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فهرست مطالب:
مدیریت زمان سر جلسه آزمون
چگونه با  10تکنیک ساده  IQرا افزایش دهیم؟
آموزش در دوران کرونا
ترسهای کودکان در سنین مختلف و نحوه صحیح برخورد با آنها
اشتباهات رایج زبانآموزان در یادگیری زبان انگلیسی
بیانگیزگی تحصیلی در دوران کرونا
مدرسه و آموزش مجازی در سال تحصیلی پیش رو
انواع اختاللهای یادگیری و راههای شناسایی آنها
برای انتخاب مدرسه مجازی به چه معیارهایی باید توجه کنیم؟

مدیریت زمان سر جلسه آزمون
در این مطلب نکاتی را مطرح می کنیم تا به کمک آنها به راحتی زمان خودتان را مدیریت کنید.
مدیریــت زمــان از مهمتریــن کارهایــی اســت کــه هــر داوطلبــی بایــد

میکننــد و نمیتواننــد بــه انــدازهای کــه مطالــب را خواندهانــد ،بــه

ابتــدا در طــول ســال و در ســر جلســه آزمونهــای آزمایشــی تمریــن

طــور صحیــح پاســخ دهنــد زیــرا تســت زدن بــا ســرعت زیــاد اگــر

کنــد تــا بــه خوبــی از اداره وقــت بربیایــد و ســوالی نباشــد کــه در اثــر

قبــا تمریــن نشــده باشــد موجــب میشــود تــا شــما ناخواســته بیدقتــی

کمبــود وقــت موفــق بــه پاس ـخگویی آن نشــده باشــد .در ایــن زمینــه

کنیــد و نــکات ریــز و کلیــدی از دیــد شــما دور بمانــد پــس بایــد ذهــن

نکاتــی را مطــرح میکنیــم تــا بــه کمــک آنهــا بــه راحتــی زمــان

شــما بــه ایــن وضعیــت عــادت کنــد .نکتــهی مهمــی کــه در زدن

خودتــان را مدیریــت کنیــد .در ایــن رقابتهــا تنهــا دانــش علمــی

تسـتهای زمــاندار مطــرح اســت شــیوۀ تمریــن مناســب آن در خانــه

داوطلــب نمیتوانــد عامــل موفقیــت او شــود .زیــرا زمــان شــما بــرای

اســت .همانطــور کــه میدانیــم دانشآمــوزی کــه تــا ســال قبــل در

پاســخگویی بــه ســواالت

جلســات امتحــان صرفــا بــه

محــدود اســت و ممکــن

یــک درس پاســخ مــیداده

اســت بــه دلیــل کمبــود

اســت بــه یــک بــاره بایــد

وقــت ،ســواالتی را کــه بلــد

د ر جلســۀ آزمونــی شــرکت

هســتید نتوانیــد پاســخ دهیــد

کنــد کــه از تمــام دروس

بنابرایــن در اینجــا دانســتن

پرســش مطــرح میشــود

اصــول مدیریــت زمــان

و زمــان پاســخگویی بــه

بســیار کمــک کننــده اســت.

آن پرســشها نیــز بســیار

پــس بایــد در کنــار یادگیــری

محــدود اســت ایــن رویــداد

و تمریــن ،بــه مــدت زمانــی

ســبب میشــود درصــد

کــه شــما صرف پاســخگویی

باالیــی از داوطلبــان در

بــرای هــر تســت میکنیــد

جلســۀ آزمــون دچــار

توجــه کنیــد .بایــد بــه مبحــث

خســتگی

خــود

مدیریــت زمــان بــه عنــوان

شــوند کــه ایــن امــر ســبب

یکــی از اصلیتریــن فنــون

میشــود داوطلــب نتوانــد

موفقیــت در آزمــون توجــه

از تمــام توانایــی خــود

ذهــن

ویــژه داشــته باشــید .زدن تســتهای زمانــدار از مهمتریــن اصــول

بهرهمنــد شــود .از ایــن رو بــه داوطلبــان توصیــه میشــود در منــزل

مدیریــت زمــان در آزمــون از مهمتریــن فوایــد تســت زدن زمــاندار

هــم درهــر نوبــت حداقــل ســه درس را باهــم تســت بزننــد تــا عــاوه

 ،افزایــش ســرعت و دقــت و همچنیــن تطبیــق داوطلــب بــا شــرایط

بــر کنتــرل زمــان تمریــن انتقــال ذهنــی از یــک درس بــه درس دیگــر

زمانــی آزمــون اســت .در ایــن صــورت شــما میتوانیــد ســرعت

فراهــم آیــد تــا بــا عــادت کــردن ذهنشــان از خســتگی آن در جلســات

خــود را نســبت بــه قبــل ســنجیده و بهبــود دهیــد .از طرفــی بــا تنظیــم

آزمــون جلوگیــری شــود.

وقــت تس ـتزنی خــود بــرای هــر دســته از پرس ـشها قــادر خواهیــد

توصیــه میشــود در شــبهای مشــخص حــدود  30تســت از

بــود عــاوه بــر ســرعت  ،از دقــت بیشــتر در پاســخگویی برخــوردار

قســمتهای مختلــف را در زمانــی مطابــق بــا اســتاندارد آزمــون

شــوید .بیشــتر داوطلبــان بــا تکیــه بــر ایــن مزیــت از تمریــن بیشــتر،

پاســخ دهیــد .و نتایــج آن را نیــز نــزد خــود نــگاه داریــد .البتــه در

احســاس بینیــازی میکننــد و اظهــار میدارنــد (مــن بــرای

آزمونهــای ابتدایــی میتوانیــد مقــدار کمــی زمــان بیشــتری بــه خــود

پاســخگویی وقــت اضافــه هــم مـیآورم) .اینگونــه داوطلبــان معمــوال

اختصــاص دهیــد و ســپس بــه مــرور زمــان طــی چنــد آزمــون آنــرا

بــه دلیــل ســرعت زیــاد و عــدم تنظیــم وقــت در پاســخگویی بیدقتــی

بــه زمــان اســتاندارد برســانید.

بایــد بــه ایــن نکتــه نیــز حتمــا توجــه کنیــد کــه تــا قبــل از اینکــه
یادگیــری شــما در مبحثــی کامــل نشــده اســت و تس ـتهای آموزشــی
مربــوط بــه آن درس را پاســخ نــداده ایــد  ،ســراغ تسـتهای زمــاندار
نرویــد زیــرا فقــط موجــب اتــاف وقــت و انــرژی شــما میشــود و
هیــچ ســودی بــرای شــما نخواهــد داشــت.
برای مدیریت زمان در آزمون سواالت آسان را اول پاسخ دهید
توجــه داشــته باشــید کــه همــه ســواالت از امتیــاز برابــر برخوردارنــد
و داوطلبــان بــا پاســخگویی بــه ســواالت ســخت و متوســط و آســان
امتیــاز برابــر کســب میکننــد پــس بهتــر اســت کــه بــه پاســخگویی
ســواالت ســخت پافشــاری نکننــد و بــه ســواالتی کــه بلدند پاســخ دهند.
بهتــر اســت بیــن ســواالتی کــه بــه هیــچ عنــوان قــادر بــه پاســخگویی
آن نیســتید و ســواالتی کــه وقتگیــر هســتند تمایزقائــل شــوید تــا
در صورتــی کــه وقــت اضافــه آوردیــد برویــد ســراغ ســواالتی کــه
وقتگیــر بودنــد .حتمـا ً در ایــن بــاره عالمتهایــی رو مشــخص کنیــد
کــه ایــن ســواالت قابــل شناســایی شــوند بهتــر اســت بــرای ســواالتی
کــه بلــد نیســتید از عالمــت ضربــدر و بــرای ســواالتی کــه نیــاز بــه
زمــان بیشــتری دارد عالمــت مثبــت را بــکار ببریــد کــه در انتهــای
آزمــون بــه ایــن ســواالت رجــوع کنیــد.

روش ضربــدر و منفــی :ســوالهای آزمــون را میتــوان بــه
 3قســمت تقســیم کــرد  :جــواب ســوال یــا راهحلــش را
میدانید و برایتان آســان اســت .جواب ســوال را میدانید

بهتــر اســت در ابتــدا بــه ســواالت درســی پاســخ دهیــد کــه بــه آن

ولــی ســوال زمانبــر اســت .جــواب ســوال رو نمیدانیــد.

درس تســلط بیشــتری داریــد چــون باعــث میشــود کــه اعتمــاد بــه

نحوه پاسخ دادن به این سواالت در آزمون:

نفســتان بــاال بــرود و بــا انــرژی بیشــتری بــه پاســخگویی درسهــای

در حالت اول :جواب صحیح را انتخاب کرده و فورا ً از

دیگــر بپردازیــد و حتــی میتوانیــد در دروســی کــه نقطــه قــوت
شــما هســتند وقــت کمتــری بگذاریــد .بــا پاســخ نــدادن بــه چنــد تســت
روحیــه خــود را از دســت ندهیــد .گاهــی اوقــات بعضــی از داوطلبــان

آن رد میشوید.
در حالت دوم :کنار سوال یک عالمت ضربدر بگذارید.

بــا پاســخ نــدادن بــه چنــد تســت روحیــه خــود را از دســت میدهنــد

در حالت سوم :کنار سوال یک عالمت منفی بگذارید.

غافــل از اینکــه اگــر ســواالت ســخت باشــد بــرای همــۀ داوطلبــان

بدیــن صــورت شــما میتوانیــد وقتتــان را بــه طــور متناســب تقســیم

ســخت اســت.

کنیــد و وقتتــان را بــرای مــدت طوالنــی روی یــک ســوال هــدر

با محیا کردن شرایط ،مدیریت زمان را بهبود دهید
داوطلبــان از ابتــدا در منــزل ســعی کننــد مســائل محاســباتی را در
برگههــای کوچــک حــل کننــد چــرا کــه در آزمــون فضــای بســیار

ندهیــد( .پــس وقتــی ســر جلســه آزمــون بــه ســوال ســختی رســیدید
زود از آن رد شــوید چــون کامپیوتــر بــه خاطــر حــل یــه ســوال ســخت
بــه جــای  3تــا ســوال ســاده بــه مــا امتیــاز بیشــتر کــه نم ـیده)

کمــی بــرای پاســخ گویــی بــه ســواالت وجــود دارد و داوطلبــان بایــد
آمادگــی کامــل بــرای پاســخگویی در همیــن فضاهــای کوچــک را
داشــته باشــند .بهتــر اســت همیشــه داوطلبــان همــراه خــود ســاعت
مچــی داشــته باشــند چــرا کــه ممکــن اســت در حــوزه برگــزاری
آزمــون شــما ســاعت دیــواری وجــود نداشــته باشــد و همیــن موضــوع
زمینــه اســترس و هــدر رفتــن وقــت را بــرای شــما بــه همــراه داشــته
باشــد.
برای خواندن مقاله کیوآر را اسکن کنید

چگونه با  01تکنیک ساده  IQرا افزایش دهیم؟
اگر تا امروز فکر می کردید تنها عامل موثر بر بهره هوشی باال ( ،)IQوراثت است این مقاله را با دقت بخوانید.
جالــب اســت بدانیــد از نظــر ژنتیکــی ،میــزان  IQمــادر کــودک ،بهتریــن پیــش بینــی بــرای تخمیــن میــزان هــوش کــودک خواهــد بــود .امــا
تنهــا حــدود  40تــا  60درصــد از هــوش مــادر بــه کودکــش مــی رســد و جالبتــر ایــن اســت کــه بعــد از تولــد فرزنــد ،پــدران نقــش بســیار
مهمتــری در بــاال بــردن ضریــب هوشــی آنهــا دارنــد .کودکانــی
کــه زمــان بیشــتری را بــا پــدر خــود ســپری میکننــد ضریــب
هوشــی( )IQباالتــری دارنــد .بــا اینکــه ژنتیــک نقــش موثــری در
تخمیــن میــزان ضریــب هــوش افــراد دارد ،امــا عوامــل محیطــی
میتوانــد تاثیــر گــذار باشــد .طبــق آمــار ،ضریــب هــوش نــوزادان
در هنــگام تولــد کامــل نیســت و در طــول زمــان و حداکثــر تــا ســن
 9ســالگی رشــد میکنــد .از نظــر ماریلیــن ووس ســاوان ،یکــی از
افــراد دارای باالتریــن ضریــب هوشــی در جهــان ،ذهــن میتوانــد
قویتــر شــود ،کــش بیایــد یــا حجیــم شــود و امــکان انجــام معجــزه
بــرای شــما را فراهــم کنــد.

ما در این مقاله ،به شما  10روش ساده و کاربردی برای بهبود ضریب هوشی (،)IQ
تمرکز و افزایش خالقیت را ارائه میدهیم.

