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 چکیده

 را ای سازنده و بسزا نقش  علمي رشد و تولید در هدفمند، و پویا نظام یک عنوان به کشور هر آموزشي نظام

 اقتصاد رقابت اصلي منبع که آوری نو و دانش عصر در. باشد مي دانش تولید افزایش صدد در و کند مي ایفا

 عهده بر آوری نو افزایش جهت در را شده تولید دانش تا است تالش در کشور هر آموزشي نظام است جهاني

 آیند، مي شمار به ها دارایي ینتر اصلي و هستند دانش تولید اصلي منبع آموزان دانش که آنجا از. گیرید

 کشف ها آن ذهن در نهفته های دارایي کرد تالش و شود مدیریت آنها دانش بر مناسب شیوه به بایست مي

 در فیزیکي حضور و آموزش صرفاً دانش کسب برای. گردد تبدیل ارزشي با های دارایي به گنج این تا شود

 عامل پژوهش. بیافزاید دانش و علم بر تواند مي هم یقتحق و پژوهش بلکه نیست مهم آموزشي های مکان

 هرجامعه در شده انجام های پژوهش میزان و است انساني جامعه پیشرفت و دانایي دانش، تولید در  مهمي

 .  آید مي حساب به جامعه آن گيعدم پیشرفتی توسعه شاخص

ی الزم تحصیلي در دانش آموزان یکي از ضرورت های نظام آموزشي، موفقیت در ادامه و گسترش مهارتها

. یک راه برای دستیابي به عملکرد بهتر در آموزشگاه، استفاده از روشها و فنون مطالعه ویادگیری است. است

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

ون در مورد راهبردهای آموزشي و روشهای تدریس معلم تحقیقات تاکن. موثر بین این دو عنصر مي باشد

خوبي صورت گرفته است و معلمان در دوره های مختلف با روشها و راهبردهای آموزشي آشنا مي شوند ولي 
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به عنصر اساسي دیگر فرایند آموزش ویادگیری یعني دانش آموز وروشها و راهبردهای یادگیری او توجه 

  .ه استچنداني صورت نگرفت

تا راهبردهای یادگیری را به دانش آموزان آموزش داده و به بررسي نتایج آن برآن شدم ............... …اینجانب 

بر روند تحصیلي آنان بپردازم و به برگزاری جلسات کارگاهي و آموزش این روشها به دانش آموزان پرداخته و 

 .باشمشاهد نتایج جالب توجهي 

 

 مقدمه  

 است کردن تحقیق با. است آگاهي جستجوی برای راهي حقیقت در و دانش گسترش و کشف ،تحقیق هدف

 نظامیه مدرسه تاسیس. شد ناشناخته های عرصه وارد و نهاد پا توان مي ودانش علم جدید های عرصه به که

 دانشمنداني وجود و پرداختند مي پژوهشگر تربیت به ها آن در که دارلفنون و الملک نظام خواجه توسط بغداد

  .است ایرانیان پژوهش تاریخ بودن دیرینه گویای بهایي، شیخ مالصدرا، چون

 گرفته نادیده تحصیلي مقاطع کلیه در تنها نه پژوهش که رسد مي نظر به طور این حاضر حال در ولي

 . گیرد نمي صورت واقعي معنای به تحقیق و دارد کمرنگي نقش هم عالي آموزش و ها دانشگاه در بلکه شود مي

واقعیت این است که در دنیای امروز که عصر اطالعات و نبرد اندیشه هاست و انسان با انبوه اطالعات مواجه 

آنچه  .است، نمي توان با همان روشهای قدیمي به پیش رفت، در دنیای امروز مطالعه، ضرورت پیشرفت است

است و هر کس که استعداد یادگیری بیشتری اهمیّت یادگیری را آشکار مي سازد مسأله تطابق و سازگاری 

 .دارد و مي تواند به خوبي آن را به کار بندد بیشتر مي تواند با محیط خود سازگاری داشته باشد
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ام که برخي از دانش آموزان هنوز شیوه  اني متوجه شدهدبستدر طي این سالها و کار کردن با دانش آموزان  

عدم اده درست از تکنیکهای یادگیری را نمي دانند و این مسئله سبب های صحیح مطالعه و یادگیری و استف

از کالس های آموزشگاهم و مصاحبه با معلمان و دانش پس از بررسي   .تحصیلي آنان گردیده استپیشرفت 

از تکنیکها و روشهای یادگیری بي اطالع هستند و یا اگر اطالعاتي  دانش آموزان متوجه شدم بیشتر آموزان 

ن زمینه دارند به درستي از آن استفاده نمي کنند، سپس بر آن شدم تا با آموزش روشهای صحیح در ای

 یادگیری و اصول برنامه ریزی برای مطالعه، زمینه را برای پیشرفت تحصیلي آنان فراهم سازم

 و رشد یبرا زمینه تحصیل اولیه های سال همان از آموزان دانش آموزش برنامه در پژوهش کردن نهادینه با

 پرورش و آموزش در بنیادین تحول. شود مي فراهم بزرگسالي و نوجواني در نوآوری و خالقیت بروز شکوفایي،

 اسالمي اخالق به متخلق و پژوهشگر متفکر آموزاني دانش بتوان تا است شده ایجاد محور پژوهش رویکرد با

 آموزشي مقاطع و سطوح همه در که است آن پرورش و آموزش در مدار پژوهش رویکرد از منظور کرد تربیت

 با خود و نکرده اکتفا درسي های کتاب مطالعه به آموزان دانش که باشد ای گونه به تدریس های شیوه

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

  بیان مسئله

. رود مي شمار به جامعه هر تعالي و رفتپیش اصلي های شاخص و ها محور از یکي دانایي امروز، دنیای در

