر بــازی، ایجــاد محیــط آرامش بخــش، اســتراحت، تغذیــه مناســب و همچنیــن شــیوه های صحیــح انتقــال تجربــه، 

ضریــب هوشــی کــودکان افزایــش می یابــد.

راهکارهای تبدیل کودکان به افرادی نابغه

 تقویــت حافظــه کــودکان دبســتانی یکــی از دغدغه هایــی اســت 
ــه دلیــل دور  کــه ذهــن هــر پــدر و مــادری را مشــغول می کنــد. ب
بــودن کــودکان از دروس در دوران شــیوع ویــروس کرونــا و فصــل 
تابســتان، بیشــتر مطالبــی کــه یــاد گرفته انــد فرامــوش می شــود 
یــاد  را  مطالــب  آن  تمــام  مجبورنــد  دوبــاره  دانش آمــوزان  و 

ــد. بگیرن

 چگونگی تقویت حافظه کودکان دبستانی
فصــل  در  دبســتانی  آمــوزان  دانــش  حافظــه  تقویــت  بــرای 
ــاده  ــد س ــد ترفن ــت از چن ــی الزم اس ــای کرونای ــتان و روزه تابس

اســتفاده کنیــد کــه در ایــن مطلــب بیــان شــده اســت.
مطالب را به بخش های کوچکتر تقسیم بندی کنید

حفــظ کــردن اعــداد کوچکتــر راحت تــر از اعــداد طوالنــی اســت. 
همیــن اتفــاق هــم می توانــد در مــورد مطالــب و مباحــث درســی 
ــا آن هــا ســر و کار دارد بیفتــد. شــما  جدیــدی کــه کــودک شــما ب
ــم  ــا را در حج ــد و آن ه ــدی کنی ــش بن ــب را بخ ــد مطال می توانی
کمتــر در اختبــار کودکتــان قــرار دهیــد. آنــگاه خواهیــد دیــد کــه 
ــه  ــت حافظ ــزان در تقوی ــه می ــا چ ــاده ت ــر س ــه ظاه ــل ب ــن عم ای

کــودکان دبســتانی موثــر خواهــد بــود.

کــودک  بــه  را  فعــال  مطالعــه 

یــد ز مو بیا
بــرای مقابلــه بــا فرامــوش کــردن 
خصــوص  بــه  درســی  مطالــب 
ــا  ــه آن ه ــد ب ــالن، بای ــط محص توس
بــرای  مطالعــه فعــال را آموخــت. 
ــتانی  ــودکان دبس ــه ک ــت حافظ تقوی
ــی،  ــب درس ــه مطال ــن مطالع ــه در حی ــت ک ــا خواس ــد از آن ه بای
ــا  ــا ب ــت زن و ی ــک عالم ــک ماژی ــه کم ــا ب ــم را ی ــای مه بخش ه
خالصه نویســی کــردن مشــخص کننــد. اگرچــه حجــم مطالــب در 
ایــن مقطــع معمــوال پاییــن اســت، امــا شــکل گیری ایــن عــادت 

ــکلی  ــم مش ــده ه ــه او در آین ــود ک ــبب می ش ــودک س ــن ک در ذه
از ایــن بابــت نداشــته باشــد و بتوانــد مطالــب درســی خــود را بــه 

ــپارد. ــر بس ــه خاط ــی ب راحت

 حتــی می تــوان از نمودار هــا هــم اســتفاده کــرد، چراکــه معمــوال 
ــود  ــوز خ ــتند. از دانش آم ــر هس ــودکان جذاب ت ــرای ک ــر ب تصاوی

