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  چكيده

 را اي سازنده و بسزا نقش  علمي رشد و توليد در هدفمند، و پويا نظام يك عنوان به كشور هر آموزشي نظام

 اقتصاد رقابت اصلي منبع كه آوري نو و دانش عصر در. باشد مي دانش توليد افزايش صدد در و كند مي ايفا

 عهده بر آوري نو افزايش جهت در را شده توليد دانش تا است تالش در كشور هر آموزشي نظام است جهاني

 آيند، مي شمار به ها دارايي ينتر اصلي و هستند دانش توليد اصلي منبع آموزان دانش كه آنجا از. گيريد

 كشف ها آن ذهن در نهفته هاي دارايي كرد تالش و شود مديريت آنها دانش بر مناسب شيوه به بايست مي

 در فيزيكي حضور و آموزش صرفاً دانش كسب براي. گردد تبديل ارزشي با هاي دارايي به گنج اين تا شود

 عامل پژوهش. بيافزايد دانش و علم بر تواند مي هم يقتحق و پژوهش بلكه نيست مهم آموزشي هاي مكان

 هرجامعه در شده انجام هاي پژوهش ميزان و است انساني جامعه پيشرفت و دانايي دانش، توليد در  مهمي

 .  آيد مي حساب به جامعه آن گيعدم پيشرفتي توسعه شاخص

ي الزم تحصيلي در دانش آموزان يكي از ضرورت هاي نظام آموزشي، موفقيت در ادامه و گسترش مهارتها

است. يك راه براي دستيابي به عملكرد بهتر در آموزشگاه، استفاده از روشها و فنون مطالعه ويادگيري است. 

دو عنصر اساسي معلم و دانش آموز در امر آموزشي و يادگيري وجود دارد و يادگيري مستلزم تعامل فعال و 

ون در مورد راهبردهاي آموزشي و روشهاي تدريس معلم تحقيقات موثر بين اين دو عنصر مي باشد. تاكن

خوبي صورت گرفته است و معلمان در دوره هاي مختلف با روشها و راهبردهاي آموزشي آشنا مي شوند ولي 

به عنصر اساسي ديگر فرايند آموزش ويادگيري يعني دانش آموز وروشها و راهبردهاي يادگيري او توجه 

  .ه استچنداني صورت نگرفت
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تا راهبردهاي يادگيري را به دانش آموزان آموزش داده و به بررسي نتايج آن ............... برآن شدم …اينجانب 

بر روند تحصيلي آنان بپردازم و به برگزاري جلسات كارگاهي و آموزش اين روشها به دانش آموزان پرداخته و 

  .باشمشاهد نتايج جالب توجهي 

 

  مقدمه     

 است كردن تحقيق با. است آگاهي جستجوي براي راهي حقيقت در و دانش گسترش و كشف ،تحقيق هدف

 نظاميه مدرسه تاسيس. شد ناشناخته هاي عرصه وارد و نهاد پا توان مي ودانش علم جديد هاي عرصه به كه

 دانشمنداني وجود و پرداختند مي پژوهشگر تربيت به ها آن در كه دارلفنون و الملك نظام خواجه توسط بغداد

   .است ايرانيان پژوهش تاريخ بودن ديرينه گوياي بهايي، شيخ مالصدرا، چون

 گرفته ناديده تحصيلي مقاطع كليه در تنها نه پژوهش كه رسد مي نظر به طور اين حاضر حال در ولي

 . گيرد نمي صورت واقعي معناي به تحقيق و دارد كمرنگي نقش هم عالي آموزش و ها دانشگاه در بلكه شود مي

واقعيت اين است كه در دنياي امروز كه عصر اطالعات و نبرد انديشه هاست و انسان با انبوه اطالعات مواجه 

آنچه  .است، نمي توان با همان روشهاي قديمي به پيش رفت، در دنياي امروز مطالعه، ضرورت پيشرفت است

است و هر كس كه استعداد يادگيري بيشتري اهميت يادگيري را آشكار مي سازد مسأله تطابق و سازگاري 

  .دارد و مي تواند به خوبي آن را به كار بندد بيشتر مي تواند با محيط خود سازگاري داشته باشد

ام كه برخي از دانش آموزان هنوز شيوه  اني متوجه شدهدبستدر طي اين سالها و كار كردن با دانش آموزان  

عدم اده درست از تكنيكهاي يادگيري را نمي دانند و اين مسئله سبب هاي صحيح مطالعه و يادگيري و استف

از كالس هاي آموزشگاهم و مصاحبه با معلمان و دانش پس از بررسي   .تحصيلي آنان گرديده استپيشرفت 

از تكنيكها و روشهاي يادگيري بي اطالع هستند و يا اگر اطالعاتي  دانش آموزان متوجه شدم بيشتر آموزان 
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ن زمينه دارند به درستي از آن استفاده نمي كنند، سپس بر آن شدم تا با آموزش روشهاي صحيح در اي

  يادگيري و اصول برنامه ريزي براي مطالعه، زمينه را براي پيشرفت تحصيلي آنان فراهم سازم

 و رشد يبرا زمينه تحصيل اوليه هاي سال همان از آموزان دانش آموزش برنامه در پژوهش كردن نهادينه با

 پرورش و آموزش در بنيادين تحول. شود مي فراهم بزرگسالي و نوجواني در نوآوري و خالقيت بروز شكوفايي،

 اسالمي اخالق به متخلق و پژوهشگر متفكر آموزاني دانش بتوان تا است شده ايجاد محور پژوهش رويكرد با

 آموزشي مقاطع و سطوح همه در كه است آن پرورش و آموزش در مدار پژوهش رويكرد از منظور كرد تربيت

 با خود و نكرده اكتفا درسي هاي كتاب مطالعه به آموزان دانش كه باشد اي گونه به تدريس هاي شيوه

  .بپردازند خود دانش گسترش به درسي موضوعات در موجود منابع بررسي

      بيان مسئله

. رود مي شمار به جامعه هر تعالي و رفتپيش اصلي هاي شاخص و ها محور از يكي دانايي امروز، دنياي در

