تا اضتثاّات راٗج در هطالعِ آضٌا ضَٗن:
ت٘طتز تاٍرّإ اضتثاُ ها در سهٌ٘ٔ هغالؼِ ٍ درس خَاًذى ًاضٖ اس پ٘طٌْادّإ دٍستاى خ٘زخَاّٖ است کِ هتاسفاًِ ّ٘چ چ٘ش جلَٕ تَصِّ٘إ آًْا را
ًوٖگ٘زد .آًچِ اٗي افزاد ،تِ رغن هْزتاًٖ ٍ دلسَسٕ ،در ًظز ًوٖگ٘زًذ اٗي هْن است کِ راّکار هف٘ذ تزإ آًْا الشاهاً تزإ دٗگزٕ چارُساس ًخَاّذ
تَد ٍ تِ اٍ در کسة ًوزات تْتز ٗارٕ ًخَاّذ رساًذ .در ٍالغ آهَختي اهزٕ تس٘ار هٌحصز تِ فزد ٍ ضخصٖ است .آًچِ تزإ ٗک فزد راُ لغؼٖ در
کسة هَفم٘ت است ،الشاهاً تزإ دٗگزٕ لاتل تجَٗش ً٘ست .تْتز است پ٘ص اس ضزٍع هغالؼِ ٗا تزًاهِرٗشٕ تزإ آى ،تِ تزرسٖ ٍ ارسٗاتٖ تزخٖ اس اٗي
اضتثاّات راٗج تپزداسٗن.
اضتثاُ راٗج ضوارُ " :1تزإ کسة تْتزٗي ًوزُّا تاٗذ تِ سختٖ درس تخَاًن ٍ لذا فزصتٖ تزإ تفزٗح ٍ ساٗز کارّا
ًخَاّن داضت".
ٍالؼ٘ت :تٖضک ّؤ ضاگزد اٍلّا در ّز کالسٖ سهاى ٍ اًزصٕ تس٘ارٕ تِ درس خَاًذى اختصاظ هٖدٌّذ؛ تا اٗي حال آًْا ّن سهاى کافٖ تزإ
کارّإ ضخصٖ دارًذ .آًچِ اهزٍسُ ثاتت ضذُ اٗي است کِ اختصاظ دادى سهاى کافٖ تزإ "خَد" ٍ اضتغال تِ تفزٗح ٍ سزگزهٖ اس ػَاهل هَثز در
دست٘اتٖ تِ هَفم٘ت تحص٘لٖ است .در ًظز داضتِ تاض٘ذ چٌاًچِ سهاى کافٖ ٍ هَثز تِ خَد اختصاظ ًذّ٘ذ ،خ٘لٖ سٍد کن هٖآٍرٗذ ٍ خستگٖ ًاضٖ اس
اٗي اهز هوکي است تز هَفم٘ت تحص٘لٖ ٍ ً٘ش سالهت ضوا تاث٘ز ًاهغلَب تگذارد .پ٘طٌْاد ها تٌظ٘ن ٗک تزًاهٔ هٌظن ٍ دل٘ك است .سهاًٖ را کِ در
اخت٘ارتاى است تِ تخصّإ کَچک ٗک ٗا دٍ ساػتِ تمس٘ن کٌ٘ذ ٍ سهاى هطخصٖ تزإ درس خَاًذى ٍ تفزٗح اختصاظ دّ٘ذ .در اٗي صَرت
خَاّ٘ذ دٗذ کِ ٌَّس ٍلت سٗادٕ تزإ کارّإ دٗگز تالٖ هاًذُ است.
اضتثاُ ضوارٓ " :2درس خَاًذى ضة اهتحاى ّ٘چ فاٗذُإ ًخَاّذ داضت".
