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  چكيده

 رياضي وزشآم سابقه. شود مي رياضيات يادگيري و آموزش به مربوط كه چيزي هر يعني رياضي آموزش

 آموزش كه بود هنگامي از رشته اين شروع زمان رسد مي قرن يك از كمتر به دانشگاهي رشته يك بعنوان

 و بينديشد درست خواهد مي كه كس هر هاست دانش آهنگ پيش رياضيات . شد برده دانشگاهها به اندبير

 بر مختلف هاي رشته در شمنداندان و رياضي علماي. شود آشنا رياضيات با كه است ناگزير كند فكر بهتر

 باور بزرگ انديشه اين اساس بر.  نيست علم نباشد رياضي دانش بناي زير كه علمي هر كه باورند اين

 مؤلفه اين تعميق براي را الزم بستر بتوانند بودتا خواهد بسيار اهميت حائز راستا اين در ما مربيان فرهنگي

 بعنوان رياضي دانش احياء منادي و مدعي تواند مي تربيت و يمتعل نظام شرايطي چنين در.نمايند فراهم

 اي شاخه هر به امروزي جامعه در .باشد تحصيلي هاي پايه علوم دروس تمامي در اصلي مفروضه و زيرساخت

 كه تأثيري كمترين و بينيم مي را رياضي دخالت و تأثير مستقيم غير يا مستقيم طور به بنگريم كه علوم از

 مفاهيم يادگيري به احتياج تعليم همانند نيز علوم از شاخه اين.  است افراد نظم ايجاد باشد اشتهد توان مي

 از چه  علم اين و.  باشد نمي علم كرد بيان رياضي زبان به نتوان را علمي اگر امروزه.  دارد پايين و دبيرستان

 به و امكانات از مندي هرهب با رسد ينظرم  به پس  باشد مي فراگيران  علوم حق اخالقي و اقتصادي  لحاظ

 و ارزش به را اندانش آموز جذاب و متنوع هاي روش با و اندبير توسط آموزش مناسب هاي شيوه بستن كار

در اقدام پژوهي فوق تصميم دارم با ارائه راهكار  ...................اينجانب  نمود مطلع و عالقمند درس اين اهميت
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ات عالقه و توجه دانش آموزانم را به اين درس پايه معطوف كرده و آنان را در اين نوين تدريس رياضيهاي 

  درس موفق گردانم.

  

  

 

  

  مقدمه

 اند شده نوشته آن با قوانين اين كه را زباني مگر نيستند فهم قابل خود خودي به طبيعت بر حاكم قوانين

  "گاليله ".  اند شده نوشته رياضي نزبا با قوانين اين. كنيم پيدا كامل آشنايي آن با و فراگرفته

 ولي كند تدريس كمتر خود آموزشي مناسب هاي موقعيت و شرايط ايجاد با كه است كسي هنرمند دبير

 موثر طور به را زير عوامل كه اين به دارد بستگي رياضي آميز موفقيت تدريس.بگيرند ياد بيشتر آموزان دانش

  :  گيريد كار به تدريس در

  . شوند تدريس بايد كه رياضي هيممفا تعيين- 1

  .شود معين رياضي ي زمينه در آموزان دانش قبلي معلومات- 2

  .رياضي آموزش در والدين همكاري- 3

  .رياضي آموزش در دقيق ريزي برنامه- 4

  .رياضي كالس در كارامد مديريت اعمال- 5
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 به را خود تدريس هاي تفعالي حاصل سال هر كه كند مي پيدا رشد رياضي دبير در تدريس تخصص زماني

 دبير به تدريس هاي روش در تغيير به دادن تن. گيرد كار به خود كار در موثر و مفيد تجربه يك صورت

 باال منظور به البته.دهد افزايش رياضي تدريس در را خود تدريس كار كيفيت كه داد خواهد فرصت رياضي

 قابل روحيه ميدهيد انجام كه هايي كوشش وازاتم به نيز پايه رياضيات در خود آگاهي و درك سطح بردن

  .باشيد داشته خالق و انعطاف

 است، بوده مطرح رياضي تدريس كه هنگامي از. شود نمي منحصر ما زمان به رياضي تدريس روش در بحث

 كه كنيم مي مالحظه پرورش، و آموزش تاريخ مطالعه با. است بوده مطالعه و بحث مورد نيز آن تدريس روش

 هاي گذشته در كه سنتي، تدريس روشهاي اول، دسته. هاند داشت قرار هم درمقابل آموزش نوع دو ارههمو

 قرن از عمده طور به كه است روانشناسي هاي يافته بر مبتني روشهاي دوم، دسته و اند رفته مي كار به دور

 روش از توان مي سنتي ايروشه ميان از. دارند شهرت جديد روشهاي به و اند يافته تكوين بعد به بيستم

 تدريس در جديد هاي روش از. برد نام اسالمي كشورهاي ديگر و ايران در اي مكتبخانه روش و سقراطي

 كالس، در بحث روش مساله، حل روش اكتشافي، روش سخنراني، روش توضيحي، روش به توان مي رياضي

نكته حائز .برد نام فراشناختي رتهايمها آموزش استقرايي و قياسي روش فعال، روش پاسخ، و پرسش روش

توجه اين است كه چگونه مي توان به كمك شيوه هاي برتر آموزش رياضي را براي دانش آموزان جذاب و 

  قابل فهم نمود كه بنده به عنوان دبير رياضي تصميم به چنين كاري گرفتم.

  مسـئله بيان

. است آموزش فرآيند در تدريس الزم شرط باطارت و است دانش آموز و دبير ميان ارتباط نوع يك تدريس،

 مؤثر ارتباط فراگيرانش با دبير اينكه مگر گرفت نخواهد صورت تدريس فرآيند در تغيير يا يادگيري گونه هيچ

 او نتيجه در و شد نخواهد برقرار موفقي ارتباط نكات، اين نكردن رعايت صورت در كه بداند و كند برقرار

 حساب به غيرمفيد را او تدريس انشدانش آموز و خواند خواهد توجه كم و احساس بدون را انشدانش آموز
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 زمان مرور به است ممكن ارتباطي رفتار كه بداند بايد او. بشناسد را ارتباط موانع بايد دبير. آورد خواهند

 دست از را خود نفوذ و تأثير درآيد، عادت صورت به ارتباطي رفتار كه زماني و بگيرد خود به عادت جنبه

 دبير باشد داشته تسلط آنها بر و آشنايي ارتباط فرآيند و عوامل با هرچه كه بداند بايد نيز. داد خواهد

 به را او قوت و ضعف نقاط كند، مي درك را دانش آموز ارتباط، هنر پرتو در دبير چون بود خواهد تري موفق

 و كند مي برقرار ارتباط او با ها دريافت همين ساسبرا و يابد مي آگاهي او روحي بم و زير از آورد، مي دست

  . كند شيفته و جذب را او تواند مي آساني و خوبي به دريافته را ضعف و قوت چون

 ميان كه ارتباطي گاهي ولي است سطحي بسيار ارتباط يكديگر با نفر دو ارتباط مواردي در كه نماند ناگفته

 و كنند مي پيدا پيوند يكديگر با صميمانه و وجود همه با فينطر يعني است عميق شود مي برقرار نفر دو

  . است عميق ارتباط و پيوند برقراري ،دبير و دانش آموز ميان ارتباط ايجاد از هدف

دانش  موردقبول نباشد، مطلوب انساني رفتار داراي ولي شود تلقي قوي علمي نظر از اندازه هر رياضي دبير

 و باارزش انشدانش آموز نظر از را او ،دبير علمي تسلط با همراه متعادل، يتشخص. شد نخواهد واقع انآموز

  . اوست هاي ويژگي مهمترين از رياضي، دبير اخالق و درس موضوع و محتوا بر تسلط. كند مي اعتبار

  توصيف وضع موجود

مت مي سال است كه در آموزش و پرورش در حال خد .…هستم و مدت ..…آموزشگاه .. دبير …اينجانب 

 هنگام به سواالت به وپاسخ مطالب يادگيري در زياد وسرعت بااليشان هوش رغم علي آموزان  دانش .باشم.