 منابع به آسان و سریع دسترسي به دانایي گسترش و اطالعات مصرف و تولید میزان به دانایي سطح سنجش

 خود که هایي پژوهش به بنا یا و موجود اطالعاتي منابع مطالعه با یا ما های دانسته. است وابسته موثق علمي

 مصرف به واقع در باشد، قبلي های پژوهش نتایج پایه بر ها دانسته این اگر. دآی مي دست به دهیم، مي انجام

 منجر اطالعات تولید به ما تالش باشد، جاری های تحلیل و مشاهدات بر مبتني اگر و ایم پرداخته اطالعات

 که ستا پژوهشي های  فعالیت حاصل واقع در جدید دانش و اطالعات تولید اصلي منبع بنابراین، است؛ شده
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 نظام و منسجم تالشي شود، انجام که سطحي هر در و گونه هر به موضوع، هر در پژوهش. گیرد مي انجام

 است کوششي پژوهش. داریم سروکار آنها با که است هایي موضوع درباره موجود دانش توسعه راستای در مند 

 غفاری،. ) زندگي های عرصه در موجود مشکالت حل برای ممکن های راهکار بهترین نعدم پیشرفتی برای

1191 )  

 مجموع در. ماست پیرامون مفاهیم از تر روشن شناختي  به رسیدن برای منسجم فعالیتي پژوهش همچنین،

 به که شخصي. است آیندگان برای تازه های افق گشودن و دانش مرزهای گسترش برای راهي پژوهش

 های روش با که است فردی پژوهشگر. شود مي نامیده( محقق) پژوهشگر کند،  مي پژوهش گوناگون های شیوه

 گوناگون ابزارهای از استفاده با او. است گوناگون مفاهیم و مسائل از تازه شناختي  به رسیدن صدد در علمي،

 به موشکافانه و نقادانه نگاهي با پژوهشگر. پردازد مي خود پیرامون های پدیده تر عمیق و تر دقیق مشاهده به

 موثقي اطالعات عملي، راهکارهای بهترین وارائه جامعه مشکالت رفع برای و نگرد مي ودخ پیرامون

 (همان.)گذارد مي امور دراختیارمتولیان

 علمي های شیوه به که بود خواهند قادر و آموزند مي را آموختن چگونه آموزان دانش محور پژوهش رویکرد

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

 شاید  باشیم داشته پژوهش امر به مدت دراز نگاهي اگر.  است کشور آن پژوهشي های فعالیت کیفي و کمي

 تحصیلي مقاطع مداردرآموزش پژوهش رویکرد گسترش گوناگون های زمینه در پژوهش انجام از مهمتر

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

 است بدیهي بود خواهد آینده های پژوهش موفقیت ضامن پژوهش بهینه های روش  موثر آموزش. بپردازند

 .است کشور پژوهشي و آموزشي های بخش همه سازنده تعامل گرو در پژوهش گسترش که
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 توصیف وضعیت موجود 

سال است که در آموزش و پرورش مشغول خدمت مي باشم و هم اکنون در سمت  دینچن.…اینجانب 

در سال تحصیلي اخیر پس از بررسي و کنکاش اولیه . انجام وظیفه مي نمایم…… معاون آموزشي مدرسه

با مراجعه به  شکوفا سازی استعداد های ایشان و همچنین پیرامون مشکالت دانش آموزان و عالقه مندی و 

متوجه با دانش آموزان ،ان و انجام جلسات آموزگاره تحصیلي و تربیتي دانش آموزان و لیست نمرات پروند

شدم که اغلب این دانش آموزان دارای برنامه خاصي برای مطالعه روزانه نیستند و حداکثر زماني که برای 

سطح علمي ا توجه به مطالعه در نظر مي گیرند چیزی حدود یک یا یک ساعت و نیم در طول روز است که ب

زمان مناسبي به نظر نمي رسید و همچنین همه دروس را تقریباً با  دبستان ما و انتظارات باالی مسئولین 

و الزم بود تا هم شیوه های صحیح . یک شیوه و روش مطالعه مي کردند که بازده چنداني نداشت و موثر نبود

ان را برای آنان تبیین کرده و بیان نمایم تا بتواند در مطالعه دروس مختلف و هم روش استفاده درست از زم

با کمک ریکرد پژوهش محور به  پایان سال تغییری در وضعیت تحصیلي این دانش آموزان ایجاد کرده و

 .پیشرفت تحصیلي آنان کمک شایاني نماید

 اهمیت موضوع 

 به روشمند و شده ریزی برنامه ،آگاهانه مطالعه»  را آن برخي. است شده متعددی تعاریف ،«پژوهش» برای

«  مسأله آن از ابهام و پیچیدگي رفع و وضوح ایجاد قصد به مبهم و پیچیده ای مسأله با رویارویي هنگام

 مجموعه به پژوهش و تحقیق:  است نوشته واژه این درتعریف ، پژوهش درکتاب آقایي منوچهر. اند گفته

 با کلي طور به که شود مي گفته ای شده ریزی برنامه و عدم پیشرفتهی نظام نوآورانه، خالق، بدیع، های  فعالیت

 در خالصه طور به و زندگي بهبود برای دانش این کاربرد و علمي مرزهای شناخت گسترش جهت در و هدف

 پایان در که جدید های روش و خدمات ها، نظام ابزار، و وسایل ها، فرایند ها، فرآورده ایجاد و نوآوری جهت

 و بحث را پژوهش طباطبایي، عالمه دانشگاه استاد دالور، علي. پذیرد صورت شود، مي توسعه و رشد به منجر
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 سه است، مشترک فوق تعاریف همه در آنچه.  خواند مي بشری معارف در عام فرایند زمینه در گو و گفت