ٍالؼ٘ت :گزچِ ّوِ هطاٍرُ ّإ تحص٘لٖ ،تِ اتفاق ،تز اٗي تاٍرًذ کِ تٌا تز دالٗل اثثات ضذُ درس خَاًذى دل٘مٔ ًَد چٌذاى هَثز ً٘ست ٍ تاث٘ز سٗادٕ
در ٗادگ٘زٕ ًذارد ،چَى هغالة تِ سٍدٕ فزاهَش هٖضَد؛ اها اٗي تِ آى هؼٌا ً٘ست کِ درس خَاًذى ضة اهتحاى تٖارسش است .درس خَاًذى در
ضة اهتحاى تْتز اس آى است کِ اصالً درس ًخَاً٘ن ،چَى تِ ّز حال تزخٖ ًکات را در جلسِ اهتحاى تِ ٗاد خَاّ٘ذ آٍرد .پ٘طٌْاد ها اٗي است کِ
تزإ درس خَاًذى هزتة در عَل ً٘وسال تحص٘لٖ تزًاهِ رٗشٕ کٌ٘ذ ٍ آى را جذٕ تگ٘زٗذ ،اها چٌاًچِ تِ دل٘لٖ هَفك تِ اٗي اهز ًطذٗذ سهاى کَتاُ
ضة اهتحاى را جذٕ تگ٘زٗذ ٍ اس آى استفادُ کٌ٘ذ.
تذٗي هٌظَر هٖتَاً٘ذ:


تخص ّاٖٗ کِ استاد تاک٘ذ ت٘طتزٕ تز آىّا کزدُ است در اٍلَٗت لزار دّ٘ذ.



اس داًطجَٗاًٖ کِ اٗي ٍاحذ را گذراًذُ اًذ در هَرد سَاالت تزم ّإ لثل سَال ًواٗ٘ذ.



تخص ّإ سهاى تز را کٌار گذاضتِ تا درصَرت تالٖ هاًذى سهاى تِ آىّا تپزداسٗذ.

اضتثاُ ضوارٓ " :3درس خَاًذى ضة اهتحاى ٍ تحت تٌص تزإ هي هف٘ذتز است".
ٍالؼ٘ت :افزادٕ کِ تز اٗي تاٍرًذ تصَر هٖکٌٌذ سهاًٖ هٖ تَاًٌذ تز هغالة درسٖ توزکش ت٘طتز داضتِ تاضٌذ کِ فطار ٍ اجثارٕ ٍجَد داضتِ تاضذ.
حم٘مت اٗي است کِ اٗي افزاد تِ جإ هتؼْذ تَدى تِ تزًاهِرٗشٕ ٍ تَاًوٌذٕ در هذٗزٗت سهاى تزج٘ح هٖدٌّذ تِ اّوالکارٕ ٍ ضگزدّإ عفزُ رفتي
هتَسل ضًَذ .پ٘طٌْاد ها اٗي است کِ تزإ رٍسّا ٍ ّفتِّا تزًاهِرٗشٕ کٌ٘ذ ٍ ّز رٍس تخصّإ کوٖ اس هغالة درسٖ را هغالؼِ کٌ٘ذ .در اٗي صَرت
در رٍسّإ اهتحاى حجن سٗادٕ اس درسّإ ًخَاًذُ رٍٕ ّن اًثاضتِ ًوٖضًَذ .تِ ػالٍُ ،پ٘طٌْاد هٖضَد تزإ هثارسُ تا اّوالکارٕ الذام کٌ٘ذ ٍ اس
هتخصصاى حَسٓ سالهت رٍاى ٍ هطاٍراى تحص٘لٖ کوک تگ٘زٗذ.

اضتثاُ ضوارٓ " :4ضزٍرٕ است کِ ّز رٍس ٍ ،تذٍى ّ٘چ استثٌاٖٗ ،درس تخَاً٘ذ".
ٍالؼ٘ت :ضاٗذ اٗي هغلة در ًظز اٍل درست تِ ًظز تزسذ ،اها چٌ٘ي ً٘ست .غالثاً سهاى کافٖ تزإ ٗک رٍس استزاحت ٍجَد دارد ،هطزٍط تز آًکِ
تزًاهِرٗشٕ هزتثٖ داضتِ تاض٘ن ٍ تِ آى هتؼْذ تواً٘ن .آى را تٌَٗس٘ن ٍ تِ عَر هٌظن پ٘گ٘زٕ کٌ٘ن.
