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به تقديم   

  آفرینش  موزون  اندام بر را  هستی  کسوت   که سزاست را خداوندی  ستایش و سپاس

  من! الها بار. گردانید  نمایان  طبیعت آثار و مظاهر در را الیتزالی   قدرت  تجلیات و بپوشانید

 به خواستارم، تو از و میآورم  شفیع تو  پیشگاه   به را تو و  جویم  می  تقرّب تو  به ، تو یاد با

  آوری  رحمت  من بر و  کنی   الهام  من  به را خود یاد و  گردانی  نزدیک  خودت  به مرا کرمت،

  ام  فروتنی   به  حال  همه در و  دهی قرار خشنودم ای،  ساخته  من  نصیب و  بهره   آنچه  به و

قدیم به تمامی فرهنگیان پژوهشگر که عمر خود را صرف خدمت به دانش آموزانشان ت.داری وا

 .می نمایند
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 :تشكر و قدردانی

 این انجام طی در و راه ابتدای از کلیه کسانی که زحمات و ها راهنمائی از فراوان  سپاس با

 و هدایت با و نمودند یاری  اثر این نگارش در مرا خود های راهنمائی با تحقیق،

 شامل را خود لطف که شاکرم را بزرگ نمودند،خداوند ام یاری دریغشان بی های حمایت

 در اندک، چند هر سهمی بتوانم و برسانم پایان به را خود تحقیق بتوانم تا نمود من حال

 .مباد من تن نباشد، ایران چو که بردارم عزیز ایران علمی توسعه راه
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 چکیده

 

در  اتکامل آنهمعلمان بیشترين وقت را برای تماس با دانش آموزان ، مشاهده آنان و کمک به جريان رشد و 

معلم بايد در روابط با شاگردان از اصول حسنه انسانی آگاه باشد و آنها را به کار بندد و محیطی را . اختیار دارند

به وجود آورد که دانش آموزان، مشکالت خود را با او در میان گذاشته و او در حد توان به اصالح و تغییر رفتار 

وع ايمان داشته باشد که رفع موانع تربیتی و کاهش مشکالت دانش آموزان ، معلم به اين موض.آنها اقدام نمايد

 .خود مقدمه ای برای آماده سازی ذهنی دانش آموزان و ارائه مطالب درسی می باشد

روحیه . معلم متعهد، در طريق حفظ و تامین منافع واقعی شاگرد است ، در حل مسائل و مشکالت کوشاست 

دمت لذت می برد ، از ساختن و به عمل آوردن دانش آموز و قراردادنش در مسیری که اش به گونه ای است از خ

 .مورد هدف است خرسند است

گوش کردن و عدم  عدم گوش کردن صحیحلذا با با توجه به تعهد و مسئولیت خود در کالس، با مشاهده ی 

هنر گوش ون داشتن دقت و زيرا بد. شدم آنها در کالس سعی در حل کردن مشکل  .دانش آموزانم  صحیح

هنگام مطالعه کلید اصلی و اساسی درک و فهم مطالب است  هنر گوش کردن.يادگیری صورت نمی گیرد   کردن
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هنر استفاده از روشهايی است که باعث تقويت و پرورش و مهارت در برقراری  هنر گوش کردنو کلید اساسی 

 .هنگام مطالعه می شوند گوش کردن

با اطالعات به دست آمده .طالعات شامل مصاحبه، پرسشنامه، مشاهده و اسناد و مدارک می باشدابزار گردآوری ا

يا عدم تمرکز در کالس است که به دنبال عوامل  عدم گوش کردن صحیح ان، مشخص شد مشکل دانش آموز

ات در اين زمینه و ايجاد کننده ی آن بر آمدم و راهکار های مناسب با توجه به اطالغاتی که در کتابها ، تحقیق

 .بود ارائه شد  تجربیات شخصی خودم

 مقدمه

از جمله عواملی که در افزايش بهره وری در مطالعه و درک بهتر درسها و موفقیت در تحصیل بسیار موثر است ، 

است يعنی فرد در خود اين توانايی را ايجاد کند که با اختیار و توجه  درسبه هنگام  هنر گوش کردنداشتن 

خود را بر روی موضوع يا کاری که انتخاب کرده با میل و اراده متمرکز نمايد و از توجه به ساير موضوعات و  دقت

 .کارها جلوگیری کند

تمرکز نسبی است يعنی تقريبا همه افراد تا حدودی از آن بهره مند هستند و کسی نمی تواند ادعا کند کامال بی 

تمرکز . فراموش نکنیم تمرکز کارايی حافظه را افزايش می دهد. دارد هنر گوش کردندقت است و يا همیشه 

 .يک امر اکتسابی است و با مهارت های الزم افزايش می يابد

به  هنر گوش کردنپس برقراری .را به حداقل رساندن عدم گوش کردن صحیحيعنی عوامل  هنر گوش کردن

چه عوامل مزاحم و مخل تمرکز بیشتر يعنی هر . بستگی دارد عدم گوش کردن صحیحمیزان کاهش عوامل 

 .کمتر است و برعکس هنر گوش کردنباشند توانايی حفظ 
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يعنی خارج شدن از روند مطالعه يا جريان کاری و فرورفتن در افکار و تخیالت و يا  عدم گوش کردن صحیحلذا 

د شناخت و در جهت رفع بايد عواملی را که مانع از تمرکز می شو هنر گوش کردنبرای ايجاد .انجام کار ديگر

 .آنها اقدام کرد

 توصیف وضع موجود

بعضی از خانواده ها  در اين آموزشگاه.هستم منطقه يک تهران.……آموزگار پايه چهارم آموزشگاه  ……اينجانب 

بعد از دو سه .از نظر تحصیالت و شرايط اقتصادی در سطح خوبی هستند ولی اکثر آنها از طبقه محروم هستند

