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مدیریت زمان سر جلسه آزمون

چگونه با 10 تکنیک ساده IQ را افزایش دهیم؟

آموزش در دوران کرونا

ترس های کودکان در سنین مختلف و نحوه صحیح برخورد با آن ها

اشتباهات رایج زبان آموزان در یادگیری زبان انگلیسی

بی انگیزگی تحصیلی در دوران کرونا

مدرسه و آموزش مجازی در سال تحصیلی پیش رو

انواع اختالل های یادگیری و راه های شناسایی آن ها

برای انتخاب مدرسه مجازی به چه معیارهایی باید توجه کنیم؟

فهرست مطالب:



در این مطلب نکاتی را مطرح می کنیم تا به کمک آنها به راحتی زمان خودتان را مدیریت کنید.

مدیریت زمان سر جلسه آزمون

مدیریــت زمــان از مهم تریــن کارهایــی اســت کــه هــر داوطلبــی بایــد 

ابتــدا در طــول ســال و در ســر جلســه آزمون هــای آزمایشــی تمریــن 

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

کمبــود وقــت موفــق بــه پاســخ گویی آن نشــده باشــد. در ایــن زمینــه 

ــان  ــی زم ــه راحت ــا ب ــه کمــک آن ه ــا ب ــم ت ــی را مطــرح می کنی نکات

ــی  ــش علم ــا دان ــا تنه ــن رقابت ه ــد. در ای ــت کنی ــان را مدیری خودت

داوطلــب نمی توانــد عامــل موفقیــت او شــود. زیــرا زمــان شــما بــرای 

ســواالت  بــه  پاســخگویی 

ممکــن  و  اســت  محــدود 

کمبــود  دلیــل  بــه  اســت 

ــد  وقــت، ســواالتی را کــه بل

ــد  ــد پاســخ دهی ــتید نتوانی هس

ــتن  ــا دانس ــن در اینج بنابرای

زمــان  مدیریــت  اصــول 

ــده اســت.  بســیار کمــک کنن

پــس بایــد در کنــار یادگیــری 

و تمریــن، بــه مــدت زمانــی 

کــه شــما صرف پاســخگویی 

بــرای هــر تســت می کنیــد 

توجــه کنیــد. بایــد بــه مبحــث 

ــوان  ــه عن ــان ب ــت زم مدیری

ــون  ــن فن ــی از اصلی تری یک

ــه  ــون توج ــت در آزم موفقی

ــن اصــول  ــدار از مهم تری ــژه داشــته باشــید. زدن تســت های زمان وی

مدیریــت زمــان در آزمــون از مهمتریــن فوایــد تســت زدن زمــان دار 

ــا شــرایط  ، افزایــش ســرعت و دقــت و همچنیــن تطبیــق داوطلــب ب

ــرعت  ــد س ــما می توانی ــورت ش ــن ص ــت. در ای ــون اس ــی آزم زمان

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

وقــت تســت زنی خــود بــرای هــر دســته از پرســش ها قــادر خواهیــد 

بــود عــاوه بــر ســرعت ، از دقــت بیشــتر در پاســخگویی برخــوردار 

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

بــرای  )مــن  می دارنــد  اظهــار  و  می کننــد  بی نیــازی  احســاس 

پاســخگویی وقــت اضافــه هــم مــی آورم(. اینگونــه داوطلبــان معمــوال 

بــه دلیــل ســرعت زیــاد و عــدم تنظیــم وقــت در پاســخگویی بی دقتــی

ــه  ــد، ب ــب را خوانده ان ــه مطال ــدازه ای ک ــه ان ــد ب ــد و نمی توانن می کنن

طــور صحیــح پاســخ دهنــد زیــرا تســت زدن بــا ســرعت زیــاد اگــر 

قبــا تمریــن نشــده باشــد موجــب می شــود تــا شــما ناخواســته بی دقتــی 

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

ــه در زدن  ــی ک ــه ی مهم ــد. نکت ــادت کن ــت ع ــن وضعی ــه ای ــما ب ش

تســت های زمــان دار مطــرح اســت شــیوۀ تمریــن مناســب آن در خانــه 

ــل در  ــا ســال قب ــه ت ــم  دانش آمــوزی ک اســت. همانطــور کــه می دانی

جلســات امتحــان صرفــا بــه 

ــی داده  ــخ م ــک درس پاس ی

ــد  ــاره بای ــک ب ــه ی ــت ب اس

در  جلســۀ آزمونــی شــرکت 

تمــام دروس  از  کــه  کنــد 

می شــود  مطــرح  پرســش 

بــه  پاســخ گویی  زمــان  و 

آن پرســش ها نیــز بســیار 

ــداد  محــدود اســت ایــن روی

درصــد  می شــود  ســبب 

در  داوطلبــان  از  باالیــی 

دچــار  آزمــون  جلســۀ 

خــود  ذهــن  خســتگی 

ــن امــر ســبب  ــه ای شــوند ک

نتوانــد  داوطلــب  می شــود 

خــود  توانایــی  تمــام  از 

بهره منــد شــود. از ایــن رو بــه داوطلبــان توصیــه می شــود در منــزل 

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

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

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

آزمــون جلوگیــری شــود.

از  تســت   30 حــدود  مشــخص  شــب های  در  می  شــود  توصیــه 

قســمت های مختلــف را در زمانــی مطابــق بــا اســتاندارد آزمــون 

ــه در  ــد. البت ــگاه داری ــزد خــود ن ــز ن ــج آن را نی ــد. و نتای پاســخ دهی

آزمون هــای ابتدایــی می توانیــد مقــدار کمــی زمــان بیشــتری بــه خــود 

اختصــاص دهیــد و ســپس بــه مــرور زمــان طــی چنــد آزمــون آنــرا 

ــان اســتاندارد برســانید. ــه زم ب



برای خواندن مقاله کیوآر را اسکن کنید

روش ضربــدر و منفــی: ســوال های آزمــون را می تــوان بــه 

3 قســمت تقســیم کــرد : جــواب ســوال یــا راه حلــش را 

می دانید و برایتان آســان اســت. جواب ســوال را می دانید 

ــر اســت. جــواب ســوال رو نمی دانیــد. ــی ســوال زمان ب ول

نحوه پاسخ دادن به این سواالت در آزمون: 

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

 آن رد می شوید. 

در حالت دوم: کنار سوال یک عالمت ضربدر بگذارید. 

در حالت سوم: کنار سوال یک عالمت منفی بگذارید.
بدیــن صــورت شــما می توانیــد وقتتــان را بــه طــور متناســب تقســیم 

کنیــد و وقتتــان را بــرای مــدت طوالنــی روی یــک ســوال هــدر 

ــه ســوال ســختی رســیدید  ــی ســر جلســه آزمــون ب ــد. )پــس وقت ندهی

زود از آن رد شــوید چــون کامپیوتــر بــه خاطــر حــل یــه ســوال ســخت 

بــه جــای 3 تــا ســوال ســاده بــه مــا امتیــاز بیشــتر کــه نمــی ده(

ــه  ــل از اینک ــا قب ــه ت ــد ک ــه کنی ــا توج ــز حتم ــه نی ــن نکت ــه ای ــد ب بای

یادگیــری شــما در مبحثــی کامــل نشــده اســت و تســت های آموزشــی 

مربــوط بــه آن درس را پاســخ نــداده ایــد ، ســراغ تســت های زمــان دار 

ــرا فقــط موجــب اتــاف وقــت و انــرژی شــما می شــود و  ــد زی نروی

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 

ــا پاســخگویی بــه ســواالت ســخت و متوســط و آســان  و داوطلبــان ب

ــه پاســخگویی  ــر اســت کــه ب ــد پــس بهت ــر کســب می کنن ــاز براب امتی

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 وقت گیــر هســتند تمایزقائــل شــوید تــا 

در صورتــی کــه وقــت اضافــه آوردیــد برویــد ســراغ ســواالتی کــه 

وقت گیــر بودنــد. حتمــاً در ایــن بــاره عامت هایــی رو مشــخص کنیــد 

کــه ایــن ســواالت قابــل شناســایی شــوند بهتــر اســت بــرای ســواالتی 

کــه بلــد نیســتید  از عامــت ضربــدر و بــرای ســواالتی کــه نیــاز بــه 

زمــان بیشــتری دارد عامــت مثبــت را بــکار ببریــد کــه در انتهــای 

آزمــون بــه ایــن ســواالت رجــوع کنیــد.

ــه آن  ــه ب ــد ک ــخ دهی ــی پاس ــواالت درس ــه س ــدا ب ــت در ابت ــر اس بهت

ــه  ــاد ب ــه اعتم ــد چــون باعــث می شــود ک درس تســلط بیشــتری داری

نفســتان بــاال بــرود و بــا انــرژی بیشــتری بــه پاســخگویی درس هــای 

دیگــر بپردازیــد و حتــی می توانیــد 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 

بــا پاســخ نــدادن بــه چنــد تســت روحیــه خــود را از دســت می دهنــد 

ــان  ــۀ داوطلب ــرای هم ــر ســواالت ســخت باشــد ب ــل از اینکــه اگ غاف

ســخت اســت.

با محیا کردن شرایط، مدیریت زمان را بهبود دهید
ــباتی را در  ــائل محاس ــد مس ــزل ســعی کنن ــدا در من ــان از ابت داوطلب

ــیار  ــون فضــای بس ــه در آزم ــد چــرا ک ــای کوچــک حــل کنن برگه ه

کمــی بــرای پاســخ گویــی بــه ســواالت وجــود دارد و داوطلبــان بایــد 

ــک را  ــای کوچ ــن فضاه ــخ گویی در همی ــرای پاس ــل ب ــی کام آمادگ

ــان همــراه خــود ســاعت  ــر اســت همیشــه داوطلب داشــته باشــند.  بهت

ــزاری  ــوزه برگ ــت در ح ــن اس ــه ممک ــرا ک ــند چ ــته باش ــی داش مچ

آزمــون شــما ســاعت دیــواری وجــود نداشــته باشــد و همیــن موضــوع 

زمینــه اســترس و هــدر رفتــن وقــت را بــرای شــما بــه همــراه داشــته 

باشــد.



جالــب اســت بدانیــد از نظــر ژنتیکــی، میــزان IQ مــادر کــودک، بهتریــن پیــش بینــی بــرای تخمیــن میــزان هــوش کــودک خواهــد بــود. امــا 

تنهــا حــدود 40 تــا 60 درصــد از هــوش مــادر بــه کودکــش مــی رســد و جالب تــر ایــن اســت کــه بعــد از تولــد فرزنــد، پــدران نقــش بســیار 

مهم تــری در بــاال بــردن ضریــب هوشــی آنهــا دارنــد. کودکانــی 

کــه زمــان بیشــتری را بــا پــدر خــود ســپری می کننــد ضریــب 

ــا اینکــه ژنتیــک نقــش موثــری در  هوشــی)IQ( باالتــری دارنــد.  ب

ــی  ــل محیط ــا عوام ــراد دارد، ام ــوش اف ــب ه ــزان ضری ــن می تخمی

ــوزادان  ــب هــوش ن ــق آمــار، ضری ــر گــذار باشــد. طب ــد تاثی می توان

در هنــگام تولــد کامــل نیســت و در طــول زمــان و حداکثــر تــا ســن 

ــن ووس ســاوان، یکــی از  ــد. از نظــر ماریلی 9 ســالگی رشــد می کن

ــد  ــن می توان ــان، ذه ــب هوشــی در جه ــن ضری ــراد دارای باالتری اف

ــم شــود و امــکان انجــام معجــزه  ــا حجی ــد ی ــر شــود، کــش بیای قوی ت

ــد. ــرای شــما را فراهــم کن ب

1. هوشــمندانه 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(.

2. از روش تدریــس بــرای تثبیــت آموخته هایتــان اســتفاده کنیــد. بــرای شــروع می توانیــد پــس از تمریــن و تســلط بــه مباحــث یادگرفتــه شــده 

آنهــا را بــه دوســتان و همکاســی های خــود آمــوزش دهیــد.

3. با صدای بلند کتاب بخوانید، پادکست های صوتی گوش کنید.

4. می توانیــد بــه مکان هایــی کــه زمینــه آشــنایی شــما بــا طــرز فکــر و ایده هــای آدم هــای باهــوش را فراهــم میکنــد برویــد، ســپس فکــر کنیــد 

و شــما هــم شــروع بــه ایده پــردازی کنیــد.

ــا  ــد ی ــازی کنی ــطرنج ب ــه ش ــاعت در هفت ــک س ــدود ی ــائل ریاضــی، ح ــل مس ــدرت ح ــش ق ــرای افزای ــم ب ــنهاد می کنی ــد. پیش ــازی کنی 5. ب

ــد. ــدام کنی ــاز اق ــک س ــن ی ــری نواخت ــرای یادگی ــا ب ــد ی ــته دوش بگیری ــمان بس ــا چش ــروع ب ــرای ش ــد، ب ــام بدهی ــی انج ــای چالش مهارت ه

6. دفتــر یادداشــت روزانــه داشــته باشــید ایــن ابــزار می توانــد بــه شــما کمــک کننــد اطاعــات زیــادی را در مــدت زمانــی کوتاهــی بــه خاطــر 

بســپارید. ایــن ابــزار یکــی از عادت هــای افــراد نابغــه مثــل نیوتــن، انیشــتین بــوده جالــب اســت بدانیــد آنهــا همــه چیــز را یادداشــت می کردنــد. 