اضتثاُ ضوارٓ " :5هي اس رٍش آهَختي ح٘ي خَاب استفادُ هٖکٌن".
ٍالؼ٘ت :اٗي تاٍر در تزخٖ آسهاٗصّإ ػلو ٖ رٗطِ دارد .تز اساس اٗي تحم٘مات ،هغش حتٖ در حالت خَاب ً٘ش لادر تِ ٗادگ٘زٕ ٍ جذب هغالة
درسٖ است .حتٖ تزخٖ هؼتمذًذ تا گَش دادى تِ هغالة درسٖ در حالت خَاب تَاًستِاًذ ستاى دٍم ت٘اهَسًذ .گزچِ اٗي هستٌذات ػلوٖ ًطاى دٌّذٓ
تَاًوٌذّٕإ تاالٕ هغش است ،اها پ٘طٌْاد ها اٗي است کِ تزإ آهَختي هغالة هْن درسٖ ّزگش تِ ضَُّ٘اٖٗ کِ ٌَّس تِ لغؼ٘ت اثثات ًطذُاًذ اتکا
ًکٌ٘ذ .تزإ هثال ،هٖ تَاً٘ذ در حال خَاب تِ هغالة ضثظ ضذُ در کالس گَش دّ٘ذ ،اها اٗي رٍش جاٗگشٗي خَتٖ تزإ درس خَاًذى در ت٘ذارٕ
ً٘ست.
اضتثاُ ضوارٓ " :6هطالثٖ کِ ت٘ص اس حذ خَاًذُ هٖضًَذ ت٘طتز ّن اس ٗاد خَاٌّذ رفت".
ٍالؼ٘ت :اٗي تاٍر تِ ٍضَح اضتثاُ استّ .ؤ ها تجزتِ کزدُ اٗن کِ ٍلتٖ هغلثٖ ،تزإ هثال ضوارُ تلفي ٗا آدرس ،را تارّا ٍ تارّا تا خَد تکزار هٖکٌ٘ن،
کوتز اس ٗاد هٖتزٗن .تکزار تا توزکش تزرٍٕ هغالة دل٘ل فزاهَضٖ ً٘ست .اٗي تاٍر اس آًجا سزچطوِ هٖگ٘زد کِ ٍلتٖ تِ اضغزاب اهتحاى دچار
هٖضَٗن ،هغالثٖ را کِ خَاًذُاٗن اس ٗاد هٖتزٗن .تِ ٍالغ ،آًچِ تاػث فزاهَضٖ است ،هغالؼِ ٍ هزٍر سٗاد هغالة ً٘ست تلکِ اضغزاتٖ است کِ در
جزٗاى اهتحاى تجزتِ هٖکٌ٘ن .اگز هغالة را چٌذ رٍس لثل اس اهتحاى هزٍر کٌ٘ن کوتز دچار اضغزاب اهتحاى ٍ فزاهَضٖ هغالة هٖضَٗن.
اضتثاُ ضوارٓ " :7تزخٖ افزاد اگز درس ًخَاًٌذ ًت٘جٔ تْتزٕ در اهتحاى هٖگ٘زًذ".
ٍالؼ٘ت :اٗي تاٍر تا حذٍدٕ ضثِ٘ تاٍر ضوارٓ  6است ٍ تْأً فَقالؼادُإ تزإ افزاد اّوالکار است کِ تصَر هٖکٌٌذ درس خَاًذى تْذٗذٕ تزإ
ػولکزد آًْاستٍ .الؼ٘ت آى است کِ ّوِ افزاد اگز درس تخَاًٌذ ًت٘جٔ تْتزٕ هٖگ٘زًذ .چٌاًچِ تصو٘ن داضت٘ذ اٗي تاٍر اضتثاُ را ت٘اسهاٗ٘ذ پ٘طٌْاد
هٖ کٌ٘ن در ٗک سهاى ٍاحذ ػولکزدتاى در دٍ اهتحاى را تسٌج٘ذ؛ کِ در ٗکٖ اس آًْا تا توزکش درس خَاًذُاٗذ ٍ در دٗگزٕ چٌذاى هغالؼِإ
ًذاضتِاٗذ.