 شده پرتي حواس دچار عاملي كوچكترين وبا نداشتند را الزم تمركز) يادگيري-ياددهي فرايند( تدريس

ز شيوه هاي سنتي تدريس به مرتب حواسشان پرت بود و ا تدريس زمان. دادند مي دست از را خود وتمركز

تنگ آمده بودند. با اينكه دانش آموزاني با سطح علمي بااليي بودند ولي از روش تدريس رياضيات خوششان 

 روند در همكاران از وبعضي ما تشخيص به موارد اين نمي آمد و دائما به مسائل حاشيه اي مي پرداختند.



 

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

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

.www.asemankafinet.ir 

 

٨ 

 

 يابد كاهش كالس وكمي كيفي بازده كه شد مي وباعث ردك مي ايجاد اختالل فراگيران ويادگيري ياددهي

  . شود كم كالس در حضور براي آموزان دانش ي وانگيزه

 از ولي پرسيدم مي آموزان دانش از سواالتي مبحث هر انتهاي و درس طي در هميشگي عادت طبق بر وقتي 

 سواالت كردن مطرح و تدريس حين در گويا كه شدم متوجه بود ربط بي اكثرا كه دادند مي كه هايي جواب

 و آمدند مي خود به تازه زدم مي صدا را نامشان كه زماني بعضي حتي اند نسپرده گوش مطالب به  درست

 زير كامال را ها آن تدريس حين در دادم ادامه را كارم بيشتري دقت با ادامه در.  نبودند پاسخگويي به قادر

 نشيند مي صندلي يك روي طوالني نسبتا مدتي براي بار اولين براي كه يدانش آموز مثل اكثرا گرفتم نظر

 كالس در جسمشان تنها اينكه مثل بود اطراف به مدام نگاهشان برخي كردند مي حركت خود جاي سر مدام

 را حواسشان تا بپرسم آموزان دانش همان از را سواالتم كردم سعي بود ديگري جاي ذهنشان و داشت حضور

 همه دوباره مدتي از بعد و كرد برطرف را مشكل كوتاهي مدت براي تنها هم روش ينا كنند جمع بيشتر

 تازگي به كه است اين دليل به رفتارها اين كردم مي گمان اول جلسات ، برگشت قبل حالت همان  به چيز

 روند اين ادامه و روزها گذشت با ولي شود مي حل مسئله اين زمان مرور به و اند شده جديدي محيط وارد

 تغييري هم باز ولي دادم تغيير را خود تدريس روش نيز بار چندين. است كار در مشكلي كه شدم متوجه

 در من تجربه مشابه هايي تجربه نيز ايشان  كردم مطرح اندبير شوراي جلسه در را موضوع. نشد ايجاد

  . داشتند

 به رسيدن و مشكالت اين بررسي براي من و.آورد وجود به همكارانم و من براي زيادي مشكالت موضوع اين

  اينكه شد، مطرح ذهنم در زيادي سواالت مناسب حل راه يك

  كنم؟ تقويت رياضيات  تدريس هنگام را آموزانم دانش توجه و دقت توانم مي چگونه

  كنم؟ ترغيب به درس رياضي صحيح دادن گوش به را آموزانم دانش توانم مي چگونه
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 بررسي به يادگيري مسائل مطالعه و طراحي درس در كه دارم را فرصت اين  كه حال گرفتم تصميم بنابراين

با ارائه روش هاي نوين  توانم مي چگونه« را خود پروژه عنوان و شمرم غنيمت را فرصت بپردازم مساله اين

 و همطالع مصاحبه،,مشاهده با و نمايم انتخاب »؟تدريس دانش آموزانم را به درس رياضيات عالقه مند كنم

 جهت در مطلوب گامي خداوند ياري به و راشناسايي حواس تمركز عدم اين داليل بتوانم همكارانم مساعدت

  .بردارم وضعيت اين تغيير

  كليدي واژگان تعريف

  چگونه

  )معين فرهنگ(  طور چه جور، چه)  تعجب ادات( - 2.  وضع چه در ، نوع چه از)  استفهام ادات( - 1

  بخشيدن بهبود و دادن كردن،تغيير اصالح را كيفيتي از عبارتست چگونه تحقيق اين در 

  :توانم مي

  )معين فرهنگ(  بودن قادر داشتن، توانايي 

  آموز دانش

  )معين فرهنگ( .مدرسه دانش آموز - 2. آموزد علم كه آن - 1

. ودش مي اطالق دهد مي رخ درس كالس در دبير حضور با كه آموزشي فعاليتهاي از بخش آن به تدريس

 در را شده طراحي پيش از و منظم فعاليتهاي رشته يك كه است پرورش و آموزش جريان از بخشي تدريس

 كه آموزشي فعاليتهاي از بخش آن به.است دبير سوي از يادگيري مطلوب شرايط ايجاد هدفش و گيرد برمي

 و آموزش و شود نمي گفته ستدري دهد، مي رخ فراگيران با دبير تعامل و حضور بدون و ها رسانه ◌ٔ وسيله به

  .دارد تدريس از وسيعتر مراتب به معنايي پرورش
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  گرد آوري شواهد يك

  موجود وضع كيفي هاي شاخص

 آموزان ودانش ،اوليا همكاران از وپرسش آموزان دانش رفتار دقيق مشاهده با آموزش از كلي اهداف به باتوجه

  :كه شد مشخص

  .نداشتند را دركالس شركت جهت الزم تمركز آموزان دانش -

 به را درسي كتاب كردند مي فراموش -. بودند توجه بي دبير پاسخ به پرسيدند مي دبيراز سوالي وقتي -

 صدا كوچكترين با - . كشيدند مي نقاشي تدريس هنگام به -. داشتند اضطراب اغلب - . بياورند مدرسه

  .زدند مي رابهم كالس ونظم دادند مي نشان ،واكنش ازبيرون

 ـاخص هـاي كـمي وضـع موجـودش

سروصداي  مولفه ها

محيط 

 بيرون

  شلوغي

داخل 

 كالس

سواالت 

بي مورد 

بعضي 

دانش 

  آموزان

   

محيط 

فيزيكي 

نامطلوب 

 كالس

صداي 

آرام 

 دبير

وروش 

 تدريس

وسايل 

فانتزي 

دانش 

 آموزان

عكس هاو 

پوستر هاي 

نصب شده در 

 كالس

خستگي روزانه تغذيه 

 نامناسب

 كل دانش آموزان

 فراواني

  45/45 09/34 54/29 63/38 63/13 09/34 54/79 18/68 درصد

 و روش هاي تدريس سنتي  تمركز زننده برهم عوامل براثر كه آموزان دانش فراواني جدول: 1 شماره جدول

   شود مي پرت حواسشان

  پيشـنهادي هـاي حـل راه

  :شد پيشنهاد زير موارد مشكل اين شدن برطرف براي

  تغيير روش تدريس) 1
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   لفظي تشويق از استفاده) 2