بخواهیــد معلــم شــما شــود.
ــتانی  ــودکان دبس ــه ک ــت حافظ ــه در تقوی ــر ک ــکار دیگ ــک راه ی
ــا  بســیار موثــر اســت، ایــن اســت کــه شــما از کــودک بخواهیــد ت
ــه  ــه را ب ــاد گرفت ــه ی ــا در مدرس ــرده و ی ــه ک ــه مطالع ــی را ک مطالب
شــما تدریــس کنــد. ایــن کار 2 فایــده ی بــزرگ دارد. اول اینکــه 
کــودک می توانــد مطالــب جدیــد را بــه زبــان خــودش بیــان 
ــده  ــاد بگیــرد. دومیــن فای ــر ی ــق بهت ــن طری کنــد و آن هــا را از ای
ــه  ــه ب ــودک چگون ــه ک ــدن اینک ــس از دی ــما پ ــه ش ــت ک ــن اس ای
ــی از  ــه بخش های ــه چ ــد ک ــد فهمی ــد، خواهی ــما درس می ده ش
مطالــب درســی را بــه خوبــی یــاد نگرفتــه و در یادگیــری آن هــا بــه 
تــالش و زمــان بیشــتری دارد. ایــن راهــکار نــه تنهــا بــه تقویــت 
حافظــه کــودک شــما کمــک می کنــد، بلکــه باعــث می شــود کــه او 
یادگیــری بهتــری داشــته باشــد و اشــکاالتش نیــز در ایــن زمینــه 

برطــرف شــود.

 یادگیری را برای کودکان جذاب کنید
صــرف خوانــدن مطالــب از روی کتاب هــا نمــی توانــد میــل و 
ــش  ــود افزای ــه دروس خ ــه مطالع ــبت ب ــودکان را نس ــتیاق ک اش
ــه  ــی ک ــا کار های ــایل ی ــا و وس ــور از ابزار ه ــن منظ ــرای ای ــد، ب ده

یادگیــری را بــه شــکل عملــی در می آورنــد اســتفاده کنیــد. 
بــردن کــودک بــه بــاغ وحــش، مــوزه و یــا حتــی انجــام دادن 
برخــی از آزمایش هــای ســاده داخــل منــزل مثال هایــی هســتند 
ــوم  ــه می تواننــد یادگیــری کــودک شــما را در درســی ماننــد عل ک
ــما  ــن ش ــردن دروس همچنی ــر ک ــرای جذاب ت ــد. ب ــش دهن افزای
می توانیــد از ترکیــب کلمــات هــم ردیــف شــعر هایی درســت 

ــد. ــک کنن ــری کم ــودک در یادگی ــه ک ــه ب ــد ک کنی



بــه دلیــل دور بــودن کــودکان در دوران کرونــا و فصــل تابســتان از مطالــب درســی، اکثــر مطالبــی کــه یــاد گرفتــه انــد 

ــا چنــد ترفنــد ســاده مــی تــوان حافظــه آنهــا را تقویــت کــرد. فرامــوش خواهــد شــد امــا ب

راهکارهای طالیی برای تقویت حافظه دبستانی ها

ــه ترین  ــن و پرمناقش ــون، مهم تری ــاز تاکن ــی از دیرب ــئله آگاه مس
ــم  ــه عل ــروزه ک ــت. ام ــه اس ــران برانگیخت ــان متفک ــا را می بحث ه
ازجملــه  طبیعــی،  پدیده هــای  رازگونــه  و  شــگفت آور  جنبــه 
ــازوکارهایی  ــه س ــا را ب ــه آنه ــا زدوده و هم ــان را از آنه ــدن انس ب
ــا مفاهیــم روشــن علمــی و محاســبات ریاضــی  فروکاســته، کــه ب
قابل توضیح انــد، مســئله آگاهــی احتمــاال از معــدود مســائلی 
شــرح ها  این گونــه  بــه  به راحتــی  نمی تــوان  را  آن  کــه  اســت 
ــه  ــناختی ک ــناختی و زیست ش ــای عصب ش ــت. فراینده فروکاس
می تــوان آنهــا را بــا مشــاهدات تجربــی و نظریه هــای علمــی 
توصیــف کــرد، چگونــه موجــب شــکل گیری پدیده هــای آگاهانــه 
بــر  می شــوند؟ از منظــر علمــی، وقتــی محرک هــای بیرونــی 
حــواس مــا اثــر می کننــد، زنجیــره ای از فرایندهــا در ســلول های 
عصبــی مــا )نورون هــا( بــه کار می افتنــد. حــال مســئله ایــن 
اســت کــه »در فاصلــه یــورش محرک هــا بــه گیرنده هــای مــا و 
تجربــه آگاهــی، دقیقــا چــه اتفاقــی می افتــد؟ فرایندهــای میانــی 
بــه چــه شــیوه ای موجــب وضعیت هــای آگاهانــه می شــوند؟« 
یافتــن راه حــل ایــن مســئله، پــروژه اصلــی جــان ســرل، متفکــر 
آمریکایــی، در کتــاب »راز آگاهــی« اســت کــه در ســال 0991 
منتشــر شــد. ســرل در ایــن کتــاب، نخســت چنــد مــورد از 
را  آنگلوساکســون  جهــان  در  علمــی  نظریه هــای  مهم تریــن 
معرفــی و نقــد می کنــد؛ ســپس موضــع خــود را شــرح می دهــد. 
ــد ادلمــن، راجــر پنــروز، دانیــل دنــت،  فرانســیس کریــک، جرال
دیویــد چالمــرز و ایزرائــل روزنفیلــد متفکرانی انــد کــه ســرل 
پرداختــن  می پــردازد.  آنهــا  نظریه هــای  بــه  کتــاب  ایــن  در 
بــه مســئله آگاهــی بــه شــیوه علمــی، در آغــاز کار مــا را بــا 
مشــکالتی جــدی مواجــه می کنــد. علــوم بــا تعریــف چنــد کمیــت 
ــریح  ــی تش ــکل واضح ــه ش ــی را ب ــای فیزیک ــند فراینده می کوش
ــا  ــن کمیت ه ــر ای ــبات مبتنی ب ــه محاس ــم ک ــدر ه ــد. هرچق کنن
ــف  ــن توصی ــی روش ــا الگوی ــا را ب ــوان آنه ــند، می ت ــده باش پیچی
مرتبــط  فرایندهــای  عصب شــناختی،  دیــدگاه  از  مثــال  کــرد. 