و عدم تمرکز تعدادی از  عدم گوش کردن صحیح، نکته ای توجه من را به خودش جلب کرد و آن  هفته تدريس

 .در کالس بود دانش آموزان

اما مشخص بود به کالس  نديا به من نگاه می کرد ندرا روی میز می گذاشت اندر حین تدريس گاهی سرشآنها  

مشغول کارهای ديگر مثل نقاشی کشیدن يا خط را  انگاهی هم خودش.دند و تمرکز نداردو درس فکر نمی کن

در کالس نیست برای  انيک جلسه در حین تدريس وقتی فهمیدم حواسش.ند می کرد انخطی کردن کتابش

 .ببخشید حواسم نبود:  ندگفت.  ندسئوالی پرسیدم ، عذر خواهی کرد آنها از دو سه نفرشان جلب توجه 

 ندپايانی که کسب می کرداما نمره هايی  ندعالقمند و فعال هست یرسد علمی و  در فعالیتهای آنها ضمن اينکه 

لذا با توجه به تعهد و مسئولیت معلمی و نیز برگزاری کالس اقدام پژوهی،ويژگی های خوب اخالقی .پائین بود 

تا تغییراتی .باشد آنها انگیزه ای در من ايجاد کرد که يکی از اولويتهای من حل مشکل   به من ، آنهاو توجه  آنها 

 .در رفتار از لحاظ بهبود يادگیری به عمل آورم
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 (1شواهد)گردآوری اطالعات 

بعد از .س بودودر اين در آنهادهنده ضعف  در پرسشهای شفاهی درس نشان دانش آموزان سطح نمرات توصیفی

 ندنمره کمی گرفت اتعدادی از آنهکتاب تمام شد وامتحان کتبی از دانش آموزان گرفته شد باز هم  نصفاينکه 

اين است که قبل از امتحانات ترم اول از معلمین خواسته  مدرسه  يکی از برنامه های های مديريت و معاونین

می شود اسامی دانش آموزان ضعیف در کالس درسشان را مشخص کرده و بنويسند و اين اسامی را در اختیار 

مشکالت درسی يا اخالقی دانش آموزان را با آنها در میان  آنها بگذارند تا با دعوت از والدين آنها به مدرسه

 .گذاشته تا بتوانند با همفکری آنها برای حل مشکل آنها اقدام شود تا برای امتحانات مشکل نداشته باشند

از مديريت و معاونین خواستم که من به دنبال مشکل .  ندآمد مدرسهبه  اولیای اين تعداد دانش آموز بی نظم

در جواب  آنها . پرسیدم آنهاصحبت کرده و از شرايط خانوادگی و مشکل  مادرانشانبنابراين من با . شمبا آنها
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امکانات خوبی را و .مذهبی است هايمانخانواده .شرايط اقتصادی خوبی داريم. ما در خانواده مشکلی نداريم:گفتند

اما آنها هم نمی .دنانجام می ده انرا در اتاقش ناد و تکالیف و درسهايشنفراهم کرده ايم،اتاق جداگانه دار انبرايش

 دانستند دلیل اين بی توجهی و عدم تمرکز دانش آموزانشان از چیست؟

 

 

 

؟اصال انتظار نمره دچیست که درس نمی خوانی انمشکلت:پرسیدم آنهااز  دانش آموزانطی صحبتهای اولیه با 

هم از اين موضوع  انخودش.زرنگ و فعال فرض می کردمی انرا دانش آموز شمانداشتم ،  شماهای پايین را از 

م اما تمرکز الزم را در کالس و یم نمرات باال کسب کنيهم خیلی دوست دار انخودم:ند پاسخ داد ندناراحت بود

 .ميموقع درس خواندن ندار
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دانش  ی گذاشتم تا وضعیت مديريت زمان و برنامه ريزاولیاء آنها  را در اختیار پرسشنامه مدیریت زمان

 .اولیای دانش آموزانی که مشکل عدم تمرکز داشتند پر شداين پرسشنامه توسط .مشخص شود آموزان

  همیشه  اغلب  گاهی   به ندرت  هیچ گاه  

                          دارد؟ را اولويت بیشترين آيا کارهايی که در طول روز انجام می دهید،کارهايی است که-1

 داريد؟ نیاز بیشتری وقت به را در لحظه آخر به انجام می رسانید و ياآيا درسهايتان -1

 کنید؟  می مختلف آيا می دانید که چه مقدار از زمان خود راصرف دروس-1

 آيا شما در برنامه ريزی های خود زمان را درنظرمی گیريد؟-1

 آيا در کارها يا برنامه هايتان وقفه ايجاد می شود؟-1

 کنید؟ می تعیین رها يا تکالیفی که بايد انجام دهید هدفآيا در انتخاب کا-6

 گیريد؟ می نظر در منتظره غیر آيا در برنامه ريزيخود زمانهايی را برای انجام اتفاق های-7

 (   ،متوسط،زياد کم)است؟ برخوردار ارزشی آيا می دانید هر يک از کارهايی که انجام می دهید از چه-8

در  را ان اساس اين بر و کرده بررسی را آن اهمیت آيا  جديدی به شما محول می شود زمانی که برنامه يا کار-9

 دهید؟ می قرار خود بندی اولويت

 هستید؟ نگران آيا در مهلت نهايی انجام تکالیف و تعهدات خود-11

 دارد؟ می باز اغلب موارد شما را از انجام تکالیف عدم گوش کردن صحیحآيا -11

 کنید؟ موکول ويد خواندن درسهای امروز را به فرداآيا مجبور می ش-11
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 کنید می تنظیم  آيا برای خود لیست درسهايی را که بايد بخوانید-11

 دارديانه؟ کنید می آن صرف که را زمانی ارزش کار آن قبل از انجام هر کاری آيا بررسی می کنید که-11