  اندانش آموز در اكتشاف به وتمايل جستجوگري ، كنجكاوي تقويت) 3

  كالس در غيرمنتظره كارهاي دادن انجام) 4

  درسي مطالب درتبيين وبازي نمايش از استفاده) 5

  .باشد دخوشاين اندانش آموز براي كه نحوي به آموزشي محيط شرايط دادن ترتيب) 6

 جنبشي-سمعي-بصري(آنها شخصيتي هاي تيپ وتعيين آموزان دانش فردي هاي تفاوت به توجه) 7

  )ولمسي

  بحث درابتداي درس آموزشي اهداف بيان) 8

  . رو وكم گرا درون اندانش آموز به دادن مسئوليت) 9

  .تدريس زمان اي حاشيه هاي بحث به ورود عدم) 10 

 

  

  هـا حـل راه اجـراي

  .پذيرفت صورت اعتباريابي از پس زير موارد اجراي

  .ها آن شخصيتي هاي تيپ كردن ومشخص آموزان دانش فردي هاي تفاوت به توجه)  1

 كل  جنبشي لمسي سمعي بصري فرواني
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 مولفه ها

  72/22 72/22 47/20 09/34 درصد

   شخصيتي هاي تيپ فراواني - 2 شماره جدول

  .كالس در آنها مورد بي هاي صحبت از عتوممان شلوغ آموزان  دانش كنترل - 2

   دبير تدريس روش تغيير - 3

  آموزشي كمك وسايل از استفاده -4 

  مطالب تبيين در وبازي نمايش از استفاده - 5

  كالس بيرون محيط آرامش حفظ جهت وهمكاران مدرسه دفتر با هماهنگي - 6

 كه اوست. است دبير رياضي، موزشآ هاي هدف تحقق در مطلوب موقعيت ايجاد براي عامل ترين اساسي

 و موقعيت بهترين برعكس، يا كند جبران را آموزشي امكانات كمبود و درسي هاي كتاب نقص حتي تواند مي

. كند تبديل غيرجذاب و و غيرفعال محيط به مطلوب، عاطفي ارتباط ايجاد در ناتواني با را تدريس موضوع

 شخصيت كل بلكه شود، مي واقع مؤثر كه نيست دبير علمي هاي ديدگاه و تجارب تنها تدريس، درفرآيند

 كردار و رفتار تدريس، فرآيند در. گذارد مي تأثير دانش آموز تحول و تغيير و يادگيري ايجاد در كه اوست

 ارزشيابي براي مناسبي معيار دبير رفتار و عمل ان،دانش آموز براي. است برخوردار خاصي اهميت از دبير

 كه باشد بزرگوار قدر آن اعمالش و رفتار در بايد دبير بنابراين،. است او رهنمودهاي و وصايا ،ها گفته مطلب،

بنا بر اين در مرحله نخست تصميم گرفتم رابطه خود را با دانش . گيرد قرار انشدانش آموز الگوي و نمونه

  بگذارم.آموزانم بهبود بخشيده و شخصيت دوست داشتني را براي دانش آموزانم به نمايش 
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 بدهد خودش به را حق اين نبايد انشدانش آموز با رابطه در رياضي در پي اين موضوع متوجه شدم كه دبير

 است، كوچكتر او از سال چند يا است، آمده دنيا به ديرتر او از نسل يك اينكه دليل به را دانش آموز كه

دانش  اغلب. كند توجه انشدانش آموز تمامي به تدريس هنگام بايد دبير. بداند هايش حرف همه پذيرنده

 و دارند نياز دبير بيشتر توجه به خود سني اقتضاي به توجه با دبيرستان، اول هاي سال در مخصوصاً انآموز

 اساسي مسأله اين به دبير اگر. گيرند قرار مشورت طرف و شود توجه آنان نظرهاي اظهار به كه دارند دوست

 كند، نظرخواهي خاصي تعداد از هميشه يا ندهد دخالت ها گيري تصميم در را انشدانش آموز و نكند توجه

 هم در كالس نظم كه زد خواهند كارهايي به دست خود، وجود اثبات و او توجه جلب براي انشدانش آموز

بنا بر اين همواره با دانش آموزانم مشورت كرده و نظرات آنها را جويا مي . شود شكست دچار تدريس و بريزد

 تمايز و تفاوت اندانش آموز ميان نبايد او. كند فراموش را عدالت اندانش آموز با برخورد در نبايد م. دبيرشد

 اعتماد و توجه او به است، شده قائل تبعيض آنها ميان دبير كه كنند احساس اندانش آموز اگر. شود قائل

ن دانش آموزان آنها را به اين درس در اين مرحله تصميم گرفتم با برقراري عدالت در ميا. كرد نخواهند

  اميدوار سازم.

 تمامي بلكه نباشد، خشنود اندبير محبت و مهر به نسبت كه شود نمي پيدا فردي اندانش آموز ميان در

 با توأم رفتار اگر اندبير. گيرند قرار اندبير محبت و مهر مورد كه هستند مند عالقه بسيار اندانش آموز

 با. شد خواهند حاضر سركالسشان در فراوان  عالقه با اندانش آموز بگيرند، پيش كالس در را مهر و محبت

 ارتباطات با اختراعات، و اكتشافات و علوم پيدايش از مهمي سهم كه كرد ادعا توان مي تحليل و تجزيه يك

  بنا بر اين با دانش آموزان با مهر و محبت رفتار كنم.. دارد ارتباط انساني
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  درس كالس در اضيري آموزش اصول

   يادگيري براي مناسب محيط يك ساختن فراهم- 1

  رياضي آموزش در تحصيلي مواد كليه به تاكيد لزوم- 2

  روزانه مسائل حل در آموزان دانش دادن مشاركت- 3

 و اصول با آموزان دانش آشنانمودن منظور به مناسب فرصتي رياضي كاربردي هاي فرمول بابكارگيري- 4

   متناسب بتوانند يك هر تا شود داده اندانش آموز به كافي فرصت و گردد ايجاد رياضي ايه فرمول و قواعد

  .شوند موفق رياضي قوانين و قواعد فهميدن در خود توانايي و قدرت با

 تقسيم فعاليت و كار كوچك هاي گروه به را آموزان دانش مسائل حل و رياضي مفاهيم آموزش منظور به- 5

  .كنيد

 دانش يعني است اهميت حائز جواب خود اندازه به جواب به يافتن دست فرايند كه اشتد توجه بايد- 6

  .ندارد وجود روش يك فقط صحيح جواب يافتن براي كه بدانند بايد آموزان

 همچنين.كرد توجه اندازه يك به بايد آنها فرهنگي ياسوابق جنسيت از نظر صرف آموزان دانش همه به- 7

  .شود داده فرد هر به نيز بگوييجوا جهت كافي فرصت بايد

  آن تدريس و رياضي به نسبت خود نگرش و نظرها نقطه باره در اندكي تدريس به ازشروع قبل- 8

  .بيانديشيد

  با يافتن راه حل هاي باال در روش تدريسم تصميم گرفتم از راهكار هاي باال استفاده نمايم.
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  )زباني( كالمي روش

 نتيجه كند، مي بررسي را قواعد كند، مي بيان را چيز همه. است وحده كلممت اصطالح به دبير روش اين در

 و گو مساله دبير. است كاره هيچ آموز دانش و كاره همه دبير خالصه. است مساله طراح و كند مي گيري

 اين طرفداران كه است جالب نكته اين. است مستمع دانش آموز و متكلم دبير كن، حل مساله دانش آموز

  .هستند استداللي زباني روش موافق اي عده و ماشيني زبان روش موافق اي عده مخالفند، گروه دو روش

  براي تدريسم از روش تدريس هاي زير استفاده نمودم:

  اكتشافي روش

 يا اصل آن، بدون يا دبير راهنمايي با و مستقل طور به آموز دانش كه است فرايندي اكتشافي يادگيري

 راهنمايي ميزان و درجه اكتشافي، روش عمده ويژگي. كند مي حل را اي مساله و نموده كشف را قانوني

 مهارت دانش، استعداد مانند عواملي به ويژگي اين كه است اكتشاف براي) دبير وسيله به( دانش آموز شدن

  .گيرد قرار محدوده چهار در تواند مي و دارد بستگي مساله خود دشواري درجه و دانش آموز

 اينجا در( نگويد را مساله پاسخ اما دهد، توضيح دانش آموز براي را مساله حل راه و اصول تواند مي دبير - 1

  .يابد مي ضرورت ضعيف آموزان دانش براي راهنمايي نوع اين ؛)گيرد مي بهره توضيحي روش از دبير

 و حل راه اما دهد، يحتوض دانش آموز به رود مي كار به آن كشف براي كه را اصولي فقط تواند مي دبير - 2

  .ندهد قرار او اختيار در را مساله جواب

  .بگويد را حل راه اما ندهد؛ ارائه را اصول تواند مي دبير - 3

  .ناميم مي نشده راهنمايي يادگيري را آن كه نگويد؛ دانش آموز به را حل راه و اصول تواند مي دبير - 4
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 متكي حدودي تا درس كالس در مختلف سئواالت به زانآمو دانش مداوم پاسخ بر روش اين كه جايي آن از

 در دبير نقش و دارد زيادتري وقت و بيشتر صبر به نياز دبير لذا و است مشكل آن وسيله به تدريس لذا است،

 مي نشان گذشته محفوظات و تجارب با جديد مطالب دادن ارتباط در آموزان دانش نمودن هدايت روش اين

 هاي ايده يافتن براي اكتشافي روش در كه هستند آزمايشهايي خطا، و آزمايش و ها تخمين حدسيات،. باشد

كه من با صبر و حوصله اين روش را بر روي دانش  .روند مي كار به گذشته مفاهيم با آنها ارتباط و جديد

  آموزانم به اجرا در آوردم.

  

  :برونر ديدگاه از اكتشافي روش محاسن

  .كند مي تقويت را آموزان دانش ذهني ييتوانا اكتشافي، يادگيري - 1

 طور به دانش آموز يادگيري اين در زيرا دهد، مي افزايش را آموز دانش دروني انگيزه اكتشافي، يادگيري - 2

  .اوست خود هاي فعاليت از گيرد، مي كه هم پاداشي و كند مي دنبال را آموختن هاي فعاليت خودجوش

  .آورد مي بار كاوشگر و خالق را او و آموزد مي دانش آموز به را اكتشاف فنون اكتشافي، يادگيري - 3

 سازمان را هايش آموخته خود آموز دانش زيرا. شود مي ها آموخته بهتر دوام موجب اكتشافي يادگيري - 4

  .آورد دست به را آنها چگونه و موقع چه كه داند مي و دهد مي

 و حقايق درك. شود مي استفاده تدريس براي تصاوير و ،اشيا اشكال، مشاهده از روش اين در كه آنجا از - 5

  .كند مي آسان آموزان دانش براي حدي تا را روابط
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  فعال روش

 روشي هيچ البته،. باشند جوش و پرجنب و آموزش فرايند در آموزان دانش كه است اين هدف روش، اين در

 اما غيرفعالند ظاهراً آموزان دانش و الفع دبير سخنراني، روش در مثال، براي. نيست غيرفعال محض طور به

 و انديشند مي آن مطالب درباره و كنند مي گوش دبير سخنان به زيرا فعالند؛ ذهني طور به حقيقت، در

  .دارند برمي يادداشت

 درامر آموز دانش. است »محور آموز دانش«  فعالي روش است »محور دبير«  كه منفعل هاي روش برخالف

 به دبير راهنمايي با و كند مي فكر آنها حل به راجع شود، مي مواجه مسايل با دارد، لفعا شركت يادگيري

 دانش كه است صورت اين در. برد مي پي مفاهيم به خودش، آموزشي كارهاي اثر در. پردازد مي آنها حل

 همبستگي درس به او تسلط و دبير مهارت به روش، اين موفقيت. گردد مي مند عالقه ها مساله حل به آموز

  .دارد

 مطالب به كه دارد فرصت و گيرد مي ياد خود سرعت به را مطالب آموز دانش هر فعال روش به آموزش در

 شاهد آنكه جاي به و برد مي پي مفاهيم به تدريج به فرايندي طي مساله، حل طريق از آموز دانش. كند فكر

 خود، هاي توانايي به بردن پي با. آموزد مي و كند مي تمرين را رفتن راه قدم به قدم خود باشد دبير رفتن را

 و است سهيم قواعد كشف و ها نتيجه آوردن دست به در چون شود مي تقويت نفس به اعتماد حس او در

 كار جريان در شود، مي باور او در افزايي دانش به ميل و كند مي مالكيت و عالقه احساس مطالب به نسبت

 از عبارتست دبير وظايف روش اين در. كند مي تقويت را منطقي تفكر و كند مي رشد آموز دانش فعال،

 فعاليت و كار به آنها كردن مند عالقه الزم، موارد در راهنمايي دادن و آموزان دانش يكايك كار به توجه

 آموز دانش بردن پيش قدم به قدم مهمتر همه از و آنها توانايي به بردن پي و آموزان دانش شناخت درسي،

 و كارآموزي و فهاليت هم آموز دانش وظيفه. آن مختلف مراحل طي جديد درسي مطلب يك يادگيري براي
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به اين ترتيب با به اجرا در آوردن اين روش دانش آموزانم را به  .باشد مي خود توانايي حد در كاوشگري

  جنب و جوش وا داشته و از عدم تمركز و حواسپرتي آنها جلوگيري كردم.

  :فعال روش به موزشآ اصل سه

 براي اصل سه. كند انتخاب را ثمربخش هاي راه و دارد جريان چگونه يادگيري روند كه بداند بايد دبير

  :از عبارتند كه دارد وجود ثمربخش تدريس

 آنچه البته): مناسب هاي فعاليت انجام ضمن آموز دانش خود توسط موضوع كشف( فعال يادگيري اصل - 1

 دانش توجه مورد كه است چيزي آن، از تر مهم بار هزار ولي دارد، اهميت است ملعم توجه مورد كالس در

 نقش با توان مي را دبير نقش ميان اين در. بيايد بيرون آموز دانش خود ذهن از بايد ها انديش. است آموز

  .كرد مقايسه قابله و ماما

 درست. است نتيجه بهترين با آموزش شكل بهترين سقراطي، گفتگوي. است سقراط رسمي نصيحت اين،

 همه روش اين با كه است محدود اند، گذاشته درسي ماده هر براي مدرسه، در كه، وفتي ميزان كه است

 با: «گويد مي كه است باقي خود قوت به ما قديمي اصل اين، همه با ولي نمود ارائه توان نمي را ها درس

 كشف، جريان در آموزان، دانش خود تا بريد، كار به را خود تالش حداكثر داريد، كه هايي امكان همين

  .»باشند داشته شركت

 خواهد فعالتر خيلي باشد، داشته شركت كند، حل بايد كه هايي مساله صورت تنظيم در آموز دانش اگر

 باعث چون كند طرح را خودش هاي مساله بتواند آموز دانش كه آورد فراهم را شرايطي بايد دبير. كوشيد

  .شود شكوفا او خالقيت نيروي كه شد خواهد

 مي كه را رياضياتي از مقداري خواهد مي كه بداند اي واسطه را خودش بايد دبير: انگيزه بهترين اصل - 2