یادداشــت کــردن بــه شــما اجــازه می دهــد ایده هــای خــود را ثبــت کنیــد و آنهــا را تجزیــه و تحلیــل کنیــد.

7. بــه انــدازه کافــی و بــا برنامــه مشــخص اســتراحت کنیــد روش پیشــنهادی مــا بــه شــما ایــن اســت کــه حــدود 20 دقیقــه مطالعــه کنیــد و 

ســپس یــک اســتراحت کوتــاه پنــج الــی ده دقیقــه ای داشــته باشــید.

8. هــر روز 30 دقیقــه ورزش کنیــد ورزش هــای پیشــنهادی مــا بــرای شــما یــوگا و مدیتیشــن بــرای افزایــش تمرکــز و رقــص روی یــک 

خــط بــرای تقویــت مهــارت چالشــی می باشــد یــا اگــر وقــت کافــی نداریــد زیــاد راه برویــد و نفس هــای عمیقــی بکشــید.

اگر تا امروز فکر می کردید تنها عامل موثر بر بهره هوشی باال )IQ(، وراثت است این مقاله را با دقت بخوانید.

چگونه با 01 تکنیک ساده IQ را افزایش دهیم؟

،)IQ( ما در این مقاله، به شما 10 روش ساده و کاربردی برای بهبود ضریب هوشی

 تمرکز و افزایش خالقیت را ارائه می دهیم.



برای خواندن مقاله کیوآر را اسکن کنید

9. برنامــه تغذیــه ای مناســبی داشــته باشــید حتمــاً صبحانــه بخوریــد از 

ــد.  آنتی اکســیدان ها اســتفاده کنی

آنتی اکسیدان ها از سلول های مغزی شما محافظت می کنند. 

بیشــترین آنتی اکســیدان ها در خوراکی هایــی ماننــد آلــو، کشــمش، 

مصــرف  از  دارد.  وجــود  اســفناج  فرنگــی،  تــوت  کلــم،  ســیر، 

غذاهایــی ماننــد پاســتا، چیپــس، نــان و شــکر ســفید خــودداری کنیــد 

ایــن خوراکی هــا می توانــد شــما را خســته و خواب آلــود کنــد.

اســتفاده از آنهــا باعــث رخــوت و بی انــرژی بــودن می شــود و رونــد 

فکــر کــردن را مختــل می کنــد بــه جــای آن عســل، خرمــا، شــکات 

تلــخ، ماهــی و دانه هــای آجیــل را جایگزیــن کنیــد.

ــه  ــید همانطــور ک ــته باش ــزی داش ــا برنامه ری ــی و ب ــواب کاف 10. خ

می دانیــم یــک ســوم از زندگــی مــا در خــواب ســپری می شــود.  

حتمــا بایــد بــرای خوابتــان زمان بنــدی داشــته باشــید و زمــان فعالیــت 

ــد. ــی خــود را بدانی ذهن

ــبانه روز  ــف ش ــاعت های مختل ــدن در س ــردن و خوابی ــان ک ــا امتح ب

ــاز دارد و در  ــد ســاعت خــواب نی متوجــه میشــوید بــدن شــما بــه چن

چــه زمانــی ذهــن شــما در باالتریــن حــد آمادگــی وجــود دارد ســپس 

فعالیت هــای خــود را در آن زمان هــا انجــام دهیــد.

ــه شــد بخشــی از ضریــب هوشــی ــه گفت ــن مقال همانطــور کــه در مت

IQ، بــه صــورت ژنتیــک و بخــش بیشــتر آن از طریــق تغییــر عوامل 

محیطــی و تمریــن قابــل تغییــر و بهبــود اســت. ایــن گام هــای کاربردی 

را بــه صــورت روزانــه بــه کار بگیریــد و بــه طــور مســتمر انجــام 

ــی و  ــدرت ذهن ــش ق ــیاری در افزای ــاوت بس ــی تف ــد از مدت ــد، بع دهی

بهبــود محاســبات را در خــود ببینیــد.

 



در این مطلب مشاور ما چند پیشنهاد به والدین برای مدیریت تحصیلی فرزندان مطرح می کند.

آموزش در دوران کرونا

ــت  ــده  اس ــر آم ــه س ــا ب ــام پیچیدگی ه ــا تم ــی 98-99 ب ــال تحصیل س

و خــوب یــا بــد اکثــر دانش آمــوزان توانســته اند نمــرات الزم را 

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

ــه  ــه نمراتــی کــه گرفت ــا چــه حــد ب ــد تاش هــای فرزندشــان ت می دانن

مشــابهت دارد. از ایــن رو اغلــب والدیــن نگــران ســال تحصیلــی آینده 

و مشــکات آموزشــی فرزندشــان هســتند. نگــران آنچــه فرزندشــان 

ــات ناقــص و بی انگیزگــی دانش آمــوزان نتوانســته درســت  ــا امکان ب

فــرا بگیــرد و در ســال های آینــده مطالــب کتــاب هــای درســی بــه آن 

مباحــث وابســته اســت.

ــد  ــق می توان ــه عمی ــن فاصل ــه ای ــهل انگاری ب ــی و س ــاً بی توجه قطع

دردســرهای بعــدی و افــت تحصیلــی بــه همــراه داشــته باشــد.تصور 

اینکــه »مــا پــدر و مادرهــا کــه کاری نمی توانیــم انجــام دهیــم، 

ــت. ــتباه اس ــن اش ــد« بزرگتری ــام دهن ــد کاری انج ــه ها بای مدرس

ــال  ــز س ــی 99-1400 نی ــال تحصیل ــد س ــه نظــر می رس ــفانه ب متاس

ــوری  ــوزش حض ــرای آم ــرایط ب ــکان دارد ش ــد و ام ــده ای باش پیچی

چنــدان مهیــا نباشــد یــا در بهتریــن وضعیــت بصــورت زوج و فــرد 

اجــرا شــود کــه بــاز بــه معنــی عملکــرد 50 درصــدی خواهــد بــود.

حــال یادگیــری ناقــص،در ســال قبــل را بــه یــک یادگیــری 50 

درصــدی در ســال جدیــد پیونــد بزنیــد و تصــور کنیــد دانش آمــوز در 

ــد داشــت! ــرار خواه ــری ق چــه ســطحی از یادگی

ــی نیســت  ــل پیش بین ــد اصــاً قاب ــی بع ــال تحصیل اگرچــه شــرایط س

ــه  ــا توجــه ب ــده نیســت پــس ب ــدوار کنن ــدان هــم امی امــا موضــوع چن

ــن  ــوان بــه والدی ــن اســت رخ بدهــد چنــد پیشــنهاد می ت ــه ممک آنچ

ــد: ــت کنن ــان کار را مدیری ــی فرزندش ــه تحصیل ــا در زمین ــت ت داش

1-در ماه هــای باقــی مانــده تابســتان و طــی ســال تحصیلــی نمی تــوان 

بــه موضــوع تحصیــل و یادگیــری فرزنــدان بی توجــه بــود کــه 

همراهــی ،نظــارت و برنامه ریــزی تحصیلــی و مســالمت آمیــز و بــه 

دور از تحقیــر و فشــار روانــی الزمــۀ  آن خواهــد بــود.

2-داشــتن برنامــه بــرای تمــام فعالیت هــا از خــواب و بیــداری تــا فیلــم 

و تلویزیــون و فعالیــت ورزشــی و آمــوزش و تمریــن درســی همگــی 

بایــد زمــان بندی هــای نســبی و مشــخص داشــته باشــند. منعطــف امــا 

دائمــی و همــراه پیگیــری و تشــویق.

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

ــا نهــم( و  ــه اول ت ــا چهــار برنامــه 25 دقیقــه ای بــرای تمریــن )پای ت

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

بعــد از اجــرای هــر برنامــه 25 دقیقــه ای امــکان اجــرای برنامه هــای 

تفریحــی در منــزل را فراهــم نماییــد.

4- نکتــۀ اساســی نظــم خــواب در خانــه و خانــواده اســت و نمی تــوان 

ــه ای  ــر برنام ــام ه ــرای انج ــد. ب ــع بخوابن ــه موق ــا ب ــه بچه ه ــت ک گف

ضــروری اســت خــواب نظــم بگیــرد. نظــم خــواب هــم در خانــواده 

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

همراهــی الزم را داشــته باشــند.

ــات  ــن فراهــم نمــودن امکان ــز در عی ــی نی 5- در طــی ســال تحصیل

ــوای آموزشــی مناســب، داشــتن  ــه محت ــاز و تهی ــورد نی آموزشــی م

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

ــک  ــژه در شــروع ی ــه وی ــن الزم اســت. ب ــت والدی نظــارت و حمای

پــروژه آموزشــی جدیــد. مثــاً وقتــی یــک فیلــم آموزشــی تهیــه 

کرده ایــد اولیــن جلســه آن را بــه همــراه فرزندتــان ببینیــد و بــه او در 

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

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

دانــش آمــوز در محیــط مدرســه حضــور نــدارد تاثیرگــذاری مدرســه 

ــد. ــش می یاب ــیار کاه بس

7- هماهنگــی بیــن والدیــن در موضــوع میــزان تــاش فرزنــد و 

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

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

تحصیلــی بــه توافــق برســید تــا مخالفت هــای گاه و بــی گاه همســرتان 

آب را بــرای ســوء اســتفاده فرزنــد، گل آلــود نکنــد!

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





کــودکان در ســنین مختلــف، بــا ترس  هــای متفاوتــی روبــه رو هســتند کــه می توانــد بــر حــاالت روحــی و اعتمــاد  بــه نفــس 

آنهــا اثــر منفــی بگــذارد. بعضــی از ایــن ترس هــا طبیعــی هســتند و بــا بزرگ ترشــدن کــودک از بیــن می رونــد 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 

دســته بندی کرده ایــم و راه حل هایــی بــرای از بین بــردن تــرس هــای کــودکان پیشــنهاد داده ایــم. بــا مــا همــراه باشــید.

ترس های کودکان در سنین مختلف و نحوه صحیح برخورد با آن ها

1. غریبه ها
حتــی نــوزادان تازه متولد شــده هــم چهره هــا را 

تشــخیص می دهنــد و پــدر  و مادرشــان را بــه 

شــدید ترین  امــا  می دهنــد؛  ترجیــح  غریبه هــا 

اضطــراب جدایــی از 6 تــا 8 ماهگــی آغــاز 

روان شــناس،  هوبنــر،  داون  دکتــر  می شــود. 

معتقــد اســت کــه ایــن تــرس خــوب اســت؛ زیــرا 

باعــث می شــود زمانــی کــه کــودک تــازه راه  

ــود.  ــاد دور نش ــادرش زی ــدر و م ــد، از پ می افت

ــند،  ــالگی می رس ــه 2س ــی ب ــودکان وقت ــتر ک بیش

ایــن مرحلــه از تــرس را پشت ســر می گذارنــد 

ــای  ــدن چهره ه ــم از دی ــاز ه ــال دارد ب ــا احتم ام

ــوند. ــحال نش ــاد خوش ــان زی ــه در اطرافش غریب

2. صداهای بلند
حــواس پنج گانــه کــودکان هنــوز خــوب رشــد 

نکرده انــد. بــه  همیــن دلیــل، صداهــای ناگهانــی یــا بلنــد آنهــا را 

می ترســاند و باعــث گریــه آنهــا می شــود. ســیفون توالــت، رعد و بــرق 

ــرای  ــی ترســناک ب ــر ماشــین موقعیت های ــا دزدگی ــوق ی و صــدای ب

ــی  ــد از یک ــات بع ــد. گاهی  اوق ــاد می کنن ــال ایج ــر 2 س ــودکان زی ک

دو بــار تــرس از صــدای موردنظــر، کــودکان آن صــدا را بــا مــکان 

خاصــی تداعــی می کننــد و حتــی گاهــی قبــل از ورود بــه آن مــکان، 

ــد. ــه می کنن ــه گری شــروع ب

3. افراد در لباس مبدل
دارنــد،  بــر صــورت  ماســک  کــه  افــرادی  و  مبــدل  لباس هــای 

می توانــد کــودکان  زیــر 2 ســال ترســناک باشــد. آیــا چنیــن فــردی کــه 

شــال وکاه مشــکی دارد، انســان اســت یــا حیــوان؟ ایــن افــراد مســلما 

ــد و  ــما می شناس ــودک ش ــه ک ــتند ک ــرادی نیس ــدام از اف ــبیه هیچ ک ش

ــر شــما  ــند.حتی اگ ــه  نظــر برس ــاک ب ــن باعــث می شــود خطرن همی

ــد، کــودکان ممکــن اســت  ــا ماســک بزنی ــدل بپوشــید ی ــاس مب هــم لب

شــما را نشناســند. 

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

بــه گریــه می کنــد.