را  آنهاعاملی است که همیشه  گوش کردن صحیحعدم به اين پرسشنامه مشخص شد  آنهابا توجه به پاسخهای 

در مورد انجام نشدن تعهدات و تکالیف خود  نداز انجام تکالیف باز می دارد ،همچنان که قبال نیز اعالم کرده بود

ايجاد می شود که به  اند ولی وقفه در انجام فعالیتهايشن،اهمیت کارها و اولويت آنها را می دانهستند نگران 

 .دنهست که از دست می ده دلیل زمانی

 

 

 ادبیات و پیشینه تحقیق
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و عدم تمرکز  عدم گوش کردن صحیح دانش آموزان حواسپرتبا توجه به اينکه کامال مشخص شد مشکل اصلی 

در کالس درس هست،اطالعات خود را در زمینه عوامل به وجود آورنده عدم تمرکز افزايش دادم تا بتوانم مشکل 

 .در اين زمینه اقدام پژوهی هايی که با اين موضوع بود بررسی کردم.را زودتر برطرف کنم رتدانش آموزان حواسپ

توجه به تفاوتهای :ه حل هايی را که برای حل اين مشکل ارائه داده بودند عبارت بود ازايکی از اين تحقیق ها ر

موزان،استفاده از وسايل کمک فردی، تشويق لفظی، مسئولیت دادن به شاگردان درونگرا،توجه به تغذيه دانش آ

آموزشی استفاده از نمايش و بازی استفاده از شعر و نقاشی،کنترل شلوغی کالس ،ايجاد شرايط محیطی 

 خوشايند،تغییر روش تدريس،توجه به وضعیت جسمانی دانش آموزان،عدم استفاده از وسايل فانتزی

ی چون در مورد دانش آموزان خاص مثل بیش تحقیق های موردی نیز در مورد عدم تمرکز دانش آموز بود ول

  .بود که چون شرايط دانش آموز متفاوت بود راهکارهای آنها نیز متناسب با آن دانش آموز بود... فعالی و

اما در مورد دو تحقیق فوق که ارائه شد چون در مورد کل کالس بود ضمن استفاده از تحقیقات همکاران 

شده  دانش آموزان حواسپرتچون ابتدا بايد عواملی که باعث عدم تمرکز در .راهکارها کمی متفاوت خواهد بود

                    .است خوب شناسايی شود سپس با توجه به علت به وجودآورنده راهکارهای الزم ارائه شود

 هنر گوش کردنراههای افزايش دقت و -شناخت عوامل به وجودآورنده عدم تمرکز:هدف پژوهش

 :ین واژه های كلیدیتعریف و تبی

 در لغت به معنای باريک شدن، خرد شدن،نرمی ، باريک بینی:دقت

در اصطالح به معنای توجه غیر ارادی از طريق حواس پنجگانه،تمرکز کافی بر کاری جهت جايدهی آن در :دقت

 مغز
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 (درصد1)،المسه(درصد1)،چشايی(درصد6)،بويايی(درصد11)،شنوايی(درصد71)بینايی:انواع دقت

 .فرادی که دقت بااليی دارند معموال حافظه بهتری دارندا

 در لغت به معنای تراکم،فشردگی مجموعه، چکیده:تمرکز

 در اصطالح يعنی حفظ و نگهداری:تمرکز

دقت -1:زيرا مراحل يادگیری عبارتند از.، يادگیری صورت نمی گیردهنر گوش کردنبدون داشتن دقت و 

توانايی به خاطر آوردن اطالعات تازه :حافظه-1به طور معناداری در مغزثبت داده های حسی :ادراک-1(توجه)

 آموخته شده

 را به حداقل رساندن عدم گوش کردن صحیحيعنی عوامل :هنر گوش کردن

 

 شیوه های گردآوری اطالعات

 اسناد و مدارک

 پرسشنامه

 مشاهده

 مصاحبه

 .صورت گرفتو همکاران  شان و خانواده انمصاحبه با دانش آموز 
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 .در کالس و تجربیات شخصی خودم در دوران تدريس بود انمشاهده از رفتار دانش آموز

 در دو مرحله انجام شد انپرسشنامه از دانش آموز

                                   .بود اناسناد و مدارک ،اوراق امتحانی و نمرات ثبت شده ی دانش آموز

 :تجزیه و تحلیل داده ها

و اسناد و مدارک موجود  اندر کالس و مصاحبه با خودش آنهاو مشاهدات  اولیاء از مصاحبه با همکاران و پس 

بنابراين .در کالس درس است  آنهاد و دلیل آن هم عدم تمرکز نضعف دارآنها در تعدادی از دروس مشخص شد 

 :که عبارت بود از و عدم تمرکز می شوند شناسايی شد عدم گوش کردن صحیحعواملی را که باعث 

 وعدم تمرکز عدم گوش کردن صحیحعوامل موثربر  

 معلم

 خانواده

 کتاب

 محیط

 دانش آموز

 روشها
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 :کنند می تقسیم کلی دسته دو به را عدم گوش کردن صحیح و دقتی بی علل کلی طور به

 مانند مشغله های ذهنی دانش آموز:درونی و ذهنی  عدم گوش کردن صحیح-1

شامل محیط،خانواده،کتاب و موضوعات آن،معلم و :بیرونی و محیطی عدم گوش کردن صحیحبی دقتی و -1

 روش تدریس معلم

 .درونی برطرف می شود عدم گوش کردن صحیحبیرونی آسانتر از  عدم گوش کردن صحیح

عدم گوش ه باعث بايد هر يک از اين عوامل را مورد تجزيه و تحلیل قرار دهیم تا تشخیص دهیم هر کدام چگون

و عدم تمرکز می شود ،بعد از اينکه شناخت کافی صورت گرفت و عامل يا عوامل به وجودآورنده  کردن صحیح