 .1هوشــمندانه یادبگیریــد ،خــوب فکــر کنیــد ،تجزیــه تحلیــل کنیــد بــه ایــن صــورت کــه یــک مطلــب را بــه اجــزای کوچکتــری تبدیــل کنیــد
عمــق مطلــب را درک و کشــف کنیــد (تجزیــه) و تمامــی جوانــب آن را بررســی کنیــد (تحلیــل).
 .2از روش تدریــس بــرای تثبیــت آموختههایتــان اســتفاده کنیــد .بــرای شــروع میتوانیــد پــس از تمریــن و تســلط بــه مباحــث یادگرفتــه شــده
آنهــا را بــه دوســتان و همکالسـیهای خــود آمــوزش دهیــد.
 .3با صدای بلند کتاب بخوانید ،پادکستهای صوتی گوش کنید.
 .4میتوانیــد بــه مکانهایــی کــه زمینــه آشــنایی شــما بــا طــرز فکــر و ایدههــای آدمهــای باهــوش را فراهــم میکنــد برویــد ،ســپس فکــر کنیــد
و شــما هــم شــروع بــه ایدهپــردازی کنیــد.
 .5بــازی کنیــد .پیشــنهاد میکنیــم بــرای افزایــش قــدرت حــل مســائل ریاضــی ،حــدود یــک ســاعت در هفتــه شــطرنج بــازی کنیــد یــا
مهارتهــای چالشــی انجــام بدهیــد ،بــرای شــروع بــا چشــمان بســته دوش بگیریــد یــا بــرای یادگیــری نواختــن یــک ســاز اقــدام کنیــد.
 .6دفتــر یادداشــت روزانــه داشــته باشــید ایــن ابــزار میتوانــد بــه شــما کمــک کننــد اطالعــات زیــادی را در مــدت زمانــی کوتاهــی بــه خاطــر
بســپارید .ایــن ابــزار یکــی از عادتهــای افــراد نابغــه مثــل نیوتــن ،انیشــتین بــوده جالــب اســت بدانیــد آنهــا همــه چیــز را یادداشــت میکردنــد.
یادداشــت کــردن بــه شــما اجــازه میدهــد ایدههــای خــود را ثبــت کنیــد و آنهــا را تجزیــه و تحلیــل کنیــد.
 .7بــه انــدازه کافــی و بــا برنامــه مشــخص اســتراحت کنیــد روش پیشــنهادی مــا بــه شــما ایــن اســت کــه حــدود  20دقیقــه مطالعــه کنیــد و
ســپس یــک اســتراحت کوتــاه پنــج الــی ده دقیقــه ای داشــته باشــید.
 .8هــر روز  30دقیقــه ورزش کنیــد ورزشهــای پیشــنهادی مــا بــرای شــما یــوگا و مدیتیشــن بــرای افزایــش تمرکــز و رقــص روی یــک
خــط بــرای تقویــت مهــارت چالشــی میباشــد یــا اگــر وقــت کافــی نداریــد زیــاد راه برویــد و نفسهــای عمیقــی بکشــید.

 .9برنامــه تغذیـهای مناســبی داشــته باشــید حتمـا ً صبحانــه بخوریــد از
آنتیاکســیدانها اســتفاده کنیــد.
آنتی اکسیدانها از سلولهایمغزی شما محافظت میکنند.
بیشــترین آنتیاکســیدانها در خوراکیهایــی ماننــد آلــو ،کشــمش،
ســیر ،کلــم ،تــوت فرنگــی ،اســفناج وجــود دارد .از مصــرف
غذاهایــی ماننــد پاســتا ،چیپــس ،نــان و شــکر ســفید خــودداری کنیــد
ایــن خوراکیهــا میتوانــد شــما را خســته و خوابآلــود کنــد.
اســتفاده از آنهــا باعــث رخــوت و بیانــرژی بــودن میشــود و رونــد
فکــر کــردن را مختــل میکنــد بــه جــای آن عســل ،خرمــا ،شــکالت
تلــخ ،ماهــی و دانههــای آجیــل را جایگزیــن کنیــد.
 .10خــواب کافــی و بــا برنامهریــزی داشــته باشــید همانطــور کــه
میدانیــم یــک ســوم از زندگــی مــا در خــواب ســپری میشــود.
حتمــا بایــد بــرای خوابتــان زمانبنــدی داشــته باشــید و زمــان فعالیــت
ذهنــی خــود را بدانیــد.
بــا امتحــان کــردن و خوابیــدن در ســاعتهای مختلــف شــبانهروز
متوجــه میشــوید بــدن شــما بــه چنــد ســاعت خــواب نیــاز دارد و در
چــه زمانــی ذهــن شــما در باالتریــن حــد آمادگــی وجــود دارد ســپس
فعالیتهــای خــود را در آن زمانهــا انجــام دهیــد.
همانطــور کــه در متــن مقالــه گفتــه شــد بخشــی از ضریــب هوشــی
 ،IQبــه صــورت ژنتیــک و بخــش بیشــتر آن از طریــق تغییــر عوامل
محیطــی و تمریــن قابــل تغییــر و بهبــود اســت .ایــن گامهــای کاربردی
را بــه صــورت روزانــه بــه کار بگیریــد و بــه طــور مســتمر انجــام
دهیــد ،بعــد از مدتــی تفــاوت بســیاری در افزایــش قــدرت ذهنــی و
بهبــود محاســبات را در خــود ببینیــد.

برای خواندن مقاله کیوآر را اسکن کنید

آموزش در دوران کرونا
در این مطلب مشاور ما چند پیشنهاد به والدین برای مدیریت تحصیلی فرزندان مطرح میکند.
ســال تحصیلــی  99-98بــا تمــام پیچیدگیهــا بــه ســر آمــده اســت

 -3در روزهــای باقــی مانــده تابســتان در برنامــه درســی بیــن یــک

و خــوب یــا بــد اکثــر دانشآمــوزان توانســتهاند نمــرات الزم را

تــا چهــار برنامــه  25دقیق ـهای بــرای تمریــن (پایــه اول تــا نهــم) و

بگیرنــد و بــه پایــه باالتــر برونــد .در ایــن میــان والدیــن از همــه بهتــر

دوره و مــرور درس هــای اصلــی پایــه ســال قبــل اختصــاص دهیــد و

میداننــد تالشهــای فرزندشــان تــا چــه حــد بــه نمراتــی کــه گرفتــه

بعــد از اجــرای هــر برنامــه  25دقیقـهای امــکان اجــرای برنامههــای

مشــابهت دارد .از ایــن رو اغلــب والدیــن نگــران ســال تحصیلــی آینده تفریحــی در منــزل را فراهــم نماییــد.
و مشــکالت آموزشــی فرزندشــان هســتند .نگــران آنچــه فرزندشــان
بــا امکانــات ناقــص و بیانگیزگــی دانشآمــوزان نتوانســته درســت

 -4نکتــۀ اساســی نظــم خــواب در خانــه و خانــواده اســت و نمیتــوان

فــرا بگیــرد و در ســالهای آینــده مطالــب کتــاب هــای درســی بــه آن

گفــت کــه بچههــا بــه موقــع بخوابنــد .بــرای انجــام هــر برنامــهای

مباحــث وابســته اســت.

ضــروری اســت خــواب نظــم بگیــرد .نظــم خــواب هــم در خانــواده

قطعــا ً بیتوجهــی و ســهلانگاری بــه ایــن فاصلــه عمیــق میتوانــد

بــه تمــام اعضــا وابســته اســت .پــس والدیــن نیــز در ایــن زمینــه بایــد

دردســرهای بعــدی و افــت تحصیلــی بــه همــراه داشــته باشــد.تصور

همراهــی الزم را داشــته باشــند.

اینکــه «مــا پــدر و مادرهــا کــه کاری نمیتوانیــم انجــام دهیــم،
مدرســهها بایــد کاری انجــام دهنــد» بزرگتریــن اشــتباه اســت.

 -5در طــی ســال تحصیلــی نیــز در عیــن فراهــم نمــودن امکانــات

متاســفانه بــه نظــر میرســد ســال تحصیلــی  1400-99نیــز ســال آموزشــی مــورد نیــاز و تهیــه محتــوای آموزشــی مناســب ،داشــتن
پیچیــدهای باشــد و امــکان دارد شــرایط بــرای آمــوزش حضــوری

برنامــه بــرای اســتفاده از ایــن محتــوا و حــل تمریــن و تکــرار،

چنــدان مهیــا نباشــد یــا در بهتریــن وضعیــت بصــورت زوج و فــرد نظــارت و حمایــت والدیــن الزم اســت .بــه ویــژه در شــروع یــک
اجــرا شــود کــه بــاز بــه معنــی عملکــرد  50درصــدی خواهــد بــود.

پــروژه آموزشــی جدیــد .مثــاً وقتــی یــک فیلــم آموزشــی تهیــه

حــال یادگیــری ناقــص،در ســال قبــل را بــه یــک یادگیــری  50کردهایــد اولیــن جلســه آن را بــه همــراه فرزندتــان ببینیــد و بــه او در
درصــدی در ســال جدیــد پیونــد بزنیــد و تصــور کنیــد دانشآمــوز در

یادگیــری و اســتفاده از فیلــم و یادداشــت بــرداری و  ...کمــک کنیــد.

چــه ســطحی از یادگیــری قــرار خواهــد داشــت!
اگرچــه شــرایط ســال تحصیلــی بعــد اصــاً قابــل پیشبینــی نیســت

 -6انتظــارات خــود را از مــدارس تعدیــل کنیــد و بپذیریــد وقتــی

امــا موضــوع چنــدان هــم امیــدوار کننــده نیســت پــس بــا توجــه بــه

دانــش آمــوز در محیــط مدرســه حضــور نــدارد تاثیرگــذاری مدرســه

آنچــه ممکــن اســت رخ بدهــد چنــد پیشــنهاد میتــوان بــه والدیــن

بســیار کاهــش مییابــد.

داشــت تــا در زمینــه تحصیلــی فرزندشــان کار را مدیریــت کننــد:
-1در ماههــای باقــی مانــده تابســتان و طــی ســال تحصیلــی نمیتــوان

 -7هماهنگــی بیــن والدیــن در موضــوع میــزان تــاش فرزنــد و

بــه موضــوع تحصیــل و یادگیــری فرزنــدان بیتوجــه بــود کــه

ارزش و اهمیــت تحصیــل بســیار مهــم اســت .قبــل از فشــار آوردن

همراهــی ،نظــارت و برنامهریــزی تحصیلــی و مســالمت آمیــز و بــه

بــه فرزنــد خــود بــا همســرتان در مــورد شــیوۀ اجــرای کار و نظــارت

دور از تحقیــر و فشــار روانــی الزمــۀ آن خواهــد بــود.

تحصیلــی بــه توافــق برســید تــا مخالفتهــای گاه و بـیگاه همســرتان

-2داشــتن برنامــه بــرای تمــام فعالیتهــا از خــواب و بیــداری تــا فیلــم آب را بــرای ســوء اســتفاده فرزنــد ،گل آلــود نکنــد!
و تلویزیــون و فعالیــت ورزشــی و آمــوزش و تمریــن درســی همگــی
بایــد زمــان بندیهــای نســبی و مشــخص داشــته باشــند .منعطــف امــا
دائمــی و همــراه پیگیــری و تشــویق.

نویسنده :مهندس جالل سلیمی

برای خواندن مقاله کیوآر را اسکن کنید

ترسهای کودکان در سنین مختلف و نحوه صحیح برخورد با آنها
کــودکان در ســنین مختلــف ،بــا ترسهــای متفاوتــی روبـهرو هســتند کــه میتوانــد بــر حــاالت روحــی و اعتمــادبــه نفــس
آنهــا اثــر منفــی بگــذارد .بعضــی از ایــن ترسهــا طبیعــی هســتند و بــا بزرگترشــدن کــودک از بیــن میرونــد امــا بعضــی از
آنهــا ممکــن اســت تــا ســالیان ســال در آنهــا باقــی بماننــد .در ایــن مقالــه ،انــواع تــرس در کــودکان را باتوجــه بــه ســن آنهــا
دســتهبندی کردهایــم و راهحلهایــی بــرای از بینبــردن تــرس هــای کــودکان پیشــنهاد دادهایــم .بــا مــا همــراه باشــید.
 .1غریبهها
حتــی نــوزادان تازهمتولدشــده هــم چهرههــا را
تشــخیص میدهنــد و پــدر و مادرشــان را بــه
غریبههــا ترجیــح میدهنــد؛ امــا شــدیدترین
اضطــراب جدایــی از  6تــا  8ماهگــی آغــاز
میشــود .دکتــر داون هوبنــر ،روانشــناس،
معتقــد اســت کــه ایــن تــرس خــوب اســت؛ زیــرا
باعــث میشــود زمانــی کــه کــودک تــازه راه
میافتــد ،از پــدر و مــادرش زیــاد دور نشــود.
بیشــتر کــودکان وقتــی بــه 2ســالگی میرســند،
ایــن مرحلــه از تــرس را پشتســر میگذارنــد
امــا احتمــال دارد بــاز هــم از دیــدن چهرههــای
غریبــه در اطرافشــان زیــاد خوشــحال نشــوند.
 .2صداهای بلند
حــواس پنجگانــه کــودکان هنــوز خــوب رشــد

بنابرایــن اگــر بــا کاله جادوگــری یــا بــال وارد اتاقــش شــوید ،شــروع

نکردهانــد .بــههمیــن دلیــل ،صداهــای ناگهانــی یــا بلنــد آنهــا را بــه گریــه میکنــد.
میترســاند و باعــث گریــه آنهــا میشــود .ســیفون توالــت ،رع دوبــرق راهحــل :نکتــه کلیــدی در اینجــا ،دلداری دادن اســت .کــودک شــما
و صــدای بــوق یــا دزدگیــر ماشــین موقعیتهایــی ترســناک بــرای هنــوز در حــال ایجــاد دلبســتگی ایمــن بــه شــما اســت و واقعــا نیــاز
کــودکان زیــر  2ســال ایجــاد میکننــد .گاهیاوقــات بعــد از یکــی دارد کــه بدانــد شــما در کنــارش هســتید تــا از او محافظــت کنیــد.
دو بــار تــرس از صــدای موردنظــر ،کــودکان آن صــدا را بــا مــکان پــس بهتریــن کاری کــه در چنیــن مواقعــی میتوانیــد انجــام دهیــد،
خاصــی تداعــی میکننــد و حتــی گاهــی قبــل از ورود بــه آن مــکان ،ایــن اســت کــه کودکتــان را بلنــد کنیــد یــا خودتــان را تــا ســطح
شــروع بــه گریــه میکننــد.