          :از است عبارت که است ویژگي

  پژوهش بودن فرایندی         -

  فعالیت انجام در استمرار و نظم         -

  آگاهي افزایش یا حقیقت کشف         -

 با باید مي پژوهش. کند مي مشخص را آن جهت و پژوهشي فعالیت هر غایي هدف خوبي به سوم ویژگي     

       .است ابتر پژوهشي کار نیابد، تحقق هدف این که صورتي در و پذیرد صورت«  حقیقت کشف» هدف

 شکیبایي و صبر نیازمند چیز هر از بیش و است بر زمان و گیر وقت فرایندی پژوهش و تحقیق اینبنابر 

 کارکرد یا بررسي محصول یک یا موضوع وقوت ضعف نقاط معموال پژوهش در. است پژوهشگران و مسئوالن

 کارآیي برای توان مي پژوهش، آن از آمده دست به نتایج مبنای بر و شود مي ارزیابي نهاد و سازمان یک

 ( 1191 غفاری،. ) داد ارائه راهکار و کرد ریزی برنامه ها موضوع و تولیدات آن یا نهاد آن بیشتر

 در موفقیت. شود مي محسوب پیشرفت و توسعه اصلي های شاخص از یکي پژوهشي های فعالیت سطح و نوع

 پژوهشي های فعالیت گسترش به ای هگون به... و خدمات کشاورزی، صنایع، توسعه به مربوط های فعالیت تمام

 کشور هر در پایدار توسعه و پیشرفت ضامن که است مهمي محورهای از یکي پژوهش واقع در. دارد بستگي

. شد خواهد رکود و سکون دچار و یافت نخواهد افزایش بشری دانش نشود، پژوهشي اگر. آید مي شمار به

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

 رویکردی خود کار در که است افرادی تالش حاصل شناسیم، مي تاریخ گوناگون های دوره در علوم پیشرفت

.     است بوده آنان پژوهشي های فعالیت برای محرکي همواره پرسشگرشان ذهن و اند داشته پژوهشي

 ( 1126 ، قراملکي)

 بسیار های رقابت شاهد و است  وقوع حال در بشری زندگي در زیادی تغییرات امروز، پیچیده دنیای در

 در طریقي به مجبورند جامعه و فرد رسد، مي نظر به. هستیم برتر فناوری به دستیابي در جوامع فشرده

 و آموزش موضوع. نمانند عقب پیشرفت و فناوری علم، قافله از تا کنند ایجاد دگرگوني خویش وضعیت

 باشد اختیار بي عنصری تواند نمي یکم و بیست قرن آموز دانش که چرا نیست مستثنا قاعده این از نیز پرورش
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 نداشته آموزد، مي آنچه در تصرفي و دخل گونه هیچ و باشد خارج او اختیار از هم گرفتن یاد چگونه حتي که

 (1121 کدیور،. ) نیستند او مسایل جوابگوی ا،چر و چون بي و شده تعیین پیش از های برنامه. باشد

 مراحل و مطالب آموز، دانش. است بخش لذت تحصیلي مختلف مقاطع در آموز دانش برای پژوهش معموالً

 او  علمي ارتقای موجب و دهد مي تغییر را او فکری – ذهني شالوده مطالب آن و کند نمي فراموش را پژوهش

 رسیدن برای تنها و بازنماند تالش از رسید، هدف به وقتي که داد آموزش ریطو باید را آموز دانش. شود مي

 اگر. نتیجه نه باشد، فرآیند بر تاکید و گیرد قرار مدنظر تالش فرآیند باید. نکند تالش پاداش و نتیجه به

 این زماني و دربرگیرد را مدارس تمام باید پژوهش اجرای باشد، کلي طرح یک مدارس، در پژوهش طرح

 ( 1121 ، بهادران. ) باشد دسترس در آن، کارآمد ابزار که شود مي موفق طرح

   1شواهد گردآوری

  مصاحبه با تک تک دانش آموزان كالس 

 و پژوهش پس از مشخص کردن مساله و کالس با تک تک دانش آموزان صحبت کرده و از برنامه مطالعه

الً مشهود بود و تقریباً بین اکثریت آنان مشترک بود این روزانه آنها مطلّع شدم، چیزی که در این مورد کام

برنامه ثابت و مشخصي برای مطالعه نداشتند و اکثراً . تا چهار ساعت عصرها میخوابیدند 1بود که اغلب حدود 

 هنگامي شروع به مطالعه مي کردند که افراد خانواده در منزل بودند و تلویزیون هم روشن بود

 ها مصاحبه یا خانواده 

با تماس با اولیاء این دانش آموزان و پرس و جو در خصوص میزان مطالعه و ساعت مطالعه، آنان نیز تایید  

کردند که فرزندانشان اغلب ساعات عصر را مي خوابند و هیچ کدام ساعت مشخصي برای مطالعه ندارند و 

نواده شروع به مطالعه مي کنند و در روش درستي را هم برای مطالعه بکار نمي برند و اغلب در جمع افراد خا

مقابل اعتراض والدین به اینکه چرا در جمع خانواده و سروصدای تلویزیون درس مي خوانند، ادعا مي کنند 

 که با صدای تلویزیون بهتر مي توانند درس بخوانند و بیشتر یاد مي گیرند
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 مصاحبه با آموزگاران 

عالقه ای به تحقیق و تفحص در فعالیت های پژوهشي ندارند و  آموزگاران بیان مي کردند که دانش آموزان

و وقتي . فقط به مطالعه کتاب های خود و آن هم به میزان بسیار کمتر از آني که انتظار مي رود مي پردازند

تحقیق و پژوهشي به آنها به عنوان فعالیت کالسي داده مي شود مستقیما از کافینت مطلب را گرفته و بدون 

