نبایدهای آموزشی!

مرزهاي دانش را بشكنيد
توليد علم كنيد
به سراغ مرزهاي دانش
برويد،
فكر كنيد ،كاركنيد.
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پيام مشاور
«تا  3سال آینده کنکور به سبک سالهای اخیر برگزار میشود» ،حتماً این خبر را شنیدهاید!
بــا نگاهــی دقیقتــر بــه ایــن خبــر ،متوجــه میشــوید کــه طبــق روال هــر ســال ،هــر چــه ســریعتر بایــد خــود را بــرای برنامهریــزی
درســی آزمــون سراســری ســال آینــده آمــاده کنید!
گام اول :جهت ثبتنام در کالسهای درسی متعدد و رنگارنگ از حاال اقدام نکنید!
گام دوم :جهت خرید تمام فیلمهای آموزشی کلیهی درسها در موسسات متعدد اقدام نکنید!
گام سوم :جهت ثبتنام در آزمونهای آزمایشی به طور هفتگی اقدام نکنید!
گام چهارم :جهت خرید کتابهای کمک آموزشی و تستی انتشارات مختلف،عجله نکنید!
گام پنجم :جهت ثبتنام در مدارس احتیاط کنید ،شاید الزامی به تغییر مدرسه در سال آخر نباشد!
گام ششم :جهت دریافت برنامهریزی درسی و شیوههای مطالعه به «مشاور سازشی و انگیزشی» مراجعه نکنید!
گام هفتم :جهت تصمیمگیریهای فوق با دوستان خود مشورت نکنید ،چون آنها هم مثل شما بیتجربه هستند!
گام هشتم :جهت تغییر رشتهی تحصیلی و تغییر گروه آزمایشی کنکور سال آینده ،عجوالنه اقدام نکنید!
گام نهم :جهت مطالعه در پانسیون مطالعاتی برای کل سال ،هیچ اقدامی نکنید!
در واقع «نبایدها»در کنکور مهمتر از «بایدها»ست! زیرا که فقط یک «باید» وجود دارد؛ «زیاد درس بخوانید!»
اما دهها «نباید» وجود دارد و عدم توجه به این «نبایدها» باعث صرف هزینهی گزاف و اتالف وقت شما خواهد شد!
بارهــا مراجعینــی داشــتهام کــه بــرای تمــام گامهــای فــوق ،هزینــه کــرده بودنــد و بعــد از آن بــا کمبــود وقــت ،جهــت درسخوانــدن
مواجــه میشــدند و تــازه یادشــان میافتــاد کــه از مــن طلــب کمــک کننــد.
پدر و مادر عزیز و داوطلب سختکوش؛
ـد! نــه اینکــه پــول خــرجکنیــد ،امــا فرصتهــا را هــم جهــت مطالعــه
ـت بخریـ
ـه وقـ
ـد کـ
ـرج کنیـ
ـول خـ
بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــد ،پـ
و یادگیــری از دســت بدهیــد!
یــک داوطلــب هوشــیار و یــک پــدر و مــادر آگاه ،قطع ـاً در هزینــه کــردن عجلــه نمیکننــد و بــا احتیــاط بیشــتر و بــه اقتضــا ،گام
برمیدارنــد.
بــرای مثــال ،داوطلبــی کــه تــا حــاال معــدل باالیــی نداشــته و یــا در آزمونهــای آزمایشــی معمــوالً درس دیــن و زندگــی را کمتــر از
 %40میزنــد ،بــه نظــر شــما لزومــی بــه تقویــت درس ریاضــی در وهل ـهی اول ،دارد؟!
اشــتباه اغلــب بچههــا ایــن اســت کــه فکــر میکننــد هــر وقــت از ســال مطالعــهی عمومیهــا را شــروع کننــد ،میرســند ...و فکــر
میکننــد خوانــدن دروس عمومــی از حــاال زود اســت...
اشــتباه اغلــب دانشآمــوزان از برنامهریــزی درســی دوران کنکــور« ،ثبــت ســاعت مطالعــه» در جــداول برنامهریــزی درســی
اســت! ثبــت ســاعت چــه کمکــی بــه آنهــا میکنــد؟! مگــر نــه آن اســت کــه زیــاد درسخوانــدن «یــک اصــل اســت» ،پــس ثبــت ســاعت
در برنامهریــزی چــه معنایــی دارد؟!