اوپاییــن بیاوریــد ،در آغوشــش بگیریــد ،نوازشــش کنیــد و بــه او

 .3افراد در لباس مبدل

بگوییــد« :چیــزی نیســت .مامان/بابــا اینجاســت ».گاهیاوقــات،

لباسهــای مبــدل و افــرادی کــه ماســک بــر صــورت دارنــد ،وقتــی میدانیــد کــه قــرار اســت اتفــاق ترســناکی بیفتــد ،میتوانیــد از
میتوانــد کــودکان زیــر  2ســال ترســناک باشــد .آیــا چنیــن فــردی کــه قبــل بــه او هشــدار دهیــد کــه مثــا قــرار اســت حــاال صــدای بلنــدی
شــالوکاله مشــکی دارد ،انســان اســت یــا حیــوان؟ ایــن افــراد مســلما بشــنود ولــی جایــش پیــش شــما امــن اســت .ســعی کنیــد احساســات
شــبیه هیچکــدام از افــرادی نیســتند کــه کــودک شــما میشناســد و خودتــان را در ایــن موقعیــت کنتــرل کنیــد؛ زیــرا اگــر شــما هــم از
همیــن باعــث میشــود خطرنــاک بــهنظــر برســند.حتی اگــر شــما گریــه فرزندتــان مضطــرب شــوید ،کودکتــان ایــن اضطــراب شــما
هــم لبــاس مبــدل بپوشــید یــا ماســک بزنیــد ،کــودکان ممکــن اســت را متوجــه میشــود و احساســات منفــی در او تقویــت میشــود .پــس
شــما را نشناســند.

آرامــش خــود را حفــظ کنیــد تــا وضــع از ایــن بدتــر نشــود .اینگونــه

باعــث میشــوید تــا دفعــه بعــدی کــه کودکتــان بــا عامــل محرکــی را بــا موقعیتــی کــه از آن میترســد روبــهرو نکنیــد .ایــن تــرس
مواجــه شــود ،راحتتــر بتوانــد آن را تحمــل کنــد.
ترس های کودکان پیشدبستانی 3 :تا  4سال
 .1سگ و دیگر حیوانات
مغــز انســان طــوری تنظیــم شــده اســت کــه در مقابــل خطــر بــه مــا
هشــدار بدهــد .ســالها قبــل ،ایــن موضــوع بهمعنــی تــرس از حملــه
گــرگ یــا پلنــگ بــود؛ پــس کمــی دلهــره در مقابــل ایــن دســته از

بــرای او دائمــی خواهــد شــد .مثــل ایــن اســت کــه بــه او بگوییــد:
«بلــه ،درســت اســت؛ میدانــم آن ســگ خطرنــاک اســت و شــاید تــو
نتوانــی ایــن موقعیــت را کنتــرل کنــی» درعینحــال ،بــا قــراردادن
کودکتــان در آن موقعیــت ،باعــث میشــوید منطقــه آرامــش او
وســعت پیــدا کنــد.
ترسهای کودکان در سن مدرسه 5 :تا  6سال

حیوانــات طبیعــی اســت.

 .1عصبانیکردن معلم

نــوزادان و کــودکان معمــوال از حیوانــات میترســند امــا وقتــی

مدرســه تجربـهای نســبتا جدیــد بــرای فرزنــد شــما اســت وازآنجاییکه

پــای قــوه تخیــل هــم بــه میــان میآیــد ،ایــن تــرس شــدت بیشــتری

هنــوز قوانیــن و انتظــارات دقیــق را نمیدانــد ،شــاید بترســد کــه

پیــدا میکنــد .افــکار خیالــی دربــاره اینکــه موجــودی تیزپــا و

بهاشــتباه قوانیــن را زیــر پــا بگــذارد.

غیرقابلپیشبینــی چــه کارهایــی میتوانــد انجــام دهــد ،بــرای نمونــه

احتمــاال او تــرس خــود را در داســتانهایی کــه دربــاره کــودکان

میتوانــد مــن را زمیــن بزنــد ،چشــمانم را بلیســد،

دیگــر تعریــف میکنــد ،بــا شــما در میــان میگــذارد .بــرای نمونــه

 .2تاریکی

ممکــن اســت بگویــد« :امــروز آدریــن ســر جایــش نمینشســت و

بعــد از ســالها خوابیــدن باآرامــش در تاریکتریــن اتاقهــا ،ممکــن خانــم معلــم خیلــی عصبانــی شــد و بــه او اجــازه نــداد بــرای زنــگ
ِ
اســت ناگهــان کــودک شــما از ســایهها یــا تاریکــی اتاقــش بترســد .او تفریــح بــه حیــاط بــرود ».شــاید هــم میبینــد کــه بچههــای دیگــر
در همــه لحظههــا ،مشــغول بررس ـیکردن محیــط اطرافــش اســت و

تنبیــه میشــوند و میترســد کــه ایــن اتفــاق بــرای خــودش هــم بیفتــد.

چیزهایــی را کــه میبینــد در ذهنــش حفــظ میکنــد؛ بــههمیــن دلیــل .2 ،بیمارشدن یا آسیبدیدن
برایــش ســخت اســت کــه نمیتوانــد چیــزی را ببینــد .در اینجــا هــم زمانــی را بـ ه خاطــر بیاوریــد کــه وقتــی کودکتــان زمیــن میخــورد،
قــوه تخیــل کــودک نقــش مهمــی دارد .کــودک ســایهای میبینــد یــا فقــط کافــی بــود دســت یــا پــای آســیبدیدهاش را ببوســید تــا همهچیــز
صدایــی میشــنود و بــا خــود فکــر میکنــد کــه آن هیــوال یــا حیوانــی

بهتــر شــود؟ دیگــر اینطــور نیســت .تــرس از بیمــار یــا زخمیشــدن

درنــده اســت.

در ایــن ســن چنــد دلیــل دارد :در ایــن ســن نهتنهــا کــودک شــما

 .3تغییر

بیشــتر بــا محیــط اطرافــش آشــنا میشــود ،بــرای نمونــه صحن ـهای

در ایــن ســن ،کــودک بهســختی تــاش میکنــد تــا جهــان اطرافــش

را میبینــد و حــس میکنــد کــه دوســتش از تــاب میافتــد و لبــش

را بشناســد و بفهمــد کــه دنیــا چطــور کار میکنــد .بــههمیــن دلیــل

زخمــی میشــود ،بلکــه حافظــهاش هــم بهحــدی رشــد کــرده اســت

روالهــای روزمــره بــرای آنهــا بســیار مهــم اســت؛ مثــا اگــر

کــه آخریــن بــاری کــه بیمــار شــده و بــه اورژانــس رفتــه بــود را

موهایتــان را کوتــاه کنیــد ،مبلمــان اتــاق نشــیمن را جابهجــا کنیــد یــا

کامــا بــهیــاد داشــته باشــد.

غــذای جدیــدی در بشــقابش بگذاریــد ،ممکــن اســت تعادلــش بــههــم

 .3خواب بد

بخــورد .راهحــل :بیــن دویــدن بــرای نجــات کودکتــان و در کنــار او

کــودک شــما هنــوز در حــال درک ایــن نکتــه اســت کــه چهچیــزی

بــودن ،تعــادل ایجــاد کنیــد تــا کودکتــان بتوانــد بــه شــرایط عــادت کند .واقعــی اســت و چهچیــزی نیســت هنــوز هــم خیلــی از مهدکودکهــا
فــرض کنیــد کــه دخترتــان از ســگی کــه بــه او نزدیــک میشــود،

از تکشــاخها و پریهــا صحبــت میکننــد .پــس ،وقتــی خــواب

ترســیده اســت .او را در آغــوش بگیریــد ،دلداری دهیــد و چنــد

بــد میبینــد ،آنقــدر برایــش واقعــی اســت کــه تصــور میکنــد واقعــا

دقیقــه پیشــش بمانیــد .دربــاره بزرگبــودن ســگ بــا او صحبــت کنیــد

اتفــاق افتــاده اســت .ایــن تمایــز نــدادن صحیــح واقعیــت ،بخشــی از

یــا اجــازه دهیــد کــه ســگ پشــت دس ـتتان را بــو کنــد .هــر کاری رشــد طبیعــی مغــز اســت و شــاید ب ـه همیــن دلیــل اســت کــه هنــوز
میخواهیــد ،انجــام دهیــد؛ فقــط از موقعیــت فــرار نکنیــد .بیشــک
دوســت نداریــد کودکتــان اذیــت شــود امــا اگــر هرگــز او

بازیهــا و دوســتهای خیالــی زیــادی دارد.

راهحــل :بــا او همدلــی کنیــد و البتــه واقعیــت را برایــش توضیــح

 .3چیزهای ترسناک

دهیــد .بــرای نمونــه ،بعــد از خــواب بــد ،کودکتــان را دلداری دهیــد.

گ شــده و عاقــل باشــد ،هنــوز هــم
هرقــدر هــم کــه فرزنــد شــما بــزر 

ســپس توضیــح دهیــد کــه رویاهــا داســتانهایی هســتند کــه ذهــن مــا قــوۀ تخیــل فعالــی دارد و عنکبــوت ،جادوگــر و روح میتواننــد
در کمــد یــا ســایه تاریکــی زیــر
ش ـبها میســازد ،حقیقــت ندارنــد و میتواننــد خــوب ،بــد ،مســخره برایــش عجیــب یــا ترســناک باشــندِ .
یــا ترســناک باشــند؛ امــا هرقــدر هــم کــه تــرس او بــ ه نظــر شــما

ل آنهــا را تحریــک کنــد .تــرس از بعضــی از
تخــت ،میتوانــد تخی ـ 

احمقانــه باشــد ،نبایــد آن را رد کنیــد و بگوییــد کــه «هیچــی نیســت».

حیوانــات ماننــد مــار یــا عنکبــوت خیلــی هــم ریشــه در تخیــل کــودک

اینگونــه رفتــار شــما بــه کودکتــان ایــن پیــام را میرســاند کــه

نــدارد و واقعیــت اســت؛ زیــرا بعضــی از حیوانــات میتواننــد بــه

احساســاتش اشــتباه هســتند و ایــن موضــوع باعــث میشــود کــه قابلیت

کــودکان آســیب برســانند و بچههــای بزرگتــر ایــن موضــوع را

او بــرای مدیریــت و واکنــش نشــاندادن بــه احساســات منف ـیاش در

میفهمنــد .درک تفــاوت بیــن ترسهــای واقعــی و ترسهــای خیالــی

آینــده آســیب ببینــد .دکتــر چانســکی ،روانشــناس کــودک ،پیشــنهاد

میتوانــد بــرای کنتــرل تــرس در آنهــا بســیار مفیــد باشــد.

میدهــد کــه از کــودک بخواهیــد چهــار در روی کاغــذی نقاشــی

راهحــل :حقایــق را جمــعآوری کنیــد .بــرای نمونــه ،اگــر طوفــان

کنــد و بعــد بــاالی هــر در ،تصویــری از چیزهــای موردعالق ـهاش

بوهــوای بــد فرزنــد شــما را نگــران میکنــد ،چنــد دقیقــه
وآ 

بکشــد ،ماننــد کاپکیــک ،پدربــزرگ ،اســباببازی موردعالقــهاش وقــت بگذاریــد و دربــاره طوفــان بــه او توضیــح بدهیــد .میتوانیــد
و ســاحل دریــا .ســپس قبــل از خــواب ،از او بخواهیــد یکــی از ایــن فهرســتی از ترسهــای او تهیــه کنیــد و ســپس نکاتــی را کــه بایــد بــه
درهــا را انتخــاب کنــد و وارد آن شــود و تــا وقتــی خوابــش ببــرد،

او بگوییــد ،در ســمت دیگــر آن بنویســید .بــرای نمونــه ،شــاید متوجــه

بــه آن فکــر کنــد.