 .برای ما مي آورند مطالعه

تحصیلي و تبیین منطقي آن و علت اصلي  عدم پیشرفتبا توجه به موارد عنوان شده سعي کردم به چرایي  

 :بپردازم که بر اساس الگوی شش پرسش بصورت منظم اشاره شده است

 چرایي؟ .1

ایست در این دوره و مي ب. دوره بسیارحساسي است و از اهمیت بسیاری برخوردار مي باشد ابتدایيدوره  

دانش آموزان به اهمیت تحقیق و پژوهش و مطالعه پي ببرند تا زمینه برای پایه ها و مقاطع باالتر فراهم 

 .بیاید

 چگونه؟  .1

، عادت به سبکهای قبلي ، عدم آشنایي و پژوهش نداشتن یک برنامه ریزی درست، شیوه صحیح برای مطالعه

 .دارد، در کاهش اثرگذاری نوع مطالعه اثر گذار استبا کتب جدید و تواناییهایي که فرد 

 چه کسي؟ .1 

تحصیلي نقش دانش آموز، خانواده و مدرسه هر سه مهم است و نباید هیچکدام را  عدم پیشرفتدر مورد  

اگر دانش آموز هدف روشني از مدرسه و تحصیل نداشته باشد ویا به اجبار والدین به مدرسه . نادیده گرفت
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دارای والدین کم سواد باشد و والدین از وضعیت تحصیلي فرزند خود بي خبر باشند ویا شرایط برود و یا 

مناسب در منزل برای مطالعه فراهم نباشد و از سوی دیگر، مشکالتي مثل عدم ارتباط بین محتوای آموزشي 

وین تدریس، شرایط با نیازهای آینده دانش آموزان، روش تدریس نامناسب، آشنا نبودن معلمان با روشهای ن

عدم همگي مي توانند در ..... نامناسب فیزیکي و محیطي کالس و مدرسه و سروصداهای مزاحم در محیط 

 .تحصیلي دانش آموزان موثر باشند پیشرفت

ان شروع شد، که بدنبال آموزگارچه موقع؟ با شروع سال تحصیلي و گذشت در ماه از آغاز مهر، اعتراضات  .1 

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

 چه چیزی؟ .5

ان به دلیل عدم آمادگي در پاسخگویي به آموزگارافزایش روز افزون ارجاعات دانش آموزان به دفتر از سوی  

دروس مختلف، خصوصاً دروس پایه، مراجعات والدین و صحبت در خصوص عدم مطالعه دانش آموزان در 

ان، برنامه هایي را انجام آموزگاریت نمرات آنان ، سبب شد که دست به کار شوم و با هماهنگي منزل و وضع

 .دهیم

 ارائه راه حلهای پیشنهادی  

بعد از جمع آوری اطالعات و بررسي جوانب مسأله، راه حل هایي به ذهنم رسید که به تهیه فهرست آن  

 . انتخاب نمایماقدام نموده تا مناسبترین راه حل را برای اقدام 
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 :مهمترین این راه حل ها عبارت بودند از

 -تهیه بروشورهایي با موضوعات روشهای مطالعه و یادگیری، مدیریت زمان، برنامه ریزی و روشهای آن .1

 .شناخت هدف، تمرکز حواس و نقش آن در یادگیری

 روشهای مفید مطالعه -جلسات راهنمایي گروهي و کارگاه آموزشي آشنایي با راهبردهای یادگیری .1

 .تهیه برنامه مطالعه روزانه و هفتگي .1 

 .جلسات آموزش و تمرین تن آدامي برای ایجاد تمرکز حواس .1 

 .... مشخص کردن میزان ساعات تماشای تلویزیون، بودن در جمع خانواده، دوستان .5 

 .بودند عدم پیشرفتکه دارای پایه های مختلف ان آموزگارجلسه با  .6 

دعوت از کارشناسي برای جلسه با اولیاء و توجیه کردن خانواده ها و نقش آنان در پیشرفت تحصیلي  .7

 .فرزندانشان

 .رای کالسهای فوق برنامهبتهیه و طراحي برنامه  .2 

  .ان برای انجام در منزل توسط دانش آموزانآموزگارتکلیف بیشتر از سوی  .9

  آموزان که از برنامه ریزی استفاده کرده و موفق بودند معرفي نمونه هایي برتر از دانش .11
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 انتخاب راه حل پیشنهادی 

ان دروس آموزگاربا توجه به بررسیهای انجام گرفته و وضعیت دانش آموزان و راهنمایي گرفتن از همکاران و  

روش که  تحصیلي این دانش آموزان چند عدم پیشرفتمختلف، از بین کلیه راه حلهای ممکن برای کاهش 

 .به نظر مي رسید نتایج بهتری به دنبال داشته باشند انتخاب گردید و زمینه را برای اجرای آن فراهم نمودیم

 :از جمله این راههای منتخب عبارت بودند از

 .تنظیم برنامه مطالعه روزانه و هفتگي به کمک دانش آموزان و خانواده .1

اجرای برنامه و محدود کردن ساعت تماشای تلویزیون و  جلب همکاری والدین برای نظارت و کنترل .1

 .خواب بعد از ظهر

تهیه بروشور و توزیع آن دربین دانش آموزان با موضوعات؛ روشهای مطالعه و یادگیری، راههای یادگیری  .1

 ... موثر، ایجاد انگیزه و تمرکزحواس

روشهای مطالعه و  -های یادگیریبرگزاری جلسات راهنمایي گروهي و کارگاههای آموزشي راهبرد .1 

 یادگیری

ان برای پیگیری وضعیت تحصیلي دانش آموزان و تاثیر اقدامات انجام آموزگارهمکاری و هماهنگي با  -5