برنامهریــزی درســی یعنــی نگرشــی رو بــه آینــده ،امــا ثبــت مطالعــه یعنــی نگرشــی رو بــه گذشــته! و یــا برخــی از دانشآمــوزان
در یادگیــری احســاس میکننــد حتم ـاً بایــد از هــر چــه میخواننــد نتبــرداری کننــد یــا بــه اصطــاح خالصهنویســی کننــد! و ایــن
در خیلــی از مــوارد باعــث افــت راندمــان یادگیــری آنهــا شــده اســت!
لــذا بــه اولیــای محتــرم و داوطلبــان ســختکوش کنکــور  ،98توصیــه میکنیــم اگــر بــه دنبــال کســب رتب ـهای خــاص هســتند از
حــاال ،خــاص برنامهریــزی کننــد و البتــه بــه ایــن نکتــه نیــز توجــه داشــته باشــید کــه قبــل از هــر گونــه برنامهریــزی ،الزم اســت
برنام ـهای بســازید!
صحبــت از «نبایدهــا» زیــاد اســت و در ایــن مقــال نمیگنجــد ،انشــااهلل در کارگاههــای برنامهســازی و برنامهریــزی درســی کنکــور
 98کــه از  16اســفند  ،96دور اول آن آغــاز شــده اســت ،بــه هدایــت فرآینــد درســی داوطلبــان کنکــور ســال آینــده خواهــم پرداخــت.
در ضمــن نگــران نباشــید ،شــروع دور دوم کارگاه برنامهســازی از دوشــنبه  25تیــر  97آغــاز خواهــد شــد.
مــن بــه عنــوان برنامهســاز و برنامهریــز تحصیلــی ،در  20ســال گذشــته تــا امــروز در برابــر مشــکالت و کمکاریهــا و
بیانضباطــی مطالعاتــی دانشآمــوزان خــود بیتفــاوت نبــودهام و ســازش نکــردهام .ایــن موضــوع در هفتههــای اول کمــی بــرای
دانشآمــوز ســخت اســت امــا از زمانــی کــه نتیجههــای خــوب و رو بــه بهبــود خــود را میبیننــد ،خودشــان در ایجــاد ایــن نظــم
مطالعاتــی بــه کمــک مــا خواهنــد آمــد.
امیدوارم شما هم جزء اهالی جدی و مصمم دیار کنکورستان در سال آینده باشید .انشاا...
سید امیر دیبازر
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ویژگـی یـک مدرسـهی خـوب

چــه مدرســه ای خــوب تلقــی میشــود؟ منظــور مــا از
خــوب بــودن یــک مدرســه چیســت؟ کیفیــت یــک مدرســه در
چــه چیــزی اســت؟ آیــا ســاعت زیــاد حضــور در مدرســه و
برنامــهی هفتگــی ســنگین ،نشــانهی یــک مدرســه خــوب
اســت؟
مدرســهی خــوب در درجــهی اول مدرســهای اســت کــه یــک
طــرح درس فکــر شــده از ســال آینــده داشــته باشــد و بــرای
مدونــی در
یــک ســا ِل دانــش آمــوز برنامــهی مشــخص و ّ
نظــر گرفتــه باشــد .همیــن مســئله باعــث ایجــاد اعتمــاد در
خانواد ههامیشــود.
داشــتن کادر حرفـهای در مدرســه مهــم اســت .چــرا کــه تجربــه
در تصمیــم گیریهــا ،در مدیریــت مســائل ،در انتخابهــا
همــه تاثیرگــذار اســت و ایــن مدیــر و معاونیــن هســتند کــه
میتواننــد بــا ســابقهی کاری خــود ،بهتریــن انتخابهــا را
بگیرنــد و مســائل را بــه بهتریــن شــکل مدیریــت کننــد.
در درجــهی بعــدی ،برنامــه هفتگــی دانشآمــوزان اســت.
برنامــهی هفتگــی دانشآمــوزان نبایــد بیــش از حــد ســنگین
باشــد و تمــام وقــت دانشآمــوز را در مدرســه پــر کنــد چــرا
کــه خروجــی چنیــن سیســتمی ،فــردی خســته و کــم ســواد
اســت چــون بیشــتر وقــت خــود را یــک شــنونده بــوده و عمـ ً
ا
تــا زمانــی کــه خــود دانــش آمــوز وقــت نگــذارد و مطالعــه
نکنــد بــه علــم او چیــزی اضافــه نمیشــود و بــه جهــت حجــم
زیــاد ســاعت کالسهــا عمــ ً
ا فــردی خســته و کــم حوصلــه
بــه خانــه بــاز میگــردد کــه مطالع ـهی ســطحی دروس فــردا
بــرای او کفایــت میکنــد .پــس برنامــهی هفتگــی بچههــا
بایــد متعــادل باشــد.