 كااليش و شود روبرو مشكلي با خود جنس عرصه در اي واسطه اگر. دهد قرار آموزان دانش اختيار در داند،
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 به. بيندازد خريداران گردن به را تقصير نبايد زنند، سرباز او كاالي دخري از خريداران يا بماند دستش روي

 زند، مي سرباز رياضيات يادگرفتن از كه آموزي دانش. است خريدار با حق معموالً كه، باشيد داشته خاطر

 خيلي بلكه. باشد هوش كم يا تنبل شما، دانش آموز كه ندارد وجود دليلي هيچ. باشد داشته حق است ممكن

 به شما، وظيفه. است جالب چيزهاي از پر ما دنياي آخر،. باشد مند عالقه ديگري چيز به است ممكن ساده،

 به را آموز دانش كه است اين ببرد، باال را ديگران آگاهي خواهد مي كه كسي عنوان به و دبير يك عنوان

 و برد كار به آن تنظيم و مساله نتخابا در را خود توجه تمامي بايد دبير بنابراين،. كنيد مند عالقه رياضيات

 موضع از بلكه ،دبير موضع از تنها نه بايد مساله. كند عرصه آموزان دانش به ممكن، صورت بهترين به را آن

 و كرد طرح اندانش آموز روزانه تجربه با رابطه در را، درس بشود كه بهتر چه. باشد جالب هم، دانش آموز

 چه و است روشن آموزان دانش براي كه كرد آغاز موضوعي با توان مي را مساله .درآورد معما صورت به را آن

 نيروي خواهيم مي اگر. باشد عموم عالقه مورد موضوعي يا و مساله علمي كاربرد امكان موضوع، اين كه بهتر

 آنها تالش شوند مطمئن تا بگذاريم آنها اختيار در مبنايي نبايد دهيم پرورش را آموزان دانش خالقيت

  .نيست عبث و بيهوده

 نبايد كه دارد وجود هم ديگري هاي انگيزه ولي،. است كار در او انگيزه بهترين آموز، دانش عالقه خصوص، به

 كه آموزي دانش را، آن از بخشي ولو بزند، حدس را نتيجه كه بخواهيم آموز دانش از. داد دست از را آنها

 و اوست فرضيه گرو در او احساس و حيثيت است، كرده وابسته آن به را خود واقع در كند، ارائه را اي فرضيه

 كار و مساله سرنوشت به اشتياق با او نه، يا است درست او حدس ببيند كه است آن انتظار در صبري بي با

  .كرد نخواهد جلب خود به را او توجه ديگري چيز هيچ ها لحظه آن در و شود مي مند عالقه كالس

 در موجود هاي مسال همه تقريباً كه است دراين رياضي هاي كتاب اصلي عيب: ها رحلهم تسلسل اصل - 3

 كه هستند هايي مساله عادي، هاي مساله از منظور. است شده انتخاب عادي و متعارف هاي صورت از آنها،

 ايبر مناسب هاي تمرين و كنند مي خدمت قانون يك كردن روشن به تنها و دارند كمتري كاربرد ميدان
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 وجود آنها در آموزش مهم مرحله دو ولي هستند الزم هم و مفيد هم ها مثال اين البته. هستند قانون يك

 با را بررسي مورد مساله كه است اين مرحله دو اين هدف. فراگيري مرحله و پژوهش و بررسي مرحله: ندارد

 منظور دو اين عادي، هاي مساله. ندك مي مربوط ايم، آورده دست به قبال كه هايي آگاهي با و موجود شرايط

 تنها آنها، اهميت و اند شده طرح معيني قانون شدن روشن براي كه است معلوم قبل از زيرا آورند، برنمي را

  . است قانون همين به كردن خدمت در

  گرد آوري شواهد دو

 دانش وخود مكاراننظره به توجه وبا دركالس شده انجام هاي فعاليت به باتوجه تحصيلي سال اواخر در

  :آموزان دانش شد حاصل زير نتايج آموزان

   داشتند را كالس در شركت جهت الزم تمركز) 1

  .كردند مي شركت وگروهي آموزشي هاي درفعاليت) 2

  .داشتند را تكميلي ارزشيابي سواالت به پاسخگويي براي الزم توانايي) 3

  .بردند مي لذت كالس واز داشتند را كالس در حضور براي الزم انگيزه) 4

  به درس و كالس رياضي و روش تدريس درس عالقه مند شده بودند.) 5

  .دادند انجام را الزم همكاري ما با كالس در سكوت برقراري جهت) 6

  .ورزيدند مي ومبادرت داده نشان عالقه آموزشي كمك وسايل ساختن به) 7

 وبه بلوغي زيستي، استعدادهاي كه:  تگرف نتيجه توان مي طرح وكيفي كمي هاي شاخص به باتوجه

 درس به نسبت وانگيزشان عالقه تا كند مي كمك آموزان دانش به معين راهبردهاي از تعدادي كارگيري
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 ويژگيهاي سبب به ، انسان.باشند داشته كالس در حضور هنگام بيشتري تمركز نتيجه ودر رود باال رياضي 

 خاص استعداد او. است داده اختصاص خود به را مخلوقات اشرف عنوان ، موجودات همه ميان در نظيرش بي

  . دهد انجام خاص اعمال دهد مي اجازه او به كه دارد يادگيري و تفكر

 به فناوري و علم عرصه در را سريعي و گوناگون تحوالت و تغيير. كند ارزيابي و بيني پيش را اعمالش نتايج

 زمان ترين سريع در را اطالعات كه كند تبديل اي دهكده به را دنيا تافلر قول به كه آنچنان. آورد وجود

 قلمرو در كه انتظاري قابل غير و سريع پيشرفت اثر بر بنابراين. دهد انتقال ديگر قاره به اي قاره از ممكن

 روز به روز بشري هاي دانسته و اطالعات حجم است شده انسان نصيب اخير قرن چند طي فناوري و دانش

  .است افزايش حال در آوري سام سر طور به

 راستا، اين در. سازند همگام تحوالت و تغيير اين با را خود سريعتر هرچه كه است الزم آموزان دانش بر

 تمركز در توانايي عدم دليل به اما كنند مي مطالعه بسيار. كنند مي زياد كوشش آموزان دانش از بسياري

  يابند دست لخواه د هنتيج به توانند نمي مطالعه هنگام حواس،

  و عدم تمركز پرتي حواس منشاء

  .محيطي و بيروني منشاء يا و دارد دروني و ذهني منشاء يا پرتي حواس

 توجه راه سر بر موانعي كه هايي انديشه و انسان فكري اشكاالت از است عبارت: ذهني و دروني پرتي حواس

 ، وغصه غم رنج، درد،: قبيل از مواردي شامل قعمو اين. كنند مي ايجاد حواس تمركز و مطالعه به دقيق

  .باشد مي...  و سردرد ، شادي و خشم و ترس ، گرمي و سردي ، تشنگي و گرسنگي نگراني،

 عادي غير تحريكات يا و كند مي پيدا ارتباط فرد پيرامون محيط به كه آنچه: محيطي و بيروني پرتي حواس

 بودن روشن ناهنجار، صداهاي ، ضعيف نور و شديد نور مانند شوند مي ايجاد انسان مختلف حواس توسط كه

 از رهايي. كنند مواجه اشكال با را حواس تمركز فرايند است ممكن اينها نظاير و تصويري و صوتي اي رسانه
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 و مكان ها تجربه ، دروني حالت به و است متفاوت ، مختلف افراد در حواس تمركز ايجاد و پرتي حواس

 ديگر برخي و هستم پرتي حواس كامال آدم من كه دارند مي اظهار افراد از برخي. .دارد ستگيب آنها موقعيت

 كس هيچ و است غلط تفكر اين كه حالي در.  كنم حفظ كاري روي به را حواسم تمركز توانم نمي گويند مي

 حواس تمركز كه وقتي است بهتر بلكه بداند حواس تمركز فاقد يا پرت حواس كامال فردي را خود نبايد

 تمركزم ميزان و بيشتر من پرتي حواس فعلي محيط در و لحظه اين در بگويد ، شد اختالل دچار فردي

 و رواني، و روحي حاالت ويژگيها، فرد، خود طبيعت به و دارد دروني علل بيشتر پرتي حواس لذا.است كمتر

 شود مي طرف بر دروني پرتي حواس عوامل از آسانتر بيروني پرتي حواس شك بي.دارد بستگي فردي عادات

 اتوبوس داخل حتي و محيط بودن شلوغ زياد، صداي سرو: مانند محيطي عوامل به توجه بدون توان مي پس.