  .گرفته در میزان و روند پیشرفت آنان
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 راه حل پیشنهادیاجرای 

تمرکز حواس و پس از جمع آوری این اطالعات شروع به تهیه پیام هایي در خصوص یادگیری و  

نمودم و سپس جلسات  .... بروشورهایي با موضوعات تعیین اهداف، روشهای یادگیری، تمرکز حواس، انگیزه

در مرحله بعد طي جلسات راهنمایي  .کارگاهي برای آموزش این شیوه ها به دانش آموزان برگزار نمودم

عه روزانه با توجه به حجم دروس و گروهي به آموزش شیوه درست برنامه ریزی و تنظیم یک برنامه مطال

برنامه هفتگي و در کنار آن یک برنامه مطالعه جبراني برای دروس پایه که اکثراً در آنها ضعف داشتند 

 . پرداخته و شروع به اجرای برنامه نمودم

من از طرف دیگر با کمک خانواده ساعت مطالعه، تماشای تلویزیون و رفت و آمدهای آنان ثبت و به اطالع 

  .مي رسید

پس از تنظیم برنامه و با توجه به اطالعات جمع آوری شده که اکثراً دانش آموزان روش درستي را برای  

به کار نمي بردنند، شروع به آموزش روشهای یادگیری پرداخته و آنان را با مهمترین  و پژوهش  مطالعه

 .خوبي داشته باشد پرداختمروشهای یادگیری که با توجه به شرایط آنان مي توانست بازده 

از جمله این روشها، روش یادگیری با فاصله بود که از آنجائیکه آنان عادت به مطالعه طوالني نداشتند به نظر 

چنانچه نتایج تحقیقاتي هم که در این زمینه صورت گرفته است نشان مي دهد،  .روش مناسبي مي آمد

زیرا اگر فردی مدّت  .یری بطور مداوم و بدون استراحت استفاصله زماني بین یادگیری همیشه بهتر از یادگ

 . زیادی را صرف یادگیری نماید، ممکن است دچار خستگي شده و در نتیجه کارآیي او کاهش یابد

به عالوه فعالیت کوتاه مدّت موجب افزایش انگیزه مي شود و فرد در طي دوره فعالیت مطالب یاد گرفته شده 

همچنین روی مساله ایجاد  .نکار باعث ارتباط و پیوند بین آنچه یاد گرفته مي شودرا تکرار مي کند و ای
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دروسي که مورد  .زیرا در مطالعه عالقه یکي از عوامل موثر است. عالقه و انگیزه به یادگیری متمرکز شدیم

ته مي شوند، بلکه عالقه نباشند، انگیزه ای برای مطالعه آنها وجود ندارد و در نتیجه نه تنها دیرتر یاد گرف

 .زودتر هم فراموش مي شوند

یعني هر چه بیشتر . در واقع عالقه به هر موضوع، با مقدار اطالعاتي که درباره آن داریم، نسبت مستقیم دارد

با توجه به این نکات؛ ایجاد عالقه . درباره مطلبي اطالعات کسب شود، عالقه به مطالعه به آن بیشتر مي شود

انگیزش به مطالعه است، و مي توان با نشان دادن هدف نهایي مطالعه و یادگیری هر درس  اوّلین قدم برای

 .در یاد گیرنده این عالقه را ایجاد کرد

انگیزه نیروی الزم برای انجام کار در انسان را فراهم مي کند و . قدم بعدی ایجاد انگیزه در دانش آموزان بود

در مرحله بعدی به . مثبت مي تواند در ایجاد انگیزه موثر باشد اعتماد به نفس، احساس مسئولیت و تلقین

بیان روش های مطالعه پرداخته و مهمترین روشهای مطالعه و مراحل آن را بررسي کرده تا روش های 

 :مناسب را با توجه به وضعیت خود انتخاب کنند که از جمله این روشها

عات کلي درباره مطالب کتاب در زمان کوتاه و با روش خواندن اجمالي در این روش هدف کسب اطال .1 

 :که مهمترین فواید آن عبارتند از. سرعت زیاد است

  .برآورد اهمیّت مطالب کتاب برای انتخاب روش درست -الف 

 تخمین مقدار مطالب ودشواری آن برای مشخص کردن زمان مناسب برای مطالعه آن -ب

 جزئیات بای افزایش درک مطلب و نگهداری آن در ذهن کسب دید کلي از مطالب قبل از مطالعه -ج
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از  .روش عبارت خواني که هدف این روش افزایش سرعت مطالعه از طریق خواندن جمالت و عبارات است .1

 :جمله فواید این روش عبارتند از

 افزایش سرعت مطالعه -الف

 .افزایش درک مطلب ا راه شناسایي مفاهیم و رابطه بن آنها -ب

 فزایش تمرکز حواسا -ج 

روش دقیق خواندن هدف این روش درک کامل مطلب خوانده شده و نگهداری آن در حافظه بطور منظم  .1

 :فواید روش دقیق خواندن عبارتست از .است

 افزایش فهم بیشتر مطالب -الف

 نگهداری بیشتر مطالب در حافظه بوسیله مرور کردن -ب

 .االتافزایش توانایي پاسخ گویي به سئو -ج 

و در کنار آن از . از جمله فنوني که در این روش به کار مي رود؛ عالمت گذاری و حاشیه نویسي است 

بعد از این مرحله به  .روشهای خالصه کردن، سازمان دادن و مرتب کردن مطالب نیز استفاده مي شود

 .ختمتشکیل کارگاه آموزشي برای آموزش روشها و تکنیکهای راهبردهای یادگیری پردا

راهبردهای یادگیری شامل هر فعالیتي است که دانش آموز از آن استفاده مي کند تا میزان یادگیری خود را  

