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 عســل حبیبــی، متخصــص مغــز و اعصــاب و روانشــناس در موسســه »مغــز و 

خالقیــت« در دانشــگاه »ســوترن کالیفرنیــا« بــا همــکاری محققانــی از ســایر 

دانشــگاه ها، نحــوه تاثیــر فراگیــری موســیقی بــر مغــز کــودکان را مــورد 

مطالعــه قــرار دادنــد.

آنهــا در ایــن مطالعــه کــه از ســال 2102 آغــاز شــد، کــودکان شــش و هفــت 

ســاله را کــه از طریــق برنامــه ALOY  بــه آمــوزش نواختن ویالــون و خواندن 

موســیقی مشــغول بودنــد، مــورد پیگیــری قــرار دادنــد، محققــان ایــن 

کــودکان را بــا دو گــروه دیگــر از کودکانــی مقایســه کردنــد کــه یــا تنهــا ورزش 

ــا  ــان ب ــتند. محقق ــه ای نداش ــارج از برنام ــت خ ــچ فعالی ــا هی ــد و ی می کردن

ــز  ــکن هایی از مغ ــان اس ــول زم ــه و در ط ــودکان مصاحب ــروه از ک ــه گ ــن س ای

آنهــا تهیــه کردنــد تــا تغییــرات مغزشــان را مشــاهده و مقایســه کننــد.

بــر اســاس نتایــج یــک مطالعــه کــه بــه ریاســت یــک محقــق ایرانــی صــورت گرفــت، آمــوزش موســیقی عملکــرد مغــز را بهبــود می بخشــد و 
بــه تکامــل مغــز کــودکان کمــک می کنــد.

موسیقی به تکامل مغز کودکان کمک می کند

ــد،  ــیقی بودن ــن موس ــری نواخت ــغول فراگی ــه مش ــی ک ــز کودکان ــرد مغ ــاختار و عملک ــی را در س ــد، تغییرات ــول انجامی ــه ط ــال ب ــت س ــه هف ــه ک ــن مطالع ای

ــد. ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه آمــوزش موســیقی  ــود کــه هیــچ آموزشــی نمی دیدن ــی ب نشــان داد کــه متفــاوت از تغییــرات ســاختاری مغــز کودکان

ــان و ارتباطــات را پــردازش می کننــد. همچنیــن آمــوزش  ــرای تکامــل مغــز کــودکان مفیــد اســت و موجــب تقویــت شــبکه هایی می شــود کــه صــدا، زب ب

ــد. ــت می کن ــتند، تقوی ــز هس ــه و تمرک ــری، توج ــئول تصمیم گی ــه مس ــز را ک ــی از مغ ــیقی مناطق موس

حبیبــی کــه ریاســت ایــن مطالعــه را بــر عهــده داشــت می گویــد: تاثیــر فراگیــری نواختــن یــک قطعــه موســیقی بــر مغــز بســیار شــبیه تاثیــر انجــام تحقیقات 

بــر ایــن ارگان اســت. وی بــرای انجــام فــاز دیگــری از مطالعــات خــود 054 هــزار دالر در عــرض دو ســال دریافــت می کنــد تــا تفاوت هــای ســاختاری مغــز 

کودکانــی را کــه موســیقی فــرا می گیرنــد و بــا بیــش از یــک زبــان صحبــت می کننــد را بــا کودکانــی مقایســه کننــد کــه تنهــا بــا یــک زبــان صحبــت می کننــد.

وی افــزود: در مطالعاتــی کــه تاکنــون انجــام داده ایــم، ایــن نتیجــه بــه دســت آمــد کــه آمــوزش موســیقی بــه مهارت هــای عملکــرد اجرایــی ماننــد کنتــرل 

ضربــه و حافظــه بهتــر، کمــک می کنــد. بــا ایــن حــال، اکثــر شــرکت کنندگان در ایــن مطالعــات دو زبانــه بودنــد. اکنــون در گام بعــدی مطالعــات خــود نحــوه 

تعامــل دو زبانــه بــودن و آمــوزش موســیقی را بــر تقویــت مهارت هــای عملکــرد اجرایــی مــورد بررســی قــرار می دهیــم.