 منابع به آسان و سريع دسترسي به دانايي گسترش و اطالعات مصرف و توليد ميزان به دانايي سطح سنجش

 خود كه هايي پژوهش به بنا يا و موجود اطالعاتي منابع مطالعه با يا ما هاي دانسته. است وابسته موثق علمي

 مصرف به واقع در باشد، قبلي هاي پژوهش نتايج پايه بر ها دانسته اين اگر. دآي مي دست به دهيم، مي انجام

 منجر اطالعات توليد به ما تالش باشد، جاري هاي تحليل و مشاهدات بر مبتني اگر و ايم پرداخته اطالعات

 كه ستا پژوهشي هاي  فعاليت حاصل واقع در جديد دانش و اطالعات توليد اصلي منبع بنابراين، است؛ شده

 نظام و منسجم تالشي شود، انجام كه سطحي هر در و گونه هر به موضوع، هر در پژوهش. گيرد مي انجام

 است كوششي پژوهش. داريم سروكار آنها با كه است هايي موضوع درباره موجود دانش توسعه راستاي در مند 

 غفاري،. ( زندگي هاي عرصه در موجود مشكالت حل براي ممكن هاي راهكار بهترين نعدم پيشرفتي براي

1391 (   
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 مجموع در. ماست پيرامون مفاهيم از تر روشن شناختي  به رسيدن براي منسجم فعاليتي پژوهش همچنين،

 به كه شخصي. است آيندگان براي تازه هاي افق گشودن و دانش مرزهاي گسترش براي راهي پژوهش

 هاي روش با كه است فردي پژوهشگر. شود مي ناميده) محقق( پژوهشگر كند،  مي پژوهش گوناگون هاي شيوه

 گوناگون ابزارهاي از استفاده با او. است گوناگون مفاهيم و مسائل از تازه شناختي  به رسيدن صدد در علمي،

 به موشكافانه و نقادانه نگاهي با پژوهشگر. پردازد مي خود پيرامون هاي پديده تر عميق و تر دقيق مشاهده به

 موثقي اطالعات عملي، راهكارهاي بهترين وارائه جامعه مشكالت رفع براي و نگرد مي ودخ پيرامون

  )همان.(گذارد مي امور دراختيارمتوليان

 علمي هاي شيوه به كه بود خواهند قادر و آموزند مي را آموختن چگونه آموزان دانش محور پژوهش رويكرد

 گسترش گرو در توجهي قابل نحو به كشوري هر در نبهجا همه و پايدار توسعه. بخشند توسعه را خود دانش

 شايد  باشيم داشته پژوهش امر به مدت دراز نگاهي اگر.  است كشور آن پژوهشي هاي فعاليت كيفي و كمي

 تحصيلي مقاطع مداردرآموزش پژوهش رويكرد گسترش گوناگون هاي زمينه در پژوهش انجام از مهمتر

 دانش هاي مرز گسترش به توانند مي خود تالش با كه هستند فردا رانپژوهشگ امروز آموزان دانش. باشد

 است بديهي بود خواهد آينده هاي پژوهش موفقيت ضامن پژوهش بهينه هاي روش  موثر آموزش. بپردازند

  .است كشور پژوهشي و آموزشي هاي بخش همه سازنده تعامل گرو در پژوهش گسترش كه

  توصيف وضعيت موجود 

سال است كه در آموزش و پرورش مشغول خدمت مي باشم و هم اكنون در سمت  دينچن.…اينجانب 

انجام وظيفه مي نمايم. در سال تحصيلي اخير پس از بررسي و كنكاش اوليه …… معاون آموزشي مدرسه

با مراجعه به  شكوفا سازي استعداد هاي ايشان و همچنين پيرامون مشكالت دانش آموزان و عالقه مندي و 

متوجه با دانش آموزان ،ان و انجام جلسات آموزگاره تحصيلي و تربيتي دانش آموزان و ليست نمرات پروند

شدم كه اغلب اين دانش آموزان داراي برنامه خاصي براي مطالعه روزانه نيستند و حداكثر زماني كه براي 
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سطح علمي ا توجه به مطالعه در نظر مي گيرند چيزي حدود يك يا يك ساعت و نيم در طول روز است كه ب

زمان مناسبي به نظر نمي رسيد و همچنين همه دروس را تقريباً با  دبستان ما و انتظارات باالي مسئولين 

يك شيوه و روش مطالعه مي كردند كه بازده چنداني نداشت و موثر نبود. و الزم بود تا هم شيوه هاي صحيح 

ان را براي آنان تبيين كرده و بيان نمايم تا بتواند در مطالعه دروس مختلف و هم روش استفاده درست از زم

با كمك ريكرد پژوهش محور به  پايان سال تغييري در وضعيت تحصيلي اين دانش آموزان ايجاد كرده و

  پيشرفت تحصيلي آنان كمك شاياني نمايد.

  اهميت موضوع 

 به روشمند و شده ريزي برنامه ،آگاهانه مطالعه«  را آن برخي. است شده متعددي تعاريف ،»پژوهش« براي

»  مسأله آن از ابهام و پيچيدگي رفع و وضوح ايجاد قصد به مبهم و پيچيده اي مسأله با رويارويي هنگام

 مجموعه به پژوهش و تحقيق:  است نوشته واژه اين درتعريف ، پژوهش دركتاب آقايي منوچهر. اند گفته

 با كلي طور به كه شود مي گفته اي شده ريزي برنامه و عدم پيشرفتهي نظام نوآورانه، خالق، بديع، هاي  فعاليت

 در خالصه طور به و زندگي بهبود براي دانش اين كاربرد و علمي مرزهاي شناخت گسترش جهت در و هدف

 پايان در كه جديد هاي روش و خدمات ها، نظام ابزار، و وسايل ها، فرايند ها، فرآورده ايجاد و نوآوري جهت