معلمیــن یــک مدرس ـهی خــوب ،الزام ـاً نبایــد افــراد بــه نامــی
باشــند و شــما اســم آنهــا را زیــاد شــنیده باشــید .خیلــی
از معلمیــ ِن باســابقهی آمــوزش و پــرورش عملکردشــان از
معلمیــن بــازاری بهتــر اســت و دانشآمــوز شــما در کالس آن
هــا آرامــش بیشــتری دارد .معلمینــی کــه بــه هــوای منفعــت
اقتصــادی خــود زمــان دانشآمــوزان شــما را ارزان میخرنــد.
موضــوع بعــدی ،شــرکت مدرســه در آزمونهاســت .در
یــک مدرســهی خــوب کــه برنامــه دارد و روال منظمــی در
پیــش دارد ،دانشآمــوزان بــه شــکل مرتــب در آزمونهــای
خــارج از مدرســه شــرکت میکننــد و خروجــی کار دبیــران و
عملکــرد دانشآمــوزان بررســی میشــود .خیلــی از مــدارس
مــا از شــرکت در آزمونهــای آزمایشــی هــراس دارنــد و ایــن
جملــه را مطــرح میکننــد کــه آزمونهــا وقــت بچههــا را
میگیــرد؛ ولــی تــا زمانــی کــه مــا خودمــان را بــا بقیــهی
داوطلبــان نســنجیم و عملکــرد خودمــان را مقایســه نکنیــم،
متوجــه شــرایطمان نمیشــویم .چــون در سیســتم آموزشــی
کشــور مــا بحــث رقابــت بســیار پــر رنــگ اســت .الزم بــه ذکــر
اســت کــه موقعیــت مکانــی و تجهیــزات مدرســه هــم قطعـاً بــه
دانشآمــوزان کمــک میکنــد ولــی در درجــات پایینتــر قــرار
میگیــرد.
بــه طــور کلــی مــدارس "سیســتم محــور" موفقتــر هســتند
تــا مــدارس "معلــم محــور" یــا شــاگرد محــور .وقتــی مدرســه
یــک سیســتم و چرخــه داشــته باشــد ،تمــام اجــزای آن موظــف
هســتند تابــع آن باشــند معلمیــن و شــاگردان همــه تابــع ایــن

چرخــه هســتند و ســلیقهای رفتــار نمیشــود .در ایــن گونــه
مــدارس کمتریــن آســیب بــه دانــش آمــوز وارد میشــود و
بعــد علمــی بچههــا در بســتری ســالم پــرورش پیــدا میکنــد
تــا بســتری بیمــار و پراســترس بــا فشــار روانــی مضاعــف.
ِ
ـدارس معلــم محــور ،دانشآمــوز همیشــه نگــران اخــراج
در مـ
شــدن از کالس و نوشــتن تکالیــف غیرمنطقــی دبیــران را دارد.
درســت اســت کــه مدرســه از عوامــل تاثیرگــذار در رونــد
تحصیلــی بچههاســت ،ولــی تغییــر دائمــی مدرســه نیــز
توصیــه نمیشــود .چــرا کــه در بیشــتر مــوارد نداشــتن
مشــاوره و برنامهریــزی ،باعــث افــت دانــش آمــوز بــوده
اســت نــه خــود مدرســه! بنابرایــن میتــوان بــا داشــتن یــک
مشــاور و برنامهریــز مناســب و قــرار گرفتــن در محیطــی کــه
فاکتورهــای بــاال را داشــته باشــد ،زودتــر بــه نتایــج قابــل
قبــول در ســال تحصیلــی خــود برســیم.