نویسنده: اعظم پیکانی

تمامــی  در  موفقــی  فرزنــدان  تــا  هســتیم  ایــن  پــی  در  مــا  همــه 
ــان  ــای زندگی م ــه ثمره ه ــتیم ک ــب هس ــیم. راغ ــته باش ــا داش عرصه ه
آرزوهــای دســت نیافتــه مــا را در زندگی شــان بــرآورده ســازند. در 
ــویم  ــر می ش ــران ناپذی ــتباهات جب ــار اش ــا دچ ــی از م ــیر برخ ــن مس ای
ــروه  ــان و گ ــن فرزندم ــت بی ــاد رقاب ــه ایج ــی از جمل ــا راهکارهای و گاه ب
او وارد می کنیــم. رقابــت و  بــه  همســاالنش، بزرگ تریــن ضربــه را 
ــزت  ــف ع ــارت، تضعی ــادت، حق ــاد حس ــب ایج ــردن، موج ــه ک مقایس
نفــس و شــوق یادگیــری در فرزندمــان می شــود. زمانــی کــه نــوع رقابــت 
بــا تشــویق همــراه شــود، آثــار منفــی آن بــه مراتــب بیشــتر می شــود. 
برایــن اســاس الزم اســت کــه مــا در راهکارهــای خــود تعدیــل ایجــاد 
ــان  ــی فرزندم ــوب در زندگ ــالم و مطل ــکل س ــه ش ــت را ب ــم و رقاب کنی
ــاد و  ــرای ایج ــه ب ــد ک ــش می آی ــوال پی ــن س ــال ای ــازیم. ح ــه س نهادین
ترویــج رقابــت ســالم بایــد چــه اصولــی را بــه کار بگیریــم. در ادامــه بــه 

ــود. ــخ داده می ش ــوال پاس ــن س ای
  بــرای ایجــاد رقابــت ســالم الزم اســت کــه مــا رقابــت بیرونــی را بــرای 

فرزندمــان بــه رقابــت درونــی تبدیــل کنیــم. رقابــت بیرونــی، رقابتــی اســت 

کــه بیــن افــراد یــک گــروه، یــک رده ســنی، یــک رشــته و... صــورت می گیرد 

ــه دنبــال دارد.  ــار ســوء بســیاری ب و چنانچــه پیــش از ایــن اشــاره شــد، آث

رقابــت درونــی، نقطــه مقابــل رقابــت بیرونــی اســت. در ایــن رقابــت، فــرد 

بــا عملکــرد و پیشــرفت خــود مقایســه می شــود. در رقابــت درونــی مــا بایــد 

ــوان  ــه عن ــم. ب ــاد کنی ــت ایج ــان رقاب ــون فرزندم ــتعدادهای گوناگ ــان اس می

مثــال فرزنــد مــا در درس فارســی و علــوم اســتعداد بســیار خوبــی دارد امــا 

در درس ریاضــی پیشــرفت مطلوبــی نــدارد. در ایــن رابطــه مــا مــی توانیــم 

بیــن اســتعدادهای گوناگــون فرزندمــان رقابــت ایجــاد کنیــم. بــا او صحبــت 

کنیــم و تشــویقش کنیــم کــه در درس ریاضــی هــم، ماننــد درس فارســی و 

علــوم تــالش کنــد. ســعی کنــد کــه ســطح ریاضــی را بــه ســطح آن دو درس 

نزدیــک نمایــد. یکــی دیگــر از آیتم هایــی کــه در رقابــت فــردی بایــد بــه آن 

توجــه کنیــم، ایجــاد رقابــت بیــن حــال و گذشــته فرزندمــان اســت.

ــی  ــای ارزیاب ــر مبن ــود را ب ــد خ ــا فرزن ــه م ــت ک ــی الزم اس ــت درون     در رقاب

ــد  ــی می توان ــا زمان ــد م ــت فرزن ــویق و تقوی ــم. تش ــویق کنی ــه، تش صادقان

بیشــترین تاثیــر را بگــذارد کــه او را بــه شــناخت نقــاط قــوت و ضعــف خــود

ایجــاد رقابــت بیــن فرزنــد مــا و گــروه همســاالنش و تشــویق برترین هــا، ممکــن اســت ســبب درجــا زدن او، ناامیــدی و ســرخودگی اش 
گــردد. از ایــن رو بایــد بــه دنبــال اصولــی باشــیم کــه بتوانــد از مفهــوم رقابــت بــه شــکل مطلوبــی در زندگــی فرزندمــان اســتفاده کنــد.

رقابت سالم چه اصولی دارد؟

ــال  ــی ح ــت تحصیل ــم وضعی ــا می توانی ــه م ــن رابط ــد. در ای ــی کن  راهنمای

ــرفت او را  ــوت و پیش ــاط ق ــدا نق ــم. ابت ــی کنی ــان را بررس ــته فرزندم و گذش

ــا  ــویق م ــم. تش ــان آوری ــه می ــخن ب ــا س ــپس از ضعف ه ــم و س ــویق کنی تش

ــد و  ــروز بدان ــی پی ــت درون ــود را در رقاب ــان خ ــه فرزندم ــود ک ــبب می ش س

ــالش  ــود، ت ــود بش ــای خ ــه ضعف ه ــویق متوج ــن تش ــار ای ــه در کن ــی ک زمان

می کنــد تــا بــه جبــران آن هــا پرداختــه و برنــده نهایــی میــدان ایــن رقابــت 

شــود. مــا در محیــط منــزل کــه تحــت کنتــرل خودمــان اســت، می توانیــم 

ــط  ــن در محی ــر ای ــالوه ب ــم. ع ــویق کنی ــردی تش ــت ف ــه رقاب ــان را ب فرزندم

