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  چگونه توانستم حواس پرت شاهرخ را در كالس متمركز كنم ؟

  چكيده

  

با دانش آموزان ، مشاهده آنان و كمك به جريان رشد و تكامل آنه در معلمان بيشترين وقت را براي تماس 

اختيار دارند. معلم بايد در روابط با شاگردان از اصول حسنه انساني آگاه باشد و آنها را به كار بندد و محيطي را 

ح و تغيير رفتار به وجود آورد كه دانش آموزان، مشكالت خود را با او در ميان گذاشته و او در حد توان به اصال

آنها اقدام نمايد.معلم به اين موضوع ايمان داشته باشد كه رفع موانع تربيتي و كاهش مشكالت دانش آموزان ، 

  خود مقدمه اي براي آماده سازي ذهني دانش آموزان و ارائه مطالب درسي مي باشد.

ئل و مشكالت كوشاست . روحيه معلم متعهد، در طريق حفظ و تامين منافع واقعي شاگرد است ، در حل مسا

اش به گونه اي است از خدمت لذت مي برد ، از ساختن و به عمل آوردن دانش آموز و قراردادنش در مسيري كه 

  مورد هدف است خرسند است.

در كالس شاهرخ لذا با با توجه به تعهد و مسئوليت خود در كالس، با مشاهده ي حواس پرتي و عدم تمركز 

مشكل او شدم . زيرا بدون داشتن دقت و تمركز حواس يادگيري صورت نمي گيرد.تمركز  سعي در حل كردن

حواس هنگام مطالعه كليد اصلي و اساسي درك و فهم مطالب است و كليد اساسي تمركز حواس استفاده از 

  روشهايي است كه باعث تقويت و پرورش و مهارت در برقراري تمركز حواس هنگام مطالعه مي شوند.

ار گردآوري اطالعات شامل مصاحبه، پرسشنامه، مشاهده و اسناد و مدارك مي باشد.با اطالعات به دست آمده ابز

، مشخص شد مشكل دانش آموز حواس پرتي يا عدم تمركز در كالس است كه به دنبال عوامل ايجاد كننده ي 
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يقات در اين زمينه و تجربيات شخصي آن بر آمدم و راهكار هاي مناسب با توجه به اطالغاتي كه در كتابها ، تحق

  بود ارائه شد.   خودم

  مقدمه

از جمله عواملي كه در افزايش بهره وري در مطالعه و درك بهتر درسها و موفقيت در تحصيل بسيار موثر است ، 

دقت داشتن تمركز حواس به هنگام مطالعه است يعني فرد در خود اين توانايي را ايجاد كند كه با اختيار و توجه 

خود را بر روي موضوع يا كاري كه انتخاب كرده با ميل و اراده متمركز نمايد و از توجه به ساير موضوعات و 

  كارها جلوگيري كند.

تمركز نسبي است يعني تقريبا همه افراد تا حدودي از آن بهره مند هستند و كسي نمي تواند ادعا كند كامال بي 

د. فراموش نكنيم تمركز كارايي حافظه را افزايش مي دهد. تمركز يك دقت است و يا هميشه تمركز حواس دار

  امر اكتسابي است و با مهارت هاي الزم افزايش مي يابد.

تمركز حواس يعني عوامل حواس پرتي را به حداقل رساندن.پس برقراري تمركز حواس به ميزان كاهش عوامل 

ل تمركز بيشتر باشند توانايي حفظ تمركز حواس حواس پرتي بستگي دارد. يعني هر چه عوامل مزاحم و مخ

  كمتر است و برعكس.

لذا حواس پرتي يعني خارج شدن از روند مطالعه يا جريان كاري و فرورفتن در افكار و تخيالت و يا انجام كار 

  كرد. ديگر.براي ايجاد تمركز حواس بايد عواملي را كه مانع از تمركز مي شود شناخت و در جهت رفع آنها اقدام
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  توصيف وضع موجود

مشغول  مدرسه              پايه      سال سابقه تدريس مي باشم.اكنون در    ، با    ، ليسانس        اينجانب 

  هستم.