یکــی از فاکتورهایــی کــه میتوانــد بــرای ارزیابــی یــک
مدرســه اســتفاده شــود ،خروجــی و نــوع عملکــرد "دبیــر
فیزیــک" اســت چــرا کــه در درس فیزیــک ،مباحــث مرتبــط بــا
هــم بســیار کــم اســت و ایــن مهــارت دبیــر اســت کــه چگونــه
مباحــث را جمــع کنــد تــا هــم آزمونهــا را پوشــش دهــد و
هــم بــا وجــود اشــکاالت و ضعــف دانشآمــوزان مباحــث
را بــه هــم مرتبــط کنــد و در ذهــن دانشآمــوزان تثبیــت
کننــد .بنابرایــن قــوی بــودن دانشآمــوز در درس فیزیــک
مهــر تاییــد عملکــرد ،در یــک مدرســه خــوب اســت .در برخــی
مــدارس بــرای تدریــس فیزیــک از دو معلــم اســتفاده میشــود
کــه اصــ ً
ا مــورد تاییــد نیســت ،چــون داوطلــب را دچــار دو
برنامگــی میکنــد و بــه دلیــل حجــم تکلیــف بــاال ،دانشآمــوز
از فیزیــک گریــزان میشــود.
توجــه بیشــتری
امیدواریــم بــا مطالع ـهی ایــن مقالــه دقــت و
ّ
در انتخابهــای خــود داشــته باشــید.
شیما جوادپور
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کیمیا زین الدین رتبه  464گروه آزمایشی تجربی (دانشجوی پزشکی)
وقتــی رتبــهات خــوب نمیشــد والدیــن چیــزی نمیگفتند؟عکــس
العمــل آنهــا چــه بــود؟
ســال گذشــته(پیش دانشــگاهی) فشــارها از ســمت مدرســه خیلــی زیــاد
بــود .خــودم هــم وقتــی آزمونــی را خــراب میکــردم خیلــی ناراحــت
میشــدم .پــدر و مــادرم بیشــتر ســعی میکردنــد دلــداریام بدهنــد.
ولــی امســال از مــن میخواســتند کــه توضیــح دهــم چــرا نتوانســتم
رتبـهی خوبــی بیــاورم و بــا هــم خیلــی دقیقتــر از پارســال آزمونهــا
را تحلیــل میکردیــم .اگــر مــن درســی را نخوانــده بــودم یــا اشــتباهم
در شــیوهی آزمــون دادن تکــراری بــود .پــدرم عصبانــی مــی شــدند.
االن کــه فکــرش را میکنــم از پــدر و مــادرم بــه خاطــر پیگیریشــان
واقعــا ممنونــم .چــون پشــت کنکــور مانــدن و درس خوانــدن در حالــی
کــه هم ـهاش خانــه هســتی خیلــی ســخت اســت.
از زمانــی کــه ترازتــان را بــه خاطــر داریــد بگوییــد کــه ترازهــای
اولیــهی شــما چنــد بــود؟
ســال دوم دبیرســتان از  5800تــا  6200ســال ســوم از  6000تــا 6600
و ســال چهــارم میانگیــن تــرازم  6750بــود .امســال هــم از تــراز 7300
شــروع کــردم ولــی میانگیــن تــرازم  6940بــود.
نحــوه پیشــرفت تــراز شــما چگونــه بود؟آیــا بــه تدریــج پیشــرفت
کردیــد؟
خیــر اولیــن آزمونــم باالتریــن تــرازم بــود ولــی در آزمونهــای جامــع
دیمــاه ،افــت تــراز تــا  6300داشــتم ولــی دوبــاره شــروع بــه پیشــرفت
کــردم وآخریــن تــرازم  7200بــود.
آیــا اگــر بــرای آزمونــی آمــاده نبودیــد یــا بــه برنامــه نمیرســیدید
بــه فکــر غیبــت نمیافتادیــد؟ اگــر آزمونــی را بــد میدادیــد چــه
میکردیــد؟
هرگــز .وقتهایــی کــه بــه برنامــه نمیرســیدم یــک جورایــی بــا
آزمــون خــودم را تنبیــه مــی کــردم .چــون برایــم بــد دادن آزمونهــا
خیلــی ناراحتکننــده بــود .و وقتــی آزمونــی را بــد میدادم(دلیلــش
هــر چــه بــود گاهــی نرســیدن بــه برنامــه گاهــی اشــتباه در جلس ـهی
آزمــون) خیلــی عصبانــی میشــدم و بــه دنبــال ایــن بــودم کــه هــر
چــه ســریعتر اشــکاالتم را پیــدا و رفــع کنــم و بــه هیــچ وجــه دلــم
نمیخواســت آزمــون بعــدی را هــم خــراب کنــم .پــس تالشــم را بیشــتر
میکــردم و آزمــون بعــدی خیلــی بهتــر میشــد.