خــارج از خانــه و مدرســه نیــز می توانیــم بــه رشــد و توســعه روحیــه رفاقــت 

ــم.  ــک کنی ــی هایش کم ــروه همکالس ــود و گ ــد خ ــن فرزن ــکاری در بی و هم

ــل  ــت تبدی ــل رفاق ــه اص ــت را در کالس ب ــل رقاب ــا اص ــم ت ــوزش دهی او را آم

کنــد و از معلمــان او بخواهیــم کــه در صــورت امــکان، فعالیت هــای گروهــی 

تــدارک ببیننــد. در ایــن روش فرزنــد مــا در گــروه، از توانایــی هــای گوناگــون 

ــوع  ــری موض ــه یادگی ــری در زمین ــق همفک ــرد و از طری ــی گی ــره م ــود به خ

ــه تســلط مناســب در آنهــا می رســد. عــالوه  ــا دوســتانش، ب هــای درســی ب

بــر ایــن او در گــروه احســاس مســئولیت و تعهــد را یــاد می گیــرد و می کوشــد 

ــه ســایر  ــه وظایــف خــود عمــل کنــد. آموخته هــای خــود را ب کــه در گــروه ب

دوســتانش انتقــال دهــد.   رقابــت بیــن گروهــی، یکــی دیگــر از اصــول رقابت 

ــوع رقابــت الزم اســت کــه مــا فرزندمــان را تشــویق  ســالم اســت. در ایــن ن

ــن  ــه باالتری ــق دارد را ب ــه آن تعل ــه ب ــی را ک ــه گروه ــد ک ــعی کن ــا س ــم ت کنی

ــود. در  ــروز ش ــی پی ــای کالس ــایر گروه ه ــا س ــت ب ــاند و در رقاب ــطح برس س

ــت  ــروه او فعالی ــه در گ ــی ک ــای گروه ــا و اعض ــد م ــت، فرزن ــوع رقاب ــن ن ای

ــه مطالعــه  ــا یادگیــری خــود را بهبــود بخشــند. ب ــد، ســعی می  کننــد ت دارن

و رفــع اشــکال بپردازنــد و بــه اعضــای ضعیــف گــروه یــاری برســانند. چنیــن 

رقابتــی ســبب می شــود کــه مهارت هــای اجتماعــی و یادگیــری فرزنــد مــا و 

ــد. ــاء یاب ــش ارتق همگروهی های



ــود  ــال ، خ ــوزان فع ــرای دانش آم ــی ب ــت خوب ــازی فرص ــای مج آموزش ه

ــرای  ــات ب ــا و امکان ــت ه ــی ظرفی ــه از تمام ــت ک ــوان اس ــود خ ــرل و خ کنت

یادگیــری بهتــر اســتفاده نماینــد در حالــی کــه اکثــر دانش آمــوزان احتیــاج 

بــرای یادگیــری  بــه راهنمایــی، نظــارت ، کنتــرل و تشــویق بیشــتری 

آموزش هــای مجــازی دارنــد کــه خانواده هــا بایــد توجــه ویــژه ای را بــه 

ــرای  ــزار و وســایل و فناوری هــای الزم ب ــن امــر نماینــد. فراهــم آوردن اب ای

ــف  ــواده از وظای ــن و آرام در خان ــی ام ــاد محیط ــازی و ایج ــهای مج آموزش

والدیــن اســت کــه محیطــی پــر شــور و نشــاط را جهــت آموزش هــای 

مجــازی در منــزل مهیــا ســازند و حــس مســولیت پذیــری را در قبــال انجــام 

وظایــف شــخصی دانش آمــوزان تقویــت نماینــد.

برخــط  و  مجــازی  آموزش هــای  در  والدیــن  نظارتــی  نقــش  شــک  بــی 

ــارت  ــدون نظ ــه ب ــت ک ــته ای اس ــش برجس ــی نق ــًا در دوره ابتدای مخصوص

 . نمی شــود  محقــق  دار  معنــی  یادگیــری  والدیــن  حمایــت  و  ،کنتــرل 

ایــن نظــارت و کنتــرل بایــد هــم در تدریــس هــا و آموزش هــا و هــم در 

ــرد. اگــر چــه خــود والدیــن نیــز  آزمون هــای مجــازی و برخــط صــورت پذی

ــری  ــرای یادگی ــانه ای ب ــی و رس ــث علم ــای الزم را در مباح ــد آموزش ه بای

ــرایطی  ــد ش ــا بای ــی اولی ــه خانگ ــان قرنظی ــد. در زم ــدان فراگیرن ــر فرزن بهت

ــتی ،  ــی و دس ــای عمل ــت مهارته ــه تقوی ــوزان ب ــه دانش آم ــد ک ــاد کنن ایج