نفر در هر كالس ، مي باشد ضمن اينكه فضاي خوبي نيز  20كم جمعيت ،تقريبا  ي اين مدرسه كالسها

  يستم گرمايشي مناسب،و نور كافي هستند.دارند،داراي تخته هاي وايت برد،پنكه،س

بعضي از خانواده ها از نظر تحصيالت و شرايط اقتصادي در سطح خوبي هستند ولي اكثر آنها از طبقه محروم 

  هستند.

، نكته اي توجه من را به خودش جلب كرد و آن حواس پرتي  كالس چهارمبعد از دو سه هفته تدريس در اين 

  كالس سوم است. 4است.مدرسه داراي  3انش آموز كالس سوم در كالس بود.او د شاهرخ

او در حين تدريس گاهي سرش را روي ميز مي گذاشت يا به من نگاه مي كرد اما مشخص بود به كالس و   

درس فكر نمي كند و تمركز ندارد.گاهي هم خودش را مشغول كارهاي ديگر مثل نقاشي كشيدن يا خط خطي 

  كردن كتابش مي كرد.

سه در حين تدريس وقتي فهميدم حواسش در كالس نيست براي جلب توجه او سئوالي پرسيدم ، عذر يك جل

  خواهي كرد . گفت : ببخشيد حواسم نبود.

ي مودب ،مرتب مي باشد.از همان ابتداي سال تحصيلي خيلي مشتاق بود به عنوان معلم پسر شاهرخضمن اينكه 

من انجام مي كاري هست و يا نياز به مرتب شدن دارد  كالسگر درباشد. و مرتب سئوال مي كرد ا كالس يار در 

  پاياني كه كسب مي كرد پائين بود .عالقمند و فعال هست اما نمره هايي  يدرس علمي و  در فعاليتهايدهم .
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و  شاهرخلذا با توجه به تعهد و مسئوليت معلمي و نيز برگزاري كالس اقدام پژوهي،ويژگي هاي خوب اخالقي 

انگيزه اي در من ايجاد كرد كه يكي از اولويتهاي من حل مشكل او باشد.تا تغييراتي در رفتار از    او به من ،توجه 

  لحاظ بهبود يادگيري به عمل آورم.

    

  )1گردآوري اطالعات(شواهد

كتاب تمام شد  نصفدر پرسشهاي شفاهي درس نشاندهنده ضعف او در اين درس بود.بعد از اينكه  شاهرخنمرات 

نمره كمي گرفت.موضوع را با همكاران در ميان  شاهرخمتحان كتبي از دانش آموزان گرفته شد باز هم وا

هايش پايين بوده و اظهار مي كردند كه او درس نمي  گذاشته،آنها نيز معتقد بودند در درسهاي آنها نيز نمره

  خواند.

از امتحانات ترم اول از معلمين خواسته مي اين است كه قبل  مدرسه يكي از برنامه هاي هاي مديريت و معاونين

شود اسامي دانش آموزان ضعيف در كالس درسشان را مشخص كرده و بنويسند و اين اسامي را در اختيار آنها 

بگذارند تا كساني را كه در همه ي درسها مشترك هستند يا در بيشتر درسها مشكل دارند با دعوت از والدين 

ي يا اخالقي دانش آموزان را با آنها در ميان گذاشته تا بتوانند با همفكري آنها براي آنها به مدرسه مشكالت درس

  حل مشكل آنها اقدام شود تا براي امتحانات مشكل نداشته باشند.

يكي از دانش آموزان بود كه اسمش در ليست اكثر همكاران بود.صحبت يكي از همكاران جالب بود  شاهرخاتفاقا 

استعداد و هوش خوبي دارد اما معلوم نيست چرا درس  شاهرخبيان كردند كه  علوم بير درس قلعه نوئي د آقاي ،

  نمي خواند.
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آمد . از مديريت و معاونين خواستم كه من به دنبال مشكل او باشم. بنابراين من با مادر  مدرسهبه  شاهرخمادر 

جواب گفتند:ما در خانواده مشكلي  صحبت كرده و از شرايط خانوادگي و مشكل او پرسيدم. مادرش در شاهرخ

نداريم.من و پدرش هر دو تحصيلكرده هستيم.پدرش كارمند بانك است ، شرايط اقتصادي خوبي داريم.خانواده ما 

فرزند اول ماست ،امكانات خوبي را برايش فراهم كرده ايم،اتاق  شاهرخداريم كه  پسرمذهبي است.دو فرزند 