 نگراني شديد تشنگي يا و گرسنگي حال در توان نمي اما.  كرد حفظ را خود حواس تمركز مسافرت هنگام و

 يا و مطالعات و داد انجام تمركز با را ديگري كار يا و كرد مطالعه تمركز با انديشه و فكر دگرگوني ناراحتي و

 با آرامي نا و صدا سرو پر محل در تواند مي انسان يك كه است كرده تائيد را موضوع اين زيادي تجربيات

  .كند مطالعه كافي توجه و تمركز

 حروف به را اعدادي فرمول قطب بود خواسته افراد از«  تحقيق يك در مورگان از نقل به) 1369(حسني مير

 قابل طور به عمل دقت...  بود صدا سرو پر و ساكت متناوب طور به آنها كار محيط.  كنند تبديل عكس بر و

  .دادند مي ادامه خود كار به كامل تمركز با افراد و »نگرفت قرار تاثير تحت اي مالحضه

 و. است مطالب فهم و درك اساسي و اصلي كليد مطالعه هنگام حواس تمركز حواس تمركز تقويت روشهاي

 تمركز برقراري در ومهارت پرورش و تقويت باعث كه است روشهايي از استفاده حواس تمركز اساسي كليد

 يك فقط كه مطلبي فهم و درك است ممكن حواس تمركز بدون براين بنا. شوند مي مطالعه هنگام حواس

 و است فايده بي مطالعه امر و نشود فهميده خوبي به اما ردبگي وقت ساعتها ، باشد داشته الزم وقت ساعت

 باشد فعال مطالعه هنگام تا كند مي كمك خواننده به كه فنوني و روشها كاربرد لذا. داشت نخواهد مثبتي اثر
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 روشها اين دهد مي افزايش مطالعه هنگام حواس تمركز ايجاد در را فرد مهارت و تقويت را حواس تمركز ،

  :عبارتند

  :مطالعه براي آمادگي-1

 براي اي مقدمه ، آمادگي حداكثر زيرا كرد، آماده گوناگون جهات از را خود بايستي ابتدا ، مطالعه شروع براي

 شرايطي تمام پيدايش آمادگي از منظور. باشد مي بهتر يادگيري و حواس تمركز ايجاد مطالعه، به عالقمندي

 ، بپردازد خاصي تجربه به نفس، به اعتماد و موفقيت به ميناناط با تا سازد مي قادر را شخصي كه است

 و اجتماعي ذهني، بدني،: ي دسته چهار به را شرايط اين كودكان ادبيات كتاب در» 1370«نژاد شعاري

 بدني نقصهاي نداشتن و تندرستي ، بدن طبيعي تكامل و رشد به: بدني آمادگي.است كرده تقسيم رواني

 تمركز رفتن بين از باعث اينها نظاير و سردرد ميگرن، معده، زخم مانند بيماريهايي دوجو گاهي. است مربوط

 و حواس تمركز برقراري به قادر كامل تندرستي آوردن دست به تا فرد و شود مي فرد مطالعه مانع و حواس

  .ندارد مطالعه براي هم كافي انگيزه و نيست بخش ثمر مطالعه

 اشكال تعبير تفسيرو قدرت ، سالم گوياي رشد نظير خصوصياتي از توان مي را ذهني آمادگي: ذهني آمادگي

  .شناخت...  و كلمات ميان هماننديها نا و هماننديها درك توانايي ،

 خانه زمينه تحليل و تجربه با آنرا توان مي كه دارد بستگي فرد تجارب وسعت و ماهيت به: اجتماعي آمادگي

  .كرد تعيين او پيشين تربيت و است اندوخته تجربه آن در او كه ياجتماع وسيع محيط ، خانوادگي و

.  است آميخته اجتماعي و ذهني ، بدني تكامل و رشد با اي پيچيده شكل به رواني آمادگي: رواني آمادگي

 به نسبت منفي واكنشهاي ، مطالعه در تمركز نداشتن دقت زمان، كوتاهي تابي، بي ، قراري بي خستگي،

 و ،ذهني بدني ، رواني آمادگي نبودن نشانه همگي آنها نظاير و نفس به اعتماد ضعف ، نديگرا و خود
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 آسانتر را يادگيري فرايند و حواس تمركز ، آموزشي هاي برنامه اجراي ، دانشجويان و آموزان دانش اجتماعي

  .كند مي مطلوبتر و

 خواندني مطالب به نسبت عالقه يكي :متاثراست عامل دو از بخش ثمر مطالعه :مطالعه به عالقه داشتن-2

 بيشتر مطالعه به شخص تا شود مي سبب خواندني مطلب به نسبت مطالعه فنون ماهرانه كاربرد ديگر ،

 ، آسانتر را مطالعه ، بهتر فنون كاربرد ، شود مي مطالعه فنون شدن بهتر به منجر بيشتر مطالعه ، بپردازد

 زماني تا پس. يابد مي افزايش مطالعه به نسبت خواننده عالقه جهنتي در سازد؛ مي تر بخش لذت و سريعتر

 موضوعي به خواننده وقتي لذا. شود برانگيخته تواند نمي باشد نداشته كاري انجام به عالقه يا تمايل فرد كه

 حافظه به را مطالب راحتي به و كند مي دقت بيشتر كند، مي تمركز آن بر خود به خود شود، مي مند عالقه

 بعدي گام مطالب، به نسبت كردن پيدا ازعالقه پس. آورد مي خاطر به راحت خيلي هم بعدا و سپارد يم

  . دهد مي نيرو و جهت انسان فعاليت به و است كاري انجام بناي زير هدف زيرا است مطالعه هدف تعيين

 مي بوجود وي در فعليت براي را الزم نيروي و كند مي وادار كردن طلب و خواستن به را فرد ارزشمند، هدف

 زيرا.« باشد داشته مشخصي هدف بايد مطالعه براي فرد هر لذا.  شود مي او در تمركز پيدايش وسبب آورد

 غير و دشوار بس كاري يادگيري هدف، داشتن بدون كه باورند اين بر همه و است اهداف علم تربيت و تعليم

 شليك هدف بدون كه است اي گلوله مانند هدف بدون انسان است معتقد فرانكين كه همانطور »است ممكن

  . رود مي بشمار مطالعه غلط عادات از يكي هدف بدون مطالعه آن بر عالوه.  شود مي

 دانش در مطالعه غلط عادات شايعترين «كه يافت دست نتيجه اين به تحقيقي در) 1379( زاده مرتضوي