آیا خودرأی هستید یا به حرفهای دیگران هم گوش میدهید؟
راســتش مــن قبــا خیلــی خــودرأی بــودم ولــی بــا توجــه بــه کنکــور
پارســال چــون نتیجـهی دلخواهــم را نگرفتــم ،ســرم بــه ســنگ خــورد و
فکــر میکنــم االن خیلــی حرفگوشکنتــر از قبــل هســتم .مخصوصــاً
کــه پــدرم مرتبــا میگفتنــد :تــو ایــده هــای خوبــی داری ولــی ذهنــت
بــرای خــودت درســت کار نمیکنــد .فقــط بــه حرفهــای آقــای دیبــازر
گــوش کــن.
چــه شــد کــه بــه مرکــز مــا آمدیــد؟ از طریــق یکــی از اقــوام بــا مرکــز
آشــنا شــدم.
انگیــزه شــما چــه بــود؟ بــه دنبــال جایــی بــودم کــه بــه مــن بگویــد کــه
هــر روز بایــد چــه مبحثــی را بخوانــم.
یکــی از مشــکالت دانشآمــوزان ایــن اســت کــه اگــر برنام ـهی مدرســه
جلــو یــا عقــب باشــد ،نمیتواننــد تلفیــق کننــد شــما میتوانســتید؟
در ســال پیشدانشــگاهی (از ســال ســوم وارد مرکــز شــدم) اولــش
کمــی دشــوار بــود ولــی ســعی کــردم خــوب مدیریتــش کنــم .و فکــر
میکنــم خــوب هــم عمــل کــردم .ولــی بعضــی هفتههــا کــه تمرکــز
مدرســه خیلــی روی پیــش دانشــگاهی زیــاد میشــد تقریبـاً کل برنامــه
را پــاک میکــردم و برنام ـهی مدرســه را مــی نوشــتم .امســال هــم کــه
مدرســه نمیرفتــم.
در ایــام نــوروز بــا برنامـهی مرکــز همــراه بودیــد؟ بلــه .هــر دو کارگاه
را شــرکت کــردم و روی پیشــرفتم تأثیــر زیــادی داشــت.
آیــا تمایــل بــه شــتاب داشــتید کــه تــا عیــد درسهــا را تمــام کنیــد یــا
نــه؟
بلــه .چــون هــر چنــد بــار بیشتــر کــه درسهــا را بخوانیــد و ســوال
حــل کنیــد تســلطتان روی موضــوع بیشــتر میشــود و ســرعت و
اعتمــاد بــه نفســت ســر جلسـهی کنکــور بیشتــر اســت .ولــی بــا ایــن
حــال برایــم خیلــی مهــم بود کــه بــا کیفیــت درس بخوانــم و مشــکالتم را
حتمــا رفــع کنــم .چــون اگــر مطلــب را متوجــه نشــوی هــر چنــد بــار هــم
کــه بخوانــی بــه حالــت فرقــی نمیکنــد.
شــما موفقیــت خودتــان را بــه چــه نســبت میدهیــد؟ بــه نوعــی
موفقیــت شــما حاصــل چیســت؟
ایــن کــه هیــچ وقــت ناامیــد نمیشــدم و اگــر مطلبــی را نمیفهمیــدم
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بــا اســتفاده از کتابهــای مختلــف یــا دوســتانم نهایــت ســعیام را
میکــردم کــه یــاد بگیــرم و مبحــث را بــه حــال خــود رهــا نکنــم.
آیا ناامید یا دلسرد میشدید؟ یا از برنامه عقب میافتادی؟
بلــه گاهــی پیــش میآمــد ولــی میدانســتم اینهــا بهانــه اســت بــرای
اینکــه تنبلــی کنــم و نتایــج بــدی را کــه میگیــرم توجیــه کنــم.
بنابرایــن ســعی میکــردم ایــن ناامیــدی بیشتــر از یــک یــا دو روز
نشــود کــه بــه برنامــه آســیب نرســاند.
دستاورد شما از مرکز چه بوده است؟
مرکــز یــک ابــزار کلیــدی بــود کــه بتوانــم بــا آن بــه رتبــه ی دلخواهــم
ی خــودم هــم نظــم و برنامهریــزی را یــاد
برســم .و در زندگــی شــخص 
گرفتــم.
درســی هســت کــه در آن بــا چالــش مواجــه بــوده و بعــدا ً موفــق بــه
حــل آن شــده باشــید؟
بلــه در درس شــیمی بــا ایــن کــه خــوب یــاد میگرفتــم و بارهــا کتــاب
درســی و جــزوه را مطالعــه کــرده بــودم ،عملکــرد خوبــی نداشــتم.