شــده باشــید کــه در منطق ـهای کــه شــما زندگــی میکنیــد ،زیــاد ســیل
نمیآیــد یــا اگــر قــرار باشــد ســیل بیایــد ،از قبــل در هواشناســی

ترس های کودکان بزرگتر 7 :سال به باال

اخطــار داده میشــود تــا مــردم بتواننــد در خانههایشــان در امــان

 .1تراژدیهای ناگهانی

بماننــد .احتیــاط کنیــد .دربــاره مســائل دشــوار دروغ نگوییــد .اتفاقــات

کــودک شــما روزب ـهروز بیشــتر بــا دنیــای اطرافــش آشــنا میشــود .بــد در همهجــای جهــان رخ میدهنــد و کــودک شــما ایــن را میدانــد.
او دیگــر گزارشهــای هواشناســی ،رویدادهــای اخبــار و اتفاقــات درســت اســت کــه شــما میخواهیــد از او محافظــت کنیــد ،امــا اگــر
بــدی را کــه در سراســر جهــان ،در حــال رخدادن اســت ،درک
میکنــد .امــا او هنــوز درک درســتی از موضوعاتــی ماننــد تصــادف
اتومبیــل ،طوفــان ،زلزلــه یــا حملههــای تروریســتی نــدارد .اگــر
خبــری از طوفــان بشــنود ،ممکــن اســت تصــور کنــد کــه طوفــان در

متوجــه شــود کــه حقیقــت را بــه او نمیگوییــد ،در آینــده اعتمــادش

بــه شــما را از دســت خواهــد داد .همیشــه بــه او یــادآوری کنیــد کــه
هروقــت اتفــاق بــدی بیفتــد ،افــرادی هســتند کــه بــرای کمــک خواهنــد
آمــد :افــرادی ماننــد آتشنشــانها ،پلیــس و نیروهــای امــدادی.

حیــاط خانــه او رخ داده اســت.
 .2بیمارشدن یا ازدنیارفتن شما
ب ـ ه نظــر میرســد کــه ایــن روزهــا افــکار مخــوف زیــادی در ذهــن
کــودک شــما میگذرنــد .کــودکان در 7ســالگی ســواالت زیــادی
دربــاره مــرگ میپرســند .آنهــا نهتنهــا حــاال دیگــر بهانــدازهای
بــزرگ هســتند کــه مفاهیــم انتزاعــی ماننــد مــرگ را درک کننــد،
بلکــه شــاید حتــی فــردی را هــم در خانــواده از دســت داده و ایــن
تجربــه را از نزدیــک حــس کــرده باشــند .در ضمــن ،آنهــا حــاال
دیگــر بــهانــدازهای بــزرگ هســتند کــه بداننــد پــدر و مــادر خــدا
نیســتند و میتواننــد از دنیــا برونــد.

برای خواندن مقاله کیوآر را اسکن کنید

اشتباهات رایج زبانآموزان در یادگیری زبان انگلیسی
آیــا تــازه شــروع بــه یادگیــری زبــان انگلیســی کردهایــد؟ ممکــن اســت مرتکــب اشــتباهاتی شــوید کــه یادگیــری زبــان را
برایتــان دشــوارتر کنــد .در ایــن مقالــه میخواهیــم مهمتریــن اشــتباهات رایــج زبــان آمــوزان و راههــای بــرای پیشــگیری از
ایــن اشــتباهات را بررســی کنیــم .آگاه بــودن از ایــن اشــتباهات میتوانــد کارتــان را ســادهتر کنــد .بــا مــا همــراه باشــید.

بخــش اول :اشــتباهات رایــج زبــان آمــوزان در رونــد اســت کــه آن را بــا تمریــن و تکــرار یــاد میگیریــد؛ پــس فقــط بــر
یادگیــری گرامــر و لغــات جدیــد تمرکــز نکنیــد و صحبتکــردن را

یادگیری

 .1ترس از صحبتکردن
بزرگتریــن اشــتباهی کــه زبانآمــوزان مرتکــب میشــوند ایــن
اســت کــه خیلــی بــه خودشــان ســخت میگیرنــد .ایــن ســختگیری
باعــث میشــود اعتمادبهنفــس شــان از ایــن هــم کمتــر شــود.
بــرای موفقشــدن در یادگیــری زبــان دوم بایــد بــه خودتــان اعتمــاد
داشــته باشــید و نبایــد از صحبتکــردن بترســید و خجالــت بکشــید.
همیشــه ایــن موضــوع را در نظــر داشــته باشــید کــه همینکــه زبانــی
بهغیــراز زبــان مادریتــان میدانیــد ،یــک قــدم از افــراد دیگــر
جلوتــر هســتید .همیــن موضــوع خیلــی از افــراد را تحتتاثیــر قــرار
میدهــد .یادتــان باشــد کــه حــرفزدن ،بــدون تــرس از اشــتباه،
مهمتریــن گام در یادگیــری زبــان خارجــی اســت و شــما بــرای
آموختــن بایــد تمریــن کنیــد؛ پــس اگــر بخواهیــد عقــب بکشــید ،تجربــه
کافــی را بــهدســت نخواهیــد آورد.
بنــی لوئیــس نویســندهای اســت کــه بــه چنــد زبــان صحبــت میکنــد.
او میگویــد« :از همــان روز اولــی کــه شــروع بــه یادگیــری زبــان
جدیــدی میکنیــد ،بایــد تــاش کنیــد بــه آن زبــان صحبــت کنیــد».
امــا بــه نکتــه مهمــی اشــاره میکنــد .صحبتکــردن یــا همــان
بهاصطــاح اســپیکینگ ماننــد دوچرخهســواری یــا شــنا مهارتــی

خیلــی زود شــروع کنیــد.
شــما بهعنــوان فــردی مبتــدی هرقــدر زودتــر حــرفزدن را آغــاز
کنیــد ،برایتــان بهتــر اســت .وقتــی مهــارت اســپیکینگ را تمریــن
میکنیــد ،نبایــد آنقــدر بــر تلفــظ تمرکــز کنیــد کــه آهنــگ کلمههــا
و جملههــا را فرامــوش کنیــد .در زبــان انگلیســی ،اســترس معمــوال
روی کلمــات کلیــدی در جملــه قــرار میگیــرد و کلماتــی کــه کمتــر
ف اســترس
اهمیــت دارنــد ماننــد حــروف اضافــه یــا حــروف تعری ـ 
نمیگیرنــد .همیــن آهنــگ اســت کــه صحبتکــردن شــما
ب میکنــد .اگــر آهنــگ جملههــا را رعایــت نکنیــد ،شــنونده
را جــذا 
خیلــی زود کســل میشــود و دیگــر بــه شــما گــوش نمیکنــد.
بــرای پیداکــردن اســترس کلمــات و درنتیجــه ،رســیدن بــه آهنــگ
جمــات بایــد تــا میتوانیــد مهــارت گــوشدادن خــود را تقویــت کنیــد.
بــرای ایــن کار بایــد تــا میتوانیــد رادیــو ،تلویزیــون ،فیلــم ،سریلا،
پادکســت و ترانــه گــوش کنیــد .ایــن دو مهــارت بهشــدت بــه هــم
وابســته هســتند و بــدون تمریــن مهــارت گــوش دادن ،نمیتوانیــد
گ را تقویــت کنیــد.
مهــارت اســپیکین 

 .2ترجمه مستقیم از زبان مادری.

آنهــا کتــاب میخواننــد ،بــه رادیــو و پادکســت گــوش میکننــد و

س شــرکت میکننــد؛ امــا همــه
یکــی دیگــر از اشــتباهات مهمــی کــه زبانآمــوزان مرتکــب میشــوند حتــی ویدئــو نــگاه میکننــد یــا در کال 
ایــن اســت کــه دائمــا میخواهنــد زبــان دوم را بــه زبــان مــادری ایــن فعالیتهــا منفعالنــه هســتند .شــما بایــد بهصــورت فعاالنــه هــم
ترجمــه کننــد .بــا اینگونــه ترجمهکــردن ،فقــط خودتــان را گیــج

از زبــان انگلیســی اســتفاده کنیــد .همینطــور کــه در مــورد روش

میکنیــد .هــر زبــان ســاختاری متفــاوت ،روشــی متفــاوت بــرای

دوم یادگیــری زبــان هــم گفتیــم ،بایــد صحبــت کنیــد و تــا میتوانیــد

صــرف فعــل دارد و از زمانهــا بــه روش متفاوتــی اســتفاده میکنــد .بنویســید .اگــر بهتازگــی کلمــه جدیــدی آموختهایــد ،بــا آن کلمــه جملــه
بهعــاوه ،نبایــد فرامــوش کنیــم کــه زبــان محــاورهای ،اســتعارهها

بســازید .اگــر بهتازگــی زمــان گذشــته را آموختهایــد ،ســعی کنیــد

و اصطالحــات در هــر زبانــی متفــاوت هســتند .بهتریــن راه بــرای

داســتانی را در زمــان گذشــته تعریــف کنیــد .تمریــن فعاالنــه زبــان

آموختــن زبــان دوم ،مشــاهده زندگــی روزمــره مــردم آن زبــان بــدون

راهــی فوقالعــاده بــرای افزایــش اعتمادبهنفــس و بهخاطرســپردن

ترجمــه مســتقیم بــه زبــان مــادری اســت .بــا ایــن روش شــما ابتــدا بــا اطالعاتــی اســت کــه دریافــت میکنیــد .مــرور راه دیگــری کــه بــه
فرهنــگ زبــان موردنظــر آشــنا میشــوید و ســپس میتوانیــد بفهمیــد شــما کمــک میکنــد تــا مطالــب را بهخاطــر بســپارید ،مرورکــردن
کــه آن زبــان چطــور کار میکنــد.

اســت .ثابــت شــده اســت کــه وقتــی مــا بهطــور مرتــب مــرور

 .3انجامندادن تمرین و مرور مطالبی که آموختهاید.

میکنیــم ،میتوانیــم اطالعــات را بهتــر در ذهنمــان نگــه داریــم.

خیلــی از زبانآمــوزان بهســختی مطالبــی را کــه آموختنــد بــهخاطــر
میآورنــد .شــاید روزی ده کلمــه میآموزنــد؛ امــا روز بعــد فقــط
یکــی از آنهــا را بــهیــاد میآورنــد .شــاید هــم مدتزمــان زیــادی
بــرای آموختــن حــال کامــل صــرف میکننــد؛ امــا وقتــی در حــال
صحبتکــردن هســتند ،ناگهــان یادشــان مـیرود چطــور بایــد از ایــن
ســاختار گرامــری در جملــه اســتفاده کننــد.
اولیــن چیــزی کــه بایــد بــه شــما بگویــم ایــن اســت کــه فراموشکــردن
کامــا طبیعــی اســت .مــا انســان هســتیم نــه کامپیوتــر ،و وقتــی در

مرورکــردن میتوانــد شــامل چنــد بــار نگاهکــردن یــک فیلــم باشــد یــا
اینکــه فقــط بــه جزوههایمــان نگاهــی بیندازیــم تــا مطالبــی را کــه قبــا
خواندهایــم ،یــادآوری کنیــم .بــا انجــامدادن کارهــای زیــر میتوانیــد
مرورکــردن را تبدیــل بــه عــادت کنیــد :هــر بــار کــه میخواهیــد
درس جدیــدی را مطالعــه کنیــد ،قبــل از آن،چنــد دقیقـهای را صــرف
مــرور مطالبــی کنیــد کــه در جلســههای گذشــته آموختهایــد.
یــک بــار در هفتــه ،هیــچ مطلــب جدیــدی نخوانیــد .بهجــای آن،
تمامــی مطالبــی را کــه در هفتــه گذشــته خواندهایــد ،مــرور کنیــد.

مقابــل حجــم گســتردهای از اطالعــات قــرار میگیریــم نمیتوانیــم
همهچیــز را بهخوبــی بـ ه خاطــر بســپاریم؛ امــا بــا انجــامدادن دو کار

 .4تمرکــز بیـش از انــدازه بــر بخشهایــی از زبــان انگلیســی

میتوانیــد بــه خودتــان کمــک کنیــد تــا مطالــب را بهتــر ب ـ ه خاطــر و نادیدهگرفتــن دیگــر بخشهــا اگــر میخواهیــد در زبــان
بســپارید :تمریــن و مــرور.

انگلیســی مهــارت پیــدا کنیــد ،بایــد در همــه بخشهــای آن

تمرین

خــوب باشــید:

تمرینکــردن مهــم اســت ،چــون دو راه بــرای اســتفاده از زبــان
وجــود دارد :یکــی از ای ـن راههــا بهصــورت منفعالنــه اســت ،ماننــد
مهــارت گــوشدادن و خوانــدن .ایــن دو زمانــی اتفــاق میافتنــد کــه
فــرد دیگــری از زبــان اســتفاده میکنــد و شــما فقــط دریافتکننــده
پیــام هســتید و ســعی میکنیــد آن را درک کنیــد .روش دیگــر
یادگیــری زبــان بهصــورت فعاالنــه اســت ،یعنــی صحبتکــردن
و نوشــتن .ایــن دو هــم زمانــی اتفــاق میافتنــد کــه شــما از زبــان
انگلیســی اســتفاده میکنیــد و بــرای بیــان ایدههــای خودتــان جملــه و
پاراگــراف میســازید .اشــتباهی کــه خیلــی از زبانآمــوزان مرتکــب
میشــونداین اســت کــه فقــط و فقــط درس میخواننــد.

خوانــدن؛ نوشــتن؛ صحبتکــردن؛ گــوشدادن؛ گرامــر؛
لغــات.
خیلــی از زبانآمــوزان بــر بعضــی از بخشهــای زبــان خیلــی تمرکــز
میکننــد و درنتیجــه ،در بقیــه مــوارد ضعیــف میشــوند .بنابرایــن،
شــاید در انجــام تمرینهــای گرامــر عالــی باشــید ،امــا ممکــن اســت
مهــارت گوشدادنتــان واقعــا بــد باشــد .شــاید هــم در خوانــدن خــوب
ت کنیــد .بایــد در همــه بخشهایانگلیســی
باشــید ،ولــی نتوانیــد صحب ـ 
تعــادل ایجــاد کنیــد؛ مثــاً میتوانیــد هــر روز هفتــه را بــه تمریــن
یــک مهــارت اختصــاص دهیــد.