 و بحث را پژوهش طباطبايي، عالمه دانشگاه استاد دالور، علي. پذيرد صورت شود، مي توسعه و رشد به منجر

 سه است، مشترك فوق تعاريف همه در آنچه.  خواند مي بشري معارف در عام فرايند زمينه در گو و گفت

           :از است عبارت كه است ويژگي

   پژوهش بودن فرايندي         -

   فعاليت انجام در استمرار و نظم         -

   آگاهي افزايش يا حقيقت كشف         -

 با بايد مي پژوهش. كند مي مشخص را آن جهت و پژوهشي فعاليت هر غايي هدف خوبي به سوم ويژگي     

        .است ابتر پژوهشي كار نيابد، تحقق هدف اين كه صورتي در و پذيرد صورت»  حقيقت كشف« هدف
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 شكيبايي و صبر نيازمند چيز هر از بيش و است بر زمان و گير وقت فرايندي پژوهش و تحقيق اينبنابر 

 كاركرد يا بررسي محصول يك يا موضوع وقوت ضعف نقاط معموال پژوهش در. است پژوهشگران و مسئوالن

 كارآيي براي توان مي پژوهش، آن از آمده دست به نتايج مبناي بر و شود مي ارزيابي نهاد و سازمان يك

  ) 1391 غفاري،. ( داد ارائه راهكار و كرد ريزي برنامه ها موضوع و توليدات آن يا نهاد آن بيشتر

 در موفقيت. شود مي محسوب پيشرفت و توسعه اصلي هاي شاخص از يكي پژوهشي هاي فعاليت سطح و نوع

 پژوهشي هاي فعاليت گسترش به اي هگون به... و خدمات كشاورزي، صنايع، توسعه به مربوط هاي فعاليت تمام

 كشور هر در پايدار توسعه و پيشرفت ضامن كه است مهمي محورهاي از يكي پژوهش واقع در. دارد بستگي

. شد خواهد ركود و سكون دچار و يافت نخواهد افزايش بشري دانش نشود، پژوهشي اگر. آيد مي شمار به

 عنوان به آنچه همه. بود نخواهد برخوردار نيز الزم نشاط و پويايي از نيز آموزشي امور پژوهش انجام بدون

 رويكردي خود كار در كه است افرادي تالش حاصل شناسيم، مي تاريخ گوناگون هاي دوره در علوم پيشرفت

.     است بوده آنان پژوهشي هاي فعاليت براي محركي همواره پرسشگرشان ذهن و اند داشته پژوهشي

  ) 1386 ، قراملكي(

 بسيار هاي رقابت شاهد و است  وقوع حال در بشري زندگي در زيادي تغييرات امروز، پيچيده دنياي در

 در طريقي به مجبورند جامعه و فرد رسد، مي نظر به. هستيم برتر فناوري به دستيابي در جوامع فشرده

 و آموزش موضوع. نمانند عقب پيشرفت و فناوري علم، قافله از تا كنند ايجاد دگرگوني خويش وضعيت

 باشد اختيار بي عنصري تواند نمي يكم و بيست قرن آموز دانش كه چرا نيست مستثنا قاعده اين از نيز پرورش

 نداشته آموزد، مي آنچه در تصرفي و دخل گونه هيچ و باشد خارج او اختيار از هم گرفتن ياد چگونه حتي كه

  )1381 كديور،. ( نيستند او مسايل جوابگوي ا،چر و چون بي و شده تعيين پيش از هاي برنامه. باشد

 مراحل و مطالب آموز، دانش. است بخش لذت تحصيلي مختلف مقاطع در آموز دانش براي پژوهش معموالً

 او  علمي ارتقاي موجب و دهد مي تغيير را او فكري – ذهني شالوده مطالب آن و كند نمي فراموش را پژوهش

 رسيدن براي تنها و بازنماند تالش از رسيد، هدف به وقتي كه داد آموزش ريطو بايد را آموز دانش. شود مي

 اگر. نتيجه نه باشد، فرآيند بر تاكيد و گيرد قرار مدنظر تالش فرآيند بايد. نكند تالش پاداش و نتيجه به

 اين زماني و دربرگيرد را مدارس تمام بايد پژوهش اجراي باشد، كلي طرح يك مدارس، در پژوهش طرح

  ) 1381 ، بهادران. ( باشد دسترس در آن، كارآمد ابزار كه شود مي موفق طرح
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    1شواهد گردآوري

      مصاحبه با تك تك دانش آموزان كالس    

 و پژوهش پس از مشخص كردن مساله و كالس با تك تك دانش آموزان صحبت كرده و از برنامه مطالعه

الً مشهود بود و تقريباً بين اكثريت آنان مشترك بود اين روزانه آنها مطلّع شدم، چيزي كه در اين مورد كام

تا چهار ساعت عصرها ميخوابيدند. برنامه ثابت و مشخصي براي مطالعه نداشتند و اكثراً  3بود كه اغلب حدود 

  هنگامي شروع به مطالعه مي كردند كه افراد خانواده در منزل بودند و تلويزيون هم روشن بود

  ها مصاحبه يا خانواده    

با تماس با اولياء اين دانش آموزان و پرس و جو در خصوص ميزان مطالعه و ساعت مطالعه، آنان نيز تاييد  

كردند كه فرزندانشان اغلب ساعات عصر را مي خوابند و هيچ كدام ساعت مشخصي براي مطالعه ندارند و 

نواده شروع به مطالعه مي كنند و در روش درستي را هم براي مطالعه بكار نمي برند و اغلب در جمع افراد خا

مقابل اعتراض والدين به اينكه چرا در جمع خانواده و سروصداي تلويزيون درس مي خوانند، ادعا مي كنند 

  كه با صداي تلويزيون بهتر مي توانند درس بخوانند و بيشتر ياد مي گيرند

  مصاحبه با آموزگاران    

عالقه اي به تحقيق و تفحص در فعاليت هاي پژوهشي ندارند و  آموزگاران بيان مي كردند كه دانش آموزان