 .مشخص شد، بتوانیم راهکارهای مناسب ارائه دهیم دانش آموزانعدم تمرکز در 

 عیفنور شديد و ض         ،  صداهای ناهنجار گرمی و سردی هوای کالس     :    محیط   

، کمبود محبت و نشاط  ، احساس  (مشکالت ارتباطی،اقتصادی،اجتماعی،اعتیاد)اغتشاشات فکری  : خانواده  

 و نوجوان با همساالن دانش آموزناامنی  ، مقايسه 

 ، عدم استفاده از وسايل کمک آموزشی  عدم استفاده از روشهای فعال :  های تدريس روشها

 مطالب کتاب عدم احساس نیاز به :     کتاب 

 بازگو کردن مطالب تکراری   ، مقايسه دانش آموز با ديگران،  توقعات بیش از ظر فیت دانش آموز   :    معلم 

درد و رنج،بیماريها ، گرسنگی و تشنگی ،  غم و غصه ، ترس ، خشم و شادی ، اضطراب و       :    دانش آموز

                 آگاهی و آشنايی با روشهای صحیح مطالعهعدم    ،   بی عالقگی ،  نگرانی، فشارهای روانی
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 یافته های تحقیق

 بهتری حافظه معموال دارند بااليی دقت که افرادی. است پنجگانه حواس طريق از غیرارادی توجه معنی به دقت

 .کرد تقويت را آن ديگری مهارت هر مانند توان می و است مهارت يک دقت.  دارند هم

 نسبی تمرکز. گیرد نمی صورت يادگیری ،هنر گوش کردن و دقت داشتن بدون لذا.نگهداری و ظحف يعنی تمرکز

 ويا است دقت بی کامال کند ادعا تواند نمی وکسی.هستند مند بهره آن از حدودی تا افراد همه تقريبا يعنی است

 .دده می افزايش را حافظه کارايی تمرکز که نکنیم فراموش.دارد هنر گوش کردن همیشه

 اراده و تمرکز ، شود می هم  اراده تقويت باعث حواس تمرکز. شويم مسلط مزاحم افکار بر شود می باعث تمرکز

 دارند هم خوبی اراده دقیق افراد.  دارند يکديگر با مستقیم ای رابطه

 حس طريق از اطالعات ورودی حجم بیشترين. است پنجگانه حواس طريق از توجه حفظ توانائی معنی به دقت

 .است مهم بسیار امری بینائی، حس تقويت لذا دهد، می رخ( درصد 71) بینائی

 حافظه-1 – ادراک–1 دقت -1(:پايه روانی فرايندهای)يادگیری مراحل

 .مغز در آن جايدهی جهت کاری بر کافی تمرکز يعنی دقت. است يادگیری مرحله اولین(: توجه) دقت-1

 . المسه دقت-چشايی دقت-بويايی قتد-شنوايی دقت-بینايی دقت: دقت انواع

 .المسه%-1 چشايی%1- بويايی% 6%( 11)شنوايی و%( 71)بینايی از ،عبارتند يادگیری در حواس سهم

 اين بر تاکید بیشترين يادگیری مراکز در. دارند مشکل شنوايی ودقت بینايی دقت در اندانش آموز اکثر لذا

 .برسد يادگیری بعدی مراحل به بتواند تا باشد داشته دقت بايد آموز دانش ابتدا زيرا گیرد می صورت مرحله

 . بیند می که آنچه بر تمرکز يعنی:بینايی دقت
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 .شنود می که آنچه بر کافی تمرکز:شنوايی دقت

 داری معنا بطور حسی های داده ثبت يعنی ادراک. است يادگیری فرايند يا مرحله دومین(: وفهم درک)ادراک-1

 بینايی حس دو آموزشی مسئله در ولی گیرد صورت حواس کلیه در بايستی می دقت مانند هم ادراک.مغز در

 .گردد می زيادی تاکید شنوايی وادراک بینايی ادراک بر اختالالت مرکز در لذا دارند را نقش بیشترين وشنوايی

 که آنچه تفسیر در یول ندارند مشکلی شنیدن نظر از يادگیری مشکالت به مبتال اندانش آموز: شنیداری ادراک

 .هستند مشکل دچار شنوند می

 .هستند اشکال دچار بینند می که آنچه تفسیر در يادگیری مشکالت دارای اندانش آموز: ديداری ادراک

 اساسی نقش يادگیريها تمام در تقريباَ حافظه. شده آموخته تازه اطالعات آوردن بخاطر توانايی يعنی: حافظه-1

 .است شنوايی وحافظه بینايی حافظه بر تاکید بیشترين ولی شود می حواس کلیه شامل نیز حافظه.دارد

 يک فقط. کوتاه مدت برای اطالعات يافت در: مدت کوتاه حافظه-...(و شنوايی-بینايی)حسی حافظه: حافظه انواع

: مدت بلند حافظه-دارد می نگه کوتاه مدت برای ذهن در عددرا يا کلمه( 1-9)دارد می نگه را مطالب دقیقه

 .طوالنی مدت برای ذهن در اطالعات دريافت

 ...و اشیاء-ها کلمه آوردن بخاطر در دانش آموز توانايی: بینايی حافظه

 شنیده که چیزهايی يا چیز آن صحیح وتکرار آوردن ياد به ، سپردن بخاطر در دانش آموز توانايی:شنوايی حافظه

 .است
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 حواسپرتی و دقتی بی علل

 :مانند:ذهنی و درونی ن صحیحعدم گوش کرد-1

  وغصه غم رنج، درد،: قبیل از مواردی شامل. آموز دانش ذهنی مشغله -

 نگرانی و اضطراب-

  تشنگی و گرسنگی -

 . شادی و خشم و ترس -

 .... و بیماريها-

 موضوع به عالقگی بی-

 روانى فشارهاى -

 .دارد فرزند دقت بر مستقیمی تاثیر يمانزا از بعد و ،هنگام قبل در مادر روحی و جسمی های ناراحتی -