 .5ایجاد وقفه در فرایند یادگیری

کنیــد کــه بــه آنهــا عالقــه داریــد .زبانآمــوزان بــا هــم فــرق دارنــد

دو زبانآمــوز را تصــور کنیــد :اولــی زبانآمــوزی اســت کــه از و هرکــدام بــه روشهــای خــاص خودشــان یــاد میگیرنــد .شــما هــم
ســطح مبتــدی شــروع میکنــد و هیــچ چیــزی نمیدانــد؛ امــا پشــتکار

بایــد بهتریــن و آســانترین راه را بــرای یادگیــری پیــدا کنیــد .ایــن

خوبــی دارد ،هــر روز در کالسهــا شــرکت میکنــد و یکونیــم

نکتــه بــه نکتــه قبلــی هــم مربــوط میشــود :وقتــی کاری را انجــام

ل یــا حتــی دو ســال کالسهایــش را بیوقفــه ســپری میکنــد.
ســا 

میدهیــد کــه دوســت داریــد ،احتمــال اینکــه در آن پشــتکار داشــته

حــاال در مقابــل ایــن زبانآمــوز ،فــرد دیگــری را تصــور کنیــد کــه

باشــید و رهایــش نکنیــد ،بیشــتر اســت.

زبــان را از ســطح متوســط آغــاز میکنــد ولــی خیلــی از جلســات

بخش دوم :پرهیز از اشتباهات رایج زبان آموزان در یادگیری زبان انگلیسی

غیبــت دارد ،تمریــن نمیکنــد و بعــد از شــش مــاه کالس را رهــا یکــی از راههایــی کــه میتــوان بــه شــما زبانآمــوزان کمــک کنــد،
میکنــد و دوبــاره بعــد از وقفــه چندماهــه بــه کالس بــر میگــردد.

یادگرفتــن از اشــتباهات دیگــران اســت .اشــتباهات رایجــی در زبــان

بــهنظــر شــما کدامیــک از ایــن دو پیشــرفت میکنــد و میتوانــد بــه انگلیســی وجــود دارنــد کــه بیشــتر زبانآمــوزان مرتکــب میشــوند
ســطح قابلقبولــی در همــه ایــن مهارتهــا برســد؟

و اگــر شــما آنهــا را بشناســید و ســعی کنیــد از آنهــا بپرهیزیــد،

مطمئنــا زبانآمــوز اول ،بعــد از مدتــی ،حتــی میتوانــد از مطمئنــا میتوانیــد یــک ســطح ،خودتــان را بــاال بکشــانید .در ادامــه
زبانآمــوز دوم هــم پیشــی بگیــرد و البتــه ،زبانآمــوز دوم شــاید

ایــن اشــتباهات را باهــم مــرور میکنیــم.

هیچوقــت نتوانــد بــه ســطح قابلقبولــی برســد .تــداوم و پشــتکار
اصــل بســیار مهمــی در آمــوزش هــر مهارتــی از جملــه مهــارت

 .1حروف تعریف

زبانهــای خارجــی اســت .همچنیــن ،فرامــوش نکنیــم کــه زبــان فــرار

اســتفاده درســت از حــروف تعریــف معیــن و نامعیــن در زبــان

 .6لذتنبردن از درسخواندن

بــرای خواننــده و هــم نویســنده آشــنا هســتند و « »aبــرای کلمههایــی

اســت و حتــی بعــد از اینکــه بــه ســطح خوبــی رســیدید ،بایــد تمریــن انگلیســی ( the ،aو  )anشــاید حتــی بــرای انگلیســیزبانها هــم
و تکــرار داشــته باشــید.
دشــوار باشــد »The« .بــرای کلمههایــی بــه کار م ـیرود کــه هــم
آموختــن و استادشــدن در زبــان خارجــی ســالها زمــان میبــرد؛ اســتفاده میشــود کــه درمــورد آنهــا اطالعاتــی نداریــم .گرامــر
بنابرایــن ،خیلــی مهــم اســت کــه از یادگیــری زبــان لــذت ببریــد،

ن مــورد
مربــوط بــه حــروف تعریــف ،پیچیــده اســت و بــه فقــط بــه ایـ 

مثــا:

ختــم نمیشــود .بــرای اینکــه بتوانیــد بــه آن مســلط شــوید ،بایــد تــا

کتابهایــی را کــه بــه نظرتــان جالــب نیســتند نخوانیــد؛ فیلمهایــی

میتوانیــد ،تمرینهــای مربــوط بــه آنهــا را انجــام دهیــد.

را کــه دوســت نداریــد نبینیــد؛ از برنامههــا و نرمافزارهایــی کــه
بهنظرتــان گیجکننــده میآینــد ،اســتفاده نکنیــد .اگــر ایــن توصیههــا
را انجــام ندهیــد ،از آموختــن زبــان انگلیســی نفــرت پیــدا میکنیــد و
هیــچ پیشــرفتی در آن نخواهیــد داشــت.
در عــوض ،توصیــه میکنیــم کــه زبــان انگلیســی را بــاروشــی
بیاموزیــد کــه دوســتش داریــد و از آن لــذت میبریــد .ایــن روش
میتوانــد تماشــای فیلــم و سریلاهایی کــه دوســت داریــد ،خوانــدن
کتابهایــی کــه از آنهــا لــذت میبریــد ،گــوشدادن بــه موســیقی
موردعالقهتــان ،آشناشــدن و پیداکــردن دوس ـتهای جدیــد و تمریــن
اســپیکینگ و حتــی انجــام بازیهــا و برنامههــای مــورد عالقهتــان
باشــد .همچنیــن ،وقتــی میخواهیــد بــه زبــان انگلیســی صحبـت کنیــد
ش کنیــد ،حتمــا موضوعهایــی را انتخــاب
یــا بخوانیــد یــا گــو 

 .2اسمهای غیرقابلشمارش
در زبــان انگلیســی کلمــات مفــردی وجــود دارنــد کــه بــرای معانــی
جمــع بــه کار میرونــد .کلمههایــی ماننــد advice ،news
 ،garbageو  waterاز ایــن دســته کلمههــا هســتند .بایــد بــه
خاطــر داشــته باشــید کــه ایــن کلمههــا « »sجمــع نمیگیرنــد و
همیشــه بــا فعــل مفــرد اســتفاده میشــوند.
 .3قیدها و صفتها
خیلــی از زبانآمــوزان معمــوال قیــد و صفــت را بهجــای هــم اســتفاده
میکننــد .شــاید یکــی از گیجکنندهتریــن آنهــا تفــاوت  goodو
 wellباشــد good .صفــت اســت و اســم را توصیــف مــی کنــد؛
درحالیکــه  wellقیــد اســت و فعــل را توصیــف میکنــد.

 .4حروف اضافه
حــروف اضافــه در همــه زبانهــا دشــوار هســتند و در هــر زبانــی
بهشــکل متفاوتــی از حــروف اضافــه اســتفاده میشــود .پــس اگــر
ســعی کنیــد حــروف اضافــۀ زبــان انگلیســی را براســاس زبــان
مادریتــان اســتفاده کنیــد ،حتمــا دچــار اشــتباه خواهیــد شــد .مثــا در
زبــان انگلیســی حــرف اضافــه« »inهــم بــرای فضاهــای بســته و هــم
بــرای دورههــای زمانــی »at« ،بــرای زمــان یــا مکانــی مشــخص و
« »onبــرای توصیــف ســطح چیــزی اســتفاده میشــود.
 .5ترتیب کلمهها در جمله
در انگلیســی ترتیــب کلمههــا بهصــورت فاعل+فعل+مفعــول اســت
ولــی در زبــان فارســی فاعل+مفعول+فعل اســت .در زبان انگلیســی،
برخــاف زبــان فارســی ،فاعــل بایــد در جملــه ذکــر شــود.
 .6ضمایر
بهکاربــردن « »heو « »sheبهجــای هــم ،یکــی دیگــر از
اشــتباهات رایــج زبــان آمــوزان اســت .در بعضــی از زبانهــا مثــل
زبــان فارســی تفاوتــی بیــن فاعــل مذکــر و مونــث وجــود نــدارد و ایــن

 .9استفاده از حروف بزرگ

مــورد ممکــن اســت در خیلــی از مواقــع گیجکننــده باشــد.

اســتفاده از حــروف بــزرگ در زبــان انگلیســی قواعــد خــاص خودش
را دارد و زبانآمــوزان بایــد آن را بهدرســتی یــاد بگیرنــد .چــون مــا
در زبــان فارســی از حــروف بــزرگ اســتفاده نمیکنیــم ،ایــن مــورد

 s .7سوم شخص مفرد
در کل اســتفاده از « »sچــه در کلمههــای جمــع ،چــه بــرای
سومشــخص و چــه بــرای مالکیــت یکــی از اصلیتریــن اشــتباهات
رایــج زبــان آمــوزان اســت و حتــی خیلــی از زبانآمــوزان در ســطوح
پیشــرفته هــم گاهــی از  sسومشــخص اســتفاده نمیکننــد.

میتوانــد بــرای خیلــی از افــراد گیجکننــده باشــد.
در موارد زیر ،از حروف بزرگ استفاده میکنیم:
در ابتدای جمله؛
برای اسامی خاص ،شهرها و کشورها؛
روزهای هفته ،ماهها.
خرید منابع آموزشی زبان انگلیسی از ارزانترین فروشنده

 s .8مالکیت به همراه آپوستروف
آپوســتروف ( یــا ) بههمــراه  sبــرای نشــاندادن مالکیــت ضــروری
اســت؛ ولــی خیلــی از زبانآمــوزان از آن بهدرســتی اســتفاده
نمیکننــد.

برای خواندن مقاله کیوآر را اسکن کنید

بیانگیزگی تحصیلی در دوران کرونا
انگیــزه بــرای یادگرفتــن و رشــد کــردن و بهتــر شــدن از موضوعــات مهــم در تمــام دنیاســت .آمــوزش و پــرورش در تمــام
نقــاط دنیــا بــه دنبــال ایجــاد انگیــزش در کــودکان و نوجوانــان اســت و کشــور مــا و دانــش آمــوزان مــا هــم بــا ایــن مشــکل
مواجــه اســت شــاید بــا شــدت بیشــتر .چــرا کــه روشهــا و محتــوای آموزشــی هــم در کشــور مــا از طــرف دانشآمــوزان و
حتــی والدیــن چنــدان مــورد قبــول و پذیــرش نیســت.
امــا در ایــن دوران و تعطیلــی تمامــی مراکــز آموزشــی قطعــا ً حفــظ انگیــزه و روحیــه تــاش در دانشآمــوزان هــدف تمامــی
والدیــن و مســئوالن آموزشــی اســت.
نکتـهی مهــم ایــن اســت کــه بدانیــم موضــوع انگیــزه بــا هیجانهــای زودگــذر متفــاوت اســت و حرفهــای هیجانــی و جمــات بــه اصطــاح
انگیزشــی دردی از مــا دوا نخواهــد کــرد .انگیــزه بــا نگــرش مــا نســبت بــه موضــوع و دیــدگاه مــا از آن در آینــده رابطــه دارد .مثـاً اگــر
دانــش آمــوزی تصــور کنــد بــا درس خوانــدن اتفــاق جذابــی در آینــده بــرای او نخواهــد افتــاد قطعـا ً عالقــه چندانــی بــه گرفتــن نمــرات بهتــر
یــا انجــام تکالیــف نخواهــد داشــت .حــال اگــر مــا بــرای چنــد روز او را هیجــان زده کنیــم و بــرای یادگیــری تحریکــش کنیــم بــاز هــم پــس از
فراموشــی آن حــرف هــای جــذاب ،فــرد حوصلــه انجــام کار نــدارد و بیانگیــزه اســت .انگیــزش در فرزنــدان بــه شــدت بــه فضــای روانــی
خانــواده مرتبــط اســت و برخوردهــای اعضــای خانــواده و نگــرش آنهــا بــه آمــوزش میتوانــد در تمــام مســیر دانشآمــوزی اثرگــذار باشــد.
پس قدم اول در ایجاد عالقه و انگیزه برای یادگیری و مطالعه و آموزش رفتار پدر و مادر حتی خواهر و برادر بزرگتراست.
وقتــی مــادر خانــواده از اول صبــح کــه بیــدار میشــود تلویزیــون را روشــن میکنــد و دائــم درگیــر دیــدن سریلا و دنبــال کــردن برنامههــای
ماهــواره اســت چــرا فرزنــد بایــد تصــور کنــد زمــان چیــز مهمــی اســت و بــرای اســتفاده از آن بایــد برنامــه داشــت و یادگیــری از اصــول
زندگــی انسانهاســت .خواســته یــا ناخواســته عمــده دانشآموزانــی کــه در ایــن فضــا رشــد میکننــد درگیــر مســائل کــم ارزش خواهنــد بــود
و هدفگــذاری یــا برنامــه مشــخصی بــرای آینــده نخواهنــد داشــت .پــس شــاید اولیــن گام بــرای ایجــاد انگیــزش و روحیــه ســخت کوشــی و
مدیریــت زمــان و هدفمنــدی تغییــر در ســبک زندگــی خانــواده اســت .قطعـا ً در ایــن شــرایط اســتفاده از فیلــم و سریلا و تلویزیــون جــزو تنهــا
تفریحــات باقــی مانــده بــرای خانوادههاســت امــا زمانبنــدی مشــخص و حتــی افــزودن فیلمهــای مســتند ،علمــی ،علمیتخیلــی بــه برنامــه
روزانــه یــا هفتگــی میتوانــد بــه شــدت در ایجــاد نگــرش و حتــی تعییــن هــدف بــرای فرزنــدان مفیــد باشــد .متاســفانه بســیاری از فیلمهــا
و سریلاها عــاوه بــر بدآمــوزی هیــچ چالشــی بــرای ذهــن فــرد ایجــاد نمیکننــد و در تعییــن هویــت و هــدف نوجــوان و کــودک هــم موثــر
نیســتند .توصیــهی تمــام کارشناســان ایــن اســت کــه بــرای جهــت دادن بــه ذهــن کــودکان و نوجوانــان میتــوان از فیلمهــا و محتواهــای
منتخــب اســتفاده کــرد .یعنــی بــرای ایجــاد انگیــزه و تقویــت هــدف و ایجــاد الگــو در نوجوانــان میتوانیــد بــا جســتجو در اینترنــت پــس از
مطالعــه دیــدگاه منتقــدان نســبت بــه آن فیلــم یــا محتــوا تصمیــم بــه انتخــاب آن نماییــد و مشــترکا ً بــا فرزنــد خــود آن را تماشــا کنیــد .اقــدام بــه
مطالعــه و هدیــه دادن کتــاب هــم میتوانــد بســیار بــه موضــوع یادگیــری و هدفمنــدی کمــک کنــد .حتــی هدیــه دادن کتابهایــی در راســتای
عالقــه فرزنــدان هــم میتوانــد مهــم باشــد .مث ـاً اگــر فرزنــد شــما بــه درآمدزایــی و تجــارت عالقــه دارد کتــاب «ذهــن ثروتمنــد» را بــه
او هدیــه بدهیــد یــا اگــر بــه اتومبیــل عالقــه دارد کتــاب یــا مجلــه مرتبــط بــه او هدیــه دهید.کتابهایــی دربــارۀ کامپیوتــر ،موبایــل ،نگـهداری
از حیوانــات و  ...کــه میتوانــد باعــث هدفمنــدی
و ارتبــاط بهتــر او بــا شــما شــود.