 .موفقیت در مدرسه ممکن است به استفاده از راهبردهای یادگیری موثر بستگي داشته باشد .افزایش دهد
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راهبردهای شناختي؛  .ي شونداین راهبردها به دو دسته راهبردهای شناختي و فرا شناختي تقسیم م 

راهبردهای یادگیری و یادآوری هستند برای کمک به دانش آموز تا اطالعات تازه را برای ترکیب با اطالعات 

 .قبلي و ذخیره سازی آنها در حافظه دراز مدت آماده کند

فعالیتهای یکي از  .بسط دهي و سازماندهي تقسیم مي شوند -راهبردهای شناختي به سه نوع مرور ذهني 

از این روش برای تکالیف ساده و پیچیده مي توان استفاده . عمده انسان در زندگي روزمره مرور ذهني است

در مرور ذهني برای تکالیف ساده، یادگیرنده اطالعات را به وسیله تکرار کردن با صدای پایین وارد  .کرد

طالعاتي حافظه کوتاه مدت و انتقال به از واحدهای ا  که هدف کسب اطالعات. حافظه بلند مدت مي کند

 .حافظه بلند مدت است

مرور ذهني برای تکالیف پیچیده؛ شامل انتخاب نکات کلیدی و مهم، خط کشیدن زیر مطالب مهم، عالمت  

گذاری و حاشیه نویسي، برجسته سازی قسمتهای یک کتاب درسي و رو نویسي یا کپي کردن مطالب مي 

  .باشد

بسط دهي یعني پیدا کردن معنای مشترک بین دو یا  .ردهای یادگیری بسط دهي استیکي دیگر از راهب

هنگامیکه . چند چیز، که باید به خاطر سپرده شود، و روش موثری برای پیوند مطالب در حافظه است

اطالعات وارد حافظه مي شوند، یادگیرندگان ماهر درباره اطالعات جدید فکر مي کنند و بای فهم بهتر 

ب مثالهایي را خلق مي کنند و به نتایجي مي رسند و به این طریق اطالعات جدید و قبلي در حافظه مطال

 .فنون بسط دهي برای یادگیری تکالیف پیچیده شامل موارد زیر میشود .بلند مدت یکپارچه مي شوند

  نوشتن به زبان خود .1

  خالصه برداری .1
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 و مقایسه کردن  استفاده از دانش واطالعات قبلي و تفسیر .1

  پاسخگویي به سئواالت مطرح شده در کتاب . 1

 : یادیارها یادیارها -5

دو نوع دیداری و کالمي هستند، در این شیوه اطالعات ناآشنای جدید را به وسیله لغات، نکات و تصاویر 

 :شامل .ذهني خیلي آشنا تداعي مي کنند

  تصویر سازی ذهني .1

     روش مکان ها -1

 کلمه آویز روش -1

  سرواژه .1

 کلمه کلید -5 

  اشعار -6 

 یادداشت برداری -7 

خالصه برداری سومین راهبرد یادگیری سازماندهي است، که بهترین و کاملترین راهبرد برای مطالعه و  .2 

سازماندهي یک نوع فرایند فعال و اختیاری از جانب یادگیرنده است و هنگامیکه یادگیرنده . یادگیری است

 .راهبرد سازماندهي را به کار مي گیرد، در واقع فعاالنه مواد آموزشي ارائه شده را مرتب و منظم مي کند
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 :روشهای سازماندهي عبارتند از .سازماندهي اطالعات در به یاد آوردن آن کمک مي کند 

جزئي زیر  نکات اصلي در یک سلسله مراتب که در آن هر مطلب: چارچوب بندی یا تهیه رئوس مطالب .1 

 یک طبقه کلي تر سازماندهي مي شود را نشان مي دهد

 .روش شبکه که دانش آموز ارتباطات داخلي بین مطالب درسي را تعیین مي کند .1

در این روش ابتدا موضوع اصلي متن را مشخص و سپس . تبدیل متن به طرح یا روشي برای سازماندهي .1 

 .امگذاری اجزاء آنها را با موضوع اصلي ارتباط مي دهنداجزاء اصلي را پیدا مي کنند و پس از ن

دومین دسته از  .طرح ریزی که نکات اصلي و فرعي با استفاده از کلمات و عبارات مهم نوشته مي شوند .1 

این راهبردها برای نظارت و جهت دهي به راهبردهای  .راهبردهای یادگیری، راهبردهای فراشناختي است

ه قرار مي گیرند، و به ما کمک مي کنند تا دامنه یادگیری خود را ارزیابي کنم و در شناختي مورد استفاد

راهبردهای فرا شناختي به سه دسته تقسیم مي شوند که عبارتند  .مورد چگونگي یاد گرفتن تصمیم بگیریم

  .از؛ برنامه ریزی، کنترل و تنظیم

 راهبردهای برنامه ریزی 

و مطالعه، پیش بیني زمان الزم برای مطالعه، تعیین سرعت مناسب شامل تعیین هدف برای یادگیری  

راهبرد نظارت یا کنترل که بر فرایند یادگیری نظارت دارد و یادگیرنده برای   .را شامل مي شود... مطالعه و 

از جمله  .ارزیابي میزان درک و یادآوری خود از مطالب خوانده شده، از شیوه خود پرسي استفاده مي کند

 :مترین راهبردهایي که در کنترل یا نظارت بکار مي روند عبارتند ازمه
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نظارت بر درک مطلب، برای اطمینان از درک مطالب درسي با استفاده از پرسشهایي که در ابتدا یا  .1 

  .انتهای درس مطرح شده اند

انتخابي خود را به در هنگام مطالعه فرد توجه . تمرکز توجه؛ توجه یک عامل اساسي در یادگیری است .1