راه حــل: نکتــه کلیــدی در اینجــا، دل داری  دادن اســت. کــودک شــما 

هنــوز در حــال ایجــاد دلبســتگی ایمــن بــه شــما اســت و واقعــا نیــاز 

ــد.  ــت کنی ــا از او محافظ ــتید ت ــارش هس ــما در کن ــد ش ــه بدان دارد ک

ــد،  ــد انجــام دهی ــی می توانی ــن مواقع ــه در چنی ــن کاری ک ــس بهتری پ

ایــن اســت کــه کودکتــان را بلنــد کنیــد یــا خودتــان را تــا ســطح 

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

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

وقتــی می دانیــد کــه قــرار اســت اتفــاق ترســناکی بیفتــد، می توانیــد از 

قبــل بــه او هشــدار دهیــد کــه مثــا قــرار اســت حــاال صــدای بلنــدی 

ــد احساســات  ــش پیــش شــما امــن اســت. ســعی کنی ــی جای بشــنود ول

خودتــان را در ایــن موقعیــت کنتــرل کنیــد؛ زیــرا اگــر شــما هــم از 

ــن اضطــراب شــما  ــان ای ــان مضطــرب شــوید، کودکت ــه فرزندت گر ی

را متوجــه می شــود و احساســات منفــی در او تقویــت می شــود. پــس 

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



را بــا موقعیتــی کــه از آن می ترســد روبــه رو نکنیــد. ایــن تــرس 

ــد:  ــه او بگویی ــه ب ــن اســت ک ــل ای ــد. مث ــد ش ــی خواه ــرای او دائم ب

»بلــه، درســت اســت؛ می دانــم آن ســگ خطرنــاک اســت و شــاید تــو 

ــراردادن  ــا ق ــرل کنــی« درعین حــال، ب ــن موقعیــت را کنت ــی ای نتوان

او  آرامــش  منطقــه  می شــوید  باعــث  موقعیــت،  آن  در  کودکتــان 

ــد. ــدا کن وســعت پی

ترس های کودکان در سن مدرسه: 5 تا 6 سال

1. عصبانی کردن معلم
مدرســه تجربــه ای نســبتا جدیــد بــرای فرزنــد شــما اســت وازآنجایی که 

هنــوز قوانیــن و انتظــارات دقیــق را نمی دانــد، شــاید بترســد کــه 

ــا بگــذارد.  ــر پ ــن را زی به اشــتباه قوانی

احتمــاال او تــرس خــود را در داســتان هایی کــه دربــاره کــودکان 

ــه  ــرای نمون ــان می گــذارد. ب ــا شــما در می ــد، ب دیگــر تعریــف می کن

ــت و  ــش نمی نشس ــر جای ــن س ــروز آدری ــد: »ام ــت بگوی ــن اس ممک

خانــم معلــم خیلــی عصبانــی شــد و بــه او اجــازه نــداد بــرای زنــگ 

ــر  ــای دیگ ــه بچه ه ــد ک ــم می بین ــاید ه ــرود.« ش ــاط ب ــه حی ــح ب تفری

تنبیــه می شــوند و می ترســد کــه ایــن اتفــاق بــرای خــودش هــم بیفتــد.

2. بیمارشدن یا آسیب دیدن
زمانــی را بــه  خاطــر بیاوریــد کــه وقتــی کودکتــان زمیــن می خــورد، 

فقــط کافــی بــود دســت یــا پــای آســیب دیده اش را ببوســید تــا همه چیــز 

بهتــر شــود؟ دیگــر این طــور نیســت. تــرس از بیمــار یــا زخمی شــدن 

در ایــن ســن چنــد دلیــل دارد: در ایــن ســن نه تنهــا کــودک شــما 

ــه ای  ــه صحن ــرای نمون ــط اطرافــش آشــنا می شــود، ب ــا محی بیشــتر ب

ــش  ــد و لب ــاب می افت ــتش از ت ــه دوس ــد ک ــس می کن ــد و ح را می بین

ــرده اســت  ــد ک ــم به حــدی رش ــه حافظــه اش ه ــود، بلک ــی می ش زخم

ــود را  ــه ب ــس رفت ــه اورژان ــده و ب ــار ش ــه بیم ــاری ک ــن ب ــه آخری ک

کامــا بــه  یــاد داشــته باشــد.

3. خواب بد
ــزی  ــه اســت کــه چه چی ــن نکت ــوز در حــال درک ای کــودک شــما هن

واقعــی اســت و چه چیــزی نیســت هنــوز هــم خیلــی از مهدکودک هــا 

از تک شــاخ ها و پری هــا صحبــت می کننــد. پــس، وقتــی خــواب 

بــد می بینــد، آن قــدر برایــش واقعــی اســت کــه تصــور می کنــد واقعــا 

ــاده اســت. ایــن تمایــز نــدادن صحیــح واقعیــت، بخشــی از  اتفــاق افت

رشــد طبیعــی مغــز اســت و شــاید بــه  همیــن دلیــل اســت کــه هنــوز 

بازی هــا و دوســت های خیالــی زیــادی دارد.

ــی  ــل محرک ــا عام ــان ب ــه کودکت ــدی ک ــه بع ــا دفع ــوید ت باعــث می ش

ــد. ــل کن ــد آن را تحم ــر بتوان ــود، راحت ت ــه ش مواج

ترس های کودکان پیش دبستانی: 3 تا 4 سال

1. سگ و دیگر حیوانات
مغــز انســان طــوری تنظیــم شــده اســت کــه در مقابــل خطــر بــه مــا 

هشــدار بدهــد. ســال ها قبــل، ایــن موضــوع به معنــی تــرس از حملــه 

ــته از  ــن دس ــل ای ــره در مقاب ــی دله ــس کم ــود؛ پ ــگ ب ــا پلن ــرگ ی گ

حیوانــات طبیعــی اســت.

نــوزادان و کــودکان معمــوال از حیوانــات می ترســند امــا وقتــی 

ــرس شــدت بیشــتری  ــن ت ــد، ای ــان می آی ــه می ــم ب ــل ه ــوه تخی ــای ق پ

تیزپــا و  اینکــه موجــودی  افــکار خیالــی دربــاره  پیــدا می کنــد. 

غیرقابل پیش بینــی چــه کارهایــی می توانــد انجــام دهــد، بــرای نمونــه 

می توانــد مــن را زمیــن بزنــد، چشــمانم را بلیســد، 

2. تاریکی
بعــد از ســال ها خوابیــدِن باآرامــش در تاریک تریــن اتاق هــا، ممکــن 

اســت ناگهــان کــودک شــما از ســایه ها یــا تاریکــی اتاقــش بترســد. او 

در همــه لحظه هــا، مشــغول بررســی کردن محیــط اطرافــش اســت و 

چیزهایــی را کــه می بینــد در ذهنــش حفــظ می کنــد؛ بــه  همیــن دلیــل، 

ــد. در اینجــا هــم  ــد چیــزی را ببین برایــش ســخت اســت کــه نمی توان

ــا  ــد ی ــایه ای می بین ــودک س ــی دارد. ک ــش مهم ــودک نق ــل ک ــوه تخی ق

صدایــی می شــنود و بــا خــود فکــر می کنــد کــه آن هیــوال یــا حیوانــی 

درنــده اســت.

3. تغییر
ــش  ــان اطراف ــا جه ــد ت ــاش می کن ــودک به ســختی ت ــن ســن، ک در ای

ــل  ــن دلی ــه  همی ــد. ب ــا چطــور کار می کن را بشناســد و بفهمــد کــه دنی

روال هــای روزمــره بــرای آنهــا بســیار مهــم اســت؛ مثــا اگــر 

موهایتــان را کوتــاه کنیــد، مبلمــان اتــاق نشــیمن را جابه جــا کنیــد یــا 

غــذای جدیــدی در بشــقابش بگذاریــد، ممکــن اســت تعادلــش بــه  هــم 

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

بــودن، تعــادل ایجــاد کنیــد تــا کودکتــان بتوانــد بــه شــرایط عــادت کند. 

ــک می شــود،  ــه او نزدی ــه ب ــان از ســگی ک ــه دخترت ــد ک ــرض کنی ف

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

دقیقــه پیشــش بمانیــد. دربــاره بزرگ بــودن ســگ بــا او صحبــت کنیــد 

ــد. هــر کاری  ــو کن ــه ســگ پشــت دســت تان را ب ــد ک ــا اجــازه دهی ی

ــد. بی شــک  ــرار نکنی ــت ف ــط از موقعی ــد؛ فق ــد، انجــام دهی می خواهی

دوســت نداریــد کودکتــان اذیــت شــود امــا اگــر هرگــز او



برای خواندن مقاله کیوآر را اسکن کنید

3. چیزهای ترسناک
هرقــدر هــم کــه فرزنــد شــما بــزرگ  شــده و عاقــل باشــد، هنــوز هــم 

قــوۀ تخیــل فعالــی دارد و عنکبــوت، جادوگــر و روح می تواننــد 

برایــش عجیــب یــا ترســناک باشــند. دِر کمــد یــا ســایه تاریکــی زیــر 

ــد. تــرس از بعضــی از  ــل  آنهــا را تحریــک کن ــد تخی تخــت، می توان

حیوانــات ماننــد مــار یــا عنکبــوت خیلــی هــم ریشــه در تخیــل کــودک 

ــه  ــد ب ــات می توانن ــرا بعضــی از حیوان ــت اســت؛ زی ــدارد و واقعی ن

کــودکان آســیب برســانند و بچه هــای بزرگ تــر ایــن موضــوع را 

می فهمنــد. درک تفــاوت بیــن ترس هــای واقعــی و ترس هــای خیالــی 

ــد باشــد. ــد بــرای کنتــرل تــرس در آنهــا بســیار مفی می توان

ــان  ــر طوف ــه، اگ ــرای نمون ــد. ب ــع آوری کنی ــق را جم ــل: حقای راه ح

دقیقــه  نگــران می کنــد، چنــد  فرزنــد شــما را  بــد  آب و هــوای  و 

ــد  ــد. می توانی ــح بدهی ــه او توضی ــان ب ــاره طوف ــد و درب ــت بگذاری وق

فهرســتی از ترس هــای او تهیــه کنیــد و ســپس نکاتــی را کــه بایــد بــه 

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

شــده باشــید کــه در منطقــه ای کــه شــما زندگــی می  کنیــد، زیــاد ســیل 

نمی آیــد یــا اگــر قــرار باشــد ســیل بیایــد، از قبــل در هواشناســی 

اخطــار داده می شــود تــا مــردم بتواننــد در خانه هایشــان در امــان 

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

بــد در همه جــای جهــان رخ می دهنــد و کــودک شــما ایــن را می دانــد. 

درســت اســت کــه شــما می خواهیــد از او محافظــت کنیــد، امــا اگــر 

ــادش  ــده اعتم ــد، در آین ــه او نمی گویی ــت را ب ــه حقیق متوجــه شــود ک

بــه شــما را از دســت خواهــد داد. همیشــه بــه او یــادآوری کنیــد کــه 

هروقــت اتفــاق بــدی بیفتــد، افــرادی هســتند کــه بــرای کمــک خواهنــد 

ــدادی. ــای ام ــس و نیروه ــان ها، پلی ــد آتش نش ــرادی مانن ــد: اف آم

ــح  ــش توضی ــت را برای ــه واقعی ــد و البت ــی کنی ــا او همدل ــل: ب راه ح

دهیــد. بــرای نمونــه، بعــد از خــواب بــد، کودکتــان را دل داری دهیــد. 

ســپس توضیــح دهیــد کــه رویاهــا داســتان هایی هســتند کــه ذهــن مــا 

شــب ها می ســازد، حقیقــت ندارنــد و می تواننــد خــوب، بــد، مســخره 

ــما  ــه  نظــر ش ــرس او ب ــه ت ــم ک ــدر ه ــا هرق ــند؛ ام ــناک باش ــا ترس ی

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

این گونــه رفتــار شــما بــه کودکتــان ایــن پیــام را می رســاند کــه 

احساســاتش اشــتباه هســتند و ایــن موضــوع باعــث می شــود کــه قابلیت 

او بــرای مدیریــت و واکنــش نشــان دادن بــه احساســات منفــی اش در 

ــر چانســکی، روان شــناس کــودک، پیشــنهاد  ــد. دکت ــده آســیب ببین آین

ــی  ــذی نقاش ــار در روی کاغ ــد چه ــودک بخواهی ــه از  ک ــد ک می ده

ــه اش  ــری از چیزهــای موردعاق ــاالی هــر در، تصوی ــد و بعــد ب کن

ــه اش  ــزرگ، اســباب بازی موردعاق ــک، پدرب ــد کاپ کی بکشــد، مانن

و ســاحل دریــا. ســپس قبــل از خــواب، از او بخواهیــد یکــی از ایــن 

ــرد،  ــش بب ــی خواب ــا وقت ــد و وارد آن شــود و ت درهــا را انتخــاب کن

بــه آن فکــر کنــد.

ترس های کودکان بزرگ تر: 7 سال به باال

1. تراژدی های ناگهانی
کــودک شــما روز بــه روز بیشــتر بــا دنیــای اطرافــش آشــنا می شــود. 