نویسنده :جالل سلیمی

برای خواندن مقاله کیوآر را اسکن کنید

مدرسه و آموزش مجازی در سال تحصیلی پیش رو
بیمــاری کرونــا در جهــان شــیوه هــای ارائــه خدمــات آموزشــی را دگرگــون نمــود و در ســال تحصیلــی جدیــد مــدارس و مراکــز
آموزشــی بــه اجبــار بایــد نحــوۀ فعالیــت خــود را تغییــر دهنــد .بخوانید
در نمایشــگاه الکامــپ ســال  98در یکــی از نشســتهای علمــی

نــدارد .موضــوع تجهیــزات و زیــر ســاخت و ابــزار در ایــن جریــان

عنــوان شــد کــه در  10ســال آینــده بســیاری از شــغلها یــا از بیــن

آموزشــی جدیــد بســیار تعییــن کننــده خواهــد بــود بــه طــوری کــه

میرونــد یــا نحــوۀ ارائــه آنهــا متفــاوت خواهــد شــد .یکــی از ایــن

بســیاری از مراکــز آموزشــی بــا تجهیــز اســتودیوهای تولیــد محتــوا

مشــاغل و خدمــات جریــان آمــوزش در دنیــا خواهــد بــود.

خــود را بــرای تدریــس آنالیــن در ســال جدیــد آمــاده کردهانــد و

جالــب اســت کــه موضــوع همهگیــری بیمــاری کرونــا در جهــان و

در شــهرهای بــزرگ بــا توجــه بــه ناامیــدی بــه تشــکیل کالسهــای

در کشــور مــا بــه نظــر شــیوههای ارائــه خدمــات آموزشــی را بــه

حضــوری ،خانوادههــا نیــز بــه ســمت مدرســه آنالیــن یــا مدرســه

یکبــاره دگرگــون نمــود ودر ســال تحصیلــی جدیــد مــدارس و مراکــز

مجــازی جــذب شــدهاند و فــارغ از دوری و نزدیکــی ترجیــح

آموزشــی و حتــی دانشــگاههای کشــور نیــز بــه اجبــار بایــد نحــوۀ

میدهنــد فرزندشــان در منــزل از تدریــس اثــر بخشتــر و منظمتــر

فعالیــت خــود را تغییــر دهنــد و بــا تکنولــوژی جدیــد هماهنــگ نمایند.

و بــا شــیوه تعاملــی بهرهمنــد شــود .در شــرایط فعلــی حتم ـا ً بــزودی

در نــگاه اول همــه همنظرهســتیم کــه شــیوه آمــوزش حضــوری

تغییــر ذائقــه دانشآمــوزان را نیــز شــاهد خواهیــم بــود و چــه بســا

بــرای یــک موجــود اجتماعــی مثــل انســان بســیار اثربخشتــر اســت

در آینــده نزدیــک هــم شــیوههای آمــوزش تــا حــدی بــر بســتر وب و

امــا از منظــر دیگــر بایــد پذیرفــت کــه وقتــی شــرایط چنیــن کاری

نرمافزارهــای فعلــی باقــی بمانــد .امــا چیــزی کــه مســلم اســت اینکــه

مهیــا نیســت پــس بهتــر اســت بــا واقعیــت کنــار بیاییــم و بــه جــای

در ســال تحصیلــی جــاری آمــوزش تمــام عیــاری در مــدارس بــه

آرزو کــردن تــاش کنیــم از شــرایط موجــود بهتریــن اســتفاده را

صــورت حضــوری وجــود نخواهــد داشــت و بــا امکانــات بســیار

ببریــم .آنچــه در ایــن مســیر مهــم خواهــد بــود ســازگاری مــدارس

ضعیــف آمــوزش و پــرورش ،شــبکه شــاد و  ...والدیــن خــود بایــد

و آمــوزگاران و معلمــان بــا ســبک جدیــد آمــوزش اســت .ابــراز

بــه فکــر تامیــن نواقــص آموزشــی فرزندشــان باشــند .خوشــبختانه

نارضایتــی و عــدم تطابــق بــا شــرایط فعلــی حتمـا ً عملکــرد مراکــز و

بــدون در نظــر گرفتــن موقعیــت شــهری و روســتایی همــه فرزنــدان

معلمــان را تحــت تاثیــر قــرار خواهــد داد و چــه بســیار مدارســی کــه

ایــران بــا دقــت و پیگیــری میتواننــد آموزشهــای آنالیــن خوبــی را

بدلیــل عملکــرد نامطلــوب در دوران کرونــا در ســال تحصیلــی قبــل

امســال بــا قیمتهــای حداقلــی در اختیــار داشــته باشــند .در نهایــت بــه

مخاطبــان و دانشآمــوزان خــود را از دســت دادنــد .ســازگاری بــا

مدیــران آموزشــی بایــد پیشــنهاد داد کــه امســال بــا تغییــرات حداکثری

شــرایط فعلــی از چنــد جهــت قابــل اعمــال اســت:

در زیــر ســاختها و امکانــات و تجهیــزات مدرســه (یعنــی فراهــم

لــف) از نظــر شــیوههای تدریــس و تعامــل بــا دانشآمــوز و تکالیــف

کــردن امــکان آمــوزش مجــازی بــرای دانشآمــوزان از طریــق

درســی و بازخــورد عملکــرد (ب) اســتفاده بهینــه از تجهیزات ســخت

کالس آنالیــن ،آزمــون آنالیــن و خدمــات غیرحضــوری) امــکان

افــزاری و نرمافــزاری موجــود بــرای ارائــه کار بــا کیفیــت بــاال هــر

ایجــاد رضایــت فراهــم خواهــد شــد و بــا نگرشهــای ســنتی و بــی

دو بخــش میتوانــد در ایجــاد رضایــت مخاطبــان بســیار اثــر بخــش

توجهــی بــه تغییــرات در حیطــه آمــوزش خســارات جبــران ناپذیــر

باشــد .در  4ماهــه آخــر ســال تحصیلــی قبــل نیــز همیــن نگــرش

بوجــود خواهــد آمــد .بــه والدیــن هــم میتــوان توصیــه کــرد کــه

ســازگارانه باعــث شــد مــدارس کوچــک و بینــام و نشــان بتواننــد

کمــی ریسـکپذیری و تصمیــم جدیتــر بــه دور از بیتوجهــی بــرای

گــوی ســبقت را از مــدارس نامــدار امــا کــم تحــرک و بهــت زده

ســال پی ـشرو نیــاز اســت .صــرف وقــت و نظــارت و همراهــی در

بربیاینــد .قطعـا ً امســال والدیــن نیــز در انتخــاب مدرســه فرزنــد خــود

شــیوه یادگیــری و مهــارت انجــام تکلیــف و مطالعــه فرزنــدان نیــز

بــه ایــن موضــوع توجــه ویــژه خواهنــد داشــت چــرا کــه ابزارهــای

از اولویتهــای امســال خواهــد بــود.

ناکارآمــد کــه امــکان تعامــل و گفتگــو و پرســش و پاســخ ایجــاد

تغییــرات بســیار بزرگــی در راه اســت

نمیکنــد اثــر پررنگــی در یادگیــری و جلــب عالقــه دانشآمــوزان

و بایــد خــود را بــرای آن آمــاده کنیــم...

نویسنده :جالل سلیمی

برای خواندن مقاله کیوآر را اسکن کنید

انواع اختاللهای یادگیری و راههای شناسایی آنها
کــودکان دارای اختــاالت یادگیــری از میــزان خطــر باالتــری بــرای داشــتن مشــکالت هیجانــی و رفتــاری برخــوردار هســتند.
برایناســاس الزم اســت کــه آنهــا را شناســایی کــرد و بــا برطــرف نمــودن اختالالتشــان از بــروز ســایر مشــکالت جلوگیــری
کرد.
اختاللهــای یادگیــری تقریبــا در  5تــا  10درصــد جمعیــت جوامــع

نامبــرده و چگونگــی شناســایی آن هــا پرداختــه میشــود .در بیشــتر

وجــود دارد و نســبت پســران بــه دختــران  2بــه  1تــا  4بــه 1

مــوارد شــروع اختــاالت یادگیــری در فاصلــه زمانــی پیــش از

اســت .شناســایی کودکانــی کــه اختــال یادگیــری دارنــد .کار بســیار

دبســتان تــا کالس ســوم مشــخص میشــود .شــروع پیــش از کالس

دشــواری اســت و بــه ســادگی نمیتوان آنهــا را تشــخیص داد .برخی

اول معمــوال نشــانگر نوعــی تاخیــر رشــدی در زبــان ،تاخیــر در

معلمــان و اولیــا بــه غلــط ضعــف تحصیلــی و یادگیــری را متــرادف

یادگیــری مفاهیــم جدیــد در خانــه و یــا تاخیــر در عملکــرد ،در

بــا اختــاالت یادگیــری میداننــد .در صورتــی کــه چنیــن تفکــری

مقایســه بــا همســاالن مهدکودکــی و پیشدبســتانی اســت .شــروع

نادرســت اســت و ضعــف کــودکان در یادگیــری دالیل بســیاری دارد.

اختــاالت یادگیــری در اوایــل ورود بــه مدرســه معمــوال بــه شــکل

بــه عنــوان مثــال بخــش عمــدهای از دانشآمــوزان ضعیــف ،اختــال

در انجــام تکالیــف مدرســه معلــوم میشــود .در ایــن زمــان اغلــب

نارســایی توجــه بیــش فعالــی دارنــد .تقریبــا یــک ســوم آنهــا یــک

دانشآموزانــی کــه دارای اختــال خوانــدن میباشــند ،مشــکالتی

کالس مــردود میشــوند .در حالــی کــه از ســطح هــوش باالیــی

در زبــان دارنــد .در یکپارچگــی دیــداری -حرکتــی تاخیــر دارنــد.

برخــوردار هســتند .عــاوه بــرآن افســردگی و اضطــراب نیــز یکــی

نارســاخوان هســتند .آنهــا در پــردازش واجشناســی یعنــی در فرآینــد

از عوامــل ضعــف تحصیلــی میباشــد .از ایــن رو نمیتــوان ضعــف

شناســایی و دســتکاری صداهــا (واج هــا) در درون واحدهای صدایی

تحصیلــی را بــا اختــال یادگیــری متــرادف دانســت .اختــاالت

بزرگتــر ( واژههــا ) مشــکل دارنــد .زمانــی کــه ایــن کــودکان صداهــا

یادگیــری بــه طــور کلــی بــه ســه دســته :اختــال خوانــدن ،اختــال

را یــاد میگیرنــد ،توانایــی آنهــا در اســتفاده از صداهــا در مقایســه بــا

ریاضیــات و اختــال بیــان نوشــتاری تقســیم میشــود .عــاوه بــر

همســن و ساالنشــان کندتــر و مکانیکیتــر اســت .در نتیجــه کندتــر

ایــن تقســیمبندی ،اختــاالت دیگــری در رابطــه بــا یادگیــری مطــرح

میخواننــد و خوانــدن آنهــا هماننــد افــراد بــدون اختــال خوانــدن،

شــده کــه در مــورد آنهــا اتفــاق نظــری وجــود نــدارد .از ایــن رو در

ماهیــت خــودکار پیــدا نمیکنــد.