ش را در اتاقش انجام مي دهد.اما من هم نمي دانم چرا نمره هايش كم است و جداگانه دارد و تكاليف و درسهاي

بود و دوست داشت هر چه زودتر مشكلش حل شود او حتي خواست كه به او مشاوري معرفي شود  شاهرخنگران 

  .حل شود شاهرخرا نزد او ببرد،اما من به او قول دادم تمام تالش خود را به كار ببرم تا مشكل  شاهرختا 

از او پرسيدم:مشكلت چيست كه درس نمي خواني؟اصال انتظار نمره هاي پايين را  شاهرخطي صحبتهاي اوليه با 

از تو نداشتم ، تو را دانش آموزي زرنگ و فعال فرض مي كردم.خودش هم از اين موضوع ناراحت بود پاسخ 

  در كالس و موقع درس خواندن ندارم.داد:خودم هم خيلي دوست دارم نمرات باال كسب كنم اما تمركز الزم را 

مشخص  شاهرخرا در اختيار او گذاشتم تا وضعيت مديريت زمان و برنامه ريزي  پرسشنامه مديريت زمان

  شود.

   هميشه   اغلب   گاهي    به ندرت   هيچ گاه   

                            دارد؟ را اولويت بيشترين آيا كارهايي كه در طول روز انجام مي دهيد،كارهايي است كه- 1

  داريد؟ نياز بيشتري وقت به آيا درسهايتان را در لحظه آخر به انجام مي رسانيد و يا- 2

  كنيد؟  مي مختلف آيا مي دانيد كه چه مقدار از زمان خود راصرف دروس- 3

  آيا شما در برنامه ريزي هاي خود زمان را درنظرمي گيريد؟- 4
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  ه ايجاد مي شود؟آيا در كارها يا برنامه هايتان وقف- 5

  كنيد؟ مي تعيين آيا در انتخاب كارها يا تكاليفي كه بايد انجام دهيد هدف- 6

  گيريد؟ مي نظر در منتظره غير آيا در برنامه ريزيخود زمانهايي را براي انجام اتفاق هاي- 7

  )   ،زياد،متوسط كم(است؟ برخوردار ارزشي آيا مي دانيد هر يك از كارهايي كه انجام مي دهيد از چه- 8

در  را ان اساس اين بر و كرده بررسي را آن اهميت آيا  زماني كه برنامه يا كار جديدي به شما محول مي شود- 9

  دهيد؟ مي قرار خود بندي اولويت

  هستيد؟ نگران آيا در مهلت نهايي انجام تكاليف و تعهدات خود-10

  دارد؟ مي باز آيا حواس پرتي اغلب موارد شما را از انجام تكاليف-11

  كنيد؟ موكول آيا مجبور مي شويد خواندن درسهاي امروز را به فردا-12

  کنيد می تنظيم   آيا براي خود ليست درسهايي را كه بايد بخوانيد-13

  دارديانه؟ كنيد مي آن صرف كه را زماني ارزش كار آن قبل از انجام هر كاري آيا بررسي مي كنيد كه-14

ه اين پرسشنامه مشخص شد حواس پرتي عاملي است كه هميشه او را از انجام ب شاهرخبا توجه به پاسخهاي 

تكاليف باز مي دارد ،همچنان كه قبال نيز اعالم كرده بود در مورد انجام نشدن تعهدات و تكاليف خود نگران 

ليل زماني است،اهميت كارها و اولويت آنها را مي داند ولي وقفه در انجام فعاليتهايش ايجاد مي شود كه به د

  هست كه از دست مي دهد.