اتفــاق  ســیناپس ها  و  نورون هــا  ُخــرد  ســطوح  در  ادراک  بــا 
ــکل از  ــت متش ــده ای اس ــاختار پیچی ــان س ــز انس ــد. مغ می افتن
ــا هــم ارتبــاط ــورون کــه از طریــق ســیناپس ها ب صدها میلیــارد ن

 برقــرار می کننــد. »تمامــی زندگــی آگاهانــه مــا معلــول ایــن 
فرایندهــای ســطح پاییــن اســت«. اگرچــه محاســبه فرایندهــای 
پرشــماری کــه در ایــن ســطوح جریــان دارد بــه علــت کوچکــی و 
ــری  ــکالت مهم ت ــت، مش ــوار اس ــیار دش ــا بس ــیب پذیری آنه آس
در حــوزه نظــری و فلســفی وجــود دارد. پدیده هــای آگاهــی 
ــم ایــن پدیده هــا  ــد. اگــر بپذیری ــی، اول شــخص و کیفی«ان »درون
ــم  ــد بتوانی ــد، بای ــزی دارن ــای مغ ــا فراینده ــتقیمی ب ــه مس رابط
ــرح  ــنی ش ــکل روش ــد به ش ــم. بای ــخص کنی ــاط را مش ــن ارتب ای
دهیــم کــه »آتــش زدن الکتروشــیمیایی نورونــی در ســیناپس ها، 
کیفــی  و  ذهنــی  خصوصــی،  پدیده هــای  موجــب  چگونــه 
می شــوند«. دیــدن یــک درخــت، گــوش دادن بــه موســیقی و 
تجربه هــای  همگــی  ترســیدن،  یــا  نگرانی داشــتن  احســاس 
ایجــاد  آگاهانــه  وضعیت هــای  کــه  تجربه هــا  ایــن  کیفی انــد. 
می کننــد، »کوالیــا« نــام دارنــد. مســئله اصلــی ایــن اســت: کوالیــا 
چگونــه بــا فعالیــت نورون هــا مرتبــط می شــود؟ بــه پرســش 
ارتبــاط ذهــن و مغــز در طــول تاریــخ تفکــر پاســخ های گوناگونــی 
داده شــده اســت. برخــی بــه نظریــه دوگانه انــگاری روی آوردنــد. 
ــد و  ــرح ش ــه مط ــط دکارت و گالیل ــتین بار توس ــه نخس ــن نظری ای
امــروزه نیــز کســانی ماننــد پنــروز به نوعــی طرفــدار آننــد. از 
ــی  ــات فیزیک ــود دارد: واقعی ــز وج ــان متمای ــا، دو جه ــر آن ه نظ
کــه موضــوع بررســی علم انــد و واقعیت هــای روانــی کــه از حیطــه 
پژوهــش علمــی خــارج اســت. آگاهــی بــه جهــان دوم تعلــق دارد؛ 
ــه  شــیوه علمــی مطالعــه کــرد. ســرل  ــوان آن را ب ــن نمی ت بنابرای
کــه به دنبــال توضیحــی علمــی بــرای تجربه هــای آگاهانــه اســت، 
ایــن دیــدگاه را به وضــوح رد می کنــد. در جنــاح دیگــر، گروهــی از 
دانشــمندان معتقدندبــرای گریــز از دوگانه انــگاری، بایــد آگاهــی 
را بــه چیــزی دیگــر فروکاســت. برخــی همچــون دنــت آن را 
به کلــی کنــار می گذارنــد و منکــر واقعیت داشــتنش می شــوند. 
ــه  ــر او، نظری ــرا از نظ ــرد، زی ــز نمی پذی ــدگاه را نی ــن دی ــرل ای س
ــه  ــداران نظری ــا را حــل کنــد. طرف ــد مســئله کوالی ــت نمی توان دن