  .موضوعات مهم متمرکز مي کند

از حفظ گفتن یا بازگویي مطالب؛ که باعث افزایش اعتماد به نفس مي شود و از میزان پیشرفت در  .1

 یادگیری مطلب آگاه مي شویم و به رفع موارد خطا و اشتباه و اصالح آنها اقدام مي کنیم

از خوب خواندن است و سبب درگیر کردن دانش آموز در  پرسش از خود یا خود پرسي، که بخش مهمي .1

 .تعامل با متن، فعال سازی دانش قبلي و مرتبط با متن و همچنین برقراری هدف برای خواندن مي شود

آخرین راهبرد فرا شناختي یادگیری، راهبرد تنظیم است که سبب انعطاف پذیری در رفتار یادگیرنده مي 

 تا هر زمان که ضرورت داشت، روش و سبک یادگیری خود را تفسیر دهدشود و به او امکان مي دهد 

دانش آموز . مهمترین راهبرد تنظیم، اصالح یا تفسیر راهبرد یادگیری تنظیم سرعت مطالعه و یادگیری است

باید سرعت مطالعه خود را با توجه به هدف خواندن و متن مورد مطالعه تنظیم کند و در هنگام خواندن 

بطور کلي  .سرعت خواندن را برای انطباق با قابلیت فهم متن باید تغییر داد. وب داشته باشدسرعت مطل

  .قسمتهای ساده تر را سریع تر و قسمت های مشکل تر را آهسته تر خواند

  2گردآوری شواهد  

ها و بعد از اقدامات صورت گرفته و برگزاری جلسات آموزشي و کارگاهي ویژه دانش آموزان و خانواده  

ان و بررسي نمرات کسب شده دانش آموزان در دروس آموزگاراجرای برنامه های پیش بیني شده با همکاری 

مختلف به تدریج تغییراتي در وضعیت بعضي از دانش آموزان مشاهده گردید که قابل توجه بود که پس از 
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شده بسیار پیگیر بوده و خانواده بررسیهای الزم مشخص شد که این تعداد از شاگردان در اجرای برنامه تهیه 

 . نیز نقش نظارتي خود را به خوبي ایفا کرده است

و خیز در نمرات آنان مشاهده  عدم پیشرفتدر کنار این مسئله تعدادی از دانش آموزان بودند که همچنان 

ان مي آموزگارچنانکه بعضي مواقع نمرات خیلي خوب و گاهي بسیار پایین بود و سبب نارضایتي . مي شد

وقتي جلسات فردی با این دانش آموزان برگزار نمودم مشخص شد که بعضي از درسهای مورد عالقه  .گردید

 .را بیشتر مطالعه مي کنند و دروس را که در آن ضعف دارند کمتر خوانده و یا گاهي کامالً کنار گذاشته اند

انجام گرفته، تغییر چنداني در وضعیت  گروه سوم دانش آموزان هم کساني بودند که بعد از تمام اقدامات 

با بررسي بیشتر مشخص شد که این دانش آموزان فقط برنامه تهیه شده را . تحصیلي آنان صورت نگرفته بود

در اتاق چسبانده و هیچ کاری با آن نداشته اند و به هیچ وجه به برنامه تنظیم شده توجه نکرده و از روشهای 

اغلب آنان  .نداشتند معاونکنند وخانواده نیز هیچگونه همکاری با مدرسه و  آموزش داده شده استفاده نمي

حتي در جلسات آموزش خانواده ها نیز شرکت نکرده بودند و در پي تماسهای مختلف با خانواده نیز 

 .هیچگونه همکاری نداشتند

ان صورت گرفته و موزگارآماه از اجرای برنامه، ارزیابي از عملکرد دانش آموزان به کمک  1بعد از گذشت  

نتایج نسبت به قبل قابل توجه بود و به نظر مي رسید که برنامه ها و پیشنهادهای ارائه شده و همچنین 

تالش برای تشویق این قبیل  .کالسهای فوق برنامه برای دانش آموزاني که پیگیر برنامه بودند، قابل قبول بود

انگیزه بیشتر و برای تالش سایر شاگردان صورت گرفت و ان برای ایجاد آموزگاردانش آموزان به کمک 

  .همچنین دانش آموزاني هم که نسبت به قبل کمي بهتر شده بودند تشویق گردیدند
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ان قابل توجه بود اگر چه همچنان گروهي از شاگردان آموزگاردر برگزاری کالسهای فوق برنامه نیز همکاری 

ه این تالشها ما را امیدوار مي کرد به اینکه این کالس در مقایسه با و هم. از این کالسها نیز طفره مي رفتند

  .سایر کالسها نتایج بهتری در امتحانات پایاني کسب کنند

 بتوانند شده کسب نتایج از بااستفاده دیگرهمکاران که امید. شد وشگرف خشنودی باعث آمده بدست نتایج  

 را موثرتری های گام مرزوبوم این سازان آینده وزانآم دانش درمیان وپژوهشگری پژوهش ترویج درجهت

 جایگاه به ایران که شوند وباعث نمایند تأمین کلمه واقعي معني به را کشور استقالل بزرگ کار وبااین بردارند

  .گیرد قرار وپیشرفت علم تولید در خود اصلي

 پیشنهادی و نهایی تصمیم ، نظر تجدید 

 پژوهش وکیفي کمّي ترویج برای ، اند کرده کسب طرح این اجرای از هک تجربیاتي به باتوجه محققان 

 قدمي بتوان پیشنهادی های حل راه انجام با اهلل انشا: دهند مي ارائه را زیر پیشنهادات آموزان دانش درمیان

 سازان آینده آموزان دانش میان در پرسشگری و پژوهش فرهنگ ترویج راستای در موثر اما  کوچک چند هر