 :محیطی و بیرونی عدم گوش کردن صحیح و دقتی بی-1

 .کالس هوای گرمی و سردی*

  ضعیف، نور و شديد نور*

 ناهنجار، صداهای*

 ...و تصويری و صوتی ای رسانه بودن روشن*
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 . کند مى اختالل دچار را فرد روانى فضاى اتفاقات، و حوادث برخى گاهى* 

 . شود می موضوع آن به نسبت او تمرکز عدم باعث اين و ندارد موضوعی به نیاز احساس فرد موارد برخی در*

 .گردد می آموز دانش هنر گوش کردن عدم باعث سنگین تکالیف موارد برخی در*

دانش  هک میشود باعث) والدين واعتیاد اجتماعی و ،اقتصادی ارتباطی مشکالت: مانند خانواده فکری اغتشاشات*

 (...کند فکر موضوع اين به نوجوان ويا آموز

 خانواده در نشاط و محبت کمبود*

 .امنی نا احساس*

 . دانش آموز از ظرفیت از بیش توقعات*

 همساالن ساير با ونوجوان دانش آموز مقايسه*

 هنر گوش کردن و دقت افزايش راههای

 .شود می ارائه معلم توسط که مربوطه تکالیف و کارها برداری يادداشت و  لیست تهیه-

 است الزم استراحت کمی لذا است تمرکز عدم موجب زياد خستگی-

 بخواهید کمک مشاور و ازروانشناس -

 دهید پاداش و نمايید تشويق را او میکند دقت آموز دانش که زمانی-

 .کنید استفاده تدريس مختلف روشهای از -
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 را موضوع و نموده خودداری تکراری مطالب کردن مطرح از نادانش آموز دقت افزايش جهت میبايستی معلم-

 .بگیرد کمک ديگری روش از و کند عوض

 ارائه هنگام در آموز دانش که باشید مراقب لذا.است موثر وی تمرکز بر درس کالس در آموز دانش نشستن نحوه-

 .بنشیند درست و صاف نگذاردو میز روی خوابیده حالت به را سرش.. و درس

 .میشود آموزان دانش دقت تقويت موجب باشد ريتمیک يا و شعر بصورت مطالب اگر-

 هم کمتری ،دقت هستند نظم بی انیکهدانش آموز.افزايد می هنر گوش کردن بر تحصیلی امور در داشتن نظم-

 .دارند

 از را مطالب برخی بدينوسیله تا دهید شرکت گروهی کارهای در را او و داده مسئولیت دقت کم آموز دانش به -

 .بگیرد فرا خود دوستان

 .دهید افزايش کردن تشويق با را آموز انش د بنفس اعتماد-

 گرسنه يا و آلود خواب آموزان لذادانش.دارند فراوان تاثیر هنر گوش کردن افزايش در کافی غذای و خواب-

 . کنند می توجه درس به کمتر تشنه، وحتی

 و استرس زيرا.نمايید تقويت را آنان روحیه و برده بین از را وزانآم دانش افسردگی و اضطراب کنید سعی-

 .گذارد می منفی اثر يادگیری بر افسردگی

 .شوند می اندانش آموز دقت افزايش موجب بازی و ورزش-

 .دارند فراوان تاثیر آموزان دانش يادگیری برمیزان باشند تصوير با همراه شوند می تدريس که مطالبی اگر -
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 . است دقتی بی علل از انگیزه نداشتن زيرا.نمايد انگیزه ايجاد آموزان دانش در یبايستیم معلم-

 و بگیرند ياد سريعتر آموزان دانش که گردد می باعث شودو می هنر گوش کردن ونیز آرامش باعث خنده -

 .نمايند دقت بیشتر

 موضوع اين میشود داده آموز دانش به هک تکالیفی در لذا. است کردن تايپ از وبهتر تر طبیعی قلم، با نوشتن-

 . گردد رعايت حتما

 .دهد می کاهش را نوجوانان و اندانش آموز دقت میزان خیالپردازيها و منفی تصورات-

 .دارد بسزايی نقش آموزان دانش دقت وافزايش تفکر برقدرت مختلف های سئوال طرح با معلم -

 و بگذارد کلمات زير را خود انگشت يا و بکشد خط آن زير طلبم خواندن هنگام در بخواهید آموزان دانش از -

 .بخواند شمرده

 .شود می تمرکز سبب موضوعی به نسبت داشتن عالقه -
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 پیشنهادی تمرینات

 کند نگاه آنها به دقت بی دانش آموز تا بريزيد میز روی را ها مهره وابتدا کرده تهیه رنگی های مهره تعدادی*

 است؟ داده رخ تغییری چه بگويید شما به که بخواهید دانش آموز از و کنید زياد يا و کم را مهره چند

 .کند کامل را ناقص تصاوير بخواهید آموز دانش از*

 بخواهید او از و دهید نشان( هستند متفاوت هم با جزيیات برخی در فقط که) مشابه تصوير دو آموز دانش به*

 .بگويد را آنها تفاوت

 .دهد نشان شما به پرسید می او از که را ،محلهايی نقشه از استفاده با بخواهید آموز دانش از*

 ...و میان در يکی بصورت رنگی های مهره کردن نخ*

 ............ديروز من: مثال.کند کامل خود دلخواه به را ناقص جمالت بخواهید آموز دانش از*

 .وزآم دانش توسط تصاوير چسباندن و مختلف شکلهای بريدن*

 بی که آموزی دانش از سپس دهید نشان آموزان دانش به و بیاوريد کالس به را... و آموزشی کمک وسیله چند* 