فقط به مطالعه كتاب هاي خود و آن هم به ميزان بسيار كمتر از آني كه انتظار مي رود مي پردازند. و وقتي 

تحقيق و پژوهشي به آنها به عنوان فعاليت كالسي داده مي شود مستقيما از كافينت مطلب را گرفته و بدون 

  براي ما مي آورند. مطالعه
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تحصيلي و تبيين منطقي آن و علت اصلي  عدم پيشرفتبا توجه به موارد عنوان شده سعي كردم به چرايي  

  :بپردازم كه بر اساس الگوي شش پرسش بصورت منظم اشاره شده است

  چرايي؟ .1

ايست در اين دوره و مي بدوره بسيارحساسي است و از اهميت بسياري برخوردار مي باشد.  ابتداييدوره  

دانش آموزان به اهميت تحقيق و پژوهش و مطالعه پي ببرند تا زمينه براي پايه ها و مقاطع باالتر فراهم 

  بيايد.

  چگونه؟  .2

، عادت به سبكهاي قبلي ، عدم آشنايي و پژوهش نداشتن يك برنامه ريزي درست، شيوه صحيح براي مطالعه

  .دارد، در كاهش اثرگذاري نوع مطالعه اثر گذار استبا كتب جديد و تواناييهايي كه فرد 

  چه كسي؟ .3 

تحصيلي نقش دانش آموز، خانواده و مدرسه هر سه مهم است و نبايد هيچكدام را  عدم پيشرفتدر مورد  

ناديده گرفت. اگر دانش آموز هدف روشني از مدرسه و تحصيل نداشته باشد ويا به اجبار والدين به مدرسه 

داراي والدين كم سواد باشد و والدين از وضعيت تحصيلي فرزند خود بي خبر باشند ويا شرايط برود و يا 

مناسب در منزل براي مطالعه فراهم نباشد و از سوي ديگر، مشكالتي مثل عدم ارتباط بين محتواي آموزشي 

وين تدريس، شرايط با نيازهاي آينده دانش آموزان، روش تدريس نامناسب، آشنا نبودن معلمان با روشهاي ن

عدم نامناسب فيزيكي و محيطي كالس و مدرسه و سروصداهاي مزاحم در محيط ..... همگي مي توانند در 

  .تحصيلي دانش آموزان موثر باشند پيشرفت
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ان شروع شد، كه بدنبال آموزگارچه موقع؟ با شروع سال تحصيلي و گذشت در ماه از آغاز مهر، اعتراضات  .4 

  مشاهده شد دروساغلب دانش آموزان در  عدم رضايترات و آن به بررسي نم

  چه چيزي؟ .5

ان به دليل عدم آمادگي در پاسخگويي به آموزگارافزايش روز افزون ارجاعات دانش آموزان به دفتر از سوي  

دروس مختلف، خصوصاً دروس پايه، مراجعات والدين و صحبت در خصوص عدم مطالعه دانش آموزان در 

ان، برنامه هايي را انجام آموزگاريت نمرات آنان ، سبب شد كه دست به كار شوم و با هماهنگي منزل و وضع

  .دهيم

  ارائه راه حلهاي پيشنهادي        

بعد از جمع آوري اطالعات و بررسي جوانب مسأله، راه حل هايي به ذهنم رسيد كه به تهيه فهرست آن  

  انتخاب نمايم. اقدام نموده تا مناسبترين راه حل را براي اقدام 

  :مهمترين اين راه حل ها عبارت بودند از

 - تهيه بروشورهايي با موضوعات روشهاي مطالعه و يادگيري، مديريت زمان، برنامه ريزي و روشهاي آن .1

  .شناخت هدف، تمركز حواس و نقش آن در يادگيري

  روشهاي مفيد مطالعه - جلسات راهنمايي گروهي و كارگاه آموزشي آشنايي با راهبردهاي يادگيري .2

  .تهيه برنامه مطالعه روزانه و هفتگي .3 

  .جلسات آموزش و تمرين تن آدامي براي ايجاد تمركز حواس .4 

  .... مشخص كردن ميزان ساعات تماشاي تلويزيون، بودن در جمع خانواده، دوستان .5 
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  .بودند عدم پيشرفتكه داراي پايه هاي مختلف ان آموزگارجلسه با  .6 

دعوت از كارشناسي براي جلسه با اولياء و توجيه كردن خانواده ها و نقش آنان در پيشرفت تحصيلي  .7

  .فرزندانشان

  .راي كالسهاي فوق برنامهبتهيه و طراحي برنامه  .8 

   .ان براي انجام در منزل توسط دانش آموزانآموزگارتكليف بيشتر از سوي  .9

   آموزان كه از برنامه ريزي استفاده كرده و موفق بودند معرفي نمونه هايي برتر از دانش .10

  انتخاب راه حل پيشنهادي    

ان دروس آموزگاربا توجه به بررسيهاي انجام گرفته و وضعيت دانش آموزان و راهنمايي گرفتن از همكاران و  

روش كه  تحصيلي اين دانش آموزان چند عدم پيشرفتمختلف، از بين كليه راه حلهاي ممكن براي كاهش 

  .به نظر مي رسيد نتايج بهتري به دنبال داشته باشند انتخاب گرديد و زمينه را براي اجراي آن فراهم نموديم

  :از جمله اين راههاي منتخب عبارت بودند از

  .تنظيم برنامه مطالعه روزانه و هفتگي به كمك دانش آموزان و خانواده .1

اجراي برنامه و محدود كردن ساعت تماشاي تلويزيون و  جلب همكاري والدين براي نظارت و كنترل .2

  .خواب بعد از ظهر

تهيه بروشور و توزيع آن دربين دانش آموزان با موضوعات؛ روشهاي مطالعه و يادگيري، راههاي يادگيري  .3