فعالیت هــای ورزشــی ، فعالیت هــای فرهنگــی- هنــری نیــز بپردازنــد و 

بــا مطالعــه کتابهــای غیــر درســی اوقــات فراغــت خــود در منــزل را بــه نحــو 

ــد. ــپری نماین ــته ای س شایس

والدیــن بایــد بتواننــد در کنــار نقــش مهــم پــدر و مــادری، نقــش معلــم و یــا 

ــد و  ــدان بکاهن ــترس فرزن ــراب و اس ــا از اضط ــد ت ــا کنن ــم را ایف ــار معل همی

بــرای بهــروری بــاال در امــر یادگیــری موثــر باشــند. بهتریــن راه بــرای حــل 

مســائل و مشــکالت، تغییــر شــرایط نیســت ، بلکــه تغییــر خودمــان اســت. 

خانواده هــا و والدیــن بــه جــای مداخلــه در کار مربــی و معلــم بــه مشــارکت در 

امــر آمــوزش بپردازنــد و معلمــان و مربیــان نیــز بایــد پذیــرای ایــن مشــارکت 

ــاء و  ــم و اولی ــن معل ــوی بی ــت و گ ــرای گف ــه را ب ــز زمین ــه نی ــند و مدرس باش

آگاهــی بخشــی از نقــش هــر یــک در امــر خطیــر یادگیــری ، فراهــم نمایــد.

قســمت اول: در آموزش هــای حضــوری نقــش معلــم ، مهــم و تعییــن کننــده و یــک نقــش محــوری اســت کــه ســایر عوامــل موثــر در 
یادگیــری را تحــت کنتــرل خــود دارد ولــی در آموزش هــای مجــازی و برخــط کــه امــروزه در سراســر دنیــا مــورد اســتقبال قــرار گرفتــه ، نقــش 
ســایر عوامــل از جملــه والدیــن و خانواده هــا پــر رنــگ تــر شــده اســتدر آمــوزش بصــورت آنالیــن، برنامــه ریــزی آکادمیــک بهــم می خــورد 
و معمــوال دانش آمــوزان ســاعات مشــخصی بــرای انجــام تکالیــف ندارنــد؛ بنابرایــن والدیــن و آمــوزگار بایــد برنامــه ریــزی مشــخصی بــرای 

زمــان آمــوزش و انجــام تکالیــف دانش آمــوزان داشــته باشــند.

راهکارهایی برای نظارت و مدیریت بهتر والدین بر آموزش مجازی دانش آموزان ابتدایی

ــت  ــل و تبل ــی موبای ــتن گوش ــراه داش ــه هم ــوری در مدرس ــای حض در کالس ه

ممنــوع اســت ولــی در آموزش هــای مجــازی یــک ابــزار الزم و ضــروری اســت 

، ایــن امــر تعــارض آشــکاری اســت که باید پاســخی روشــن از ســوی مســولین 

بــرای آن در نظــر گرفتــه شــود. آســیب پذیــر بــودن دانش آمــوزان در فضــای 

مجــازی و شــبکه های اجتماعــی موضوعــی اســت کــه هــم آمــوزش و پــرورش 

ــه آن توجــه بیشــتری نماینــد و تمهیــدات و تدابیــر  و هــم خانواده هــا بایــد ب

ــرای دانش آمــوزان و  الزم را بیاندیشــند و آموزش هــای الزم در ایــن زمینــه ب

اولیــاء از ســوی نهادهــای فرهنگــی در نظــر گرفتــه شــود.



بــه طــور خالصــه می تــوان مهمتریــن نقــش والدیــن در آموزش هــای 
مجــاری را بــه صــورت زیــر خالصــه کــرد:

• آشنایی با سواد علمی و سواد رسانه ای
• فراهم کردن ابزار و فناوری های الزم

• آشنایی با سواد علمی و سواد رسانه ای
ــدان در برابــر آســیب های فضــای مجــازی  ــرل فرزن • مراقبــت و کنت
و شــبکه های اجتماعــی)از نــرم افزارهــای مراقبتــی اســتفاده کنیــد(

• غیر فعال کردن فیلترشکن
• فراهــم کــردن محیطــی شــاداب، پــر نشــاط و بــدون اضطــراب و 

اســترس
• ایجاد محیطی آرام و امن و مناسب برای یادگیری بهتر

• دسترسی به ابزار های هوشمند را محدود کنید
• نظارت بر فعالیت ها و پیگیری برنامه های آموزشی مدرسه

• کنتــرل و نطــارت بــر فعالیــت هــا و پیگیــری برنامه هــای آموزشــی 
مدرســه در منــزل ) حضــور بــا کیفیــت در کنــار دانش آمــوز (

• مراقبــت و کنتــرل فرزنــدان در زمــان برگــزاری آزمون هــای مجــازی 
ارتباط موثر با معلم ، مشــاور و عوامل مدرســه در جهت مشــارکت 

جویــی در امــر آمــوزش
• توجــه بــه فعالیت هــای ورزشــی، پرورشــی و فرهنگــی - هنــری در 

منــزل ) بیــن ســرگرمی و آمــوزش تعــادل برقــرار کنیــد(.
• مراقبــت و کنتــرل فرزنــدان در برابــر آســیب های فضــای مجــازی و 
شــبکه هــای اجتماعــی)از نــرم افزارهــای مراقبتــی اســتفاده کنیــد( .