  

  

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

 www.asemankafinet.irان مراجعه كنيد .هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي اسم

٩ 

 

  ادبيات و پيشينه تحقيق

حواس پرتي و عدم تمركز در كالس درس  شاهرخبا توجه به اينكه كامال مشخص شد مشكل اصلي 

را زودتر  شاهرخهست،اطالعات خود را در زمينه عوامل به وجود آورنده عدم تمركز افزايش دادم تا بتوانم مشكل 

  نه اقدام پژوهي هايي كه با اين موضوع بود بررسي كردم.برطرف كنم.در اين زمي

يكي از اين تحقيق ها با عنوان چگونه توانستم تمركز دانش آموزان پايه اول راهنمايي مدرسه فرزانگان را در 

كالس باال ببرم.اين تحقيق كاري مشترك از خانمها نفيسه غروي و فاطمه داودي از مركز آموزشي فرزانگان قم 

آنها ره حل هايي را كه براي حل اين مشكل ارائه داده بودند عبارت بود از:توجه به تفاوتهاي فردي،  بود كه

تشويق لفظي، مسئوليت دادن به شاگردان درونگرا،توجه به تغذيه دانش آموزان،استفاده از وسايل كمك آموزشي 

ايجاد شرايط محيطي خوشايند،تغيير استفاده از نمايش و بازي استفاده از شعر و نقاشي،كنترل شلوغي كالس ،

  روش تدريس،توجه به وضعيت جسماني دانش آموزان،عدم استفاده از وسايل فانتزي

تحقيق ديگر با عنوان چگونه مي توان تمركز دانش آموزان را در كالس درس رياضي كالس سوم الف باال برد كه 

كرده بودند عبارت بود از تعيين قواعد نوشته خانم طيبه محمدي بود كه ايشان راهكارهايي كه ارائه 

كالس،تكاليف كوتاه شود،محركهاي حواس پرتي كاهش داده شود،بازي(منچ،شطرنج)،يكي از همساالن مربي 

كالس شود،تماس چشمي برقرار شود،در زمان آزاد كالس به حياط مدرسه بروند،مرتب نگوييد حواست كجاست 

  معنادار شودكه باعث اضطراب شود،موضوع درس هدفمند و 

تحقيق هاي موردي نيز در مورد عدم تمركز دانش آموز بود ولي چون در مورد دانش آموزان خاص مثل بيش 

    فعالي و... بود كه چون شرايط دانش آموز متفاوت بود راهكارهاي آنها نيز متناسب با آن دانش آموز بود.
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س بود ضمن استفاده از تحقيقات همكاران اما در مورد دو تحقيق فوق كه ارائه شد چون در مورد كل كال

شده است خوب  شاهرخراهكارها كمي متفاوت خواهد بود.چون ابتدا بايد عواملي كه باعث عدم تمركز در 

                      شناسايي شود سپس با توجه به علت به وجودآورنده راهكارهاي الزم ارائه شود.

  راههاي افزايش دقت و تمركز حواس- م تمركزهدف پژوهش:شناخت عوامل به وجودآورنده عد

  تعريف و تبيين واژه هاي كليدي:

  دقت:در لغت به معناي باريك شدن، خرد شدن،نرمي ، باريك بيني

دقت:در اصطالح به معناي توجه غير ارادي از طريق حواس پنجگانه،تمركز كافي بر كاري جهت جايدهي آن در 

  مغز

  درصد)3درصد)،المسه(3درصد)،چشايي(6درصد)،بويايي(13(درصد)،شنوايي75انواع دقت:بينايي(

  افرادي كه دقت بااليي دارند معموال حافظه بهتري دارند.

  تمركز:در لغت به معناي تراكم،فشردگي مجموعه، چكيده

  تمركز:در اصطالح يعني حفظ و نگهداري

-2دقت (توجه)-1و تمركز حواس، يادگيري صورت نمي گيرد.زيرا مراحل يادگيري عبارتند از:بدون داشتن دقت 

  حافظه:توانايي به خاطر آوردن اطالعات تازه آموخته شده- 3ادراك:ثبت داده هاي حسي به طور معناداري در مغز

  تمركز حواس:يعني عوامل حواس پرتي را به حداقل رساندن
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شيوه هاي گردآوري 

 تاطالعا

 اسناد و مدارك

 پرسشنامه

 مشاهده

 مصاحبه

 مصاحبه با دانش آموز و خانواده اش و همكاران صورت گرفت.  

  مشاهده از رفتار دانش آموز در كالس و تجربيات شخصي خودم در دوران تدريس بود.