  ... موثر، ايجاد انگيزه و تمركزحواس
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روشهاي مطالعه و  -هاي يادگيريبرگزاري جلسات راهنمايي گروهي و كارگاههاي آموزشي راهبرد .4 

  يادگيري

ان براي پيگيري وضعيت تحصيلي دانش آموزان و تاثير اقدامات انجام آموزگارهمكاري و هماهنگي با  -5

   .گرفته در ميزان و روند پيشرفت آنان

  راه حل پيشنهادياجراي 

تمركز حواس و پس از جمع آوري اين اطالعات شروع به تهيه پيام هايي در خصوص يادگيري و  

نمودم و سپس جلسات  .... بروشورهايي با موضوعات تعيين اهداف، روشهاي يادگيري، تمركز حواس، انگيزه

در مرحله بعد طي جلسات راهنمايي  .كارگاهي براي آموزش اين شيوه ها به دانش آموزان برگزار نمودم

عه روزانه با توجه به حجم دروس و گروهي به آموزش شيوه درست برنامه ريزي و تنظيم يك برنامه مطال

برنامه هفتگي و در كنار آن يك برنامه مطالعه جبراني براي دروس پايه كه اكثراً در آنها ضعف داشتند 

  پرداخته و شروع به اجراي برنامه نمودم. 

من از طرف ديگر با كمك خانواده ساعت مطالعه، تماشاي تلويزيون و رفت و آمدهاي آنان ثبت و به اطالع 

   .مي رسيد

پس از تنظيم برنامه و با توجه به اطالعات جمع آوري شده كه اكثراً دانش آموزان روش درستي را براي  

به كار نمي بردنند، شروع به آموزش روشهاي يادگيري پرداخته و آنان را با مهمترين  و پژوهش  مطالعه

  .خوبي داشته باشد پرداختمروشهاي يادگيري كه با توجه به شرايط آنان مي توانست بازده 

از جمله اين روشها، روش يادگيري با فاصله بود كه از آنجائيكه آنان عادت به مطالعه طوالني نداشتند به نظر 

چنانچه نتايج تحقيقاتي هم كه در اين زمينه صورت گرفته است نشان مي دهد،  .روش مناسبي مي آمد
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زيرا اگر فردي مدت  .يري بطور مداوم و بدون استراحت استفاصله زماني بين يادگيري هميشه بهتر از يادگ

  زيادي را صرف يادگيري نمايد، ممكن است دچار خستگي شده و در نتيجه كارآيي او كاهش يابد. 

به عالوه فعاليت كوتاه مدت موجب افزايش انگيزه مي شود و فرد در طي دوره فعاليت مطالب ياد گرفته شده 

همچنين روي مساله ايجاد  .نكار باعث ارتباط و پيوند بين آنچه ياد گرفته مي شودرا تكرار مي كند و اي

دروسي كه مورد  .عالقه و انگيزه به يادگيري متمركز شديم. زيرا در مطالعه عالقه يكي از عوامل موثر است

ته مي شوند، بلكه عالقه نباشند، انگيزه اي براي مطالعه آنها وجود ندارد و در نتيجه نه تنها ديرتر ياد گرف

  .زودتر هم فراموش مي شوند

در واقع عالقه به هر موضوع، با مقدار اطالعاتي كه درباره آن داريم، نسبت مستقيم دارد. يعني هر چه بيشتر 

درباره مطلبي اطالعات كسب شود، عالقه به مطالعه به آن بيشتر مي شود. با توجه به اين نكات؛ ايجاد عالقه 

انگيزش به مطالعه است، و مي توان با نشان دادن هدف نهايي مطالعه و يادگيري هر درس  اولين قدم براي

  .در ياد گيرنده اين عالقه را ايجاد كرد

قدم بعدي ايجاد انگيزه در دانش آموزان بود. انگيزه نيروي الزم براي انجام كار در انسان را فراهم مي كند و 

مثبت مي تواند در ايجاد انگيزه موثر باشد. در مرحله بعدي به  اعتماد به نفس، احساس مسئوليت و تلقين

بيان روش هاي مطالعه پرداخته و مهمترين روشهاي مطالعه و مراحل آن را بررسي كرده تا روش هاي 

  :مناسب را با توجه به وضعيت خود انتخاب كنند كه از جمله اين روشها

عات كلي درباره مطالب كتاب در زمان كوتاه و با روش خواندن اجمالي در اين روش هدف كسب اطال .1 

  :سرعت زياد است. كه مهمترين فوايد آن عبارتند از

   .برآورد اهميت مطالب كتاب براي انتخاب روش درست -الف 
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  تخمين مقدار مطالب ودشواري آن براي مشخص كردن زمان مناسب براي مطالعه آن -ب

  جزئيات باي افزايش درك مطلب و نگهداري آن در ذهن كسب ديد كلي از مطالب قبل از مطالعه -ج

از  .روش عبارت خواني كه هدف اين روش افزايش سرعت مطالعه از طريق خواندن جمالت و عبارات است .2

  :جمله فوايد اين روش عبارتند از

  افزايش سرعت مطالعه - الف

  .افزايش درك مطلب ا راه شناسايي مفاهيم و رابطه بن آنها -ب

  فزايش تمركز حواسا - ج 

روش دقيق خواندن هدف اين روش درك كامل مطلب خوانده شده و نگهداري آن در حافظه بطور منظم  .3

  :فوايد روش دقيق خواندن عبارتست از .است

  افزايش فهم بيشتر مطالب - الف

  نگهداري بيشتر مطالب در حافظه بوسيله مرور كردن -ب

  .االتافزايش توانايي پاسخ گويي به سئو -ج 

از جمله فنوني كه در اين روش به كار مي رود؛ عالمت گذاري و حاشيه نويسي است. و در كنار آن از  

بعد از اين مرحله به  .روشهاي خالصه كردن، سازمان دادن و مرتب كردن مطالب نيز استفاده مي شود