• تقویــت مهارت هــای زندگــی و ترغیــب بــه مســولیت پذیــری در 
قبــال انجــام وظایــف شــخصی

• تشویق به مطالعه کتاب های غیر درسی
• ایجاد نظم در برنامه خواب فرزندان خانواده

• مراقــب باشــید تــا فرزندتــان در کالس هــای مجــازی حاضــر امــا 
غایــب نباشــند.

• به تکالیف عملی دانش آموز توجه بیشتری داشته باشید.
• ایجاد ارتباط و تعامل با گروه همسال

عالقــه مندیــد ایــن کار را دولــت بــرای شــما انجــام دهــد چنــد راهــکار پیــش 

روی شماســت؛ اول اینکــه اپراتور هــا ســیم کارت هــای خــاص کــودکان ارایــه 

می کننــد، مثــال همــراه اول ســیم کارت انارســتان را مدتهــا اســت ارایــه کرده 

یــا ایرانســل هــم محصــول مشــابهی داشــته اســت. دسترســی بــه اینترنت در 

ایــن ســیم کارت هــا صرفــا بــر اســاس یــک لیســت ســفید صــورت می گیــرد. 

اپراتور هــا بســته اختصاصــی آمــوزش مجــازی تعریــف کننــد.

ــتفاده  ــازی اس ــوزش مج ــرای آم ــن ب ــیم کارت والدی ــما از س ــد ش ــر فرزن اگ

ــد  ــه بای ــت ک ــده اس ــالغ ش ــور اب ــه اپرات ــرا ب ــرای اج ــکار ب ــد، دو راه می کن

ــی  ــته اختصاص ــک بس ــه ی ــد، اول اینک ــانی کنن ــالع رس ــرا و اط ــریع اج س

شــاد تعریــف کننــد زمانــی کــه ایــن بســته بــر روی ســیم کارت فعــال باشــد 

دسترســی بــه اینترنــت صرفــا بــرای یــک ســری از ســایت های تاییــد شــده 

توســط وزارت آمــوزش و پــرورش امــکان پذیــر اســت و اگــر از گوشــی 

همزمــان هــم کــودک و هــم والدیــن بهــره می گیرنــد اپراتور هــا موظــف 

ــی  ــکان جابجای ــع ام ــتاره مرب ــتوری س ــد دس ــک ک ــف ی ــا تعری ــد ب ــده ان ش

بســته فعــال را فراهــم کنندبــه عبارتــی تــا گوشــی در اختیــار کــودک اســت 

بســته شــاد و زمانــی کــه در اختیــار والدیــن اســت بســته عــادی فعــال باشــد. 

شــرکت های اینترنــت خانگــی نیــز موظــف شــده انــد بســته شــاد را تعریــف 

ــد؛ بنابرایــن  ــا غیــر فعالســازی آن را فراهــم آورن و امــکان فعــال ســازی و ی

ســیم کارتــی تحــت عنــوان ســیم کارت شــاد توزیــع نخواهــد شــد و مراقــب 

ســوء اســتفاده و تماس هــای تلفنــی کالهبــرداران بــرای فــروش ســیم کارت 

تحــت ایــن نام هــا باشــید توجــه : اســتفاده از شــبکه شــاد رایــگان اســت .

فراهم کردن ابزار و فناوری های الزم :

ــره  ــه گ ــه ب ــا عالق ــد ی ــرده ای ــه نک ــود تهی ــد خ ــرای فرزن ــزاری ب ــوز اب ــر هن اگ

گشــایی از نیازمنــدان و خریــد تبلــت بــرای آنهــا هســتید، توصیــه می شــود 

ــد کنیــد کــه همــه ابزار هــای مدیریــت والدیــن را  ــی خری از تبلت هــای ایران

دارد و مطابــق فرهنــگ ایرانــی اســالمی و نیــاز کــودکان ســاخته شــده اســت 

ــام بــرده را نداریــد و ــا ابراز هــای ن .اگــر فرصــت کافــی بــرای کار کــردن ب
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آشنایی با سواد علمی و سواد رسانه ای

ــروز  ــای ام ــد در دنی ــی کن ــر م ــل ها را پ ــان نس ــکاف می ــارت ش ــش و مه ــن دان ــت و ای ــر اس ــاب ناپذی ــری اجتن ــز ام ــن نی ــانه ای والدی ــواد رس ــرورت س ض