بــه  ذهنــی  فعالیت هــای  توضیــح  بــرای  آگاهــی،  فروکاســت 
اســتعاره کامپیوتــر متوســل می شــوند. از نظــر آنــان، ذهــن 

ــت. ــری اس ــه کامپیوت ــک برنام ــًا ی صرف





برای دریافت پاسخ تمام سواالت خود کیوآر را اسکن کنیدنویسنده: مهندس سلیمی

یــک انتخــاب آگاهانــه می توانــد شــما را از شکســت خــوردن نجــات دهــد، امــا منظــور از انتخــاب آگاهانــه چیســت؟ 

متخصصــان و مشــاوران تحصیلــی چــه عواملــی را بــرای انتخــاب رشــته بررســی می کننــد؟

تابحال به اهمیت نقش انتخاب رشته در آینده دانش آموزان فکر کرده اید؟

بــدون شــک همــه مــا می دانیــم انتخــاب رشــته یعنــی انتخــاب تحصیــالت 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 می توانــد شــما را از شکســت خــوردن نجــات دهــد، امــا منظــور از انتخــاب آگاهانــه چیســت؟ متخصصــان و مشــاوران 

تحصیلــی چــه عواملــی را بــرای انتخــاب رشــته بررســی می کننــد؟

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، 
ــه موفقیــت نخواهــد رســاند و مســیر برایتــان  ــه گرافیــک عالقــه داریــد شــما را ب ــی کــه ب بایــد رشــته ریاضــی را انتخــاب کنیــد در حال
ــد انتخــاب  ــه آن عالقــه ای ندارن بســیار دشــوار خواهــد شــد، چــه بســا والدینــی کــه فرزنــدان خــود را مجبــور کرده انــد رشــته ای کــه ب

کننــد و همیــن امــر موجــب افــت تحصیلــی دانــش آمــوز و حتــی تــرک تحصیــل او شــده اســت.

ــوده اســت  ــه بن بســت نخورده ایــد. آنجــا کــه فهمیدیــد انتخــاب شــما اشــتباه ب بایــد بدانیــد حتــی اگــر انتخــاب اشــتباه داشــته اید، ب
چــاره کار چیســت؟ در ایــن مواقــع ســواالت بســیاری ممکــن اســت ذهــن شــما را دچــار تشــویش و نگرانــی کنــد، آیــا می توانیــد تغییــر 
رشــته بدهیــد؟ قوانیــن تغییــر رشــته چیســت ؟ آیــا تغییــر رشــته باعــث می شــود 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.



در این مقاله دربارۀ مراحل اجرایی شدن و مقدمات جهش تحصیلی و قوانین آن صحبت خواهیم کرد.

جهشی خواندن: آری یا نه؟

کــه  والدیــن  از  بســیاری  تابســتان  هرســاله در شــروع فصــل 
ســریع  پیشــرفت های  دیــدن  بــا  دارنــد  توانمنــد  فرزنــدان 
تحصیلــی، درصــدد بــر می آینــد تــا بــا توجــه بــه قــدرت یادگیــری 
و تــوان ذهنــی فرزنــد، بــه او توصیــه کننــد پایــه تحصیلــی بعــدی 

را جهشــی بخوانــد.
جهشــی خوانــدن یعنــی دانش آمــوز در تابســتان یــک پایــه 
ــه را  ــا پل ــالح دو ت ــه اصط ــذارد و ب ــر می گ ــت س ــی را پش تحصیل
یکــی می کنــد و نســبت بــه هــم ســن و ســالهای خــود یــک ســال 

می افتــد. پیــش 

در اینجا دو نوع سوال بوجود می آید.