 .بگويد شما به را اشیاء ونام کند لمس را اشیاء و راببندد چشمانش تا بخواهید است دقت

 .تابلو روی معلم توسط آنها کردن يادداشت و مختلف صداهای به دادن گوش با تمرکز و دقت افزايش* 

 . دقت ،افزايش شنیداری حافظه تقويت جهت کن پیدا و بشنو مجموعه از استفاده* 

  ودست چشم ،هماهنگی وتوجه دقت پرورش: سنج اعصاب از استفاده*

 .  ودست چشم و،هماهنگی دقت تقويت بسکتبال مینی از استفاده* 
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 .ودقت ودست چشم هماهنگی جهت دارت از استفاده* 

 چه بگويد شما به بخواهید آموز دانش واز کنید پنهان را آنها سپس و دهید نشان آموز دانش به تصوير چند*

 است؟ ديده

 .بگذارد...و سرکش ويا تشديد آنها برای بخواهید آموز دانش از و کرده تهیه دروس متن از را کلماتی* 

 هم را کار اين.بگذارد را ها نقطه بخواهید آموز دانش از و برداريد را آن کلمات های نقطه و کنید تهیه را متنی* 

 .دهید قرار آموزان دانش اختیار در توانید می تايپ بصورت هم و دهید انجام توانید می کالس تخته روی

 .کند مرتب را ريخته هم در جمالت بخواهید آموز دانش از* 

: عددی مثال)لباس-میز-خانه: مثال.کند رارتک شما از بعد کنید می بیان که را کلماتی بخواهید آموز دانش از* 

6-8-9 

 (.حافظه و دقت تقويت جهت.) برسانید عدد 7 يا و کلمه 7 به کم کم را کلمات سپس

 آموز دانش و است( ب) آن آخر صدای آب: مثال.آنها با سازی جمله و کلمات آخر يا و اول صداهای نوشتن* 

 .بسازد جمله آن با وسپس(.بار)بنويسد مثال میبايستی

 طرف به بايستی می دانش آموز.بزنند صدا را او بخواهید آموزان دانش ساير از و ببنديد را آموز دانش چشمان* 

 .برود صدا جهت
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 کند نگاه آنها به دقت با بخواهید آموز دانش از سپس و بچینید میز روی مرتب بصورت را تصوير چند*

 تصاوير کدام جای بگويد شما به آموز دانش تا کنید عوض ار تصوير دو يا و يک جای سپس.ببندد را وچشمانش

 است شده عوض

 تلفن و دوستان،آدرس از نفر چند مدرسه،نام معاون و مدير ،نام کالس داخل اشیاء نام بخواهید آموز دانش از* 

 .بنويسد شما برای را...آموز،و دانش پدر همراه تلفن منزل،شماره

 برای را تصوير جزيیات میبايستی آموز دانش.کنید پنهان را آن سپس و دهید نشان آموز دانش به را تصويری* 

 بگويد شما

 .بنويسد آن برای جمله 1 اقل حد بخواهید او از و دهید آموز دانش به را کلماتی*

 اين زنگ علوم داريم=داريم علوم زنگ اين:مثل زدن حرف برعکس ويا آموزان دانش توسط معکوس شمارش* 

 .کنید تشويق را آنها دارند مرکزت که زمانی* 

 کلمه که بخواهید آموزان دانش از و بنويسید آن در هم اضافه کلمه يک و بنويسید تابلو روی جمله چند* 

  است( روز) اضافی کلمه.داريم رياضی روز بعد زنگ:مانند کنند پیدا را اضافی

 .آموز دانش توسط داستان ويا مطلب تعريف و نويسی خالصه*

 داخل وسايل از کلمات اين اگر.آموز دانش کندتوسط می بیان شمرده بصورت معلم که را هايی کلمه انیخو لب*

 است بهتر باشند کالس
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 تحرک جلوی که لباسهايی پوشیدن مثال است موثر آنان دقت ضعف بر نیز آموزان دانش لباس و پوشش نوع* 

 .است گشاد خیلی يا و تنگ خیلی که لباسی يا و میگیرد را آموز دانش

 پنجره بستن مانند.کنید حذف را شوند می دانش آموز عدم گوش کردن صحیح باعث که محیطی های محرک*

 ...و کالس درب و

 .مربوطه شهرستان يادگیری ويژه مشکالت مراکز به آموزان دانش معرفی* 

 چگونگی یافتن و انتخاب راه حل ها

خواستم از بین  آنهامصاحبه کردم و از  آنهاشخص شود با م دانش آموزانبرای اينکه علت دقیق عدم تمرکز 

 .ندنعواملی که باعث عدم تمرکز می شوند مواردی که بیشتر در او اين مشکل را به وجود آورده است مشخص ک

برای مدرسه  از عوامل محیطی هیچ کدام موثر نبود چون شرايط محیطی در اين.با هم عوامل را بررسی کرديم 

 ..کامال مساعد استدانش آموزان 

به داليل  د گاهینند ولی می گوينشرايط را در خانواده مناسب می دا دانش آموزانعامل بعدی خانواده است که 

 .مختلف مانند مقايسه با ديگران باعث ناراحتی و کدورت می گردند

را به صورت تصاوير در مورد روشهای تدريس ،چون من از روشهای فعال استفاده می کنم و تمام واحدهای کتاب 

زان به صورت گروهی و شرکت در پرسش و پاسخ و بحثهای گروهی فعال وجذاب استفاده کردم،و دانش آم

 .ندنیز اين مطلب را تايید کرد دانش آموزانهستند به نظرم مشکل خاصی در اين مورد نباشد که 

م يسخت است و ياد نمی گیر مارای م بیم و چون فکر می کنيبه آن عالقه ای ندار:د ندر مورد کتاب می گوي

در اين مورد هم مشکل  هستندبه من عالقه مند  دانش آموزاندر مورد معلم هم چون .میشود ماباعث اضطراب 
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بعد از اينکه ..نددر مورد عوامل مربوط به دانش آموز داشتن اضطراب و بی عالقگی را نام می برد. خاصی نیست