ــی از  ــز آگاه ــوزش و نی ــل آم ــق، تحلی ــامل تحقی ــانه ای ش ــواد رس ــن س ــد: بنابرای ــی رون ــمار م ــه ش ــانی ب ــع انس ــی جوام ــزای اساس ــی از اج ــانه ها یک رس

تاثیــر رســانه هایی )همچون:رادیو،تلویزیون،فیلــم ،موســیقی،مجله،کتاب و اینترنــت( بــر افــراد اجتمــاع اســت در رابطــه بــا فضــای مجــازی والدیــن خــود 

بایــد ذر ابتــدا بــا فضــای مجــازی و طریقــه ی کار بــا ابــزار هوشــمند و تلفــن همــراه آشــنایی داشــته باشــند و یــا در صــورت عــدم آکاهــی صحیــح از افــراد 

متخصــص در ایــن رابطــه کمــک بگیرنــد .

مراقبت و کنترل فرزندان در برابر آسیب های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی)از نرم افزارهای مراقبتی استفاده کنید(

فضــای مجــازی بــرای کــودکان خطــرات بســیار زیــادی می توانــد داشــته باشــد. در فضــای مجــازی، امــکان برقــراری تماس هــای نامناســب کــودکان بــا 

افــرادی کــه ممکــن اســت قصــد ســوء اســتفاده، بهره بــرداری و یــا تجــاوز بــه حریــم خصوصــی آنهــا را داشــته باشــند، وجــود دارد. در فضــای مجــازی، 

امــکان بــروز رفتارهــای نامناســب کــودکان بــه واســطه تاثیرپذیــری از شــیوه های برخــورد آنالیــن دیگــران ماننــد ارایــه اطالعــات شــخصی در مکان هایــی 

کــه افــراد بســیار زیــادی بــه آنهــا دسترســی خواهنــد داشــت،وجود دارد. روش هــای مختلفــی بــرای ایمــن نگــه داشــتن کــودکان هنــگام حضــور آنهــا در 

فضــای مجــازی وجــود دارد. بــی تردیــد، یکــی از موثرتریــن روش هــا در ایــن زمینــه آمــوزش آنهــا از ســنین پاییــن و آشــنایی و افزایــش آگاهــی کــودکان 

دربــاره خطراتــی اســت کــه امــکان مواجــه شــدن بــا آنهــا در فضــای مجــازی وجــود دارد همچنیــن، کــودکان بایــد چگونگــی شناســایی ایــن تهدیدهــا و 

خطــرات و اقدام هــای ضــروری بــرای مقابلــه بــا آنهــا را فــرا بگیرنــد.

ــرم افزارهــای محــدوده کننــده و آنتــی  ــه ن ــرای مراقبــت از کــودکان در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه اســت کــه از جملــه آنهــا می تــوان ب اقدامــات خوبــی ب

ــودک  ــرای ک ــما ب ــر ش ــه از نظ ــی ک ــی از آدرس های ــا برخ ــد ت ــی ده ــکان را م ــن ام ــما ای ــه ش ــده، ب ــدوده کنن ــای مح ــرم افزاره ــرد. ن ــاره ک ــا اش ــروس ه وی

تــان مناســب نیســتند را شناســایی کنیــد و آدرس آنهــا را مســدود کنیــد تــا مبــادا بــه صــورت اتفاقــی کــودک بــه محتــوای آنهــا دسترســی پیــدا کنــد بــا 

نــرم افــزار کنتــرل والدیــن بــه راحتــی از فرزنــدان خــود در فضــای مجــازی مراقبــت کنیــد همچنیــن آنتــی ویروس هــا مــی تواننــد از ورود فرزندتــان بــه 

وب ســایت های خطرنــاک و آلــوده کــه امــکان آلــوده کــردن سیســتم شــما را داشــته باشــند، جلوگیــری کنــد. منابــع آموزشــی مناســبی بــرای والدیــن، 

ــن را پوشــش می دهنــد. ــه ابعــاد مختلــف ایمنــی کــودکان در فضــای آنالی ــد ک معلمــان و حتــی خــود کــودکان وجــود دارن

غیر فعال کردن فیلترشکن

فیلتــر شــکن یــا )NPV ( گوشــی خــود را در زمانــی کــه در دســت کــودکان اســت خامــوش کنیــد تــا اجــازه ی دسترســی بــه شــبکه هــای خــاص را نداشــته 

باشــند .



ــا اشــتیاق مفاهیــم عمیــق علمــی را حتــی  همــه دنبــال ایــن هســتند کــه ب

در اوقــات فراغــت ، ســفر و ... فــرا گیرنــد. گاهــی ایــن اشــتیاق در جماعــت 

کــم رنــگ می شــود. افــراد درمی یابنــد کتابهایــی کــه آنهــا بــا امیــد و 

اشــتیاق بــرای یادگیــری بــاز می کننــد، بــه چیــزی مافــوق فهمشــان مبــدل 

می شــود. هــر کتابــی قصــد دارد مفاهیمــی را بــه خواننــده اش برســاند و ایــن 

مقــدور نیســت، مگــر آنکــه نحــوه مطالعــه آن بــه درســتی صــورت گیــرد.