ــات  ــار و اتفاق ــای اخب ــی، رویداده ــای هواشناس ــر گزارش ه او دیگ

بــدی را کــه در سراســر جهــان، در حــال رخ دادن اســت، درک 

می کنــد. امــا او هنــوز درک درســتی از موضوعاتــی ماننــد تصــادف 

اتومبیــل، طوفــان، زلزلــه یــا حمله هــای تروریســتی نــدارد. اگــر 

خبــری از طوفــان بشــنود، ممکــن اســت تصــور کنــد کــه طوفــان در 

ــه او رخ داده اســت. ــاط خان حی

2. بیمارشدن یا ازدنیارفتن شما
بــه  نظــر می رســد کــه ایــن روزهــا افــکار مخــوف زیــادی در ذهــن 

کــودک شــما می گذرنــد. کــودکان در 7ســالگی ســواالت زیــادی 

دربــاره مــرگ می پرســند. آنهــا نه تنهــا حــاال دیگــر به انــدازه ای 

ــد،  ــرگ را درک کنن ــد م ــی مانن ــم انتزاع ــه مفاهی ــتند ک ــزرگ هس ب

ــن  ــت داده و ای ــواده از دس ــم در خان ــردی را ه ــی ف ــاید حت ــه ش بلک

ــاال  ــا ح ــن، آنه ــند. در ضم ــرده باش ــس ک ــک ح ــه را از نزدی تجرب

ــدا  ــادر خ ــدر و م ــد پ ــه بدانن ــتند ک ــزرگ هس ــدازه ای ب ــه  ان ــر ب دیگ

نیســتند و می تواننــد از دنیــا برونــد.



آیــا تــازه شــروع بــه یادگیــری زبــان انگلیســی کرده ایــد؟ ممکــن اســت مرتکــب اشــتباهاتی شــوید کــه یادگیــری زبــان را 

برایتــان دشــوارتر کنــد. در ایــن مقالــه می خواهیــم مهم تریــن اشــتباهات رایــج زبــان آمــوزان و راه هــای بــرای پیشــگیری از 

ایــن اشــتباهات را بررســی کنیــم. آگاه بــودن از ایــن اشــتباهات می توانــد کارتــان را ســاده تر کنــد. بــا مــا همــراه باشــید.

 

اشتباهات رایج زبان آموزان در یادگیری زبان انگلیسی

بخــش اول: اشــتباهات رایــج زبــان آمــوزان در رونــد 

یادگیری

1. ترس از صحبت کردن
بزرگ تریــن اشــتباهی کــه زبان آمــوزان مرتکــب می شــوند ایــن 

ــن ســخت گیری  ــد. ای ــه خودشــان ســخت می گیرن ــی ب ــه خیل اســت ک

شــود.  کمتــر  هــم  ایــن  از  شــان  اعتماد به نفــس  می شــود  باعــث 

ــان اعتمــاد  ــه خودت ــد ب ــان دوم بای بــرای موفق شــدن در یادگیــری زب

ــت بکشــید.  ــد از صحبت  کــردن بترســید و خجال داشــته باشــید و نبای

همیشــه ایــن موضــوع را در نظــر داشــته باشــید کــه همین کــه زبانــی 

به غیــر از زبــان مادری تــان می دانیــد، یــک قــدم از افــراد دیگــر 

جلوتــر هســتید. همیــن موضــوع خیلــی از افــراد را تحت تاثیــر قــرار 

می دهــد. یادتــان باشــد کــه حــرف زدن، بــدون تــرس از اشــتباه، 

مهم تریــن گام در یادگیــری زبــان خارجــی اســت و شــما بــرای 

آموختــن بایــد تمریــن کنیــد؛ پــس اگــر بخواهیــد عقــب بکشــید، تجربــه 

ــد آورد. ــه  دســت نخواهی ــی را ب کاف

بنــی لوئیــس نویســنده ای اســت کــه بــه چنــد زبــان صحبــت می کنــد. 

او می گویــد: »از همــان روز اولــی کــه شــروع بــه یادگیــری زبــان 

ــد.« ــان صحبــت کنی ــه آن زب ــد ب ــد تــاش کنی ــد، بای ــدی می کنی جدی

یــا همــان  بــه نکتــه مهمــی اشــاره می کنــد. صحبت کــردن  امــا 

به اصطــاح اســپیکینگ ماننــد دوچرخه ســواری یــا شــنا مهارتــی

ــر  ــد؛ پــس فقــط ب ــاد می گیری ــن و تکــرار ی ــا تمری اســت کــه آن را ب

ــد و صحبت کــردن را  ــد تمرکــز نکنی ــری گرامــر و لغــات جدی یادگی

خیلــی زود شــروع کنیــد.

ــر حــرف زدن را آغــاز  ــدر زودت ــدی هر ق ــردی مبت ــوان ف شــما به عن

ــن  ــپیکینگ را تمری ــارت اس ــی مه ــت. وقت ــر اس ــان بهت ــد، برایت کنی

ــا  ــگ کلمه ه ــه آهن ــد ک ــز کنی ــظ تمرک ــر تلف ــدر ب ــد آن ق ــد، نبای می کنی

و جمله هــا را فرامــوش کنیــد. در زبــان انگلیســی، اســترس معمــوال 

ــه قــرار می گیــرد و کلماتــی کــه کمتــر  روی کلمــات کلیــدی در جمل

ــف  اســترس  ــا حــروف تعری ــه ی ــد حــروف اضاف ــد مانن ــت دارن اهمی

ــما ــردن ش ــه صحبت ک ــت ک ــگ اس ــن آهن ــد. همی نمی گیرن

را جــذاب  می کنــد. اگــر آهنــگ جمله هــا را رعایــت نکنیــد، شــنونده 

خیلــی زود کســل می شــود و دیگــر بــه شــما گــوش نمی کنــد. 

ــگ  ــه آهن ــیدن ب ــه، رس ــات و درنتیج ــترس کلم ــردن اس ــرای پیداک ب

جمــات بایــد تــا می توانیــد مهــارت گــوش دادن خــود را تقویــت کنیــد. 

بــرای ایــن کار بایــد تــا می توانیــد رادیــو، تلویزیــون، فیلــم، ســلا، 

ــم  ــه  ه ــدت ب ــارت به ش ــن دو مه ــد. ای ــوش کنی ــه گ ــت و تران پادکس

وابســته هســتند و بــدون تمریــن مهــارت گــوش دادن، نمی توانیــد 

ــد. ــت کنی ــارت اســپیکینگ  را تقوی مه



آنهــا کتــاب می خواننــد، بــه رادیــو و پادکســت گــوش می کننــد و 

حتــی ویدئــو نــگاه می کننــد یــا در کاس  شــرکت می کننــد؛ امــا همــه 

ــه هــم  ــد به صــورت فعاالن ــه هســتند. شــما بای ــن فعالیت هــا منفعان ای

ــورد روش  ــه در م ــور ک ــد. همین  ط ــتفاده کنی ــی اس ــان انگلیس از زب

ــد  ــا می توانی ــد و ت ــد صحبــت کنی ــم، بای ــان هــم گفتی دوم یادگیــری زب

بنویســید. اگــر به تازگــی کلمــه جدیــدی آموخته ایــد، بــا آن کلمــه جملــه 

ــد  ــعی کنی ــد، س ــته را آموخته ای ــان گذش ــی زم ــر به تازگ ــازید. اگ بس

ــان  ــه زب ــن فعاالن ــد. تمری داســتانی را در زمــان گذشــته تعریــف کنی

ــپردن  ــس و به خاطرس ــش اعتماد به نف ــرای افزای ــاده ب ــی فوق الع راه

اطاعاتــی اســت کــه دریافــت می کنیــد.  مــرور راه دیگــری کــه بــه 

ــب را به خاطــر بســپارید، مرورکــردن  ــا مطال ــد ت شــما کمــک می کن

اســت. ثابــت شــده اســت کــه وقتــی مــا به طــور مرتــب مــرور 

می کنیــم، می توانیــم اطاعــات را بهتــر در ذهنمــان نگــه داریــم. 

مرورکــردن می توانــد شــامل چنــد بــار نگاه کــردن یــک فیلــم باشــد یــا 

اینکــه فقــط بــه جزوه هایمــان نگاهــی بیندازیــم تــا مطالبــی را کــه قبــا 

ــد  ــر می توانی ــا انجــام دادن کارهــای زی ــم. ب ــادآوری کنی ــم، ی خوانده ای

ــد  ــه می خواهی ــار ک ــر ب ــد: ه ــادت کنی ــه ع ــل ب ــردن را تبدی مرورک

درس جدیــدی را مطالعــه کنیــد، قبــل از آن،چنــد دقیقــه ای را صــرف 

ــد. ــته آموخته ای ــه های گذش ــه در جلس ــد ک ــی کنی ــرور مطالب م

یــک بــار در هفتــه، هیــچ مطلــب جدیــدی نخوانیــد. به جــای آن، 

ــد. ــرور کنی ــد، م ــته خوانده ای ــه گذش ــه در هفت ــی را ک ــی مطالب تمام

4. تمرکــز بیــش  از  انــدازه بــر بخش هایــی از زبــان انگلیســی 

ــان  و نادیده گرفتــن دیگــر بخش  هــا اگــر می  خواهیــد در زب

انگلیســی مهــارت پیــدا کنیــد، بایــد در همــه بخش هــای آن 

خــوب باشــید:

گرامــر؛  گــوش دادن؛  صحبت کــردن؛  نوشــتن؛  خوانــدن؛ 

لغــات.
خیلــی از زبان آمــوزان بــر بعضــی از بخش هــای زبــان خیلــی تمرکــز 

ــن،  ــه مــوارد ضعیــف می شــوند. بنابرای ــد و درنتیجــه، در بقی می کنن

شــاید در انجــام تمرین هــای گرامــر عالــی باشــید، امــا ممکــن اســت 

مهــارت گوش دادنتــان واقعــا بــد باشــد. شــاید هــم در خوانــدن خــوب 

باشــید، ولــی نتوانیــد صحبــت  کنیــد. بایــد در همــه بخش هایانگلیســی 

ــن  ــه تمری ــه را ب ــر روز هفت ــد ه ــاً می توانی ــد؛ مث ــاد کنی ــادل ایج تع

یــک مهــارت اختصــاص دهیــد.

2. ترجمه مستقیم از زبان مادری.
یکــی دیگــر از اشــتباهات مهمــی کــه زبان آمــوزان مرتکــب می شــوند 

ــادری  ــان م ــه زب ــان دوم را ب ــد زب ــا می خواهن ــه دائم ــت ک ــن اس ای

ترجمــه کننــد. بــا این گونــه ترجمه کــردن، فقــط خودتــان را گیــج 

می کنیــد. هــر زبــان ســاختاری متفــاوت، روشــی متفــاوت بــرای 

صــرف فعــل دارد و از زمان هــا بــه روش متفاوتــی اســتفاده می کنــد. 

ــتعاره ها  ــاوره ای، اس ــان مح ــه زب ــم ک ــوش کنی ــد فرام به عــاوه، نبای

ــرای  ــن راه ب ــاوت هســتند. بهتری ــی متف و اصطاحــات در هــر زبان

آموختــن زبــان دوم، مشــاهده زندگــی روزمــره مــردم آن زبــان بــدون 

ترجمــه مســتقیم بــه زبــان مــادری اســت. بــا ایــن روش شــما ابتــدا بــا 

فرهنــگ زبــان موردنظــر آشــنا می شــوید و ســپس می توانیــد بفهمیــد 

ــد. ــان چطــور کار می کن ــه آن زب ک

3. انجام ندادن تمرین و مرور  مطالبی که آموخته اید.
خیلــی از زبان آمــوزان به ســختی مطالبــی را کــه آموختنــد بــه  خاطــر 

می آورنــد. شــاید روزی ده کلمــه می آموزنــد؛ امــا روز بعــد فقــط 

ــادی  ــان زی ــم مدت زم ــاید ه ــد. ش ــاد می آورن ــه  ی ــا را ب ــی از آنه یک

ــال  ــی در ح ــا وقت ــد؛ ام ــل صــرف می کنن ــال کام ــن ح ــرای آموخت ب

صحبت کــردن هســتند، ناگهــان یادشــان مــی رود چطــور بایــد از ایــن 

ســاختار گرامــری در جملــه اســتفاده کننــد.

اولیــن چیــزی کــه بایــد بــه شــما بگویــم ایــن اســت کــه فراموش کــردن 

ــر، و وقتــی در  ــه کامپیوت کامــا طبیعــی اســت. مــا انســان هســتیم ن

ــم  ــم نمی توانی ــرار می گیری ــات ق ــترده ای از اطاع ــم گس ــل حج مقاب

همه چیــز را به خوبــی بــه  خاطــر بســپاریم؛ امــا بــا انجــام دادن دو کار 

ــه  خاطــر  ــر ب ــب را بهت ــا مطال ــد ت ــان کمــک کنی ــه خودت ــد ب می توانی

بســپارید:  تمریــن و مــرور.