ولــی وقتــی تعــداد تســتهایم را در ایــن درس بــاال بــردم جهــش
زیــادی کــردم .آقــای دیبــازر هــم یــک ســری از آزمونهــای فــار را بــا
تاریــخ برایــم عالمتگــذاری کردنــد کــه باعــث میشــد اگــر مثــا درس
محلــول را  3هفت ـهی پیــش خوانــده بــودم دوبــاره در ذهنــم بازیابــی
شــود و مطالــب را فرامــوش نکنــم.
تلقی شما از آینده و جایگاه خودتان چیست؟
فکــر مــی کنــم یــک جــراح چشــم موفــق میشــوم .البتــه االن خیلــی بــا
ایــن هــدف فاصلــه دارم ولــی مــن هیــچ وقــت جــا نمیزنــم و هــر طــور
شــده راهــم را پیــدا میکنــم.
آیا نکتهای هست که بخواهید به کنکوریها بیان کنید؟
در ســال کنکــور عاقــل بــودن خیلــی مهــم اســت تجربــه را تجربــه
نکنیــد .مــن ایــن کار را کــردم و یــک ســال از عمــرم را تلــف کــردم .روی
یــک برنامــه پیــش برویــد و بــه آن اعتمــاد کنیــد.
اگر به عقب بر میگشتید بیشتر به چه چیزی توجه میکردید؟
برنامهام را کامل و صحیح اجرا وکمتر تنبلی میکردم.
نظرتان راجع به برنامهی هفتگی مرکز چيست؟
برنامــه کامــا حســاب شــده اســت و شــما را از قدمهــای بعدیتــان
آگاه میکنــد بنابرایــن اگــر بــا برنامــه پیــش بــروی اســترس نخواهــی
داشــت.
از کــی بــه مرکــز آمدیــد و نحــوهی پیوســتگی شــما بــه کالسهــا
چگونــه بــود؟ از بهمــن ســال ســوم .در همـهی کالسهــا شــرکت کــردم.
امســال هــم بــه شــیوهی مکاتبــهای ادامــه دادم.
چــه شــد کــه بــه مرکــز آمدیــد و چــرا شــرکت در کارگاه برنامهریــزی
را ادامــه دادیــد؟
برنامــهی مرکــز خیلــی واضــح و روشــن بــود و دقیقــا میدانســتی
کــه تــا فــان تاریــخ یــک مبحــث را چنــد بــار مطالعــه میکنــی.
همیــن باعــث میشــد در کالسهــا شــرکت کنــم و در مدرســه از
همکالســیهایم متمایــز باشــم .چــون برنامــهی مدرســه خیلــی کنــد
پیــش میرفــت و دوســتانم مرتــب نگــران بودنــد.
چطور میشد که از والدینتان کمک میگرفتید؟
تاریــخ ادبیــات و امــا و لغــت را بــا مــادرم تمــام کــردم چــون بــه
ســمت مطالعهشــان نمیرفتــم بــه همیــن خاطــر مــادرم اول از مــن
ســوال میپرســیدند و هــر چــه را نمیدانســتم همــان موقــع حفــظ
میکــردم .در درس فیزیــک هــم اگــر بــه ســوال ســخت و چالشــی بــر
میخــوردم کــه هــوش زیــادی میخواســت از پــدرم کمــک میگرفتــم.
بعــد از آزمــون هــم بــا همدیگــر آزمــون را تحلیــل میکردیــم.
به نظر شما اولویت را باید به تستهای کنکور داد یا تألیفی؟
تس ـتهای کنکــور .مــن هــردو مدلــش را تجربــه کــردم و نتیج ـهاش را
هــم دیــدم در ســال اول اولویــت بــا تســت تألیفــی بــود ولــی امســال
بــا تســت کنکــور
نام و نوع مدرسه؟ غیر دولتی ندای زینب
آیــا درســی بــوده کــه شــما بــا آن مشــکل داشــته باشــید و بعــد
بتوانیــد بــا انتخــاب روش درســت بــرای خودتــان ،چالشتــان را بــا
آن درس حــل کنیــد؟
در مبحــث الکتروشــیمی  2بــار ســواالت پرســمان را حــل کــردم و
مشــکلم حــل شــد.
آیا قبل از عید درسها را تمام کردید؟
بلــه تقریبــاً .ولــی  3درس آخــر فیزیــک پیــش و درس آخــر شــیمی
پیــش را نخوانــده بــودم.