 پــس راه صحیــح مطالعــه یــک کتــاب بــا محتــوای ســنگین چیســت؟ 
قواعــد صحیــح خواندن

ــما  ــت. ش ــه اس ــدن نهفت ــم خوان ــد مه ــی از قواع ــر در یک ــوال اخی ــخ س پاس

بایــد کتــاب را قبــل از تســلط بــر آن ، ســطحی بخوانیــد. ابتــدا چیزهایــی را 

دنبــال کنیــد کــه می توانیــد آنهــا را بفهمیــد و خودتــان را در برابــر مطالــب 

دشــوار گرفتــار نســازید. پاراگراف هــای پیشــین ، زیرنویس هــا ، مباحــث و 

مراجعــی را کــه از آنهــا می ترســید، درســت بخوانیــد. کتــاب دارای مطالبــی 

ــب  ــف مطال ــر نص ــی اگ ــد. حت ــا را درک می کنی ــریعا آنه ــما س ــه ش ــت ک اس

ــا  ــه را ت ــورد مطالع ــاب م ــد کت ــما می توانی ــد، ش ــرش را درک کردی ــا کمت ی

ــدن  ــه خوان ــی ســطحی ب حــدودی بفهمیــد. یکــی از روشــهای کتــاب خوان

اجمالــی معــروف اســت. درســت اســت کــه بــا مطالعــه ســطحی نمی توانیــد 

ــا  ــا خوانــدن و مطالعــه عمیــق بدســت می آوریــد، برســید. ب ــه آنچــه کــه ب ب

ــما  ــه ش ــی ک ــت. در مواقع ــردی اس ــی روش کارب ــدن اجمال ــال خوان ــن ح ای

بــا انبوهــی از کتابهــا روبــرو هســتید، بــا ســطحی خوانــی و بــا دقــت شــگفت 

ــد. ــت آوری ــاب بدس ــوای کت ــی از محت ــی کل ــد درک آوری می توانی

عنوان صفحه و مقدمه

بــه عنــوان صفحــه و مقدمــه نــگاه کنیــد و بویــژه بــه عناویــن فرعــی یــا دیگــر 

ــنده  ــا نویس ــاب ی ــداز کت ــم ان ــدف و چش ــه ه ــه ب ــد ک ــه کنی ــانه هایی توج نش

ــم  ــاب ه ــوای کت ــا محت ــری ب ــنایی مختص ــق آش ــن طری ــاره دارد. از ای اش

ــت. ــد یاف خواهی
مطالعه فهرست مطالب

فهرســت مطالــب را بــرای کســب دریافــت کلــی از ســاختار کتــاب بخوانیــد. 

ــک  ــفر کم ــروع س ــل از ش ــاده ، قب ــه ج ــوان نقش ــه عن ــاب ب ــت کت از فهرس

ــت  ــما بدس ــرای ش ــاب ب ــی از کت ــد عموم ــک دی ــز ی ــل نی ــن عم ــد، ای بگیری

می دهــد.
مطالعه فهرست موضوعی

فهرســت موضوعــی کتــاب را بازبینــی کنیــد تــا بــا دامنــه موضوعــات تحــت 

ــنا  ــان آش ــود مولف ــی خ ــان و حت ــتفاده مولف ــورد اس ــع م ــا مناب ــش ی پوش

شــوید. هــرگاه فهرســت اطالعــات در پایــان هــر فصــل ، مهــم و حســاس بــه 

نظــر رســید، بــرای درک بهتــر ، آنهــا را در متــن پیــدا کنیــد، بدیــن طریــق 

ــد. ــدا می کنی ــف را پی ــه مول ــدن ب ــک ش ــد نزدی ــما کلی ش
شروع مطالعه محتوا

ــه  ــدام را ک ــر ک ــی ، ه ــطحی خوان ــا س ــاب ی ــدن کت ــرای خوان ــر ب ــما دیگ ش

ــه  انتخــاب کنیــد، آمــاده هســتید. اگــر ســطحی خوانــی را انتخــاب کنیــد ب

فصولــی از کتــاب نــگاه کنیــد کــه حــاوی بندهــای اصلــی یــا عبــارات خالصــه 

شــده در شــروع یــا پایــان فصــل هســتند. پــس صفحــات را ورق بزنیــد. در 

عیــن حــال یکــی دو پاراگــراف و گاهــی هــم چنــد صفحــه متوالــی را بخوانید. 