تمرین
تمرین کــردن مهــم اســت، چــون دو راه بــرای اســتفاده از زبــان 

وجــود دارد: یکــی از ایــن  راه هــا به صــورت منفعانــه اســت، ماننــد 

ــد کــه  ــاق می افتن ــی اتف ــن دو زمان ــدن. ای مهــارت گــوش دادن و خوان

ــده  ــط دریافت کنن ــما فق ــد و ش ــتفاده می کن ــان اس ــری از زب ــرد دیگ ف

دیگــر  کنیــد. روش  درک  را  آن  می کنیــد  ســعی  و  هســتید  پیــام 

یادگیــری زبــان به صــورت فعاالنــه اســت، یعنــی صحبت کــردن 

ــان  ــما از زب ــه ش ــد ک ــاق می افتن ــی اتف ــم زمان ــن دو ه ــتن. ای و نوش

انگلیســی اســتفاده می کنیــد و بــرای بیــان ایده هــای خودتــان جملــه و 

پاراگــراف می ســازید. اشــتباهی کــه خیلــی از زبان آمــوزان مرتکــب 

می شــونداین اســت کــه فقــط و فقــط درس می خواننــد. 



ــد  ــرق دارن ــا هــم ف ــد. زبان آمــوزان ب ــه داری ــه آنهــا عاق ــد کــه ب کنی

و هرکــدام بــه روش هــای خــاص خودشــان یــاد می  گیرنــد. شــما هــم 

ــن  ــد. ای ــدا کنی ــری پی ــرای یادگی ــان ترین راه را ب ــن و آس ــد بهتری بای

ــام  ــی کاری را انج ــوط می شــود: وقت ــم مرب ــی ه ــه قبل ــه نکت ــه ب نکت

ــته  ــال اینکــه در آن پشــتکار داش ــد، احتم ــه دوســت داری ــد ک می دهی

ــد، بیشــتر اســت. باشــید و رهایــش نکنی

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

ــد،  ــه شــما زبان آمــوزان کمــک کن ــوان ب ــی کــه می ت یکــی از راه های

یادگرفتــن از اشــتباهات دیگــران اســت. اشــتباهات رایجــی در زبــان 

ــد کــه بیشــتر زبان آمــوزان مرتکــب می شــوند  انگلیســی وجــود دارن

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

مطمئنــا می توانیــد یــک ســطح، خودتــان را بــاال بکشــانید. در ادامــه 

ــم. ــرور می کنی ــم م ــن اشــتباهات را باه ای

1. حروف تعریف
اســتفاده درســت از حــروف تعریــف معیــن و نامعیــن در زبــان 

ــم  ــی زبان ها ه ــرای انگلیس ــی ب ــاید حت ــی )the ،a و an( ش انگلیس

ــه کار مــی رود کــه هــم  ــی ب ــرای کلمه های دشــوار باشــد. »The« ب

بــرای خواننــده و هــم نویســنده آشــنا هســتند و »a« بــرای کلمه هایــی 

اســتفاده می شــود کــه درمــورد آنهــا اطاعاتــی نداریــم. گرامــر 

مربــوط بــه حــروف تعریــف، پیچیــده اســت و بــه فقــط بــه ایــن  مــورد 

ــا  ــد ت ــه آن مســلط شــوید، بای ــد ب ــرای اینکــه بتوانی ــم نمی شــود. ب خت

ــد. ــام دهی ــا را انج ــه آنه ــوط ب ــای مرب ــد، تمرین ه می توانی

2. اسم های غیرقابل شمارش
در زبــان انگلیســی کلمــات مفــردی وجــود دارنــد کــه بــرای معانــی 

 advice ،news ماننــد  کلمه هایــی  می رونــد.  کار  بــه  جمــع 

garbage، و water از ایــن دســته کلمه هــا هســتند. بایــد بــه 

خاطــر داشــته باشــید کــه ایــن کلمه هــا »s« جمــع نمی گیرنــد و 

همیشــه بــا فعــل مفــرد اســتفاده می شــوند.

3. قیدها و صفت ها
خیلــی از زبان آمــوزان معمــوال قیــد و صفــت را به جــای هــم اســتفاده 

می کننــد. شــاید یکــی از گیج کننده تریــن آنهــا تفــاوت good و

ــد؛  ــی کن ــف م ــم را توصی ــت و اس ــت اس ــد. good صف well باش

درحالی کــه well قیــد اســت و فعــل را توصیــف می کنــد.

5. ایجاد وقفه در فرایند یادگیری
دو زبان آمــوز را تصــور کنیــد: اولــی زبان آمــوزی اســت کــه از 

ســطح مبتــدی شــروع می کنــد و هیــچ چیــزی نمی دانــد؛ امــا پشــتکار 

خوبــی دارد، هــر روز در کاس هــا شــرکت می کنــد و یک ونیــم 

ســال  یــا حتــی دو ســال کاس هایــش را بی وقفــه ســپری می کنــد. 

حــاال در مقابــل ایــن زبان آمــوز، فــرد دیگــری را تصــور کنیــد کــه 

ــات  ــی از جلس ــی خیل ــد ول ــاز می کن ــط آغ ــطح متوس ــان را از س زب

غیبــت دارد، تمریــن نمی کنــد و بعــد از شــش مــاه کاس را رهــا 

ــردد.  ــر می گ ــه کاس ب ــه ب ــه چندماه ــد از وقف ــاره بع ــد و دوب می کن

بــه  نظــر شــما کدام یــک از ایــن دو پیشــرفت می کنــد و می توانــد بــه 

ــد؟ ــا برس ــن مهارت ه ــه ای ــی در هم ــطح قابل قبول س

از  می توانــد  حتــی  مدتــی،  از  بعــد  اول،  زبان آمــوز  مطمئنــا 

زبان آمــوز دوم هــم پیشــی بگیــرد و البتــه، زبان آمــوز دوم شــاید 

هیچ وقــت نتوانــد بــه ســطح قابل قبولــی برســد. تــداوم و پشــتکار 

ــارت  ــه مه ــی از جمل ــر مهارت ــوزش ه ــی در آم ــیار مهم ــل بس اص

زبان هــای خارجــی اســت. همچنیــن، فرامــوش نکنیــم کــه زبــان فــرار 

اســت و حتــی بعــد از اینکــه بــه ســطح خوبــی رســیدید، بایــد تمریــن 

ــید. ــته باش ــرار داش و تک

6. لذت نبردن از درس خواندن
آموختــن و استادشــدن در زبــان خارجــی ســال ها زمــان می بــرد؛ 

ــد،  ــذت ببری ــان ل ــری زب ــه از یادگی ــت ک ــم اس ــی مه ــن، خیل بنابرای

ــا: مث

ــی  ــد؛ فیلم های ــتند نخوانی ــب نیس ــان جال ــه نظرت ــه ب ــی را ک کتاب های

را کــه دوســت نداریــد نبینیــد؛ از برنامه هــا و نرم افزارهایــی کــه 

ــا  ــن توصیه ه ــر ای ــد. اگ ــتفاده نکنی ــد، اس ــده می آین ــان گیج کنن به نظرت

را انجــام ندهیــد، از آموختــن زبــان انگلیســی نفــرت پیــدا می کنیــد و 

ــد داشــت. هیــچ پیشــرفتی در آن نخواهی

در عــوض، توصیــه می کنیــم کــه زبــان انگلیســی را بــا  روشــی 

بیاموزیــد کــه دوســتش داریــد و از آن لــذت می بریــد. ایــن روش 

ــدن  ــد، خوان ــه دوســت داری ــم و ســلا هایی ک ــای فیل ــد تماش می توان

کتاب هایــی کــه از آنهــا لــذت می بریــد، گــوش دادن بــه موســیقی 

ــد و تمریــن  ــان، آشناشــدن و پیداکــردن دوســت های جدی موردعاقه ت

ــان  ــورد عاقه ت ــا و برنامه هــای م ــی انجــام بازی ه اســپیکینگ و حت

باشــد. همچنیــن، وقتــی می  خواهیــد بــه زبــان انگلیســی صحبــت  کنیــد 

ــی را انتخــاب ــا موضوع های ــد، حتم ــوش  کنی ــا گ ــد ی ــا بخوانی ی
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9. استفاده از حروف بزرگ
اســتفاده از حــروف بــزرگ در زبــان انگلیســی قواعــد خــاص خودش 

را دارد و زبان آمــوزان بایــد آن را به درســتی یــاد بگیرنــد. چــون مــا 

در زبــان فارســی از حــروف بــزرگ اســتفاده نمی کنیــم، ایــن مــورد 

می توانــد بــرای خیلــی از افــراد گیج کننــده باشــد.

در موارد زیر، از حروف بزرگ استفاده می کنیم:

در ابتدای جمله؛

برای اسامی خاص، شهرها و کشورها؛

روزهای هفته، ماه ها.

خرید منابع آموزشی زبان انگلیسی از ارزان ترین فروشنده

4. حروف اضافه
ــی  ــه در همــه زبان هــا دشــوار هســتند و در هــر زبان حــروف اضاف

ــر  ــس اگ ــود. پ ــتفاده می ش ــه اس ــروف اضاف ــی از ح ــکل متفاوت به ش

ســعی کنیــد حــروف اضافــۀ زبــان انگلیســی را براســاس زبــان 

مادری تــان اســتفاده کنیــد، حتمــا دچــار اشــتباه خواهیــد شــد. مثــا در 

زبــان انگلیســی حــرف اضافــه»in« هــم بــرای فضاهــای بســته و هــم 

بــرای دوره هــای زمانــی، »at« بــرای زمــان یــا مکانــی مشــخص و 

ــتفاده می شــود. ــزی اس ــف ســطح چی ــرای توصی »on« ب

5. ترتیب کلمه ها در جمله
ــول اســت  ــا به صــورت فاعل+فعل+مفع ــب کلمه ه در انگلیســی ترتی

ولــی در زبــان فارســی فاعل+مفعول+فعل اســت. در زبان انگلیســی، 

برخــاف زبــان فارســی، فاعــل بایــد در جملــه ذکــر شــود.

6. ضمایر
از  دیگــر  یکــی  هــم،  به جــای   »she« و   »he« به کاربــردن 

اشــتباهات رایــج زبــان آمــوزان اســت. در بعضــی از زبان هــا مثــل 

زبــان فارســی تفاوتــی بیــن فاعــل مذکــر و مونــث وجــود نــدارد و ایــن 

ــد. ــده باش ــع گیج کنن ــی از مواق ــن اســت در خیل ــورد ممک م

s .7 سوم شخص مفرد
بــرای  چــه  جمــع،  کلمه هــای  در  چــه   »s« از  اســتفاده  کل  در 

ــتباهات  ــن اش ــت یکــی از اصلی تری ــرای مالکی سوم شــخص و چــه ب

رایــج زبــان آمــوزان اســت و حتــی خیلــی از زبان آمــوزان در ســطوح 

پیشــرفته هــم گاهــی از s سوم شــخص اســتفاده نمی کننــد.

s .8 مالکیت به همراه آپوستروف
آپوســتروف ) یــا  ( به همــراه s بــرای نشــان دادن مالکیــت ضــروری 

اســتفاده  به درســتی  آن  از  زبان آمــوزان  از  خیلــی  ولــی  اســت؛ 

نمی کننــد.
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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 روش هــا و محتــوای آموزشــی هــم در کشــور مــا از طــرف دانش آمــوزان و 

حتــی والدیــن چنــدان مــورد قبــول و پذیــرش نیســت.

امــا در ایــن دوران و تعطیلــی تمامــی مراکــز آموزشــی قطعــاً حفــظ انگیــزه و روحیــه تــالش در دانش آمــوزان هــدف تمامــی 

والدیــن و مســئوالن آموزشــی اســت.

بی انگیزگی تحصیلی در دوران کرونا

نکتــه ی مهــم ایــن اســت کــه بدانیــم موضــوع انگیــزه بــا هیجان هــای زودگــذر متفــاوت اســت و حرف هــای 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. مثــاً اگــر 

دانــش آمــوزی تصــور کنــد بــا درس خوانــدن اتفــاق جذابــی در آینــده بــرای او نخواهــد افتــاد قطعــاً عاقــه 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 بی انگیــزه اســت. انگیــزش در فرزنــدان بــه شــدت بــه فضــای روانــی 

خانــواده مرتبــط اســت و برخوردهــای اعضــای خانــواده و نگــرش آنهــا بــه آمــوزش می توانــد در تمــام مســیر دانش آمــوزی اثرگــذار باشــد.