  .ختمتشكيل كارگاه آموزشي براي آموزش روشها و تكنيكهاي راهبردهاي يادگيري پردا
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راهبردهاي يادگيري شامل هر فعاليتي است كه دانش آموز از آن استفاده مي كند تا ميزان يادگيري خود را  

  .موفقيت در مدرسه ممكن است به استفاده از راهبردهاي يادگيري موثر بستگي داشته باشد .افزايش دهد

راهبردهاي شناختي؛  .ي شونداين راهبردها به دو دسته راهبردهاي شناختي و فرا شناختي تقسيم م 

راهبردهاي يادگيري و يادآوري هستند براي كمك به دانش آموز تا اطالعات تازه را براي تركيب با اطالعات 

  .قبلي و ذخيره سازي آنها در حافظه دراز مدت آماده كند

فعاليتهاي يكي از  .بسط دهي و سازماندهي تقسيم مي شوند -راهبردهاي شناختي به سه نوع مرور ذهني 

عمده انسان در زندگي روزمره مرور ذهني است. از اين روش براي تكاليف ساده و پيچيده مي توان استفاده 

در مرور ذهني براي تكاليف ساده، يادگيرنده اطالعات را به وسيله تكرار كردن با صداي پايين وارد  .كرد

طالعاتي حافظه كوتاه مدت و انتقال به از واحدهاي ا 	حافظه بلند مدت مي كند. كه هدف كسب اطالعات

  .حافظه بلند مدت است

مرور ذهني براي تكاليف پيچيده؛ شامل انتخاب نكات كليدي و مهم، خط كشيدن زير مطالب مهم، عالمت  

گذاري و حاشيه نويسي، برجسته سازي قسمتهاي يك كتاب درسي و رو نويسي يا كپي كردن مطالب مي 

   .باشد

بسط دهي يعني پيدا كردن معناي مشترك بين دو يا  .ردهاي يادگيري بسط دهي استيكي ديگر از راهب

چند چيز، كه بايد به خاطر سپرده شود، و روش موثري براي پيوند مطالب در حافظه است. هنگاميكه 

اطالعات وارد حافظه مي شوند، يادگيرندگان ماهر درباره اطالعات جديد فكر مي كنند و باي فهم بهتر 

ب مثالهايي را خلق مي كنند و به نتايجي مي رسند و به اين طريق اطالعات جديد و قبلي در حافظه مطال

  .فنون بسط دهي براي يادگيري تكاليف پيچيده شامل موارد زير ميشود .بلند مدت يكپارچه مي شوند
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   نوشتن به زبان خود .1

  		خالصه برداري .2

  و مقايسه كردن  استفاده از دانش واطالعات قبلي و تفسير .3

  	پاسخگويي به سئواالت مطرح شده در كتاب . 4

  ياديارها ياديارها:  -5

دو نوع ديداري و كالمي هستند، در اين شيوه اطالعات ناآشناي جديد را به وسيله لغات، نكات و تصاوير 

  :شامل .ذهني خيلي آشنا تداعي مي كنند

  	تصوير سازي ذهني .1

  					روش مكان ها - 2

  كلمه آويز روش - 3

  	سرواژه .4

  كلمه كليد -5 

  		اشعار -6 

  يادداشت برداري -7 
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خالصه برداري سومين راهبرد يادگيري سازماندهي است، كه بهترين و كاملترين راهبرد براي مطالعه و  .8 

يادگيري است. سازماندهي يك نوع فرايند فعال و اختياري از جانب يادگيرنده است و هنگاميكه يادگيرنده 

  .راهبرد سازماندهي را به كار مي گيرد، در واقع فعاالنه مواد آموزشي ارائه شده را مرتب و منظم مي كند

  :روشهاي سازماندهي عبارتند از .سازماندهي اطالعات در به ياد آوردن آن كمك مي كند 

جزئي زير  چارچوب بندي يا تهيه رئوس مطالب: نكات اصلي در يك سلسله مراتب كه در آن هر مطلب .1 

  يك طبقه كلي تر سازماندهي مي شود را نشان مي دهد

  .روش شبكه كه دانش آموز ارتباطات داخلي بين مطالب درسي را تعيين مي كند .2

تبديل متن به طرح يا روشي براي سازماندهي. در اين روش ابتدا موضوع اصلي متن را مشخص و سپس  .3 

  .امگذاري اجزاء آنها را با موضوع اصلي ارتباط مي دهنداجزاء اصلي را پيدا مي كنند و پس از ن

دومين دسته از  .طرح ريزي كه نكات اصلي و فرعي با استفاده از كلمات و عبارات مهم نوشته مي شوند .4 

اين راهبردها براي نظارت و جهت دهي به راهبردهاي  .راهبردهاي يادگيري، راهبردهاي فراشناختي است

ه قرار مي گيرند، و به ما كمك مي كنند تا دامنه يادگيري خود را ارزيابي كنم و در شناختي مورد استفاد

راهبردهاي فرا شناختي به سه دسته تقسيم مي شوند كه عبارتند  .مورد چگونگي ياد گرفتن تصميم بگيريم

   .از؛ برنامه ريزي، كنترل و تنظيم

  راهبردهاي برنامه ريزي    

و مطالعه، پيش بيني زمان الزم براي مطالعه، تعيين سرعت مناسب شامل تعيين هدف براي يادگيري  

راهبرد نظارت يا كنترل كه بر فرايند يادگيري نظارت دارد و يادگيرنده براي   .مطالعه و ... را شامل مي شود
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از جمله  .ارزيابي ميزان درك و يادآوري خود از مطالب خوانده شده، از شيوه خود پرسي استفاده مي كند

  :مترين راهبردهايي كه در كنترل يا نظارت بكار مي روند عبارتند ازمه

نظارت بر درك مطلب، براي اطمينان از درك مطالب درسي با استفاده از پرسشهايي كه در ابتدا يا  .1 

   .انتهاي درس مطرح شده اند

انتخابي خود را به تمركز توجه؛ توجه يك عامل اساسي در يادگيري است. در هنگام مطالعه فرد توجه  .2