•  اول اینکــه مراحــل چنیــن کاری بــه چــه شــکل اســت و 

دانش آمــوز بــرای چنیــن رخــدادی صاحــب چــه توانایی هایی 

باشــد و در چــه پایه هایــی امکان پذیــر اســت.

• دومیــن ســوال ایــن اســت کــه آیــا اساســاً چنیــن کاری بــه 

نفــع دانش آمــوز اســت یــا خیــر و مزایــا و معایــب جهشــی 

خوانــدن چیســت؟

در ایــن مقالــه دربــارۀ مراحــل اجرایــی شــدن و مقدمــات جهــش 
ــش دوم  ــرد و در بخ ــم ک ــت خواهی ــن آن صحب ــی و قوانی تحصیل
ــته  ــم. در گذش ــی پردازی ــدن م ــی خوان ــب جهش ــا و معای ــه مزای ب
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 
ــی از  ــش تحصیل ــکان جه ــز ام ــطه اول نی ــت.در مقطــع متوس اس

ــه نهــم میســر اســت.  ــه هفتــم و از هفتــم ب پنجــم ب

مرحلــه  در  تحصیلــی  پایــه  جهــش  متقاضــی  دانش آمــوزان 
اول بایــد بــه مدرســه محــل تحصیــل خــود مراجعــه کننــد و 

درخواســت خــود را بــه مدیــر مدرســه ارائــه نماینــد.

ــا 22  ــرداد ت ــت از 13 خ ــه درخواس ــکان ارائ ــال 9931  ام   در س
ــت. ــده اس ــالم ش ــاه اع مردادم

ــالم  ــق اع ــدن طب ــی خوان ــرای جهش ــوز ب ــرایط دانش آم ــا ش ام
ــت: ــه اس ــرورش اینگون ــوزش و پ آم

بایــد خیلــی  ابتدایــی در تمامــی دروس  نمــره دانش آمــوزان 
ــد. ــوب باش خ

دانش آمــوزان دبیرســتانی بایــد معــدل و نمــرات باالیــی داشــته 
باشــند.

ســنجش  و  ذهنــی  ارزیابــی  آزمــون  در  بایــد  داوطلبــان 

هــوش تســت هــوش یــا  QI شــرکت کننــد. حداقــل نمــره 

داوطلبــان در ایــن آزمــون مــی بایســت بــاالی 021 باشــد.

ــه در  ــه  ک ــی پای ــش تحصیل ــات جه ــد در امتحان ــوز بای دانش آم
ــوده و  ــرکت نم ــز ش ــردد نی ــزار می گ ــال  برگ ــر س ــاه ه ــهریور م ش

ــد. ــب کن ــی کس ــره قبول نم

نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه اگــر دانش آمــوزی قبــاًل 
پایــه  انجــام داده و می خواهــد مجــددًا در  جهــش تحصیلــی 
ــه از  ــد رای جداگان ــد بای ــته باش ــی داش ــش تحصیل ــری جه دیگ

کمیســیون اســتان اخــذ نمایــد.

ــکل  ــن ش ــه ای ــران ب ــوی مدی ــز از س ــام نی ــد ثبت ن ــل فراین مراح
اســت کــه مدیــران بــا مراجعــه بــه ســامانه ســناد اطالعــات 
دانش آمــوز را ثبــت کــرده و نمونــه کاربــرگ مــــــــربوط را پــر 
می کننــد وپــس از پرداخــت هزینــه مربــوط بــه آزمــون ســنجش 
ــه  ــوز را ب ــد و دانش آم ــی کنن ــت م ــنجش دریاف ــت س ــوش، نوب ه
پایــگاه تخصصــی ســنجش اســتان یــا منطقــه ارجــاع می دهنــد.
ــه  ــالم نتیج ــوز و اع ــوش دانش آم ــنجش ه ــی و س ــس از ارزیاب پ
ــی  ــای آمادگ ــوز در کالس ه ــه  دانش آم ــامانه مربوط ــق س از طری
مدرســه شــرکت کــرده و در آزمــون جهــش تحصیلــی پایــان 
شــهریور شــرکت می کنــد و در صــورت کســب نمــره بــه پایــه 