اضتثاُ ضوارٓ ":8السم است ٗک هکاى هطخص تزإ درس خَاًذى داضتِ تاض٘ن ٍ ّو٘طِ آًجا درس تخَاً٘ن".
ٍالؼ٘ت :در ٍالغ داضتي فضاٖٗ هٌاسة ٍ ثاتت تزإ هغالؼِ هٖتَاًذ در فزآٌٗذ ٗادگ٘زٕ هَثز تاضذ .اٗي "فضإ درس خَاًذى" تِ ضوا کوک هٖکٌذ
تا ػادات هٌاسة هغالؼِ را در خَد اٗجاد کٌ٘ذ ٍ تذاً٘ذ کِ تَدى در اٗي فضا تِ هؼٌٖ توزکش تز هَاد درسٖ ٍ هغالؼٔ هَثز آًْاست .تا اٗي حال ،اهزٍسُ
رٍضي ضذُ است کِ تغ٘٘ز فضإ هغالؼِ تِ ضوا کوک هٖکٌذ کِ اس خستگٖ ٍ تٖحَصلگٖ در ح٘ي هغالؼِ جلَگ٘زٕ کٌ٘ذ ٍ تاسدُ درس خَاًذى را
افشاٗص دّ٘ذ .لذا پ٘طٌْاد ها اٗي است کِ فضإ هطخصٖ تزإ هغالؼِ داضتِ تاض٘ذ ،تا اٗي حال ٍلتٖ احساس کزدٗذ تٖحَصلِ ضذُاٗذ اس فضاّإ
هٌاسة دٗگز استفادُ کٌ٘ذ .اًؼغافپذٗزٕ تِ ها کوک هٖکٌذ راحتتز خَد را تا ضزاٗظ غ٘زهتزلثِ تغث٘ك دّ٘ن.
اضتثاُ ضوارٓ  ":9هَس٘قٖ گَش دادى در ح٘ي هطالعِ تاسدُ را افشاٗص هٖدّذ".
ٍالؼ٘ت :اٗي اهز در ت٘طتز هَارد اضتثاُ است ،چزا کِ صذإ هَس٘مٖ هٖتَاًذ در ٗادگ٘زٕ هذاخلِ کٌذ ٍ سثة حَاسپزتٖ ضَد .تْتز است در هح٘غٖ
آرام ٍ تِ دٍر اس ػَاهلٖ کِ سثة حَاسپزتٖ هٖضَد درس تخَاً٘ذ .درس خَاًذى تا هَس٘مٖ ،ت٘طتز سثة هٖضَد کِ هتي ضؼز را حفظ ضَٗن.
اضتثاُ ضوارٓ  ":11هْارتّإ هطالعِ آهَختٌٖ ً٘ست".

ٍالؼ٘ت :تز اساس اٗي تاٍر ّز کذام ها ٗا داًطجَٕ خَتٖ ّست٘ن ٗا ّزگش ًخَاّ٘ن تَاًست داًطجَٕ خَتٖ تاض٘ن .اٗي تاٍر تِ ٍضَح اضتثاُ است.
هٖتَاً٘ذ اهتحاى کٌ٘ذ .آهَختي دٍ ٗا سِ هْارت هٖ تَاًذ گام هَثزٕ در ارتمإ ًوزٓ ضوا در اهتحاى تؼذٕ تاضذ .پ٘طٌْاد هٖکٌ٘ن کِ دست اس تالش
تزًذارٗذ ٍ تِ آهَختي راّکارّإ هٌاسة درس خَاًذ ٍ هغالؼِ اداهِ دّ٘ذ.