تقريبا مشخص شد حاال بايد به فکر راهکارهای مناسب برای  دانش آموزانر عوامل به وجودآورنده عدم تمرکز د

که .خواستم بادقت به آن پاسخ دهد دانش آموزانابتدا پرسشنامه ای تهیه کردم و از .ازبین بردن اين عوامل باشم

 .در ادامه آورده شده است دانش آموزانمتن پرسشنامه و پاسخهای 

کاتی می پردازد؟آيا در ذهن خود سئوال طرح می کند؟به مرور نکات گذشته می قبل از شروع مطالعه به چه ن-1

 .به مرور نکات گذشته می پردازم  پردازد؟

 قبل از شروع مطالعه،تخمین صحیحی نسبت به زمان مطالعه خود دارد؟ خیر-1

 .حس و حال او نسبت به شروع مطالعه چگونه است؟ خیلی مشتاق و عالقه مند نیستم-1

 توجه او به زمان های شروع مطالعه،دقیق است؟در لحظه شروع می کند يا در ساعت های مشخص؟آيا -1

 .خیر ، ساعت مشخصی ندارد

خیر، با درس خاصی که   طبق برنامه قبلی درس می خواند؟با درس خاصی که عالقه دارد شروع می کند؟-1

 .عالقه دارم شروع می کنم

 .م مطالعه می کند؟ خیر ، زمزمه می کنمروشهای تند خوانی را می داند؟با چش-6

 معیاری برای میزان سرعت خواندن مطالعه خود دارد؟ خیر-7

 کند خوان است؟با صدای بلند می خواند؟به صورت راه رفته درس می خواند؟بله، با صدای بلند، بله-8

 وری اجمالی می کند؟راه حل مطالعه را می داند؟از يک صفحه شروع به خواندن کامل می کند؟يا ابتدا مر-9

 .بله، ابتدا مروری اجمالی می کنم
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 .در هنگام مطالعه ،يادداشت برداری می کند؟زير نکات مهم خط می کشد؟بله،زير نکات مهم خط می کشم-11

 .مطالعه مستمر چند ساعته دارد؟زمان معینی ندارد-11

 ندر زمان استراحت بین مطالعه چگونه عمل می کند؟خوردن، دراز کشید-11

 .با افکار مزاحم چه می کنی؟زمان مطالعه را از من می گیرد،اما فکر می کنم تا تمام شود به نتیجه برسم-11

 .حس و افکار منفی در مطالعه چه جايگاهی دارد؟تخیل نامناسب را چگونه دفع کنیم؟زياد، نمی دانم-11

بايد کامل فراهم .توانم درس بخوانم اگر شرايط سکوت کامل فراهم نبود چه کنیم؟در اين مواقع اصال نمی-11

 11                                                                                               .باشد

 مکان خاصی برای مطالعه دارد؟ بله، در اتاق خودم-16

ده بود مشخص شد ش دانش آموزانعواملی که باعث عدم تمرکز در  دانش آموزانبا بررسی پاسخهای 

 :که این عوامل عبارتند از

 با همساالن از طرف خانواده دانش آموزانمقايسه -ا

 رياضیعدم عالقه به موضوع درس -1

 اضطراب و نگرانی-1

 عدم آگاهی کامل با روشهای صحیح مطالعه-1

 افکار منفی-1
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اول که مربوط به عوامل بیرونی بعد از مشخص شدن عوامل بايد راهکارهای مناسب ارائه می شد که برای مشکل 

صورت می گرفت از ايشان خواسته شد تا به مدرسه بیايند و در اين مورد  والدينبود و چون اين مقايسه از طرف 

 آنهادر جهت پیشرفت  دانش آموزاناز اين مقايسه کمک بیشتر به  شانقصد مادرانشان با هم گفتگو کنیم که 

، ايشان پذيرفتند که ديگر مقايسه ای  اندکمک می کرده  انبه مشکلش بوده که ناغافل به او در جهت کمک

 .را بیشتر بازگو کنند و با هم بیشتر صحبت کنند دانش آموزانصورت نگیرد توانايیهای 

صحبت  اناست که بايد با خودش دانش آموزاناما در مورد عوامل بعدی که عوامل درونی است و مربوط به خود 

بايد تقويت می شد چون مطالعه ثمر بخش از دو عامل متاثر است که   به درس  شانقه می کردم در مورد عال

 کاربرد ماهرانه فنون مطالعه نسبت به مطالب درسی-1عالقه نسبت به مطالب درسی-1

با عالقمند به موضوع ، خود به خود بر آن تمرکز می کند ، بیشتر دقت می کند ، به راحتی مطالب را به حافظه 

صحبت کردم از جمله  آنهابنابراين از اهمیت درس کمی با .ارد و بعدا هم خیلی راحت به خاطر می آوردمی سپ

زش مهارتهای زندگی می شود و به افزايش خالقیت و نوآوری کمک می ودرس،که باعث آم  اينکه با يادگیری

تم با ايجاد انگیزه های نیرومند و در خواس آنهادر نهايت از . کند و آمادگیهای الزم برای زندگی را فراهم می کند 

شوق و عالقه ايجاد  انمهم و جالب توجه است نسبت به مطالعه درس در خودش اننظر گرفتن اهدافی که برايش

 .د زيرا عالقه داشتن به موضوع، باعث تمرکز می شودنکن

ی کند و ذهن در حالت انسان در بحر انديشه های خوشايند حافظه بهتری پیدا م":مارگريت کوريت می نويسد

 ".ارامی قرار می گیرد و میل به يادگیری را در خود به وجود می آورد

شنامه ای که در سعدم آگاهی گامل با روشهای صحیح مطالعه عامل ديگر ايجاد عدم تمرکز بود که البته با پر