ــرد. ــد ک ــدا خواه ــر راه پی باالت



برای خواندن مقاله کیوآر را اسکن کنید نویسنده: مهندس جالل سلیمی

چند نکته تکمیلی طبق دستورالعمل آموزش و پرورش برای جهش تحصیلی:

 دانش آموزانــی کــه قبــال یــک بــار جهــش تحصیلــی داشــته اند می تواننــد مجــدداً از ایــن طــرح اســتفاده کننــد، بــا 

ایــن تفــاوت کــه ثبت نــام مجــدد در جهــش تحصیلــی، نیازمنــد حدنصــاب بهــره هوشــی بیشــتری می باشــد. عــالوه 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 دانش آمــوزی از مقطــع ابتدایــی، متقاضــی جهــش در چنــد پایــه باشــد، پرونــده او بایــد از طریــق مدرســه 

بــه معاونــت آمــوزش ابتدایــی وزارت آموزش وپــرورش ارســال شــود. پــس از بررســی پرونــده، تعــداد پایه هــای مــورد 

موافقــت بــه شــورای عالــی آموزش  وپــرورش اعــالم می شــود تــا ایــن شــورا دانش آمــوز 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 اطالع رســانی می شــود.

دانش آموزانــی کــه در ســال های گذشــته متقاضــی جهــش تحصیلــی بوده انــد و حداقــل امتیــاز الزم را کســب نکــرده 

انــد چنانچــه تقاضــای مجــدد بــرای شــرکت در ایــن طــرح را داشــته باشــند، می تواننــد بــا پرداخــت وجــه مطابــق بــا 

دســتورالعمل مالــی برنامــه ســنجش ســال 99، مجــددا مــورد ارزیابــی قــرار گیرنــد.



آیا اساساً جهش تحصیلی به نفع دانش آموز است یا خیر و مزایا و معایب آن چیست؟

مزایا و معایب جهشی خواندن

ــاده  ــدن آم ــی خوان ــرای جهش ــودر ا ب ــد خ ــد فرزن ــد داری ــر قص اگ
ــت  ــف اس ــت و حی ــوش اس ــا ه ــه او ب ــد ک ــور می کنی ــد و تص کنی
کــه در هــر ســال یــک پایــه تحصیلــی رابگذرانــد الزم اســت 
بــا خودتــان چنــد ســوال را مطــرح کنیــد و براســاس آن هــا و 
پاســخ های خــود بــرای چنیــن موضــوع مهمــی تصمیــم بگیریــد.
ــز  ــم و حائ ــیار مه ــتۀ بس ــک نک ــواالت ی ــن س ــرح ای ــل از ط قب
اهمیــت ایــن اســت کــه بدانیــم جهشــی خوانــدن لزومــًا یــک کار 
ــرای  ــا اج ــد و ب ــته باش ــع داش ــه  مناف ــه همیش ــت ک ــت نیس مثب
ــوارد  ــر م ــدو در اکث ــت یاب ــی دس ــرفت و جهش ــه پیش ــد ب آن فرزن
مخاطراتــی را بــه همــراه دارد کــه چــه بســا باعــث می شــود 
والدیــن از عملکــرد خــود پشــیمان شــوند و اظهــار ندامــت کننــد.

ــت  ــه اس ــیر دولب ــک شمش ــدن ی ــی خوان ــاده جهش ــان س ــه زب ب
ــایند  ــع ناخوش ــیاری مواق ــایند و  بس ــی خوش ــت گاه ــن اس ممک