بدیــن صــورت کتــاب را ورق زده، همــواره در پــی یافتــن نبــض مطلــب 

ــد و  ــما آن را خوانده ای ــاب ش ــه کل کت ــم آن ب ــن روش و تعمی ــا ای ــید، ب باش

ــد. ــاد گرفته ای ــش را ی ــوا و مطالب محت
تذکر مهم

اگــر بــا ایــن روش شــروع بــه ســطحی خوانی کتــاب بکنیــد، چــه بســا 
در پایــان پــی ببریــد کــه بــه هیــچ وجــه در حــال ســطحی خوانــی 
نیســتید، بلکــه آن را بــا دقــت می خوانیــد، آن را می فهمیــد و از 
آن لــذت می بریــد. بنابرایــن زمانــی کــه کتــاب را زمیــن بگذاریــد، 
درمی یابیــد کــه بعــد از ایــن هیــچ موضوعــی برایتــان دشــوار نخواهــد 
بــود. بــه عبارتــی مطالعــه هیــچ کتــاب و مطلبــی بــرای شــما مشــکل 

نخواهــد بــود و در کل کتــاب مشــکلی نداریــد.

هــر کتابــی قصــد دارد مفاهیمــی را بــه خواننــده اش برســاند و ایــن مقــدور نیســت، مگــر آنکــه نحــوه مطالعــه آن بــه درســتی صــورت گیــرد. 
پــس راه صحیــح مطالعــه یــک کتــاب بــا محتــوای ســنگین چیســت؟

روش مطالعه یک کتاب مشکل



برای دیدن ویدئو QR را اسکن کنیدنویسنده: مهری امامی

چرا درس خواندن من خیلی طول می کشد؟
سرعت مطالعه و یادگیری هر دانش آموز متفاوت است.

اگــر در حــال خوانــدن ایــن مطلــب هســتید احتمــاال شــما هــم جــزء آن دســته افــرادی باشــید کــه فکــر می کننــد ســرعت مطالعــه و یادگیــری در آن هــا بــه 

انــدازه ای کــه بایــد نیســت. در ابتــدا قبــل از هــر چیــز بایــد بگوییــم کــه هیــچ چیــز غلطــی در بــا دقــت درس خوانــدن وجــود نــدارد و نبایــد ایــن مســئله را بــا 

مشــکلی کــه موضــوع بحــث ایــن فیلــم اســت اشــتباه گرفــت. گاهــی هــم ممکــن اســت دلیــل طوالنــی شــدن ســاعت مطالعــه ایــن باشــد کــه شــما در شــروع 

کار درک درســتی از ســختی و حجــم درس نداریــد. امــا بایــد بدانیــد کــه ایــن حــس لزومــًا بــه ایــن معنــی نیســت کــه شــما فــردی کندخــوان هســتید. اغلــب 

دانش آمــوزان ایــن حــس منفــی را تجربــه می کننــد. گاهــی حــس شــما ســوءتفاهمی بیــش نیســت امــا اینکــه چطــور تشــخیص دهیــد کــه دانــش آمــوزی 

بــا دقــت هســتید یــا وسواســی نکاتــی دارد کــه در ایــن فیلــم بــه آن خواهیــم پرداخــت.

دانش آموز کندخوان چه کسی است؟

اگــر بــرای شــما هــم پیــش آمــده کــه بــا تمــام وجــود آرزو کنیــد ای کاش ســرعت بیشــتری در درس خوانــدن داشــتید ممکــن اســت جــزو دســته دانــش 

آمــوزان کندخــوان باشــید. در ایــن فیلــم بــه طــور کامــل بــه ایــن مســئله خواهیــم پرداخــت کــه دانش آمــوز کندخــوان چــه کســی اســت؟ علــت و ریشــه ایــن 

مشــکل چیســت و چــه راهکارهایــی بــرای برون رفــت از آن وجــود دارد.
دغدغه دانش آموزان و کنکوری ها چیست؟

به دانش آموزان کمک می کنیم تشخیص بدهند که دقتشان در مطالعه دروس باالست یا وسواس درسی  هستند؟

تجربــه تیــم مرکــز هدایــت و پیشــرفت تحصیلــی میــم، نشــان می دهــد ســواالتی ذهــن ایــن دانش آمــوزان و داوطلبــان کنکــور را بــه خــود مشــغول می کنــد 

کــه مــوارد ذیــل نمونه هــای آن اســت:

• آیا هوش من از دوستم کمتر است و توانایی های او را ندارم؟

• آیا روش مطالعه من اشتباه است که وقت زیادی طول می کشد تا درس هایم را تمام کنم؟

• آیا من یک دانش آموز کندخوان و وسواسی هستم؟

• آیا کندخوانی باعث خواهد شد سر جلسه امتحان یا آزمون یا کنکور وقت کم بیاورم؟

• آیا روش مطالعه غلط می تواند منجر به کند خوانی شود؟

• چرا درس خواندن من خیلی طول می کشد؟

• چقدر باید از ساعت خوابم کم کنم تا کندخوانیم را جبران کنم؟

 چگونه تشخیص دهم که دقتم زیاد است و ریشه ای درس می خوانم یا وسواس درسی ام

کندخوانی چیست و چرا کندخوان هستیم؟