 پس »كنم مي مطالعه هدف بدون اغلب نمودند اظهار آنان كه است اين متوسطه مقطع پسر و دختر آموزان

 به.  دهد مي افزايش را فرد هاي توانايي كه است روشهايي از يكي آن به رسيدن براي تالش و هدف داشتن

 دهد مي افزايش تحصيل به را فرد عالقه كند، مي فعال را انديشه. بخشد مي ده العا فوق نيروي و توان انسان
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 را حواس تمركز و كند مي برابر چند را خواندن سرعت ، آورد مي وجود به فرد در را نفس به اعتماد ،

 آن كمك به بتوان تا است اي انگيزه و محرك هدف، نمودن مشخص و تعيين واقع در.  دهد مي افزايش

  .بخشيد تحكيم را يادگيري و گرفت فرا را دانستنيها و مطالب طريق اين از و نموده حفظ را حواس تمركز

 ساعت آن در مطالعه كه است اين حواس تمركز برقراري هاي راه از يكي: مطالعه مكان و زمان تعيين -3

 به و است دشوار كاري مطالعه براي زمان مناسبترين تعيين اما. است مناسبتر فرد براي كه گيرد انجام روز از

 و سكوت از استفاده با و بمانند ربيدا شب هاي نيمه تا دارند عادت افراد برخي. دارد بستگي فردي عادات

 از زود صبح و بخوابند زود شب دارند عادت ديگر برخي كنند مطالعه آسوده و راحت خيالي با شبانه آرامش

 زمينه تمام از آگاهي باعث مطالعه مقدار و زمان تعيين توصيف اين با. بپردازند مطالعه وبه شوند بيدار خواب

 مي مطالب بهتر فهم و انرژي و وقت اتالف از جلوگيري سردرگمي، عدم حواس، تمركز برقراري ، مطالعه

 كتاب در دانشگاهي دروس مطالعه مهارتي متخصصين از يكي) 1377( اردبيلي از نقل به پارك والتر. شود

  :نويسد مي چنين »بخوانيم؟ درس چگونه«  نام به خود

 وقت از چگونه كه دارد بستگي امر اين به يمامستق ، دانشگاهي تحصيالت در شما موفقيت عدم يا موفقيت «

 استفاده به بستگي نيز تر پايين تحصيلي مقاطع در البته و دانشگاه در موفقيت ؟ كنيد مي استفاده خود

  .» دارد زمان از اشتباه

 ،زيرا شود مي حواس بيشتر تمركز و كمتر انصراف موجب مطالعه حين در مشخص، اتاق يك آشناي محيط«

 به روز هر اگر عالوه به.  كند مي جلب خود به را توجهتان كمتر و است شما چشم پيش روز هر اتاق آن لوزم

 آماده اتاق آن به رسيدن محض به كه كند مي عادت ذهنتان كم كم بوديد معيني اتاق در مطالعه وقت

 به دسترسي علت به آن بودن مشخص و مطالعه مكان بودن ثابت براين بنا. » شود فراگيري و حواس تمركز

 جهت آن نظاير و قلم كش، خط لغت، كتاب دفاتر، ، درسي كتب قبيل از نياز مورد وسايل بودن فراهم و آن
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 هاي راه بهترين از يكي پس. شود مي مطالعه هنگام ذهني آمادگي و بيشتر حواس تمركز موجب مطالعه

 زود خيلي اتاق اين. است مطالعه موقع در ، داريد الزم آنچه به مجهز اتاق يك دادن اختصاص تمركز برقراري

 عادت يك برايتان بعد و كند مي تر راحت خودكار طور به را شما كار و شده يادگيريتان و تمركز مناسب

  .شود مي مفيد

 براي مناسبي محيط و كنيد جدا خارج دنياي از را خود بايد ابتدا مطالعه هنگام به تمركز داشتن براي «

 صدا و سر اندازه به چيز هيچ. باشد مناسب هواي داراي و روشن آرام، بايد محيطي چنين.  گزينيد بر مطالعه

 مناسب شرايط و آرامش ايجاد دليل به مناسب، كار محيط ايجاد. نيست حواس تمركز مانع و كننده خسته ،

  »دقت و تمركز براي است اي زمينه و دارد اهميت

 شما هاي اتاقي هم يا دوستان اما كنيد مطالعه بايد گرفتيد صميمت زمانيكه«  :»نه« بگويي كه يادبگير -4

 شما در اراده اين اگر.  كنيد تقويت خود در را »نه« گفتن هنر ؛ شويد جمع هم دور كه كنند مي خواست در

 توانيد مي نشديد موفق اگر »نشويد مزاحم«  بنويسيد خود مطالعه اتاق در روي توانيد مي ، است ضعيف

  .شود شما افكار گسيختن هم از باعث كسي كه نداريد دوست شما دهد نشان كه دهيد انجام يگريد كارهاي

 شود مي حاصل وقتي بخش ثمر يادگيري و عميق مطالعه :مثبت افكار داشتن و منفي افكار ترك -5

 و است مؤثر موفقيت در خود به اعتماد زيرا.  كند اعتماد خود به و باشد داشته خود از مثبتي تصور فرد كه

 از دهيد انجام كاري خواهيد مي وقتي.  كند مي سالمتر را مغز و داده افزايش را نيرو و بيشتر را مهارت

 دفتر از را است »محال كار اين«  جمله. بپرهيزيد توانم نمي دانم، نمي ، خواهم نمي:  همانند كلماتي گفتن

 اجازه خويشتن به هرگز.  كنيد دور خود ذهن از را ارادگي بي و بدگماني و ترس ، بزنيد خط خود زندگي

 به اعتماد. كند مختل را شما حواس تمركز و سازد غرق خود در را شما منفي افكار و هيجانات كه ندهيد
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 بايد و دهم انجام توانم مي ، هستم كار انجام به قادر كه كنيد تكرار خود نزد به پيوسته و باشيد داشته نفس

  .دهيد پرورش خود در را مثبت تفكر يقطر بدين.  دهم انجام

 تمركز از شادماني حالت در و آورد مي بوجود شما در را شادي و شعف احساس نفس به اعتماد بودن قوي

 چنانچه. شود مي بهتر كارتان نتيجه و كنيد مي مطالعه بهتر كنيد، مي فكر بهتر. برخورداريد خوبي حواس

 هاي انديشه بحر در انسان « نويسد مي خود نامه پايان در كوربت تمارگار از نقل به) 1379( زاده مرتضوي

 خود در را يادگيري به ميل و گيرد مي قرار آرامي حالت در ذهن و كند مي پيدا بهتري حافظه خوشايند

 تصورات بتوانيم اگر است يادگيري و تمركز براي كمك مهمترين مثبت پنداري خود لذا »آورد مي بوجود

 و مطالعه به عالقه توانيم مي ، كنيم جايگزين را مثبت تصورات و نموده دور خود ذهن از را ومنفي غلط

 هنگام به حواس تمركز ايجاد اساسي و اصلي شرايط مطالعه به عالقه كه چرا كنيم ايجاد خود در را يادگيري

  . بود ضعيف بسيار رياضي درس در يدانش آموز دوره در ، مشهور روانشناس آلفردآدلر. است مطالعه

 ، است صعيف رياضي درس در لر آد كه كردند باور آنها گذاشت ميان در والدينش با را موضوع اين شدبير

 اندانش آموز و بود نوشته تخته روي را اي مسئله دبير كه روزها از يكي.  بود پذيرفته را موضوع اين هم آدلر

 حيرت ميان در و رفت تخته پاي ، كرد پيدا را مسئله جواب آدلر ، بودند مانده عاجز مسئله حل از كالس