د مثل زير مطالب مهم خط نگذاشته شد معلوم شد که بعضی از فنون مطالعه را اجرا می کن دانش آموزاناختیار 
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تبیین کردم از جمله تند خوانی  دانش آموزانکشیدن و مرور اجمالی درس،روشهای ديگر مطالعه صحیح را برای 

، جديت در مطالعه، استفاده از (طرح سئوال های جزئی و کلی)، عبارت خوانی، خواندن تجسسی

 ..(انگشت،مداد و )رهنما

درس خواندن بلند خواندن بود که خواندن بلند باعث افزايش میزان ساعت در  دانش آموزاناز ديگر اشکاالت 

دانش از .را زياد می کند عدم گوش کردن صحیحمطالعه و خستگی و کاهش بازده است و در نتیجه امکان ايجاد 

د زيرا مطالعه با چشم و دقت و تمرکز روی کلمات باعث يادگیری نخواسته شد با چشم مطالعه کن آموزان

خواسته شد به جای قدم زدن پشت  دانش آموزاناز .دارتر و طوالنی تر و سرعت يادگیری را افزايش می دهدپاي

 .دند و مطالعه کننبنشین انمیزش

عامل آخر افکار منفی است که اين بدون برنامه ذهن را درگیر خود می سازند خیالبافیها از جمله اين دسته از 

هر چند جلوگیری و توقف .ناراحت کننده است  انتخیالت است که برايش ندانش آموزاافکار هستندکه در مورد 

کامل اين افکار وجود ندارد اما از آنجا که اغلب در کارهای فکری فرد موجب اشکال می شود و غالبا تمرکز فرد 

واسته شد خ دانش آموزانرا به هم می ريزند الزم است با انواع تمرينات فکری تحت کنترل فرد قرار بگیرند از 

عدم گوش روانشناسان استفاده از تکنیک ايست را نیز در بروز . د نورزشهايی مثل شطرنج ،منچ،دارت انجام ده

می شود به  عدم گوش کردن صحیحدر اين روش هرگاه دانش آموز دچار مشکل .تجويز می کنند  کردن صحیح

  بتواند به صورت مفید به مطالعه ادامه دهدخودش فرمان ايست را می دهد تا جلوی هدر رفتن زمان را گرفته و 

 مراحل اجرای راه حل ها و چگونگی نظارت بر اجرای آنها

معلوم بود  انگرفته شد و رضايت خودش دانش آموزانراه حل اول در مورد خانواده بود که طی تماسی که با مادر 

 .در خانواده رعايت می شود
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باال رفته ،داوطلب شدن برای  انده مشخص است اعتماد به نفسشايجاد ش دانش آموزانبا شور و شعفی که در 

 .به درس است دانش آموزانکنفرانس درس برای بچه ها حاکی از اين مسئله و عالقمند شدن 

 .ندو در منزل به انجام اين ورزش مشغول شده ا هر کدام يک ورزش را انتخاب نمودند

د نروشهای صحیح مطالعه را اجرا می کن   .خوشايند است انيشد و اين قضیه برانناز فرمان ايست استفاده می ک

د در اتاقم پشت میز نشسته،با چشم درس می خوانم و برای خودم سئوال طرح می کنم و پاسخ آنها نکه می گوي

 .را يادداشت می کنم

 2شواهدگرد آوری 

و صحبت های  شانت خانواده س و رضايودر در آنهادر کالس،نمره های  دانش آموزانبا مشاهده ی شور و شوق 

 .شده است دانش آموزانهمگی نشان از رفع مشکل  دانش آموزانهمکاران در مورد پیشرفت 

امید است همه ما در باروری و شکوفايی استعدادها و توانايیهای فرزندان کشور و برطرف کردن مشکالت آنها 

 .سهم خويش را به خوبی ادا کنیم

 بی راه حل هاچگونگی ارزیابی و اعتبار یا

و عدم تمرکز متفاوت هستند لذا اين عوامل بايد خوب شناسايی  عدم گوش کردن صحیحچون عوامل ايجاد 

 .شوند تا راهکارهای مناسب ارائه شوند

که يک عامل درونی و مربوط به خانواده بود و با توجه به شناختی که نسبت به آنها داشتم  دانش آموزاندر مورد 

 .با همساالن شده بودند در رفتارشان نسبت به اين مورد تجديد نظر کردند آنها ته باعث مقايسه و به طور ناخواس
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صورت گرفت و  آنهابود با مصاحبه هايی که با  دانش آموزاناما عوامل بعدی که درونی و مربوط به خود 

دوم که نسبت به  یمسالندر  آنها سطح علمی راهکارهای مناسب ارائه شد خوشبختانه به موفقیت منجر شد که 

 ..پیشرفت قابل مالحظه ای کرده است نیمسال

 

 تجدیدنظرها،پیشنهادها و تصمیم گیری

ايی مثل اين در کالسهايم انجام داده بودم ولی هیچ وقت به صورت گزارش ارائه ه من در سالهای گذشته فعالیت

نگیزه شد که اين کا ر را انجام بدهم ولی نکرده بودم اما امسال با گذاشتن کالس اقدام پژوهی در من ايجاد ا

دوست دارم در سال تحصیلی آينده از ابتدای سال تحصیلی با انتخاب موضوعات ديگر فرصت بیشتری برای ارائه 

 .کارهای بهتری انجام شود

پیشنهاد می کنم اين کالسها به صورت کارگاهی برگزار شود و همکاران بیشتری شرکت کنند و اشکاالت کارها 

در زمان برگزاری کالسها برطرف شود و شرکت بیشتر همکاران باعث می شود مشکالت بیشتری از دانش آموزان 

 .برطرف شود و اطالعات همکاران در زمینه های مختلف باال برود
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