پس قدم اول در ایجاد عاقه 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 می شــود تلویزیــون را روشــن می کنــد و دائــم درگیــر دیــدن ســلا و دنبــال کــردن برنامه هــای 

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 دانش آموزانــی کــه در ایــن فضــا رشــد می کننــد 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. قطعــاً در ایــن شــرایط اســتفاده از فیلــم و ســلا و تلویزیــون جــزو تنهــا 

ــه برنامــه   ــی ب ــزودن فیلم هــای مســتند، علمــی، علمی تخیل ــی اف ــدی مشــخص و حت ــرای خانواده هاســت امــا زمان بن ــده ب ــی مان تفریحــات باق

روزانــه یــا هفتگــی می توانــد بــه شــدت در ایجــاد نگــرش و حتــی تعییــن هــدف بــرای فرزنــدان مفیــد باشــد. متاســفانه بســیاری از فیلم هــا 

و ســلا ها عــاوه بــر بدآمــوزی هیــچ چالشــی بــرای ذهــن فــرد ایجــاد نمی کننــد و در تعییــن هویــت و هــدف نوجــوان و کــودک هــم موثــر 

ــای  ــا و محتواه ــوان از فیلم   ه ــان می ت ــودکان و نوجوان ــن ک ــه ذه ــت دادن ب ــرای جه ــه ب ــن اســت ک ــام کارشناســان ای ــه ی تم ــتند. توصی نیس

منتخــب اســتفاده کــرد. یعنــی بــرای ایجــاد انگیــزه و تقویــت هــدف و ایجــاد الگــو در نوجوانــان می توانیــد بــا جســتجو در اینترنــت پــس از 

مطالعــه دیــدگاه منتقــدان نســبت بــه آن فیلــم یــا محتــوا تصمیــم بــه انتخــاب آن نماییــد و مشــترکاً بــا فرزنــد خــود آن را تماشــا کنیــد. اقــدام بــه 

مطالعــه و هدیــه دادن کتــاب هــم می توانــد بســیار بــه موضــوع یادگیــری و هدف منــدی کمــک کنــد. حتــی هدیــه دادن کتاب هایــی در راســتای 

عاقــه فرزنــدان هــم می توانــد مهــم باشــد. مثــاً اگــر فرزنــد شــما بــه درآمدزایــی و تجــارت عاقــه دارد کتــاب »ذهــن ثروت منــد« را بــه 

او هدیــه بدهیــد یــا اگــر بــه اتومبیــل عاقــه دارد کتــاب یــا مجلــه مرتبــط بــه او هدیــه دهید.کتاب هایــی دربــارۀ کامپیوتــر، موبایــل، نگــه داری 

ــدی  ــد باعــث هدفمن ــات و ... کــه می توان از حیوان

و ارتبــاط بهتــر او بــا شــما شــود.



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

مدرسه و آموزش مجازی در سال تحصیلی پیش رو

در نمایشــگاه الکامــپ ســال 98 در یکــی از نشســت های علمــی 

ــن  ــا از بی ــده بســیاری از شــغل ها ی ــوان شــد کــه در 10 ســال آین عن

ــن  ــد شــد. یکــی از ای ــاوت خواه ــا متف ــه آنه ــا نحــوۀ ارائ ــد ی می رون

ــود. ــد ب ــا خواه ــوزش در دنی ــان آم ــات جری مشــاغل و خدم

ــا در جهــان و  ــری بیمــاری کرون ــب اســت کــه موضــوع همه گی جال

ــه  ــات آموزشــی را ب ــه خدم ــه نظــر شــیوه های ارائ ــا ب در کشــور م

یکبــاره دگرگــون نمــود ودر ســال تحصیلــی جدیــد مــدارس و مراکــز 

ــوۀ  ــد نح ــار بای ــه اجب ــز ب ــور نی ــگاه های کش ــی دانش ــی و حت آموزش

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

در نــگاه اول همــه هم نظرهســتیم کــه شــیوه آمــوزش حضــوری 

بــرای یــک موجــود اجتماعــی مثــل انســان بســیار اثربخش تــر اســت 

ــن کاری  ــی شــرایط چنی ــه وقت ــت ک ــد پذیرف ــا از منظــر دیگــر بای ام

ــه جــای  ــم و ب ــار بیایی ــت کن ــا واقعی ــر اســت ب ــس بهت ــا نیســت پ مهی

آرزو کــردن تــاش کنیــم از شــرایط موجــود بهتریــن اســتفاده را 

ــدارس  ــود ســازگاری م ــد ب ــم خواه ــن مســیر مه ــم. آنچــه در ای ببری

و آمــوزگاران و معلمــان بــا ســبک جدیــد آمــوزش اســت. ابــراز 

نارضایتــی و عــدم تطابــق بــا شــرایط فعلــی حتمــاً عملکــرد مراکــز و 

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

بدلیــل عملکــرد نامطلــوب در دوران کرونــا در ســال تحصیلــی قبــل 

ــا  ــازگاری ب ــد. س ــود را از دســت دادن ــوزان خ ــان و دانش آم مخاطب

شــرایط فعلــی از چنــد جهــت قابــل اعمــال اســت:

لــف( از نظــر شــیوه های تدریــس و تعامــل بــا دانش آمــوز و تکالیــف 

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

افــزاری و نرم افــزاری موجــود بــرای ارائــه کار بــا کیفیــت بــاال هــر 

دو بخــش می توانــد در ایجــاد رضایــت مخاطبــان بســیار اثــر بخــش 

ــرش  ــن نگ ــز همی ــل نی ــی قب ــال تحصیل ــر س ــه آخ ــد. در 4 ماه باش

ــد  ــام و نشــان بتوانن ــدارس کوچــک و بی ن ســازگارانه باعــث شــد م

ــت زده  ــرک و به ــم تح ــا ک ــدار ام ــدارس نام ــبقت را از م ــوی س گ

بربیاینــد. قطعــاً امســال والدیــن نیــز در انتخــاب مدرســه فرزنــد خــود 

بــه ایــن موضــوع توجــه ویــژه خواهنــد داشــت چــرا کــه ابزارهــای 

ناکارآمــد کــه امــکان تعامــل و گفتگــو و پرســش و پاســخ ایجــاد 

ــوزان ــه دانش آم ــب عاق ــری و جل ــی در یادگی ــر پررنگ ــد اث نمی کن

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

ــه  ــه طــوری ک ــود ب ــد ب ــده خواه ــن کنن ــیار تعیی ــد بس ــی جدی آموزش

بســیاری از مراکــز آموزشــی بــا تجهیــز اســتودیوهای تولیــد محتــوا 

خــود را بــرای تدریــس آنایــن در ســال جدیــد آمــاده کرده انــد و 

ــا توجــه بــه ناامیــدی بــه تشــکیل کاس هــای  در شــهرهای بــزرگ ب

ــه  ــا مدرس ــن ی ــه آنای ــمت مدرس ــه س ــز ب ــا نی حضــوری، خانواده ه

ترجیــح  نزدیکــی  و  دوری  از  فــارغ  و  شــده اند  جــذب  مجــازی 

ــر  ــر و منظم ت ــر بخش ت ــس اث ــزل از تدری ــد فرزندشــان در من می دهن

و بــا شــیوه تعاملــی بهره منــد شــود. در شــرایط فعلــی حتمــاً بــزودی 

ــا  ــود و چــه بس ــم ب ــز شــاهد خواهی ــوزان را نی ــه دانش آم ــر ذائق تغیی

در آینــده نزدیــک هــم شــیوه های آمــوزش تــا حــدی بــر بســتر وب و 

نرم افزارهــای فعلــی باقــی بمانــد. امــا چیــزی کــه مســلم اســت اینکــه 

ــه  ــدارس ب ــاری در م ــام عی ــوزش تم ــاری آم ــی ج ــال تحصیل در س

ــیار  ــات بس ــا امکان ــت و ب ــد داش ــود نخواه ــورت حضــوری وج ص

ــد  ــن خــود بای ــرورش، شــبکه شــاد و ... والدی ــف آمــوزش و پ ضعی

ــبختانه  ــند. خوش ــان باش ــص آموزشــی فرزندش ــن نواق ــر تامی ــه فک ب

بــدون در نظــر گرفتــن موقعیــت شــهری و روســتایی همــه فرزنــدان 

ایــران بــا دقــت و پیگیــری می تواننــد آموزش هــای آنایــن خوبــی را 

امســال بــا قیمت هــای حداقلــی در اختیــار داشــته باشــند. در نهایــت بــه 

مدیــران آموزشــی بایــد پیشــنهاد داد کــه امســال بــا تغییــرات حداکثری 

ــم  ــی فراه ــزات مدرســه )یعن ــات و تجهی ــر ســاخت ها و امکان در زی

کــردن امــکان آمــوزش مجــازی بــرای دانش آمــوزان از طریــق 

کاس آنایــن، آزمــون آنایــن و خدمــات غیرحضــوری( امــکان 

ــی  ــا نگرش هــای ســنتی و ب ــت فراهــم خواهــد شــد و ب ایجــاد رضای

ــر  ــران ناپذی ــرات در حیطــه آمــوزش خســارات جب ــه تغیی توجهــی ب

ــه  ــرد ک ــه ک ــوان توصی ــم می ت ــن ه ــه والدی ــد. ب ــد آم ــود خواه بوج

کمــی ریســک پذیری و تصمیــم جدی تــر بــه دور از بی توجهــی بــرای 

ســال پیــش رو نیــاز اســت. صــرف وقــت و نظــارت و همراهــی در 

ــز  ــدان نی ــف و مطالعــه فرزن ــری و مهــارت انجــام تکلی شــیوه یادگی

از اولویت هــای امســال خواهــد بــود.  

تغییــرات بســیار بزرگــی در راه اســت 

و بایــد خــود را بــرای آن آمــاده کنیــم...

برای خواندن مقاله کیوآر را اسکن کنیدنویسنده: جالل سلیمی





کــودکان دارای اختــالالت یادگیــری از میــزان خطــر باالتــری بــرای داشــتن مشــکالت هیجانــی و رفتــاری برخــوردار هســتند. 

براین اســاس الزم اســت کــه آن هــا را شناســایی کــرد و بــا برطــرف نمــودن اختالالتشــان از بــروز ســایر مشــکالت جلوگیــری 

کرد.

انواع اختالل های یادگیری و راه های شناسایی آن ها

اختال هــای یادگیــری تقریبــا در 5  تــا 10 درصــد جمعیــت جوامــع 

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

اســت. شناســایی کودکانــی کــه اختــال یادگیــری دارنــد. کار بســیار 

دشــواری اســت و بــه ســادگی نمی توان آن هــا را تشــخیص داد. برخی 

معلمــان و اولیــا بــه غلــط ضعــف تحصیلــی و یادگیــری را متــرادف 

ــن تفکــری  ــه چنی ــی ک ــد. در صورت ــری می دانن ــاالت یادگی ــا اخت ب

نادرســت اســت و ضعــف کــودکان در یادگیــری دالیل بســیاری دارد. 

بــه عنــوان مثــال بخــش عمــده ای از دانش آمــوزان ضعیــف، اختــال 

ــا یــک ســوم آن هــا یــک  ــد. تقریب ــی دارن ــش فعال نارســایی توجــه بی

کاس مــردود می شــوند. در حالــی کــه از ســطح هــوش باالیــی 

برخــوردار هســتند. عــاوه بــرآن افســردگی  و اضطــراب  نیــز یکــی 

از عوامــل ضعــف تحصیلــی می باشــد. از ایــن رو نمی تــوان ضعــف 

تحصیلــی را بــا اختــال یادگیــری متــرادف دانســت. اختــاالت 

ــدن، اختــال  ــه ســه دســته: اختــال خوان ــی ب ــه طــور کل یادگیــری ب

ــر  ــاوه ب ــود. ع ــیم می ش ــتاری تقس ــان نوش ــال بی ــات و اخت ریاضی

ایــن تقســیم بندی، اختــاالت دیگــری در رابطــه بــا یادگیــری مطــرح 

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

ادامــه بــه ســه اختــال نمره هــای پاییــن، یادگیــری ضعیــف و مشــکل

نامبــرده و چگونگــی شناســایی آن هــا پرداختــه می شــود. در بیشــتر 

مــوارد شــروع اختــاالت یادگیــری در فاصلــه زمانــی پیــش از 

ــش از کاس  ــا کاس ســوم مشــخص می شــود. شــروع پی دبســتان ت

ــر در  ــان، تاخی ــدی در زب ــر رش ــی تاخی ــانگر نوع ــوال نش اول معم

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

مقایســه بــا همســاالن مهدکودکــی و پیش دبســتانی اســت. شــروع 

اختــاالت یادگیــری در اوایــل ورود بــه مدرســه معمــوال بــه شــکل 

ــب  ــان اغل ــن زم ــود. در ای ــوم می ش ــه معل ــف مدرس ــام تکالی در انج

دانش آموزانــی کــه دارای اختــال خوانــدن می باشــند، مشــکاتی 

ــد.  ــر دارن ــی تاخی ــداری- حرکت ــد. در یکپارچگــی دی ــان دارن در زب

نارســاخوان هســتند. آن هــا در پــردازش واج شناســی یعنــی در فرآینــد 

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

بزرگتــر ) واژه هــا ( مشــکل دارنــد. زمانــی کــه ایــن کــودکان صداهــا 

را یــاد می گیرنــد، توانایــی آنهــا در اســتفاده از صداهــا در مقایســه بــا 

همســن و ساالن  شــان کندتــر و مکانیکی تــر اســت. در نتیجــه کندتــر 

ــدن،  ــال خوان ــدون اخت ــراد ب ــد اف ــا همانن ــدن آنه ــد و خوان می خوانن

ــد.  ــدا نمی کن ــت خــودکار پی ماهی



برای خواندن مقاله کیوآر را اسکن کنید

محتوایــی را کــه  می خواهنــد  بیــان کننــد،  بــه طــور کامــل در 

ــن  ــودکان دارای ای ــه ک ــد ک ــز معتقدن ــی نی ــد. برخ ــظ کنن ــه حف حافظ

اختــال در درک مطلــب و تولیــد افــکار جدیــد مشــکل دارنــد.