ــد. باش

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؟

یــک  در  و  می رونــد  پیــش  روال  طبــق  کــه  کســانی  آیــا 

آدم هــای  می کننــد  تمــام  را  تحصیلــی  پایــه  یــک  ســال 

شــاد، خوشــبخت، ســالمت یــا موفقــی نمی شــوند؟ آیــا 

ورود ســریع  و  تحصیلــی  پایه هــای  کــردن ســریع  تمــام 

او  موفقیت هــای  و  زندگــی  کیفیــت  بــه  دانشــگاه  بــه 

می افزایــد؟

مدرســه؟  تحصیــالت  یــا  اســت  مهم تــر  مهارت هــا 

راســتای  در  فرزنــد  توانایــی  و  وقــت  از  نمی تــوان  آیــا 

افزایــش مهارت هــای اجتماعــی و زمینه هــای دیگــر مثــل 

کامپیوتر،المپیادهــا،  هنــر،  خارجــی،  زبان هــای  آمــوزش  

کــرد. اســتفاده   ... و  کســب وکار  علمــی،  جشــنواره های 

چــه تضمینــی وجــود دارد فرزنــد شــما در پایه هــای باالتــر دچــار 
مشــکل اخالقــی و رفتــاری نشــود؟ وقتــی فرزنــد شــما بــا جهــش 
تحصیلــی در حیطــه ی افــرادی قــرار می گیــرد کــه افــراد بزرگ تــر 
ــق و  ــرات عمی ــد اث ــده اند. می توان ــوغ ش ــن بل ــتند و وارد س هس
بــرای  پیش بینی هایــی  شــود.چه  کننــده  نگــران  و  شــدید 

ــد؟ ــا داری ــن رخداده ــری از ای جلوگی
ــت  ــدر در موفقی ــه چق ــوق برنام ــه و ف ــر از مدرس ــای غی آموزش ه

موثــر اســت؟
و  کارآفرینــی  نگــرش  کنونــی  ابزارهــای موفقیــت در دنیــای   
خالقانــه اســت و لزومــًا شــاگرد اول مدرســه بــودن تضمینــی 
بــرای موفقیــت فــرد در حیطــه اجتماعــی، کســب و کار و خانــواده 

ــت. نیس

فرزند شما چقدر باهوش تر است؟ 

جهشــی  دبســتان  حیطــه  در  کــه  داریــم  دانش آموزانــی 

مــی رود  باالتــر  تحصیلــی  پایــه  چــه  هــر  و  می خواننــد 

او  دبیرســتان  در  و  می شــود  مشــکل  دچــار  دانش آمــوز 

تبدیــل بــه یــک دانش آمــوز متوســط و یــا حتــی ضعیــف 

بــه دلیــل  اینکــه  بــر  بــه همیــن دلیــل اصــرار  می شــود. 

بــرای  الزم  توانایــی  کــه حداقــل   021 حــدود   QI داشــتن 

و  نیســت  منطقــی  چنــدان  اســت،  خوانــن  جهشــی 

می توانــد آینــده و آرامــش فرزنــد را دچــار مشــکل و تالطــم 

کنــد.
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 متاســفانه نگــرش والدینــی کــه بــه موضــوع جهشــی عالقه منــد هســتند تاکیــد بــر ضریــب هوشــی و تــوان ذهنــی فرزنــد اســت و والدینــی 
ــه  ــی ب ــا، هوشــی پــس می توان ــو ب ــد القــا می کننــد ت ــه فرزن ــدان خــود را تربیــت می کننــد و در هــر زمینــه ای ب ــا ایــن نگــرش فرزن کــه ب

اصطــالح روانشناســان امــروز »طــرز فکــر ثابــت« را درآنــان تثبیــت می کننــد.
ــام  ــدارم و انج ــی آن را ن ــوان ذهن ــا ت ــم ی ــش می ده ــک کار را دارم و انجام ــام ی ــی انج ــوان ذهن ــن ت ــا م ــد ی ــور می کن ــرد تص ــی ف یعن
نمی شــود و هیــچ راه حــل دیگــری ندارد.چنیــن افــرادی وقتــی بــا موفقیت هــای جدیــد، مشــکل و پیچیــده مواجــه می شــوند و شکســت 
می خورنــد هرگــز تــالش بیشــتر و کســب مهــارت را راه حــل تلقــی نمی کننــد و تصورشــان ایــن اســت کــه هــوش الزم بــرای انجــام ایــن 

ــد. ــی نمی کنن ــر تقالی ــم و دیگ ــس نمی توان ــدارم پ کار را ن
در نهایــت می تــوان گفــت اگــر بــه عنــوان والدیــن دانش آمــوز توانســتید پاســخ تمــام ایــن ســواالت را بدهیــد و فرزنــد شــما لطمــه ای از 

جهشــی خوانــدن نمی خــورد امــا اگــر.....!

 تاکید بر هوش می تواند مخرب باشد؟
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