مصاحبهگر :نیکا زمانی
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بازار تجارت
همایشهای جمعبندی شب کنکور!

روزهــای پنجشــنبه و جمعــه را بــه یــاد مــیآورم ...ترافیــک خیابــان ولیعصــر ...خســتگی بعــد از آزمــون و آزمونهایــی کــه تحلیــل
نکــرده باقــی مانــد...
کالسهایی با شعار «درصد شما را در یک روز به  70میرسانیم...حل سؤالهای احتمالی کنکور»...
آیــا ایــن کالسهــا کــه در قالــب نکتــه و تســت یــا همایــش جمعبنــدی مطــرح میشــوند واقع ـاً قابلیــت جمعبنــدی را دارنــد یــا شــعاری بیــش
نیســت؟
تــب اســتفاده از کالسهــای جمعبنــدی در ســالهای اخیــر بــه خصــوص در کالن شــهرها بســیار بــاال گرفتــه اســت .کالسهایــی کــه صرفـاً نــکات
کنکــو ِر حداکثــر پنــج ســال اخیــر خــارج کشــور را بررســی میکننــد و داوطلــب میتوانــد بــا اجــرای یــک برنام ـهی صحیــح ،از بهمــن حداقــل
 3بــار تــا کنکــور ســؤاالتی کــه یکبــار در همایشهــا حــل مــی شــود ،را خــودش حــل کنــد و بــدون صــرف هزینــه بــه نتایجــی بهتــر برســد!
در ایــن کالسهــا مطالــب کلــی هــر فصــل مــرور میشــود و رفــع اشــکال و مباحــث جزیــی بیــان نمیشــود .دبیرهایــی کــه ایــن کالسهــا را
برگــزار میکننــد معمــوال تــا  2هفتــه طبــق برنام ـهی ارایــه شــده پیــش میرونــد ســپس فصلهــای آخــر کتــاب را کــه در کالس خــود در طــی
ســال تدریــس نکــرده در قالــب کالس فوقالعــاده بــا هــم برگــزار میکننــد .متاســفانه مــوج ثبتنــام از اســفند مــاه شــروع میشــود درســت
زمانــی کــه وضعیــت تحصیلــی داوطلــب بــا اجــرای برنام ـهای دقیــق میتوانــد رشــد قابــل توجهــی داشــته باشــد.
هــر چقــدر بــه کنکــور نزدیــک میشــویم اســترس و هیجــان داوطلــب و اولیــا بیشــتر و بیشــتر میشــود .برخــی اولیــا در گرایــش داوطلــب بــه
ســمت ایــن کالسهــا بیتقصیــر نیســتند .امــا بایــد دقــت کــرد اگــر داوطلبــی تمایــل بــه شــرکت در کالسهــای جمعبنــدی دروس اختصاصــی را
دارد بایــد وضعیــت مطلوبــی در دروس عمومــی داشــته باشــد.
و در آخــر بــا کمــی دقــت متوجــه میشــوید هــر دوره نکتــه و تســت یــک درس عمومــی  8هفتــه اســت .هــر هفتــه حداقــل  5ســاعت وقــت شــاگرد
در کالس بــا رفــت و آمــد گرفتــه میشــود .در کل  40ســاعت  ...اگــر خــود شــاگرد یــک درس عمومــی را  40ســاعت بخوانــد ،بــه نظــر مــا تغییــرات
زیــادی پیــدا خواهــد کرد...لــذا داوطلبــان حرف ـهای قبــل از عیــد کتابهــا را بســتهاند و ایــن کالسهــا جوالنــگاه دانشآمــوزان کــم کار اســت کــه
از برنامــه عقبمانــده و پــول خــود را جایگزیــن تــاش میکننــد.
در صــورت احســاس نیــاز شــدید بــه شــرکت در ایــن کالسهــا بــا مطالع ـهی قبلــی حاضــر شــوید و درســی را ثبتنــام کنیــد کــه در آن قــوی
هســتید ،و در واقــع قــوی را قویتــر کنیــد.
ای کاش داوطلبــان مــا بــه جــای کالس کالس کالس ،وقــت و هزین ـهی خــود را صــرف درس خوانــدن بــر اســاس کتــاب درســی و تعــدادی کتــاب
کمــک آموزشــی اســتاندارد میکردنــد .شــرکت در کارگاه مطالعاتــی بــه مراتــب مؤثرتــر از شــرکت در کالس اســت چــون شــاگرد زیــاد درس
خوانــدن و درســت درس خوانــدن را در کارگاه مطالعاتــی میآمــوزد.