در کنــار ایــن دو دلیــل برخی پژوهشــگران ناتوانی کــودکان در درک 

ــان نوشــتاری  ــان و بــه کارگیــری آن را دلیــل اختــال بی دســتور زب

ــوان  ــس از کاس اول می ت ــتاری را پ ــان نوش ــال بی ــد. اخت می دانن

ــرد  ــه دشــواری صــورت می گی ــن تشــخیص ب ــه ای مشــخص کــرد ک

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

ــازی  ــه جمله س ــودکان ب ــه ک ــارم ک ــوم و چه ــه س ــا در پای ــد، ام کنن

ــرد و  ــایی ک ــی شناس ــه خوب ــال را ب ــن اخت ــوان ای ــد می ت می پردازن

تــا پایــه ششــم بــا پیگیری هــــــای مــداوم و مراجعــه بــه درمانـــــگران 

ــید.   ــود بخش ــا بهب ــان ی ــوان آن را درم می ت

ــا و  ــری ویژگی ه ــاالت یادگی ــته اخت ــه دس ــه س ــوق ب ــارات ف درعب

ــی از  ــی یک ــور کل ــه ط ــد. ب ــه ش ــا پرداخت ــایی آنه ــیوه های شناس ش

از  بهــره گیــری  یادگیــری،  اختــال هــای  معیارهــای شناســایی 

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

معلمــان یــا پژوهشــگران از دانــش آمــوزان موردنظرآزمــون هــوش 

ــال  ــن و س ــروه همس ــا گ ــا را ب ــج کار آنه ــه و نتای ــرفت گرفت و پیش

ــوع مقایســه الزم اســت کــه از  ــن ن ــرای ای ــد. ب شــان مقایســه می کنن

آزمــون هــوش وکســلر، آزمــون هــوش اســتنفورد- بینــه، مقیاس هــای 

توانایی هــای متمایــز، مجموعــه ارزیابــی کافمــن در حیطــه کــودکان 

و آزمون هــای توانایــی شــناختی ووکاک جانســون اســتفاده کــرد. 

از  یکــی  تنهــا  پیشــرفت،  و  هــوش  آزمون هــای  از  بهره گیــری 

راه هــای شناســایی اختــاالت یادگیــری اســت امــا ایــن راه از اعتبــار 

ــی برخــوردار نیســت. چندان

ــودکان دارای  ــه ک ــت ک ــان داده اس ــیاری نش ــای بس ــج پژوهش ه نتای

اختــال یادگیــری، از هــوش متوســط و گاهــا باالتــراز ســطح متوســط 

برخوردارنــد.

نویسنده: اعظم پیکانی

در برخــی مــوارد نیــز کــودکان عــاوه بــر پــردازش واج شناســی، 

ضعــف حافظــه و ضعــف تصویرســازی نیــز دارنــد. در مــورد 

مشــکات حافظــه کــودک در توجــه خــود بــه خــود بــه واژگان، 

ــده اســت،  ــادآوری و درک آنچــه در همــان زمــان خوان خوانــدن و ی

مشــکل دارد. در مــورد مشــکات  تصویرســازی ادراک، کــودک بــه 

علــت ضعــف در ســازماندهی دیــداری یــا مهارت هــای غیــر کامــی،  

ــد مطلبــی  ــده مشــکل دارد و نمــی توان در تصویرســازی آنچــه خوان

را کــه خوانــده بفهمــد. نکتــه قابــل ذکــر در رابطــه بــا شناســایی ایــن 

اختــال، بررســی ژنتیکــی و خانوادگــی اســت. تحقیقــات نشــان داده 

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

اســت. درادامــه بــه اختــال ریاضیــات و چگونگــی شناســایی آن 

پرداختــه می شــود.

کودکانــی کــه دارای اختــال ریاضــی هســتند. غالبــا ضعــف در 

ــات  ــی عملی ــد. در  محاســبه ذهن محاســبه ) محاســبه پریشــی ( دارن

حســابی مشــکل دارنــد و بــه حافظــه و وســایل کمکــی عینــی وابســته 

هســتند. ایــن افــراد گاهــا راســت و چــپ را اشــتباه می کننــد و دســت 

خــط ناخوانایــی دارنــد. نارســایی هایی در زمینــه حافظــه کوتــاه مــدت 

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

تصویرســازی ذهنــی و ســازماندهی دیــداری عملیــات و فرمول هــای 

ریاضــی مشــکل دارنــد. فرمول هــای حفــظ کــرده را بــا ســرعت 

فرامــوش می کننــد. چنانچــه عنــوان شــد عــاوه بــر اختــال خوانــدن 

ــز موجــود می باشــد. ــان نوشــتاری نی ــات، اختــال بی و ریاضی

افــرادی کــه دارای اختــال بیــان نوشــتاری هســتند، توانایــی پایینــی 

ــد. در  ــه شــکل نوشــتاری دارن ــه اطاعــات ب در ســازماندهی و ارائ

صورتــی کــه در گفتــار بــه ســهولت می تواننــد منظــور خــود را 

ــتور  ــد و در دس ــاء دارن ــف ام ــوالً ضع ــراد معم ــن اف ــانند. ای برس

زبــان، اصــول نــگارش و موضــوع بــرای نوشــتن نیــز ممکــن اســت 

ــاه اســت   مشــکل داشــته باشــند. نوشــته های آنهــا بســیار ســاده و کوت

و بــه علــت داشــتن مشــکات دســتور زبــان و خطاهــای اصــول 

ــن دســته  ــد. ای ــال کنن ــی دنب ــه خوب ــب را ب ــد مطال ــگارش نمی توانن ن

ــد.  ــز مشــکل دارن ــودکان در ســاز و کار نوشــتن نی ک

هنــگام نوشــتن بایــد بــه دســت خــط خــود دقــت بســیاری داشــته باشــند. 

ــوش  ــد بنویســند را فرامـــــ ــه می خواهن ــی ک ــل مفهوم ــن دلی ــه همی ب

می کننــد یــا بــه صــورت مبهــم بیــان می کننــد. دلیــل چنیــن وضعیتــی 

ــت آن را مشــکل  ــدان مشــخص نیســت. برخــی پژوهشــگران عل چن

در حــــــافظه کوتاه مـــدت می داننــد و معتقــــدند کــودکان نمی تواننــد



در مدارس مجازی که ارتباط فیزیکی وجود ندارد. ما باید به چه معیارهایی برای انتخاب مدرسه دقت کنیم؟ 

برای انتخاب مدرسه مجازی به چه معیارهایی باید توجه کنیم؟

ارتبــاط فیزیکــی نقــش مهمــی در تعامــل و یادگیــری دارد. در مدارس 

مجــازی چنیــن ارتباطــی وجــود نــدارد. بــر این اســاس چنین مدارســی 

بایــد بــه توجــه بــه معیارهایــی ســازماندهی شــوند کــه ایــن ضعــف را 

جبــران نمــوده و دانش آمــوزان را عاقمنــد بــه آمــوزش کننــد.

در هــر مدرســه و سیســتم آموزشــی، عناصــری موجــود هســتند کــه 

چارچــوب و ســاختار آمــوزش را در بــر می گیرنــد. زمانــی کــه ایــن 

عناصــر بــه شــکل مطلــوب اجــرا شــوند، در هــر فضایــی آمــوزش 

ــامل:  ــرده ش ــی نامب ــر آموزش ــد. عناص ــال دارن ــه دنب ــودمند را ب س

محتــوا، روش تدریــس، هدف هــای آموزشــی و ارزشــیابی آموزشــی 

ــدارس  ــی م ــای ارزیاب ــوان معیاره ــه عن ــر ب ــن عناص ــوند. ای می ش

محســوب می شــوند. از ایــن رو در انتخــاب مــدارس در فضــای 

فیزیکــی یــا مجــازی، می تــوان از آن هــا بــه عنــوان مــاک ســنجش 

اســتفاده کــرد.

محتــوای آموزشــی، یکــی از مهمتریــن عناصــر آموزشــی اســت کــه 

برتریــن نقــش را در راســتای یادگیــری ایفــا می کنــد. از ایــن رو 

ــدارس  ــی م ــار ارزیاب ــی ترین معی ــوان اساس ــه عن ــوان آن را ب می ت

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

ــوزان اســت.  ــق دانش آم ــا و عای ــه نیازه ــه ب ــود، توج ــوا می ش محت

ــس می شــوند،  ــا تدری ــوب کــه در مــدارس م ــوای مکت متاســفانه محت

از کشــش چندانــی برخــوردار نیســتند. ایــن محتواهــا غالبــا مربــوط 

ــه  ــر پای ــه ه ــوط ب ــم مرب ــی مفاهی ــوده و تمام ــه ســال های گذشــته ب ب

ــد. از  ــی دارن ــاف اندک ــن انعط ــر ای ــاوه ب ــرد. ع ــر نمی گی را در ب

ایــن رو تمامــی دانش آمــوزان نمی تواننــد ارتبــاط موثــری بــا آن 

ــه تدریــس کامــل  ــزم ب ــد. در فضــای حقیقــی معلمــان مل ــرار کنن برق

ــر آن  ــا تغیی ــی در رابطــه ب ــار چندان ــی هســتند و اختی ــن محتوای چنی

ــدان حاکــم  ــد امــا در فضــای مجــازی، کنترل هــای بیرونــی چن ندارن

نیســت و معلمــان می تواننــد بــه تغییــر و تولیــد محتــوا بپردازنــد. بــر 

ــا در نظــر گرفتــن عایــق و نیازهــای  ــد ب ــن اســاس آنهــا می توانن ای

ــد. ــم کنن ــوا را تنظی ــاختار محت ــود س ــوزان خ دانش آم

چنیــن محتوایــی قــدرت جــذب دانش آمــوزان را بیشــتر می کنــد. 

جذابیــت چنیــن محتوایــی زمانــی بیشــتر می شــود کــه معلمــان زبــده 

بتواننــد بــا مشــارکت هــم مفاهیــم اساســی را بــا مثال هــا و راه حل هــای 

قابــل فهــم ارائــه کننــد. در ایــن رابطــه مدارســی موفق تــر عمــل 

ــری برخــوردار باشــند. ــم آموزشــی بهت ــه از تی ــد ک می کنن

ــه  ــه همراهــی یکدیگــر ب ــه ب ــا پای ــک درس ی ــه ی ــوط ب ــان مرب معلم

تولیــد یــا اصــاح محتــوا بپردازنــد. آنهــا عــاوه بــر توانایــی علمــی 

ــات فضــای مجــازی  ــا امکان ــه ب ــوا، الزم اســت ک ــد محت ــرای تولی ب

ــوا  ــری از محت ــره گی ــا به ــد ب ــند و بتوانن ــته باش ــی داش ــنایی کاف آش

ــد.  ــه دهن ــد ارائ ــی مفی ــای آموزش کلیپ ه

ــد کــه در مدرســه  ــه می تــوان فهمی ــد کــه چگون شــاید ســوال پیــش آی

ــتند. در  ــی هس ــن محتوای ــه چنی ــه ارائ ــادر ب ــان ق ــازی ای، معلم مج

ــد  ــی بهره من ــن قابلیت ــه ای از چنی ــت مدرس ــوان گف ــه می ت ــن رابط ای

اســت کــه معلمــان آن از توانایــی باالیــی در تدریــس برخــوردار 

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

کننــد. همچنیــن در آمــوزش در فضــای فیزیکــی، از ابزارهــای 

الکترونیکــی کاس بهــره گرفتــه باشــند. در ســال تحصیلــی گذشــته، 

تجــارب آموزشــی بیانگــر ایــن بــود کــه معلمانــی کــه در کاس درس 

فیزیکــی از امکانــات الکترونیکــی بهــره می گرفتنــد، در کاس درس 

مجــازی نیــز بهتــر عمــل کردنــد.

یکــی از معیارهــا و عناصــر دیگــری کــه بــا توجــه بــه آن می تــوان 

مدرســه مجــازی را انتخــاب کــرد. 

ــه  ــس اســت. تجرب ــال تدری ــان آن از روش هــای فع ــری معلم بهره گی

نشــان داده کــه گاه معلمــان محتــوای مناســبی را تولیــد می کننــد امــا 

قــادر بــه ارائــه صحیــح آن در فضــای مجــازی نیســتند. زمانــی کــه 

ــم نتوانــد در فضــای مجــازی بــه خوبــی تدریــس کنــد و ارتبــاط  معل

موثــر برقــرار نمایــد، دانش آمــوزان نیــز رغبــت بــه حضــور و 

ــرد  ــه ک ــه توج ــن نکت ــه ای ــد ب ــه بای ــن رابط ــد. در ای ــت ندارن فعالی

ــه  ــا چ ــه موردنظــر در فضــای فیزیکــی ت ــان پای ــا معلم ــم ی ــه معل ک

ــا  ــد. آی ــره می گرفتن ــس به ــال تدری ــد و فع ــای جدی ــدازه از روش ه ان

ــخنرانی،  ــون؛ س ــس همچ ــنتی تدری ــای س ــوده و روش ه ــدار ب خودم

پرســش و پاســخ، تکــرار و مــرور و... را در الویــت قــرار می دادنــد 

گفتگــو،  و  بحــث  همچــون،  بــا روش هایــی  تــا  می کوشــیدند  یــا 

بــارش مغــزی و... تمامــی دانش آمــوزان را بــا تاییــد و تشــویق، بــه 

فعالیت ترغیــب کننــد.