  پرسشنامه از دانش آموز در دو مرحله انجام شد

                                     ثبت شده ي دانش آموز بود. اسناد و مدارك ،اوراق امتحاني و نمرات

  تجزيه و تحليل داده ها:

و مشاهدات او در كالس و مصاحبه با خودش و اسناد و مدارك موجود  شاهرخپس از مصاحبه با همكاران و مادر 

س است .بنابراين در درس حرفه و فن ضعف دارد و دليل آن هم عدم تمركز او در كالس در شاهرخمشخص شد 

  عواملي را كه باعث حواس پرتي و عدم تمركز مي شوند شناسايي شد كه عبارت بود از:
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 عوامل موثربر حواس پرتي وعدم تمركز

 معلم

 خانواده

 كتاب

 محيط

 دانش آموز

 روشها

  :كنند مي تقسيم كلي دسته دو به را پرتي حواس و دقتي بي علل كلي طور به

 رتي دروني و ذهني :مانند مشغله هاي ذهني دانش آموزحواس پ- 1

بي دقتي و حواس پرتي بيروني و محيطي:شامل محيط،خانواده،كتاب و موضوعات آن،معلم و روش تدريس - 2

  معلم

  حواس پرتي بيروني آسانتر از حواس پرتي دروني برطرف مي شود.

تا تشخيص دهيم هر كدام چگونه باعث حواس پرتي  بايد هر يك از اين عوامل را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم

و عدم تمركز مي شود ،بعد از اينكه شناخت كافي صورت گرفت و عامل يا عوامل به وجودآورنده عدم تمركز در 

  مشخص شد، بتوانيم راهكارهاي مناسب ارائه دهيم. شاهرخ
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  نور شديد و ضعيف          ،  صداهاي ناهنجار گرمي و سردي هواي كالس      :     محيط    

، كمبود محبت و نشاط  ، احساس  اغتشاشات فكري(مشكالت ارتباطي،اقتصادي،اجتماعي،اعتياد)   :  خانواده   

  ناامني  ، مقايسه كودك و نوجوان با همساالن

  ، عدم استفاده از وسايل كمك آموزشي  عدم استفاده از روشهاي فعال :   ھای تدريس روشها

  س نياز به مطالب كتابعدم احسا  :      كتاب  

  بازگو كردن مطالب تكراري    ، مقايسه دانش آموز با ديگران،  توقعات بيش از ظر فيت دانش آموز    :     معلم  

درد و رنج،بيماريها ، گرسنگي و تشنگي ،  غم و غصه ، ترس ، خشم و شادي ، اضطراب و        :     دانش آموز

                   عدم آگاهي و آشنايي با روشهاي صحيح مطالعه      ، بي عالقگي  ،  نگراني، فشارهاي رواني

  چگونگي يافتن و انتخاب راه حل ها

مشخص شود با او مصاحبه كردم و از او خواستم از بين عواملي كه  شاهرخبراي اينكه علت دقيق عدم تمركز 

  رده است مشخص كند.باعث عدم تمركز مي شوند مواردي كه بيشتر در او اين مشكل را به وجود آو

با هم عوامل را بررسي كرديم.از عوامل محيطي هيچ كدام موثر نبود چون شرايط محيطي در اين دبيرستان   

  براي دانش آموزان كامال مساعد است..

شرايط را در خانواده مناسب مي داند ولي مي گويد گاهي مادرم من را با  شاهرخعامل بعدي خانواده است كه 

  مقايسه مي كند كه باعث اذيت من مي شود.افراد فاميل 
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در مورد روشهاي تدريس ،چون من از روشهاي فعال استفاده مي كنم و تمام واحدهاي كتاب را به صورت 

پاورپوينت درآورده و از تصاوير جذاب استفاده كردم،و دانش آمزان به صورت گروهي و شركت در پرسش و پاسخ 

  نيز اين مطلب را تاييد كرد. شاهرخرم مشكل خاصي در اين مورد نباشد كه و بحثهاي گروهي فعال هستند به نظ

در مورد كتاب مي گويد :به آن عالقه اي ندارم و چون فكر مي كنم براي من سخت است و ياد نمي گيرم باعث 

  اضطراب من ميشود.

در مورد عوامل  به من عالقه مند است در اين مورد هم مشكل خاصي نيست. شاهرخدر مورد معلم هم چون 

مربوط به دانش آموز داشتن اضطراب و بي عالقگي را نام مي برد..بعد از اينكه عوامل به وجودآورنده عدم تمركز 

تقريبا مشخص شد حاال بايد به فكر راهكارهاي مناسب براي ازبين بردن اين عوامل باشم.ابتدا  شاهرخدر 

در  شاهرخبه آن پاسخ دهد.كه متن پرسشنامه و پاسخهاي  خواستم بادقت شاهرخپرسشنامه اي تهيه كردم و از 

  ادامه آورده شده است.