ادامــه بــه ســه اختــال نمرههــای پاییــن ،یادگیــری ضعیــف و مشــکل

در برخــی مــوارد نیــز کــودکان عــاوه بــر پــردازش واج شناســی،

محتوایــی را کــه میخواهنــد بیــان کننــد ،بــه طــور کامــل در

ضعــف حافظــه و ضعــف تصویرســازی نیــز دارنــد .در مــورد حافظــه حفــظ کننــد .برخــی نیــز معتقدنــد کــه کــودکان دارای ایــن
مشــکالت حافظــه کــودک در توجــه خــود بــه خــود بــه واژگان،

اختــال در درک مطلــب و تولیــد افــکار جدیــد مشــکل دارنــد.

خوانــدن و یــادآوری و درک آنچــه در همــان زمــان خوانــده اســت،

در کنــار ایــن دو دلیــل برخی پژوهشــگران ناتوانی کــودکان در درک

مشــکل دارد .در مــورد مشــکالت تصویرســازی ادراک ،کــودک بــه

دســتور زبــان و بــه کارگیــری آن را دلیــل اختــال بیــان نوشــتاری

علــت ضعــف در ســازماندهی دیــداری یــا مهارتهــای غیــر کالمــی،

میداننــد .اختــال بیــان نوشــتاری را پــس از کالس اول میتــوان

در تصویرســازی آنچــه خوانــده مشــکل دارد و نمــی توانــد مطلبــی مشــخص کــرد کــه ایــن تشــخیص بــه دشــواری صــورت میگیــرد
را کــه خوانــده بفهمــد .نکتــه قابــل ذکــر در رابطــه بــا شناســایی ایــن

و گاه معلمــان و والدیــن نمــی تواننــد آن را بــه خوبــی شناســایی

اختــال ،بررســی ژنتیکــی و خانوادگــی اســت .تحقیقــات نشــان داده

کننــد ،امــا در پایــه ســوم و چهــارم کــه کــودکان بــه جملهســازی

کــه ارثــی بــودن ایــن اختــال در حــدود  50درصــد و حتــی باالتــر

میپردازنــد میتــوان ایــن اختــال را بــه خوبــی شناســایی کــرد و

اســت .درادامــه بــه اختــال ریاضیــات و چگونگــی شناســایی آن

تــا پایــه ششــم بــا پیگیریهــــــای مــداوم و مراجعــه بــه درمانـــــگران

پرداختــه میشــود.

میتــوان آن را درمــان یــا بهبــود بخشــید.

کودکانــی کــه دارای اختــال ریاضــی هســتند .غالبــا ضعــف در

درعبــارات فــوق بــه ســه دســته اختــاالت یادگیــری ویژگیهــا و

محاســبه ( محاســبه پریشــی ) دارنــد .در محاســبه ذهنــی عملیــات

شــیوههای شناســایی آنهــا پرداختــه شــد .بــه طــور کلــی یکــی از

حســابی مشــکل دارنــد و بــه حافظــه و وســایل کمکــی عینــی وابســته

معیارهــای شناســایی اختــال هــای یادگیــری ،بهــره گیــری از

هســتند .ایــن افــراد گاهــا راســت و چــپ را اشــتباه میکننــد و دســت

آزمــون هــای هــوش و پیشــرفت تحصیلــی مــی باشــد .در ایــن رابطــه

خــط ناخوانایــی دارنــد .نارســاییهایی در زمینــه حافظــه کوتــاه مــدت

معلمــان یــا پژوهشــگران از دانــش آمــوزان موردنظرآزمــون هــوش

دارنــد .برخــی از افــرادی کــه دارای اختــال ریاضیــات هســتند ،در

و پیشــرفت گرفتــه و نتایــج کار آنهــا را بــا گــروه همســن و ســال

تصویرســازی ذهنــی و ســازماندهی دیــداری عملیــات و فرمولهــای

شــان مقایســه میکننــد .بــرای ایــن نــوع مقایســه الزم اســت کــه از

ریاضــی مشــکل دارنــد .فرمولهــای حفــظ کــرده را بــا ســرعت

آزمــون هــوش وکســلر ،آزمــون هــوش اســتنفورد -بینــه ،مقیاسهــای

فرامــوش میکننــد .چنانچــه عنــوان شــد عــاوه بــر اختــال خوانــدن تواناییهــای متمایــز ،مجموعــه ارزیابــی کافمــن در حیطــه کــودکان
و ریاضیــات ،اختــال بیــان نوشــتاری نیــز موجــود میباشــد.

و آزمونهــای توانایــی شــناختی ووکاک جانســون اســتفاده کــرد.

افــرادی کــه دارای اختــال بیــان نوشــتاری هســتند ،توانایــی پایینــی

بهرهگیــری از آزمونهــای هــوش و پیشــرفت ،تنهــا یکــی از

در ســازماندهی و ارائــه اطالعــات بــه شــکل نوشــتاری دارنــد .در

راههــای شناســایی اختــاالت یادگیــری اســت امــا ایــن راه از اعتبــار

صورتــی کــه در گفتــار بــه ســهولت میتواننــد منظــور خــود را چندانــی برخــوردار نیســت.
برســانند .ایــن افــراد معمــوالً ضعــف امــاء دارنــد و در دســتور

نتایــج پژوهشهــای بســیاری نشــان داده اســت کــه کــودکان دارای

زبــان ،اصــول نــگارش و موضــوع بــرای نوشــتن نیــز ممکــن اســت

اختــال یادگیــری ،از هــوش متوســط و گاهــا باالتــراز ســطح متوســط

مشــکل داشــته باشــند .نوشــتههای آنهــا بســیار ســاده و کوتــاه اســت

برخوردارنــد.

و بــه علــت داشــتن مشــکالت دســتور زبــان و خطاهــای اصــول
نــگارش نمیتواننــد مطالــب را بــه خوبــی دنبــال کننــد .ایــن دســته
کــودکان در ســاز و کار نوشــتن نیــز مشــکل دارنــد.
هنــگام نوشــتن بایــد بــه دســت خــط خــود دقــت بســیاری داشــته باشــند.
بــه همیــن دلیــل مفهومــی کــه میخواهنــد بنویســند را فرامـــــــوش
میکننــد یــا بــه صــورت مبهــم بیــان میکننــد .دلیــل چنیــن وضعیتــی
چنــدان مشــخص نیســت .برخــی پژوهشــگران علــت آن را مشــکل
در حــــــافظه کوتاهمـــدت میداننــد و معتقــــدند کــودکان نمیتواننــد

نویسنده :اعظم پیکانی

برای خواندن مقاله کیوآر را اسکن کنید

برای انتخاب مدرسه مجازی به چه معیارهایی باید توجه کنیم؟
در مدارس مجازی که ارتباط فیزیکی وجود ندارد .ما باید به چه معیارهایی برای انتخاب مدرسه دقت کنیم؟
ارتبــاط فیزیکــی نقــش مهمــی در تعامــل و یادگیــری دارد .در مدارس

معلمــان مربــوط بــه یــک درس یــا پایــه بــه همراهــی یکدیگــر بــه

مجــازی چنیــن ارتباطــی وجــود نــدارد .بــر این اســاس چنین مدارســی

تولیــد یــا اصــاح محتــوا بپردازنــد .آنهــا عــاوه بــر توانایــی علمــی

بایــد بــه توجــه بــه معیارهایــی ســازماندهی شــوند کــه ایــن ضعــف را

بــرای تولیــد محتــوا ،الزم اســت کــه بــا امکانــات فضــای مجــازی

جبــران نمــوده و دانشآمــوزان را عالقمنــد بــه آمــوزش کننــد.

آشــنایی کافــی داشــته باشــند و بتواننــد بــا بهــره گیــری از محتــوا

در هــر مدرســه و سیســتم آموزشــی ،عناصــری موجــود هســتند کــه

کلیپهــای آموزشــی مفیــد ارائــه دهنــد.

چارچــوب و ســاختار آمــوزش را در بــر میگیرنــد .زمانــی کــه ایــن

شــاید ســوال پیــش آیــد کــه چگونــه میتــوان فهمیــد کــه در مدرســه

عناصــر بــه شــکل مطلــوب اجــرا شــوند ،در هــر فضایــی آمــوزش

مجــازیای ،معلمــان قــادر بــه ارائــه چنیــن محتوایــی هســتند .در

ســودمند را بــه دنبــال دارنــد .عناصــر آموزشــی نامبــرده شــامل :ایــن رابطــه میتــوان گفــت مدرســهای از چنیــن قابلیتــی بهرهمنــد
محتــوا ،روش تدریــس ،هدفهــای آموزشــی و ارزشــیابی آموزشــی اســت کــه معلمــان آن از توانایــی باالیــی در تدریــس برخــوردار
میشــوند .ایــن عناصــر بــه عنــوان معیارهــای ارزیابــی مــدارس

باشــند .بــا یکدیگــر همراهــی داشــته و بــه صــورت یــک تیــم عمــل

محســوب میشــوند .از ایــن رو در انتخــاب مــدارس در فضــای

کننــد .همچنیــن در آمــوزش در فضــای فیزیکــی ،از ابزارهــای

فیزیکــی یــا مجــازی ،میتــوان از آنهــا بــه عنــوان مــاک ســنجش الکترونیکــی کالس بهــره گرفتــه باشــند .در ســال تحصیلــی گذشــته،
اســتفاده کــرد.

تجــارب آموزشــی بیانگــر ایــن بــود کــه معلمانــی کــه در کالس درس

محتــوای آموزشــی ،یکــی از مهمتریــن عناصــر آموزشــی اســت کــه فیزیکــی از امکانــات الکترونیکــی بهــره میگرفتنــد ،در کالس درس
برتریــن نقــش را در راســتای یادگیــری ایفــا میکنــد .از ایــن رو

مجــازی نیــز بهتــر عمــل کردنــد.

میتــوان آن را بــه عنــوان اساســیترین معیــار ارزیابــی مــدارس

یکــی از معیارهــا و عناصــر دیگــری کــه بــا توجــه بــه آن میتــوان

مجــازی بــه شــمار آورد .یکــی از اصــول اساســی کــه ســبب جذابیــت

مدرســه مجــازی را انتخــاب کــرد.

محتــوا میشــود ،توجــه بــه نیازهــا و عالیــق دانشآمــوزان اســت.

بهرهگیــری معلمــان آن از روشهــای فعــال تدریــس اســت .تجربــه

متاســفانه محتــوای مکتــوب کــه در مــدارس مــا تدریــس میشــوند،

نشــان داده کــه گاه معلمــان محتــوای مناســبی را تولیــد میکننــد امــا

از کشــش چندانــی برخــوردار نیســتند .ایــن محتواهــا غالبــا مربــوط قــادر بــه ارائــه صحیــح آن در فضــای مجــازی نیســتند .زمانــی کــه
بــه ســالهای گذشــته بــوده و تمامــی مفاهیــم مربــوط بــه هــر پایــه

معلــم نتوانــد در فضــای مجــازی بــه خوبــی تدریــس کنــد و ارتبــاط

را در بــر نمیگیــرد .عــاوه بــر ایــن انعطــاف اندکــی دارنــد .از

موثــر برقــرار نمایــد ،دانشآمــوزان نیــز رغبــت بــه حضــور و

ایــن رو تمامــی دانشآمــوزان نمیتواننــد ارتبــاط موثــری بــا آن فعالیــت ندارنــد .در ایــن رابطــه بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد
برقــرار کننــد .در فضــای حقیقــی معلمــان ملــزم بــه تدریــس کامــل

کــه معلــم یــا معلمــان پایــه موردنظــر در فضــای فیزیکــی تــا چــه

چنیــن محتوایــی هســتند و اختیــار چندانــی در رابطــه بــا تغییــر آن

انــدازه از روشهــای جدیــد و فعــال تدریــس بهــره میگرفتنــد .آیــا

ندارنــد امــا در فضــای مجــازی ،کنترلهــای بیرونــی چنــدان حاکــم

خودمــدار بــوده و روشهــای ســنتی تدریــس همچــون؛ ســخنرانی،

نیســت و معلمــان میتواننــد بــه تغییــر و تولیــد محتــوا بپردازنــد .بــر

پرســش و پاســخ ،تکــرار و مــرور و ...را در الویــت قــرار میدادنــد

ایــن اســاس آنهــا میتواننــد بــا در نظــر گرفتــن عالیــق و نیازهــای

یــا میکوشــیدند تــا بــا روشهایــی همچــون ،بحــث و گفتگــو،

دانشآمــوزان خــود ســاختار محتــوا را تنظیــم کننــد.

بــارش مغــزی و ...تمامــی دانشآمــوزان را بــا تاییــد و تشــویق ،بــه

چنیــن محتوایــی قــدرت جــذب دانشآمــوزان را بیشــتر میکنــد.

فعالیتترغیــب کننــد.

جذابیــت چنیــن محتوایــی زمانــی بیشــتر میشــود کــه معلمــان زبــده هــدف ،عنصــر آموزشــی موثــری اســت کــه میتــوان از آن بــه
بتواننــد بــا مشــارکت هــم مفاهیــم اساســی را بــا مثالهــا و راهحلهــای

عنــوان معیــاری مناســب بــرای ارزیابــی مدرســه آنالیــن اســتفاده

قابــل فهــم ارائــه کننــد .در ایــن رابطــه مدارســی موفقتــر عمــل

کــرد .مدیــر و کادر آموزشــیای میتواننــد بــه طــور موثــر عمــل

میکننــد کــه از تیــم آموزشــی بهتــری برخــوردار باشــند.