   .موضوعات مهم متمركز مي كند

از حفظ گفتن يا بازگويي مطالب؛ كه باعث افزايش اعتماد به نفس مي شود و از ميزان پيشرفت در  .3

  يادگيري مطلب آگاه مي شويم و به رفع موارد خطا و اشتباه و اصالح آنها اقدام مي كنيم

از خوب خواندن است و سبب درگير كردن دانش آموز در  پرسش از خود يا خود پرسي، كه بخش مهمي .4

 .تعامل با متن، فعال سازي دانش قبلي و مرتبط با متن و همچنين برقراري هدف براي خواندن مي شود

آخرين راهبرد فرا شناختي يادگيري، راهبرد تنظيم است كه سبب انعطاف پذيري در رفتار يادگيرنده مي 

  تا هر زمان كه ضرورت داشت، روش و سبك يادگيري خود را تفسير دهدشود و به او امكان مي دهد 

مهمترين راهبرد تنظيم، اصالح يا تفسير راهبرد يادگيري تنظيم سرعت مطالعه و يادگيري است. دانش آموز 

بايد سرعت مطالعه خود را با توجه به هدف خواندن و متن مورد مطالعه تنظيم كند و در هنگام خواندن 

بطور كلي  .وب داشته باشد. سرعت خواندن را براي انطباق با قابليت فهم متن بايد تغيير دادسرعت مطل

   .قسمتهاي ساده تر را سريع تر و قسمت هاي مشكل تر را آهسته تر خواند
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   2گردآوري شواهد     

ها و بعد از اقدامات صورت گرفته و برگزاري جلسات آموزشي و كارگاهي ويژه دانش آموزان و خانواده  

ان و بررسي نمرات كسب شده دانش آموزان در دروس آموزگاراجراي برنامه هاي پيش بيني شده با همكاري 

مختلف به تدريج تغييراتي در وضعيت بعضي از دانش آموزان مشاهده گرديد كه قابل توجه بود كه پس از 

شده بسيار پيگير بوده و خانواده بررسيهاي الزم مشخص شد كه اين تعداد از شاگردان در اجراي برنامه تهيه 

  نيز نقش نظارتي خود را به خوبي ايفا كرده است. 

و خيز در نمرات آنان مشاهده  عدم پيشرفتدر كنار اين مسئله تعدادي از دانش آموزان بودند كه همچنان 

ان مي آموزگارمي شد. چنانكه بعضي مواقع نمرات خيلي خوب و گاهي بسيار پايين بود و سبب نارضايتي 

وقتي جلسات فردي با اين دانش آموزان برگزار نمودم مشخص شد كه بعضي از درسهاي مورد عالقه  .گرديد

  .را بيشتر مطالعه مي كنند و دروس را كه در آن ضعف دارند كمتر خوانده و يا گاهي كامالً كنار گذاشته اند

انجام گرفته، تغيير چنداني در وضعيت  گروه سوم دانش آموزان هم كساني بودند كه بعد از تمام اقدامات 

تحصيلي آنان صورت نگرفته بود. با بررسي بيشتر مشخص شد كه اين دانش آموزان فقط برنامه تهيه شده را 

در اتاق چسبانده و هيچ كاري با آن نداشته اند و به هيچ وجه به برنامه تنظيم شده توجه نكرده و از روشهاي 

اغلب آنان  .نداشتند معاونكنند وخانواده نيز هيچگونه همكاري با مدرسه و  آموزش داده شده استفاده نمي

حتي در جلسات آموزش خانواده ها نيز شركت نكرده بودند و در پي تماسهاي مختلف با خانواده نيز 

  هيچگونه همكاري نداشتند.

ان صورت گرفته و موزگارآماه از اجراي برنامه، ارزيابي از عملكرد دانش آموزان به كمك  4بعد از گذشت  

نتايج نسبت به قبل قابل توجه بود و به نظر مي رسيد كه برنامه ها و پيشنهادهاي ارائه شده و همچنين 

تالش براي تشويق اين قبيل  .كالسهاي فوق برنامه براي دانش آموزاني كه پيگير برنامه بودند، قابل قبول بود
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انگيزه بيشتر و براي تالش ساير شاگردان صورت گرفت و ان براي ايجاد آموزگاردانش آموزان به كمك 

   .همچنين دانش آموزاني هم كه نسبت به قبل كمي بهتر شده بودند تشويق گرديدند

ان قابل توجه بود اگر چه همچنان گروهي از شاگردان آموزگاردر برگزاري كالسهاي فوق برنامه نيز همكاري 

ه اين تالشها ما را اميدوار مي كرد به اينكه اين كالس در مقايسه با از اين كالسها نيز طفره مي رفتند. و هم

   .ساير كالسها نتايج بهتري در امتحانات پاياني كسب كنند

 بتوانند شده كسب نتايج از بااستفاده ديگرهمكاران كه اميد. شد وشگرف خشنودي باعث آمده بدست نتايج  

 را موثرتري هاي گام مرزوبوم اين سازان آينده وزانآم دانش درميان وپژوهشگري پژوهش ترويج درجهت

 جايگاه به ايران كه شوند وباعث نمايند تأمين كلمه واقعي معني به را كشور استقالل بزرگ كار وبااين بردارند

   .گيرد قرار وپيشرفت علم توليد در خود اصلي

  پيشنهادي و نهايي تصميم ، نظر تجديد    

 پژوهش وكيفي كمي ترويج براي ، اند كرده كسب طرح اين اجراي از هك تجربياتي به باتوجه محققان 

 قدمي بتوان پيشنهادي هاي حل راه انجام با اهللا انشا: دهند مي ارائه را زير پيشنهادات آموزان دانش درميان

 سازان آينده آموزان دانش ميان در پرسشگري و پژوهش فرهنگ ترويج راستاي در موثر اما  كوچك چند هر