قبل از شروع مطالعه به چه نكاتي مي پردازد؟آيا در ذهن خود سئوال طرح مي كند؟به مرور نكات گذشته مي - 1

  به مرور نكات گذشته مي پردازم.   پردازد؟

  العه خود دارد؟ خيرقبل از شروع مطالعه،تخمين صحيحي نسبت به زمان مط- 2

  حس و حال او نسبت به شروع مطالعه چگونه است؟ خيلي مشتاق و عالقه مند نيستم.- 3

  آيا توجه او به زمان هاي شروع مطالعه،دقيق است؟در لحظه شروع مي كند يا در ساعت هاي مشخص؟- 4

  خير ، ساعت مشخصي ندارد.
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خير، با درس خاصي كه    ه دارد شروع مي كند؟طبق برنامه قبلي درس مي خواند؟با درس خاصي كه عالق- 5

  عالقه دارم شروع مي كنم.

  روشهاي تند خواني را مي داند؟با چشم مطالعه مي كند؟ خير ، زمزمه مي كنم.- 6

  معياري براي ميزان سرعت خواندن مطالعه خود دارد؟ خير- 7

  ؟بله، با صداي بلند، بلهكند خوان است؟با صداي بلند مي خواند؟به صورت راه رفته درس مي خواند- 8

  راه حل مطالعه را مي داند؟از يك صفحه شروع به خواندن كامل مي كند؟يا ابتدا مروري اجمالي مي كند؟- 9

  بله، ابتدا مروري اجمالي مي كنم.

  در هنگام مطالعه ،يادداشت برداري مي كند؟زير نكات مهم خط مي كشد؟بله،زير نكات مهم خط مي كشم.-10

  تمر چند ساعته دارد؟زمان معيني ندارد.مطالعه مس-11

  در زمان استراحت بين مطالعه چگونه عمل مي كند؟خوردن، دراز كشيدن-12

  با افكار مزاحم چه مي كني؟زمان مطالعه را از من مي گيرد،اما فكر مي كنم تا تمام شود به نتيجه برسم.-13

  سب را چگونه دفع كنيم؟زياد، نمي دانم.حس و افكار منفي در مطالعه چه جايگاهي دارد؟تخيل نامنا-14

اگر شرايط سكوت كامل فراهم نبود چه كنيم؟در اين مواقع اصال نمي توانم درس بخوانم.بايد كامل فراهم -15

  10                                                                                                باشد.

  طالعه دارد؟ بله، در اتاق خودممكان خاصي براي م-16
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عواملي كه باعث عدم تمركز در او شده بود مشخص شد كه اين  شاهرخبا بررسي پاسخهاي 

  عوامل عبارتند از:

  مقايسه او با همساالن از طرف خانواده-ا

  عدم عالقه به موضوع درس حرفه و فن- 2

  اضطراب و نگراني- 3

  عدم آگاهي كامل با روشهاي صحيح مطالعه- 4

  افكار منفي- 5

بعد از مشخص شدن عوامل بايد راهكارهاي مناسب ارائه مي شد كه براي مشكل اول كه مربوط به عوامل بيروني 

بود و چون اين مقايسه از طرف مادرش صورت مي گرفت از ايشان خواسته شد تا به مدرسه بيايند و در اين 

در جهت پيشرفت او بوده  شاهرخه كمك بيشتر به قصدش از اين مقايس شاهرخمورد با هم گفتگو كنيم كه مادر 

كه ناغافل به او در جهت كمك به مشكلش كمك مي كرده است ، ايشان پذيرفتند كه ديگر مقايسه اي صورت 

  را بيشتر بازگو كنند و با هم بيشتر صحبت كنند. شاهرخنگيرد تواناييهاي 

است كه بايد با خودش صحبت مي  شاهرخخود اما در مورد عوامل بعدي كه عوامل دروني است و مربوط به 