کننــد کــه هدفهــای مناســبی را بــرای آمــوزش درنظــر گیرنــد.

برخــی مدیــران تعهــد بســیاری در رابطــه بــا اهــداف اســناد باالدســتی چگونــه میتــوان فهمیــد کــه در یــک مدرســه ارزشــیابی بــه
و بخشــنامههای اداره دارنــد و بــه نیازهــای معلمــان و دانشآمــوزان
توجــه اندکــی میکننــد .در چنیــن مدارســی معلمــان نمیتواننــد در
فضــای فیزیکــی و مجــازی آزادی عمــل داشــته باشــند و اهــداف
علمــی و انگیزشــی خــود را در کالس بــه کار بگیرنــد.
زمانــی کــه معلــم اختیــار و آرامــش داشــته باشــد میتوانــد بــا
درنظرگرفتــن فضــای کالس و ســطح دانــش آمــوزان خــود ،اهــداف
آموزشــی ای درنظــر بگیــرد و طــرح درس خــود را ســازماندهی
کنــد .چنیــن معلمــی بــا آزادی ای کــه در اختیــار دارد مــی توانــد بــا
تغییــر فضــای فیزیکــی بــه فضــای مجــازی اهــداف خــود را تعدیــل
کــرده و برنامــه منعطــف تــری در نظــر بگیــرد .بــرای ایــن کــه
بتــوان از چنیــن معیــاری آگاهــی کســب کــرد ،ضــرورت دارد کــه بــا
مدیــر ،معلمــان و اولیــای ســال هــای گذشــته صحبــت نمــوده و کســب
اطــاع کــرد .در ایــن رابطــه نحــوه برخــورد و ارتبــاط مدیــر بــا
پرســنل و معلمــان خــود تــا حــد بســیاری مــی توانــد گویــای چگونگــی
ایــن معیــار باشــد.
ارزشــیابی فراگیــران ،معیــار آموزشــی بســیار مهمــی در رابطــه بــا
ارزیابــی مــدارس مجــازی اســت .ارزشــیابی تعدیــل کننــده یادگیــری
و اصــاح کننــده آن ،در مراحــل بعــدی آمــوزش اســت.
بهترین نوع ارزشیابی ،ارزشیابیای است که پیوسته باشد.
پیــش از شــروع فرآینــد آمــوزش صــورت گیــرد و تــا پایــان آن ادامــه

چــه شــکل صــورت میگیــرد؟
اگــر در مدرســهای ارزشــیابی فقــط بــه پایــان کار توجــه داشــته
باشــد ،معلمــان در طــی ســال و تــرم تحصیلــی تنهــا بــه آزمونهــای
شــفاهی و مــداد و کاغــذی بســنده میکننــد .مدیــر معلمــان را بــه
تنظیــم پوشــه کار معلــم ملــزم نمیکنــد و معاونیــن نظارتــی بــر شــیوه
ارزشــیابی ندارنــد .امــا اگــر مدیــر از ابتــدای ســال تحصیلــی نظــارت
بــر شــیوههای ارزشــیابی داشــته باشــد و پوشــه کار معلــم را در طــی
مــاه بررســی کنــد .معلمــان نمیتواننــد هماننــد دورههــای گذشــته تنهــا
بــه آزمــون اکتفــا کــرده و نابرابــری آموزشــی را حاکــم کننــد .زمانــی
کــه آمــوزش بــه شــیوه مجــازی باشــد ،ایــن نظــارت بــه قــوت مــی
رســد .الزم اســت کــه مدیــر و معاونــان در کالسهــای موجــود در
فضــای شــاد حضــور داشــته باشــند و جریــان کالس و نحــوه ارزیابــی
را مشــاهده کننــد.
در رابطــه بــا معیــار ارزشــیابی ،اولیــا و دانشآمــوزان بایــد
بــه دو نکتــه توجــه کننــد:
یکــی ایــن کــه مدیــر و معاونیــن مدرســه بــه چــه میــزان بــر کار معلــم
نظــارت دارنــد و نظــارت بــه صــورت کنتــرل اســت یــا همراهــی
اصالحگرانــه و دیگــری اینکــه معلــم از ارزشــیابی پیوســته اســتفاده
میکنــد یــا ارزشــیابی پایانــی.
زمانــی کــه معلــم از ارزشــیابی پیوســته اســتفاده کنــد ،بــه واســطه
شــیوههایی بــه ارزشــیابی میپــردازد .در ادامــه بــه برخــی از ایــن
مــوارد پرداختــه میشــود.

داشــته باشــد .ارزشــیابیای کــه پیــش از فرآینــد آمــوزش صــورت یادداشتبرداری و گزارشنویسی:
گیــرد ،تعییــن کننــده ســطح دانشآمــوزان اســت کــه معلــم بــا

یکــی از روشهــای ارزشــیابانه کــه کمــک شــایانی بــه یادگیــری

توجــه بــه ایــن ســطح بــه آمــوزش میپــردازد .ارزشــیابیای کــه

دانشآمــوزان مــی کنــد ،یادداشــتبرداری و گزارشنویســی اســت

در حیــن آمــوزش صــورت میگیــرد اصــاح کننــده نواقــص و

در ایــن رابطــه معلــم در پایــان کالس آنالیــن از دانشآمــوزان خــود

اشــتباهات یادگیــری دانشآمــوزان اســت و فرصــت بازنگــری را

میخواهــد کــه ویسهــای او و ســایر همکالســیهای خــود را

فراهــم میکنــد و ارزشــیابیای کــه در پایــان کار آمــوزش صــورت خالصــه کــرده و بــه صــورت یادداشــتی ارائــه دهنــد یــا گزارشــی از
میگیــرد .میــزان یادگیــری و تغییــر را بــه طــور کلــی بــرآورد کــرده

کلیــپ آزمایــش بنویســند.

و پیــش زمینــهای بــرای طراحــی ســاختار مبحــث بعــدی اســت.

پروژههای گروهی و انفرادی:

برخــی معلمــان تاکیــد بســیاری بــه ارزشــیابی پایانــی داشــته و پیــش

در ایــن روش معلــم میتوانــد چارچــوب و موضوعاتــی را تعییــن

از انجــام آمــوزش و در حیــن آن ،چنــدان بــه ارزشــیابی دانــش

کــرده و در اختیــار دانــش آمــوزان قــرار داده تــا بــا رعایــت

آمــوزان خــود نمیپردازنــد .ایــن رونــد نقــش چندانــی در ایجــاد

چارچــوب مــورد نظــر بــه بررســی و مطالعــه پیرامــون موضــوع

یادگیــری نــدارد .زمانــی کــه آمــوزش بــه شــیوه مجــازی باشــد ایــن

بپردازنــد .اســتفاده از ایــن روش بســیار موثــر اســت زیــرا در طــی

نــوع ارزشــیابی صدمــه آموزشــی بیشــتری را بــه دنبــال دارد.

آن دانشآمــوزان بــه یادگیــری عمیــق میرســند.

برخــی مدیــران تعهــد بســیاری در رابطــه بــا اهــداف اســناد باالدســتی ارزشیابی عملکرد:
و بخشــنامههای اداره دارنــد و بــه نیازهــای معلمــان و دانشآمــوزان عملکــرد بــه اعمــال و رفتــار دانشآمــوزان اشــاره دارد .در فضــای
توجــه اندکــی میکننــد .در چنیــن مدارســی معلمــان نمیتواننــد در

مجــازی معلــم مــی توانــد تکالیــف و فعالیتهایــی را در اختیــار

فضــای فیزیکــی و مجــازی آزادی عمــل داشــته باشــند و اهــداف

دانشآمــوزان قــرار داده و بــر اســاس آنهــا بــه ارزشــیابی بپــردازد.

علمــی و انگیزشــی خــود را در کالس بــه کار بگیرنــد.

نوشتن مقاالت تحقیقی:

زمانــی کــه معلــم اختیــار و آرامــش داشــته باشــد میتوانــد بــا
درنظرگرفتــن فضــای کالس و ســطح دانــش آمــوزان خــود ،اهــداف
آموزشــی ای درنظــر بگیــرد و طــرح درس خــود را ســازماندهی
کنــد .چنیــن معلمــی بــا آزادی ای کــه در اختیــار دارد مــی توانــد بــا
تغییــر فضــای فیزیکــی بــه فضــای مجــازی اهــداف خــود را تعدیــل
کــرده و برنامــه منعطــف تــری در نظــر بگیــرد .بــرای ایــن کــه
بتــوان از چنیــن معیــاری آگاهــی کســب کــرد ،ضــرورت دارد کــه بــا
مدیــر ،معلمــان و اولیــای ســال هــای گذشــته صحبــت نمــوده و کســب
اطــاع کــرد .در ایــن رابطــه نحــوه برخــورد و ارتبــاط مدیــر بــا
پرســنل و معلمــان خــود تــا حــد بســیاری مــی توانــد گویــای چگونگــی
ایــن معیــار باشــد.

در ایــن زمینــه معلــم میتوانــد بــه دانشآمــوزان بگویــد کــه بــرای
نــگارش مقالــه بــه مطالعــه کتــاب و نقــد و بررســی مقالههــای دیگــر
بپردازنــد و بــا رعایــت اصــول مقالهنویســی ،نتایــج کار خــود را بــه
نــگارش در آوردنــد .در ایــن روش ضــرورت دارد کــه دانشآمــوز
از طریــق ویــس یــا کلیــپ ،چگونگــی انجــام کار خــود را بیــان کنــد
و معلــم بــه ارزشــیابی بپــردازد.
پوشه کار:
ایــن روش بســیار جامــع بــوده و تمامــی فعالیتهــای دانشآمــوزان
را بــه صــورت مســنجم در بــر میگیــرد .از آن جایــی کــه در پوشــه
کار دانشآمــوزان فعالیتهــای بســیاری انجــام میدهنــد ،بــه خوبــی
میتواننــد تواناییهــا و تفاوتهــای فــردی خــود را نشــان دهنــد.

ارزشــیابی فراگیــران ،معیــار آموزشــی بســیار مهمــی در رابطــه بــا
ارزیابــی مــدارس مجــازی اســت .ارزشــیابی تعدیــل کننــده یادگیــری
و اصــاح کننــده آن ،در مراحــل بعــدی آمــوزش اســت.

برخــی از دانشآمــوزان نمیتواننــد در آزمونهــای شــفاهی و
کتبــی ،تواناییهــا و یادگیریهــای خــود را بــه نمایــش بگذارنــد و
همیشــه نمــره پاییــن گرفتــه و بــر اســاس همیــن نمــره ارزشگــذاری
میشــوند .در حالــی کــه در پوشــه کار بــا توجــه بــه مجموعــه کارهــا،

بهترین نوع ارزشیابی ،ارزشیابیای است که پیوسته باشد.
پیــش از شــروع فرآینــد آمــوزش صــورت گیــرد و تــا پایــان آن ادامــه
داشــته باشــد .ارزشــیابیای کــه پیــش از فرآینــد آمــوزش صــورت
گیــرد ،تعییــن کننــده ســطح دانــش آمــوزان اســت کــه معلــم بــا
توجــه بــه ایــن ســطح بــه آمــوزش میپــردازد .ارزشــیابیای کــه
در حیــن آمــوزش صــورت میگیــرد اصــاح کننــده نواقــص و
اشــتباهات یادگیــری دانشآمــوزان اســت و فرصــت بازنگــری را
فراهــم میکنــد و ارزشــیابیای کــه در پایــان کار آمــوزش صــورت
میگیــرد .میــزان یادگیــری و تغییــر را بــه طــور کلــی بــرآورد کــرده
و پیــش زمینــهای بــرای طراحــی ســاختار مبحــث بعــدی اســت.

ارزشــیابی و ارزشگــذاری انجــام میشــود .در فضــای مجــازی نیــز
هــر دانشآمــوز یــک پوشــه کار الکترونیکــی دارد.
در عبــارات فــوق بــه برخــی از مهمتریــن شــیوههای ارزشــیابی در
کالسهــای مجــازی پرداختــه شــد .بهرهگیــری از چنیــن روشهایــی
یــا روشهایــی مشــابه بــه آنهــا میتوانــد بــه مــا اطمینــان بدهــد کــه
آمــوزش مجــازی تــا حــد بســیاری بــه هــدف هــای خــود دســت یافتــه
اســت و مدرسـهای کــه در کالسهایــش بــه ایــن شــیوه بــه ارزشــیابی
توجــه میشــود ،میتوانــد نقــش بــه ســزایی در پیشــرفت و یادگیــری
دانشآمــوزان خــود داشــته باشــد.

برخــی معلمــان تاکیــد بســیاری بــه ارزشــیابی پایانــی داشــته و پیــش
از انجــام آمــوزش و در حیــن آن ،چنــدان بــه ارزشــــــــــــــــیابی
دانشآمــوزان خــود نمیپردازنــد .ایــن رونــد نقــش چندانــی در ایجــاد
یادگیــری نــدارد .زمانــی کــه آمــوزش بــه شــیوه مجــازی باشــد ایــن
نــوع ارزشــیابی صدمــه آموزشــی بیشــتری را بــه دنبــال دارد.
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