 باور را استعدادش ، دارد را رياضي درس مطالب فهم و درك توانايي كه فهميد.  كرد حل را مسئله همگان

 رياضي درس ممتاز آموزان دانش از يكي بعد به آن از و كرد منفي تصورات جايگزين را مثبت تصورات كرد،

  .شد

 مطالعه، اوقات تمام در كه است فعاالنه و دقيق مطالعه هاي شيوه از يكي السئو طرح :سئوال طرح -6

 كافي دقت و تمركز با و فعاالنه طور به تا كند مي وادار را فرد دقيق، مطالعه از پيش سئوال طرح. است مفيد

 فعال را وانندهخ كه است روشهايي از يكي مطالعه هنگام سئوال طرح.  بپردازد مطالعه به عالقه و انگيزه با و
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 شود مي مطالعه هنگام به وي تالش و جديت برانگيختن وسبب كند مي مطالعه گير در را او عمقي طور به و

 نمي ، مطالعه هنگام در زيرا ، نمايد حفظ را خود حواس تمركز بايستي سئواالت به پاسخ يافتن براي فرد و

 فراگيري ميزان توان مي سئوال طرح با مطالب واندنخ از بعد. كرد پيدا را سئواالت پاسخ تمركز بدون توان

 در مطالب به نسبت انتقادي نظر ايجاد سبب و برد پي خود ضعف و قوت نقاط به و نموده ارزشيابي را خود

 مطالعه بيشتري تمركز و دقت با خود ضعف نقاط بردن بين از براي بعدي مطالعات در خواننده. شود مي فرد

  .كند مي

 خود فرزندان به مدام طور به والدين از برخي«  :يادگيري و مطالعه صحيح هاي شيوه از آگاهي -7

 مطالعه صحيح روشهاي و كنيد مطالعه چگونه گويند نمي هرگز ولي كنيد، مطالعه بخوانيد، درس گويند مي

 واني،خ عبارت ، خواني تند:چون يادگيري و مطالعه صحيح هاي شيوه از آگاهي اين بنابر »دانند نمي را

 مطالعه هنگام را خود حواس تمركز تا كند مي كمك خواننده به...  و تجسمي، خواندن ، اجمالي خواندن

  .نمايند حفظ

  : خواني تند

 و فكر.  شود مي بهتر يادگيري باعث نتيجه در و مطالب فهميدن و بيشتر تمركز و توجه باعث خواني تند

 ذهن باشد، پائين ما مطالعه سرعت اگر ولي دهد عبور خود زا دقيقه در را كلمه هزاران است قادر ما ذهن

 اما.  شود مي ايجاد پرتي حواس نتيجه در و پرد مي شاخه وآن شاخه اين به ناچار و آورد مي اضافي وقت

 مطالعه هنگام حواس تمركز برقراري سبب و دهد نمي ذهن به جوالن فرصت خواني تند يا و سريع مطالعه

  .شود مي
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  : نيخوا عبارت

 به ديگري نوع به خواني عبارات.  كلمات خواندن عوض به جمالت و عبارات خواندن يعني خواني عبارت

.  اوست انديشيدن سرعت به نزديك كه سرعتي با بايد خواننده طريق اين از.  كند مي كمك حواس تمركز

 و شود مي ايجاد دلزدگي ساساح ، بماند باز بودن فعال حالت از ذهن كه باشد كم آنقدر سرعت اگر بخواند،

 خواندن سرعت اگر اين بر بنا.  شود مي خارج مطالعه روند از و كند مي مشغول را فرد ذهن ديگري چيزهاي

  .شود مي حواس تمركز افزايش باعث باشد هماهنگ انديشيدن سرعت با

  :اجمالي خواندن

 جزئيات، از كردن نظر صرفه و اسياس نكات از سريع گيري نمونه يك بر است مبتني اجمالي خواندن روش

 مقدار و نموده مشخص را خود مطالعه از هدف آنگاه ، كند مي بندي سازمان را مطالب خواننده روش اين در

 عالقه، ، كنجكاوي كردن سئوال طريق از سپس و زند مي تخمين را كتاب دشواري ميزان و مطالعه زمان

  .ميابد افزايش ، فرد حواس تمركز و دقت

  

  

  :تجسسي واندنخ

 يافتن دست جهت در بخش اثر و عميق مطالعه و كلي و جزئي سئواالت انواع طرح تجسسي روش از منظور

 مي پيدا را چيز آن بيشتري احتمال به گردد مي چيزي دنبال به كه كسي...  است سئواالت اين پاسخ به

 خواندن دليل همين به.  است يمعان تر عميق درك و تمركز دامنه افزايش تجسسي خواندن هدف لذا كند

 را دشوار مطالب تا كند مي كمك او به و دهد مي افزايش را فرد عالقه و حواس تمركز تجسسي خواندن

  .بفهمد بهتر را آنها و نموده تحليل و تجزيه
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 ، تنبلي بر غلبه براي براي تجسسي خواندن پس شود مي حافظه در آنها تحكيم موجب مطالب فهميدن

  .رود مي كار به مطالعه در فعاالنه شركت و كنجكاوي حس تحريك طريق از حواس، پرتي ،كسلي حالت

  :ت پيشنهادا

 است توجه جالب و مهم برايتان كه اهدافي گرفتن نظر در و نيرومند هاي انگيزه ايجاد با كنيد سعي - 1

 حواس تمركز سبب ضوعيمو به نسبت داشتن عالقه زيرا. كنيد ايجاد عالقه و شوق خود در مطالعه به نسبت

  .شود مي موضوع آن مطالعه هنگام در

 را خود احساسات ، كنيد تحليل و تجزيه ، باشيد داشته حواس تمركز آنها در توانيد نمي كه موقعيتهايي- 2

 از را بيمارگونه و منفي افكار. كنند مي دگرگون را شما افكار عواملي چه كه بدانيد و دهيد قرار برسي مورد

  .كنيد تفسير و تعبير منطقي طور به توانيد مي كه حدي تا را موقعيت هر و كنيد دور خود

 را آن كنيد، مطالعه خواهيد مي كه را موضوعي هر يعني كنيد بندي تقسيم را خود مطالعاتي موضوعهاي- 3

  .كنيد مطالعه را آنها مختلفي زمانهاي در تدريج به و كرده تقسيم كوچكتر قسمتهاي به

 آن تا باشيد جا بر پا خود عزم بر بكوشيد ، دهيد انجام ديگري كار يا كنيد مطالعه شديد صممم وقت هر- 4

  .برسانيد اتمام به را كار

  

  ماخذ و منابع

 رشته ارشد، كارشناسي نامه پايان ان،دانش آموزنو تمركز حواس در كودكان و  شناسي جامعه: عباس حري،

  .1351 كتابداري
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 شهر در متوسطه ي دوره آموزان دانش تمركز ميزان افزايش در موثر هاي شرو بررسي: سيروس فخرايي،

  .1375 شرقي آذربايجان استان پرورش و آموزش تحقيقات شوراي تبريز،

 سوم شبكه ها، لحظه درگذر ي برنامه در شده ارائه سخنراني مطالعه، فرهنگ: حسين محمد ميرزامحمدي،

  .1379 خرداد ايران، اسالمي جمهوري سيماي

 جديد، نظام اموزان دانش ميان در درسي غير كتابخواني و مطالعه فرهنگ ترويج علمي راهكارهاي بررسي

  1380 تهران شهر متوسط پرورش و آموزش

 كارشناسي نامه پايان اسدآباد، شهرستان در تحقيق و مطالعه به آموزان دانش جذب هاي راه: حسن نوري،

   كتابد رشته

 