كردم در مورد عالقه اش به درس حرفه و فن بايد تقويت مي شد چون مطالعه ثمر بخش از دو عامل متاثر است 

  كاربرد ماهرانه فنون مطالعه نسبت به مطالب درسي- 2عالقه نسبت به مطالب درسي-1كه 

مي كند ، بيشتر دقت مي كند ، به راحتي مطالب را به حافظه با عالقمند به موضوع ، خود به خود بر آن تمركز 

مي سپارد و بعدا هم خيلي راحت به خاطر مي آورد.بنابراين از اهميت درس حرفه و فن كمي با او صحبت كردم 

از جمله اينكه با يادگيري اين درس،كه باعث آمزش مهارتهاي زندگي مي شود و به افزايش خالقيت و نوآوري 
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ند و آمادگيهاي الزم براي زندگي را فراهم مي كند . در نهايت از او خواستم با ايجاد انگيزه هاي كمك مي ك

نيرومند و در نظر گرفتن اهدافي كه برايش مهم و جالب توجه است نسبت به مطالعه درس در خودش شوق و 

  عالقه ايجاد كند زيرا عالقه داشتن به موضوع، باعث تمركز مي شود.

ضطراب و نگراني است كه دليل اين اضطراب را پرسيدم كه گفت چون فكر مي كنم درس سخت عامل بعد، ا

است و من نمي توانم ياد بگيرم ، مشخص شد اعتماد به نفس الزم را ندارد چون هوش و استعداد بااليي دارد از 

به انجام كار هستم ، مي او خواستم به توانائيهايش يقين داشته باشد و پيوسته براي خودش تكرار كند كه قادر 

توانم انجام دهم و بايد انجام دهم ، بدين طريق تفكر مثبت را در خودش پرورش مي دهد،و از تجربات گذشته 

استفاده كند و با خودش بگويد آينده چيزي نيست جز انديشه هاي من و تاشم براي آفريدن آنها،هدفهايش را 

ن اعتماد به نفس احساس شعف و شادي را در او به وجود مي واقعي و به صورت جمالت مثبت بگويد.قوي بود

آورد و در حالت شادي از تمركز حواس خوبي برخورداريد، بهتر فكر مي كنيد ،بهتر مطالعه مي كنيد و نتيجه 

  كارتان بهتر است.

حالت انسان در بحر انديشه هاي خوشايند حافظه بهتري پيدا مي كند و ذهن در "مارگريت كوريت مي نويسد:

  "ارامي قرار مي گيرد و ميل به يادگيري را در خود به وجود مي آورد.

عدم آگاهي گامل با روشهاي صحيح مطالعه عامل ديگر ايجاد عدم تمركز بود كه البته با پرشنامه اي كه در 

گذاشته شد معلوم شد كه بعضي از فنون مطالعه را اجرا مي كند مثل زير مطالب مهم خط  شاهرخاختيار 

تبيين كردم از جمله تند خواني ،  شاهرخكشيدن و مرور اجمالي درس،روشهاي ديگر مطالعه صحيح را براي 

عبارت خواني، خواندن تجسسي(طرح سئوال هاي جزئي و كلي)، جديت در مطالعه، استفاده از 

  رهنما(انگشت،مداد و ..)
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ن بلند باعث افزايش ميزان ساعت مطالعه و در درس خواندن بلند خواندن بود كه خواند شاهرخاز ديگر اشكاالت 

خستگي و كاهش بازده است و در نتيجه امكان ايجاد حواس پرتي را زياد مي كند.از او خواسته شد با چشم 

مطالعه كند زيرا مطالعه با چشم و دقت و تمركز روي كلمات باعث يادگيري پايدارتر و طوالني تر و سرعت 

  او خواسته شد به جاي قدم زدن پشت ميزش بنشيند و مطالعه كند.يادگيري را افزايش مي دهد.از 

عامل آخر افكار منفي است كه اين بدون برنامه ذهن را درگير خود مي سازند خيالبافيها از جمله اين دسته از 

تخيالت است كه برايش ناراحت كننده است .هر چند جلوگيري و توقف كامل  شاهرخافكار هستندكه در مورد 

فكار وجود ندارد اما از آنجا كه اغلب در كارهاي فكري فرد موجب اشكال مي شود و غالبا تمركز فرد را به اين ا