  .برداشت بوم مرزو ينا

  ها نگرش وتحول تغيير  *  *  *  *            

  .دهد بها پژوهش امر به آموزشي نظام                 •

  .باشند داشته تحقيق امر به كافي توجه معلمان و مسوالن مديران،                 •



 

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد. براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام پژوهي با 

هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد  4قيمت فقط 

.www.asemankafinet.ir 

٢٤ 

 

  .كنند راهمف آموزان دانش تحقيقات چاپ براي را فضايي آموزشي مناطق يا مديران                 •

  .آنها دادن قرار اختيار در و تحقيق براي الزم امكانات كردن فراهم                 •

  .مدارس آموزشي هاي سايت توسعه و ها كتابخانه تجهيز                 •

  .شود داده زمينه اين در الزم هاي آموزش و كرده آگاه پژوهش نقش از را معلمان                 •

  .شوند آشنا كردن تحقيق صحيح شيوه با آموزان دانش                 •

  .كنند فراهم ها بچه تحقيقات و مطالب اطالعات، نگهداري براي را محلي مديران،                 •

  .شود فراهم بعد، سال آموزان دانش دسترسي امكان شده انجام تحقيقات از فهرستي تهيه با                 •

  باشد كوتاه و ساده هرچند آموزان دانش تحقيقات به توجه                 •

  معلمان به آموزشي نوين هاي روش آموزش                 •

  آموزان دانش به پژوهش روش آموزش                 •

  آموزشي فضاي بازسازي * * * *

 سيستم به آن تجهيز و رسهمد در سايت ايجاد.باهم ها بچه تعامل و كار براي كارگاهي محيط يك ايجاد 

  مدارس هاي كتابخانه براي كتابدار مدارستعيين كتابخانه تكميل يا و ايجاد.جديد هاي
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  مدرسه پژوهشي كميته كردن فعال * * * *

  تحقيق روش آموزش هاي كالس برگزاري -

  مطالعه هاي روش آموزش -

  پژوهش روش آموزش بروشور تهيه -

  شاهدهم فرم مصاحبه، فرم برداري فيش آموزش-

  آموزي دانش هاي پژوهش اشكال رفع هاي كالس -

  شان عالقه مورد موضوعات انتخاب در آنها به كمك و راهنمايي -

  آموزي دانش هاي پژوهش و سازه دست نمايشگاه برگزاري -
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  محدوديت ها و موانع    

استفاده از يك شيوه و عادات مطالعه دانش آموزان آشنا نبودن با روشهاي درست مطالعه و در نتيجه .1 

روش خاص براي يادگيري تمام دروس و در نتيجه كارايي كم و عدم حصول به نتيجه بطور مثال رياضي را با 

همان روشي كه ادبيات را مي خواندند ياد مي گرفتند و درس زبان و عربي را نيز به همان شيوه اي كه درس 

  .زيست را مطالعه مي كردند

  تحصيلي درمقاطع مختلف از سوي عوامل آموزشگاهي عدم پيشرفتت عدم پذيرش مسئولي .2 

عدم همكاري دانش آموزان در اجراي درست برنامه مطالعه روزانه، ساعات استراحت .... و ايجاد مشكل در  .3 

  و نا هماهنگي در اجراي برنامه ها معاونكار 

رفت  - ثبت فعاليت روزانه فرزندان -شنهاديعدم هماهنگي خانواده ها با مدرسه، در اجراي دقيق برنامه پي .4

و آمدها و برنامه زيستي آنان و عدم نظارت دقيق بر كار دانش آموزان، بي نظمي در شركت در جلسات 

  .آموزشي ويژه خانواده ها
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  پيشنهادات    

كنيم و بيشتر به عالقه در مطالعه نقش مهمي دارد. اگر مطالب را با عالقه بخوانيد، آنها را بهتر درك مي  .1 

  .خاطر خواهيد سپرد

  .براي به خاطر سپردن و به ياد آوردن هر مطلب بايد تمركز حواس داشته باشيد .2 

حاشيه نويسي؟، سازمان دادن ..... از جمله فنوني هستند  - يادداشت برداري -هنگام مطالعه بايد فعال بود .3 

  كه در هنگام مطالعه فرد را فعال نگه مي دارند

از فشار آوردن به حافظه و متراكم كردن زمان يادگيري خودداري كنيد. در فعاليتهاي ذهني بعد از هر  .4

   .دقيقه استراحت و تنفس عميق داشته باشيد 10تا  5دقيقه بين  50تا  45

ا با يادداشت برداري و خالصه نويسي مطالبي را كه احتياج به فكر و انديشه بيشتري دارند و بايد آنها ر .5

  .حفظ كرد، راحت تر مي توان به خاطر سپرد

  .بين مطالب جديدي كه مي خواهيد ياد بگيريد و مطالب قبالً ياد گرفته شده، پيوند برقرار كنيد .6 

تصوير سازي ذهني در هنگام مطالعه براي يادگيري مطالب و بازيابي و به خاطر آوردن مطالب نقش به  .7 

  .سزايي دارد

  .عبارات مهم در بازخواني وتمركز بيشتر روي آنها موثر استخط كشيدن زير  .8 
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  .تغذيه مناسب يكي از عوامل موثر در افزايش كارآيي حافظه است .تغذيه مناسب اعم از غذا و اكسيژن .9 

سالمت و آرامش ذهني و عاطفي، شرط اصلي مطالعه خوب است. بنابراين بايد تالش كنيد كه در  10 

  .ه مطالعه بپردازيدئ و در پي ايجاد آرامش فكري و بهداشت رواني باشيدآرامش هر چه بيشتر ب

  منابع و مĤخذ    

   1387 -چاپ سوم -انتشارات چاپار - شيوه هاي يادگيري و مطالعه -شريعت - دلجو .1

   1381سال انتشار  -انتشارات شالك –روشهاي مطالعه يادگيري  - ناصر -خياباني .2

  1377سال انتشار  -انتشارات آرين -و بهداشت مطالعهاصول  -اسماعيل -بيابانگرد .3
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