اضتثاُ ضوارٓ  ":11درس خَاًذى ٗعٌٖ پطت ه٘ش ًطستي ٍ کتاب را پ٘ص رٍ گطَدى".
ٍالؼ٘ت :اٗي اهز سهاًٖ صح٘ح است کِ فؼاالًِ ٍارد فزآٌٗذ ٗادگ٘زٕ ضذُ تاض٘ذ؛ ٗادداضت تزدارٕ کٌ٘ذ ،سٗز هغالة هْن خظ تکط٘ذ ٗا سؤاالت،
ًکات هْن ٍ هفاّ٘ن کل٘ذٕ را ٗادداضت کٌ٘ذ .پ٘طٌْاد هٖکٌ٘ن تِ جإ اختصاظ دادى ساػتّإ عَالًٖ تِ هغالؼِ ،سهاى کافٖ اها پزتاسدُ را تِ درس
خَاًذى اختصاظ دّ٘ذ .اگز فمظ پطت ه٘ش تٌطٌ٘٘ذ ٍلٖ هغالؼٔ فؼال ًذاضتِ تاض٘ذ ،پطت ه٘ش ًطستي دردٕ را دٍا ًوٖکٌذ.
اضتثاُ ضوارٓ " :12توزٗي ٍ تکل٘فٖ دادُ ًطذُ است ،پس لشٍهٖ ّن تِ درس خَاًذى ً٘ست".
ٍالؼ٘ت :هزٍر ّز رٍسُ ٍ هٌظن هغالة درسٖ اهزٕ هف٘ذ تزإ هَفم٘ت تحص٘لٖ است ٍ تِ ضوا کوک هٖکٌذ تا پ٘ص اس اهتحاى خَد را تزإ آى آهادُ
کٌ٘ذ ٍ اس درس خَاًذى دل٘مِ ًَد پ٘طگ٘زٕ کٌ٘ذ .حتٖ ٍلتّاٖٗ کِ توزٗي ًذارٗذ درسّا را تِ عَر هزتة هغالؼِ کٌ٘ذ ٍ تا آهادگٖ در کالس
حاضز ضَٗذ.
اضتثاُ ضوارٓ " :13تْتزٗي ًت٘جٔ درس خَاًذى را سهاًٖ هٖگ٘زم کِ در تخت خَاب هطالعِ هٖکٌن".
ٍالؼ٘ت :تخت خَاب جإ تس٘ار راحتٖ است ٍ ضاٗذ ٗکٖ اس راحتتزٗي هکاىّا تزإ درس خَاًذى .اها اٗي فضا هٖتَاًذ ت٘ص اس حذ راحت تاضذ تا
حذٕ کِ خَاتواى تثزد .تْتز ً٘ست تِ جإ تخت خَاب اس ٗک صٌذلٖ هٌاسة تزإ درس خَاًذى استفادُ کٌ٘ن؟
اضتثاُ ضوارٓ ّ ":14ؤ افزاد ٗک جَر درس هٖخَاًٌذ".
ٍالؼ٘ت :دل٘ماً تزػکسّ ،ز کس تاٗذ ضَُ٘ هٌحصز تِ فزد خَد را در ٗادگ٘زٕ ت٘اهَسد ٍ پ٘ص گ٘زد .تْتز است ضَُّ٘إ هٌاسة ٍ راّکارّإ هف٘ذ
درس خَاًذى تزإ خَد را پ٘ص اس تزًاهِ رٗشٕ ٍ هغالؼِ تزرسٖ کٌ٘ذ ٍ تِ کار تٌذٗذ .ضٌاساٖٗ اٗي راّکارّا ًخست٘ي گام در هَفم٘ت تحص٘لٖ است.
(تزگزفتِ اس ًطزِٗ "پ٘ام هطاٍر  "461دفتز هطاٍرُ ٍ سالهت ٍسارت ػلَم ٍ هزکش هطاٍرُ داًطگاُ تْزاى .سال )4931

