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 یادگیری به شیوه بازیابی اسفندماه :  27

از این  ست. استخراج شده ا stick it  کتاب این متن ازبا شما صحبت کنیم.  یادگیری سالم!  امروز میخواهیم با هم درباره موضوع

تخمین   دقیقه  3مدت زمان الزم برای مطالعه آن   .اختصاص می دهید، سپاسگزاریمکه بخشی از زمان خود را به مطالعه این متن 

 زده میشود:  

آمده  تشان برمی دیگر تمام کاری که از دس خود بکار میگیرند، زندخیلی از والدین گمان میکنند، وقتی دبیر خصوصی فراوانی برای فر

عدم استخدام دبیر خصوصی به فرزند خود  برای فرزند خود انجام داده اند. برخی هم به دلیل نداشتن تمکن مالی گمان میکنند برای  

ر غلطی از  بسیاری از ما تصومتاسفانه ذهن خود خارج کنیم. را از صور غلط از یادگیری ر برای همیشه این تبابدهکارند. بیایید یک

. در نهایت زمانی که نتیجه  یادگیری داریم و این تصور غلط موجب میشود تا توهم یادگیری را با یادگیری واقعی اشتباه بگیریم

نه های گزاف دبیر خصوصی بیهوده م هزیمینگریم و باور نمیکنیم که تمااهده میکنیم، با تعجب به کارنامه فرزندمان امتحان را مش

 بوده است.  

تحقیقات نشان میدهد نگاه کردن یک فرد در حال انجام یک کار، با انجام دادن آن کار توسط خود ما بسیار متفاوت است. یک  

ساعات زیادی را با    ورود اطالعات به مغز ما نیست بلکه نتیجه خروج صحیح اطالعات از مغز ماست. زمانی کهکنکور خوب نتیجه 

خیلی از بچه ها  یم. متری را به انجام تمرینات اختصاص میدهیم و عمال کار خاصی را انجام نمیدهدبیر و کالس پر میکنیم، زمان ک

، نه کمبود حل ها بلد هستند اما در امتحان نمی توانند آنها را روی برگه بنویسند. علت این امر، نه استرس است به ما میگویند که راه 

 ن استفاده از ابزار کمکی است.  بدو روی کاغذ  حافظه و تمرکز! علت این امر عدم تمرین و نوشتن جواب بر 

تاب های کمک آموزشی، به دلیل داشتن پاسخنامه تشریحی، یکی از عواملی هستند که بهروه وری در مطالعه به شدت نزد  ک

یک سوال فکر کنند.   همدتها ب به پاسخنامه مجبور بودندسابقا، به دلیل عدم دسترسی ان،  آموزفرزندان ما کاهش یافته است. دانش 

به سرعت  حل میکرد، تمام پازل ها خود به خود در ذهن دانش آموز مرتب میشد اما امروز دانش آموز در نتیجه وقتی دبیر آن سوال را 

 حل سوال را میخواند.  عه کرده و به پاسخنامه مراج

والدین محترم نباید روی نتایج امتحانات به دانش آموز فشار شدید وارد کنند همین است.   قدیم کهمعتلی که ما به شدت یکی از دالی

شد، از آزمون فرار میکند. بنابراین  هم ترین بخش یادگیری است. دانش آموز زمانی که بداند پس از آزمون مواخذه خواهد  امتحان م

ز برگزار  به شما پیشنهاد میکنیم در آزمون های عید که دو مرتبه در روبدون پشتوانه را تمرین میکند.   ،ردن اطالعاتکخارج  کمتر

. بگذارید این  زل بپردازیدآرامش منن وند مطالعه فرزندتان و فراهم کردشود به درصد ها توجه نکنید و بیشتر به تحلیل آزمون و رمی

 موزش فرزند شما باشند و نقش خود را به خوبی ایفا کنند. آزمون ها قسمتی از آ
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