شهرزاد عبدالهی

انتخاب رشته ،آیندهای از جنس دغدغه!...
اهمیت انتخاب رشته:
انتخــاب رشــته آخريــن قــدم در فرآينــد ورود دانشآمــوزان بــه
دانشــگاه اســت و نتيجــهی زحمــات چنديــن ســاله داوطلبــان بــه یــک
انتخــاب رشــته صحیــح و منطقــی بســتگي دارد .بنابرایــن پــی بــردن
بــه اینکــه چگونــه يــک انتخــاب رشــته صحيــح داشــته باشــيم در
رســیدن بــه موفقیــت بســیار اهمیــت دارد.
نقش انتخاب رشته در آینده فرد:
دانشآمــوزان داوطلبــان ورود بــه دانشــگاه در مرحل ـهی مهــم انتخــاب
رشــته تحصیلــی خــود قــرار دارنــد ،مرحلــهٌای کــه ســازندهی آینــده
شــغلی و اجتماعــی آنــان خواهــد بــود.
همچنیــن الزم بــه توضیــح اســت کــه مرحلــهی انتخــاب رشــتهی
تحصیلــی در معــرض آســیب هایــی اســت کــه عــدم آگاهــی و اطالعــات
الزم و کافــی میتوانــد آینــده و توانایــی جوانــان را تحــت تأثیــر قــرار
دهــد .همچنــان کــه مواجه ـهی درســت ،ســنجیده منطقــی و مدبرانــه بــا
انتخــاب رشــته میتوانــد نویدبخــش آینــده و راهــی مطمئــن و کــم
دغدغــه بــرای آنهــا باشــد.
عوامل تأثیرگذار بر انتخاب رشته:
مهمتریــن عوامــل تاثیرگــذار در انتخــاب رشــتهی داوطلبــان ،بــه دو
دســتهی عوامــل بیرونــی و عوامــل درونــی تقســیم میشــود.
عوامل بیرونی عبارتند از:
خانــواده ،محیــط آموزشــی ،افــراد تأثیرگــذار در زندگــی فــرد داوطلــب،
گــروه همســاالن و رســانه هــا
عوامل درونی عبارتند از:
عالقــهی داوطلــب ،ارزشهــا و اعتقــادات ،مهــارت و توانایــی فــرد،
ویژگیهــای شــخصیتی و اهــداف
بــرای انتخــاب رشــتهی صحیــح داوطلبــان بایــد از نظــرات افــرادی
اســتفاده کننــد کــه دارای اطالعــات کافــی در زمینــهی انتخــاب رشــته

باشــند .همچنیــن میتواننــد از منابعــی کــه باعــث بــاال بــردن آگاهــی
در زمینــهی انتخــاب رشــته میشــود نیــز اســتفاده نماینــد.
داوطلبــان بایــد در انتخــاب رشــته ،محدودیتهــا و شــرایط خــود را در
نظــر داشــته باشــند و پــس از انجــام مشــورتهای الزم ،بــرای انتخــاب
رشــته تصمیمگیــری کننــد.
رعایــت نــکات فنــی و غیرمشــاورهای در انتخــاب رشــته آنقــدر اهمیــت
دارد ،کــه داوطلبــی کــه میخواهــد بعــد از دریافــت کارنامــهی کنکــور،
حتمــاً قبــول شــود بایــد مــوارد فنــی را بیشــتر از نــگاه بــه عالقــهی
خــود مــورد توجــه قــرار دهــد.
انتخــاب رشــته بــه صــورت کامپیوتــری و بــا نــرم افــزار از نــوع
انتخــاب رشــتههای بــازاری اســت .ایــن کار یــک موضــوع کام ـ ً
ا فــردی
و شــخصی ســازی شــده اســت و هــر مشــاور موظــف اســت بــرای هــر
داوطلــب بــه صــورت جداگانــه وقــت بگــذارد و انتخــاب رشــته را بــه
دســتیاران خــود بــه جهــت کســب منافــع بیشــتر واگــذار نکنــد.
فائقه تیموری
ويراســت علمي :ســيد امير ديبازر
دبيــر تحريريــه :شــيرين اميري
طراح و صفحهآرا :شيرين اميري
تحريريه:
فائقه تیموری ،شيما جوادپور
شــهرزاد عبدالهی ،نیکا زمانی
تلفن09126085000-88575593 :
www.ravesh-diba.ir
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