هــدف، عنصــر آموزشــی موثــری اســت کــه می تــوان از آن بــه 

ــتفاده  ــن اس ــه آنای ــی مدرس ــرای ارزیاب ــب ب ــاری مناس ــوان معی عن

ــل  ــر عم ــور موث ــه ط ــد ب ــی ای می توانن ــر و کادر آموزش ــرد. مدی ک

ــد. ــر گیرن ــوزش درنظ ــرای آم ــبی را ب ــای مناس ــه هدف ه ــد ک کنن



برخــی مدیــران تعهــد بســیاری در رابطــه بــا اهــداف اســناد باالدســتی 

و بخشــنامه های اداره دارنــد و بــه نیازهــای معلمــان و دانش آمــوزان 

ــد در  ــان نمی توانن ــی معلم ــن مدارس ــد. در چنی ــی می کنن ــه اندک توج

فضــای فیزیکــی و مجــازی آزادی عمــل داشــته باشــند و اهــداف 

علمــی و انگیزشــی خــود را در کاس بــه کار بگیرنــد.

زمانــی کــه معلــم اختیــار و آرامــش داشــته باشــد می توانــد بــا 

درنظرگرفتــن فضــای کاس و ســطح دانــش آمــوزان خــود، اهــداف 

ــازماندهی  ــود را س ــرح درس خ ــرد و ط ــر بگی ــی ای درنظ آموزش

کنــد. چنیــن معلمــی بــا آزادی ای کــه در اختیــار دارد مــی توانــد بــا 

تغییــر فضــای فیزیکــی بــه فضــای مجــازی اهــداف خــود را تعدیــل 

ــه  ــن ک ــرای ای ــرد. ب ــر بگی ــری در نظ ــف ت ــه منعط ــرده و برنام ک

بتــوان از چنیــن معیــاری آگاهــی کســب کــرد، ضــرورت دارد کــه بــا 

مدیــر، معلمــان و اولیــای ســال هــای گذشــته صحبــت نمــوده و کســب 

ــا  ــر ب ــاط مدی ــورد و ارتب ــوه برخ ــه نح ــن رابط ــرد. در ای اطــاع ک

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، ارزشیابی ای است که پیوسته باشد.

پیــش از شــروع فرآینــد آمــوزش صــورت گیــرد و تــا پایــان آن ادامــه 

ــوزش صــورت  ــد آم ــش از فرآین ــه پی ــیابی ای ک داشــته باشــد. ارزش

بــا  معلــم  کــه  اســت  دانش آمــوزان  ســطح  کننــده  تعییــن  گیــرد، 

ــه  ــیابی ای ک ــردازد. ارزش ــوزش می پ ــه آم ــطح ب ــن س ــه ای ــه ب توج

در حیــن آمــوزش صــورت می گیــرد اصــاح کننــده نواقــص و 

اشــتباهات یادگیــری دانش آمــوزان اســت و فرصــت بازنگــری را 

فراهــم می کنــد و ارزشــیابی ای کــه در پایــان کار آمــوزش صــورت 

می گیــرد. میــزان یادگیــری و تغییــر را بــه طــور کلــی بــرآورد کــرده 

ــدی اســت. ــرای طراحــی ســاختار مبحــث بع ــه ای ب ــش زمین و پی

برخــی معلمــان تاکیــد بســیاری بــه ارزشــیابی پایانــی داشــته و پیــش 

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

آمــوزان خــود نمی پردازنــد. ایــن رونــد نقــش چندانــی در ایجــاد 

یادگیــری نــدارد. زمانــی کــه آمــوزش بــه شــیوه مجــازی باشــد ایــن 

ــال دارد. ــه دنب ــتری را ب ــی بیش ــه آموزش ــیابی صدم ــوع ارزش ن

چگونــه می تــوان فهمیــد کــه در یــک مدرســه ارزشــیابی بــه 

چــه شــکل صــورت می گیــرد؟
اگــر در مدرســه ای ارزشــیابی فقــط بــه پایــان کار توجــه داشــته 

باشــد، معلمــان در طــی ســال و تــرم تحصیلــی تنهــا بــه آزمون هــای 

شــفاهی و مــداد و کاغــذی بســنده می کننــد. مدیــر معلمــان را بــه 

تنظیــم پوشــه کار معلــم ملــزم نمی کنــد و معاونیــن نظارتــی بــر شــیوه 

ارزشــیابی ندارنــد. امــا اگــر مدیــر از ابتــدای ســال تحصیلــی نظــارت 

بــر شــیوه های ارزشــیابی داشــته باشــد و پوشــه کار معلــم را در طــی 

مــاه بررســی کنــد. معلمــان نمی تواننــد هماننــد دوره هــای گذشــته تنهــا 

بــه آزمــون اکتفــا کــرده و نابرابــری آموزشــی را حاکــم کننــد. زمانــی 

ــه قــوت مــی  ــن نظــارت ب ــه شــیوه مجــازی باشــد، ای کــه آمــوزش ب

ــان در کاس هــای موجــود در  ــر و معاون رســد. الزم اســت کــه مدی

فضــای شــاد حضــور داشــته باشــند و جریــان کاس و نحــوه ارزیابــی 

را مشــاهده کننــد.

ــد  ــا و دانش آمــوزان بای ــا معیــار ارزشــیابی، اولی در رابطــه ب

بــه دو نکتــه توجــه کننــد:
یکــی ایــن کــه مدیــر و معاونیــن مدرســه بــه چــه میــزان بــر کار معلــم 

ــا همراهــی  ــرل اســت ی ــه صــورت کنت ــد و نظــارت ب نظــارت دارن

اصاح گرانــه و دیگــری اینکــه معلــم از ارزشــیابی پیوســته اســتفاده 

ــا ارزشــیابی پایانــی. ــد ی می کن

ــه واســطه  ــد، ب ــتفاده کن ــیابی پیوســته اس ــم از ارزش ــه معل ــی ک زمان

ــن  ــه برخــی از ای ــردازد. در ادامــه ب ــه ارزشــیابی می پ شــیوه هایی ب

ــود. ــه می ش ــوارد پرداخت م

یادداشت برداری و گزارش نویسی: 
ــری  ــه یادگی ــایانی ب ــک ش ــه کم ــیابانه ک ــای ارزش ــی از روش ه یک

ــت  ــی اس ــت برداری و گزارش نویس ــد، یادداش ــی کن ــوزان م دانش آم

در ایــن رابطــه معلــم در پایــان کاس آنایــن از دانش آمــوزان خــود 

را  خــود  همکاســی های  ســایر  و  او  ویس هــای  کــه  می خواهــد 

خاصــه کــرده و بــه صــورت یادداشــتی ارائــه دهنــد یــا گزارشــی از 

ــش بنویســند. ــپ آزمای کلی

پروژه های گروهی و انفرادی:
ــن  ــی را تعیی ــوب و موضوعات ــد چارچ ــم می توان ــن روش معل در ای

بــا رعایــت  تــا  داده  قــرار  آمــوزان  دانــش  اختیــار  کــرده و در 

ــه پیرامــون موضــوع  ــه بررســی و مطالع چارچــوب مــورد نظــر ب

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

آن دانش آمــوزان بــه یادگیــری عمیــق می رســند.



برای خواندن مقاله کیوآر را اسکن کنید

برخــی مدیــران تعهــد بســیاری در رابطــه بــا اهــداف اســناد باالدســتی 

و بخشــنامه های اداره دارنــد و بــه نیازهــای معلمــان و دانش آمــوزان 

ــد در  ــان نمی توانن ــی معلم ــن مدارس ــد. در چنی ــی می کنن ــه اندک توج

فضــای فیزیکــی و مجــازی آزادی عمــل داشــته باشــند و اهــداف 

علمــی و انگیزشــی خــود را در کاس بــه کار بگیرنــد.

زمانــی کــه معلــم اختیــار و آرامــش داشــته باشــد می توانــد بــا 

درنظرگرفتــن فضــای کاس و ســطح دانــش آمــوزان خــود، اهــداف 

ــازماندهی  ــود را س ــرح درس خ ــرد و ط ــر بگی ــی ای درنظ آموزش

کنــد. چنیــن معلمــی بــا آزادی ای کــه در اختیــار دارد مــی توانــد بــا 

تغییــر فضــای فیزیکــی بــه فضــای مجــازی اهــداف خــود را تعدیــل 

ــه  ــن ک ــرای ای ــرد. ب ــر بگی ــری در نظ ــف ت ــه منعط ــرده و برنام ک

بتــوان از چنیــن معیــاری آگاهــی کســب کــرد، ضــرورت دارد کــه بــا 

مدیــر، معلمــان و اولیــای ســال هــای گذشــته صحبــت نمــوده و کســب 

ــا  ــر ب ــاط مدی ــورد و ارتب ــوه برخ ــه نح ــن رابط ــرد. در ای اطــاع ک

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، ارزشیابی ای است که پیوسته باشد.

پیــش از شــروع فرآینــد آمــوزش صــورت گیــرد و تــا پایــان آن ادامــه 

ــوزش صــورت  ــد آم ــش از فرآین ــه پی ــیابی ای ک داشــته باشــد. ارزش

گیــرد، تعییــن کننــده ســطح دانــش آمــوزان اســت کــه معلــم بــا 

ــه  ــیابی ای ک ــردازد. ارزش ــوزش می پ ــه آم ــطح ب ــن س ــه ای ــه ب توج

در حیــن آمــوزش صــورت می گیــرد اصــاح کننــده نواقــص و 

اشــتباهات یادگیــری دانش آمــوزان اســت و فرصــت بازنگــری را 

فراهــم می کنــد و ارزشــیابی ای کــه در پایــان کار آمــوزش صــورت 

می گیــرد. میــزان یادگیــری و تغییــر را بــه طــور کلــی بــرآورد کــرده 

ــدی اســت. ــرای طراحــی ســاختار مبحــث بع ــه ای ب ــش زمین و پی

برخــی معلمــان تاکیــد بســیاری بــه ارزشــیابی پایانــی داشــته و پیــش 

ــیابی  ــه ارزشــــــــــــــ ــدان ب ــن آن، چن ــوزش و در حی ــام آم از انج

دانش آمــوزان خــود نمی پردازنــد. 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.

ارزشیابی عملکرد:
عملکــرد بــه اعمــال و رفتــار دانش آمــوزان اشــاره دارد. در فضــای 

مجــازی معلــم مــی توانــد تکالیــف و فعالیت هایــی را در اختیــار 

دانش آمــوزان قــرار داده و بــر اســاس آن هــا بــه ارزشــیابی بپــردازد.

نوشتن مقاالت تحقیقی: 
ــرای  ــه ب ــد ک ــوزان بگوی ــه دانش آم ــد ب ــم می توان ــه معل ــن زمین در ای

نــگارش مقالــه بــه مطالعــه کتــاب و نقــد و بررســی مقاله هــای دیگــر 

بپردازنــد و بــا رعایــت اصــول مقاله نویســی، نتایــج کار خــود را بــه 

نــگارش در آوردنــد. در ایــن روش ضــرورت دارد کــه دانش آمــوز 

از طریــق ویــس یــا کلیــپ، چگونگــی انجــام کار خــود را بیــان کنــد 

و معلــم بــه ارزشــیابی بپــردازد.

پوشه کار: 
ــوزان  ــای دانش آم ــی فعالیت ه ــوده و تمام ــع ب ــن روش بســیار جام ای

را بــه صــورت مســنجم در بــر می گیــرد. از آن جایــی کــه در پوشــه 

ــی  ــه خوب ــد، ب کار دانش آمــوزان فعالیت هــای بســیاری انجــام می دهن

می تواننــد توانایی هــا و تفاوت هــای فــردی خــود را نشــان دهنــد. 

و  شــفاهی  آزمون هــای  در  نمی تواننــد  دانش آمــوزان  از  برخــی 

ــد و  ــش بگذارن ــه نمای ــود را ب ــای خ ــا و یادگیری ه ــی، توانایی ه کتب

همیشــه نمــره پاییــن گرفتــه و بــر اســاس همیــن نمــره ارزش گــذاری 

می شــوند. در حالــی کــه در پوشــه کار بــا توجــه بــه مجموعــه کارهــا، 

ارزشــیابی و ارزش گــذاری انجــام می شــود. در فضــای مجــازی نیــز 

هــر دانش آمــوز یــک پوشــه کار الکترونیکــی دارد.

در عبــارات فــوق بــه برخــی از مهمتریــن شــیوه های ارزشــیابی در 

کاس هــای مجــازی پرداختــه شــد. بهره گیــری از چنیــن روش هایــی 

یــا روش هایــی مشــابه بــه آن هــا می توانــد بــه مــا اطمینــان بدهــد کــه 

آمــوزش مجــازی تــا حــد بســیاری بــه هــدف هــای خــود دســت یافتــه 

اســت و مدرســه ای کــه در کاس هایــش بــه ایــن شــیوه بــه ارزشــیابی 

توجــه می شــود، می توانــد نقــش بــه ســزایی در پیشــرفت و یادگیــری 

دانش آمــوزان خــود داشــته باشــد.

نویسنده: اعظم پیکانی