خواسته شد ورزشهايي  شاهرخهم مي ريزند الزم است با انواع تمرينات فكري تحت كنترل فرد قرار بگيرند از 

ست را نيز در بروز حواس پرتي تجويز مي مثل شطرنج ،منچ،دارت انجام دهد . روانشناسان استفاده از تكنيك اي

كنند .در اين روش هرگاه دانش آموز دچار مشكل حواس پرتي مي شود به خودش فرمان ايست را مي دهد تا 

خواسته شد ضمن رعايت  شاهرخجلوي هدر رفتن زمان را گرفته و بتواند به صورت مفيد به مطالعه ادامه دهد.از 

  يش بلن شده كمي قدم بزند بعد بنشيند.اين موارد در اين مواقع از جا

  مراحل اجراي راه حل ها و چگونگي نظارت بر اجراي آنها

گرفته شد و رضايت خودش معلوم بود در  شاهرخراه حل اول در مورد خانواده بود كه طي تماسي كه با مادر 

  خانواده رعايت مي شود.

به نفسش باال رفته ،داوطلب شدن براي كنفرانس ايجاد شده مشخص است اعتماد  شاهرخبا شور و شعفي كه در 

  درس براي بچه ها حاكي از اين مسئله و عالقمند شدن او به درس است.

  ورزش دارت را انتخاب كرده و در منزل به انجام اين ورزش مشغول شده است.
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اجرا مي كند كه  روشهاي صحيح مطالعه را    از فرمان ايست استفاده مي كند و اين قضيه برايش خوشايند است.

مي گويد در اتاقم پشت ميز نشسته،با چشم درس مي خوانم و براي خودم سئوال طرح مي كنم و پاسخ آنها را 

  يادداشت مي كنم.

  2شواهد

در كالس،نمره هاي او در اين درس و رضايت خانواده اش و صحبت هاي  شاهرخبا مشاهده ي شور و شوق 

  شده است. شاهرخرسهاي آنها همگي نشان از رفع مشكل در د شاهرخهمكاران در مورد پيشرفت 

اميد است همه ما در باروري و شكوفايي استعدادها و تواناييهاي فرزندان كشور و برطرف كردن مشكالت آنها 

  سهم خويش را به خوبي ادا كنييم.

  

  

  

  

  چگونگي ارزيابي و اعتبار يابي راه حل ها

متفاوت هستند لذا اين عوامل بايد خوب شناسايي شوند تا  چون عوامل ايجاد حواس پرتي و عدم تمركز

  راهكارهاي مناسب ارائه شوند.
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كه يك عامل دروني و مربوط به خانواده بود و با توجه به شناختي كه نسبت به آنها داشتم و به  شاهرخدر مورد 

  ورد تجديد نظر كردند.طور ناخواسته باعث مقايسه او با همساالن شده بودند در رفتارشان نسبت به اين م

بود با مصاحبه هايي كه با او صورت گرفت و راهكارهاي  شاهرخاما عوامل بعدي كه دروني و مربوط به خود 

در ترم دوم كه نسبت به ترم اول پيشرفت  شاهرخمناسب ارائه شد خوشبختانه به موفقيت منجر شد كه نمره ي 

  مدعا است.او شاهد اين  19قابل مالحظه اي كرده است نمره 
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  تجديدنظرها،پيشنهادها و تصميم گيري

من در سالهاي گذشته فعاليتايي مثل اين در كالسهايم انجام داده بودم ولي هيچ وقت به صورت گزارش ارائه 

نكرده بودم اما امسال با گذاشتن كالس اقدام پژوهي در من ايجاد انگيزه شد كه اين كا ر را انجام بدهم ولي 

ارم در سال تحصيلي آينده از ابتداي سال تحصيلي با انتخاب موضوعات ديگر فرصت بيشتري براي ارائه دوست د

  كارهاي بهتري انجام شود.

پيشنهاد مي كنم اين كالسها به صورت كارگاهي برگزار شود و همكاران بيشتري شركت كنند و اشكاالت كارها 

همكاران باعث مي شود مشكالت بيشتري از دانش آموزان  در زمان برگزاري كالسها برطرف شود و شركت بيشتر

  برطرف شود و اطالعات همكاران در زمينه هاي مختلف باال برود.
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