 .برداشت بوم مرزو ینا

 ها نگرش وتحول تغییر  *   

 .دهد بها پژوهش امر به آموزشي نظام                 •

 .باشند داشته تحقیق امر به کافي توجه معلمان و مسوالن مدیران،                 •

 .کنند راهمف آموزان دانش تحقیقات چاپ برای را فضایي آموزشي مناطق یا مدیران                 •

 .آنها دادن قرار اختیار در و تحقیق برای الزم امکانات کردن فراهم                 •
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 .مدارس آموزشي های سایت توسعه و ها کتابخانه تجهیز                 •

 .شود داده زمینه این در الزم های آموزش و کرده آگاه پژوهش نقش از را معلمان                 •

 .شوند آشنا کردن تحقیق صحیح شیوه با آموزان دانش                 •

 .کنند فراهم ها بچه تحقیقات و مطالب اطالعات، نگهداری برای را محلي مدیران،                 •

 .شود فراهم بعد، سال آموزان دانش دسترسي امکان شده انجام تحقیقات از فهرستي تهیه با                 •

 باشد کوتاه و ساده هرچند آموزان دانش تحقیقات به توجه                 •

 معلمان به آموزشي نوین های روش آموزش                 •

 آموزان دانش به پژوهش روش آموزش                 •

 آموزشی فضای بازسازی *

 سیستم به آن تجهیز و رسهمد در سایت ایجاد.باهم ها بچه تعامل و کار برای کارگاهي محیط یک ایجاد 

 مدارس های کتابخانه برای کتابدار مدارستعیین کتابخانه تکمیل یا و ایجاد.جدید های

 مدرسه پژوهشی كمیته كردن فعال *

 تحقیق روش آموزش های کالس برگزاری -

 مطالعه های روش آموزش -
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 پژوهش روش آموزش بروشور تهیه -

 شاهدهم فرم مصاحبه، فرم برداری فیش آموزش-

 آموزی دانش های پژوهش اشکال رفع های کالس -

 شان عالقه مورد موضوعات انتخاب در آنها به کمک و راهنمایي -

 آموزی دانش های پژوهش و سازه دست نمایشگاه برگزاری -
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 محدودیت ها و موانع 

استفاده از یک شیوه و عادات مطالعه دانش آموزان آشنا نبودن با روشهای درست مطالعه و در نتیجه .1 

روش خاص برای یادگیری تمام دروس و در نتیجه کارایي کم و عدم حصول به نتیجه بطور مثال ریاضي را با 

همان روشي که ادبیات را مي خواندند یاد مي گرفتند و درس زبان و عربي را نیز به همان شیوه ای که درس 

 .زیست را مطالعه مي کردند

 تحصیلي درمقاطع مختلف از سوی عوامل آموزشگاهي عدم پیشرفتت عدم پذیرش مسئولی .1 

و ایجاد مشکل در .... عدم همکاری دانش آموزان در اجرای درست برنامه مطالعه روزانه، ساعات استراحت  .1 

 و نا هماهنگي در اجرای برنامه ها معاونکار 

رفت  -ثبت فعالیت روزانه فرزندان -شنهادیعدم هماهنگي خانواده ها با مدرسه، در اجرای دقیق برنامه پی .1

و آمدها و برنامه زیستي آنان و عدم نظارت دقیق بر کار دانش آموزان، بي نظمي در شرکت در جلسات 

 .آموزشي ویژه خانواده ها
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 پیشنهادات 

کنیم و بیشتر به اگر مطالب را با عالقه بخوانید، آنها را بهتر درک مي . عالقه در مطالعه نقش مهمي دارد .1 

 .خاطر خواهید سپرد

 .برای به خاطر سپردن و به یاد آوردن هر مطلب باید تمرکز حواس داشته باشید .1 

از جمله فنوني هستند ..... حاشیه نویسي؟، سازمان دادن  -یادداشت برداری -هنگام مطالعه باید فعال بود .1 

 که در هنگام مطالعه فرد را فعال نگه مي دارند

در فعالیتهای ذهني بعد از هر . از فشار آوردن به حافظه و متراکم کردن زمان یادگیری خودداری کنید .1

  .دقیقه استراحت و تنفس عمیق داشته باشید 11تا  5دقیقه بین  51تا  15

ا با یادداشت برداری و خالصه نویسي مطالبي را که احتیاج به فکر و اندیشه بیشتری دارند و باید آنها ر .5

 .حفظ کرد، راحت تر مي توان به خاطر سپرد

 .بین مطالب جدیدی که مي خواهید یاد بگیرید و مطالب قبالً یاد گرفته شده، پیوند برقرار کنید .6 

تصویر سازی ذهني در هنگام مطالعه برای یادگیری مطالب و بازیابي و به خاطر آوردن مطالب نقش به  .7 

 .سزایي دارد

 .عبارات مهم در بازخواني وتمرکز بیشتر روی آنها موثر استخط کشیدن زیر  .2 

 .تغذیه مناسب یکي از عوامل موثر در افزایش کارآیي حافظه است .تغذیه مناسب اعم از غذا و اکسیژن .9 
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بنابراین باید تالش کنید که در . سالمت و آرامش ذهني و عاطفي، شرط اصلي مطالعه خوب است 11 

 .ه مطالعه بپردازیدئ و در پي ایجاد آرامش فکری و بهداشت رواني باشیدآرامش هر چه بیشتر ب

 منابع و مآخذ 

  1127 -چاپ سوم -انتشارات چاپار -شیوه های یادگیری و مطالعه -شریعت -دلجو .1

  1121سال انتشار  -انتشارات شالک –روشهای مطالعه یادگیری  -ناصر -خیاباني .1

  1177سال انتشار  -انتشارات آرین -و بهداشت مطالعهاصول  -اسماعیل -بیابانگرد .1
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