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 چکیده

 پنجگانه حواس طریق از غیرارادی توجه معنی به دقت    

 هم بهتری حافظه معموال دارند باالیی دقت که افرادی. است

 مهارت هر مانند توان می و است مهارت یک دقت.  دارند

 . کرد تقویت را آن دیگری

 كالس سر تمركز و دقت با كه آن با آموزان دانش بیشتر    

 چند از پس معلم تدریس موقع در اما شوند، مي حاضر درس

 مي خود به كه هم زماني و شود مي پرت كامالا  حواسشان دقیقه

 كه درحالي است، گذشته كالس وقت از اي قهدقی چند آیند

 .بودند كرده مشغول پراكنده افكار با را خود ذهن آنها

ابتدایی مشغول  ششمدر پایه  .………اینجانب در سال تحصیلی 

به تدریس بودم . مشکلی که از همان ابتدا توجه مرا به 

خودش جلب کرد، عدم تمرکز بعضی از دانش آموزان در هنگام 

با بود . بیشتر آنها حواسشان به درس نبود .تدریس من 

همکالسی خود صحبت می کردند و از پنجره بیرون کالس را نگاه 

 می کردند.

نجام پژوهشی این ابا دیدن این مشکل به فکر افتادم تا با 

با جمع آوری اطالعات و مشکل را در آنها برطرف سازم .

ن تدریس تجزیه و تحلیل آنها و با بکار بردن روش هایی چو

جذاب ، تشویق ، حذف عوامل مخل تمرکز باعث بهبود تتمرکز 

 این دانش آموزان شدم .

 نکات کلیدی :

 دانش آموز ، تمرکز ، حواس پرتی ، پیشنهادات
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 مقدمه

 حواس، تمرکز و توجه نگهداری و حفظ یعنی اصطالح در تمرکز 

 مرث مثمر یادگیری حواس، تمرکز بدون معین، موضوعی روی

 و دارند تمرکز توانایی افراد همه این بنابر. بود نخواهد

 حواس کامال کند ادعا تواند نمی کسی یعنی است نسبی تمرکز

 است ساده گاهی تمرکز.دارد حواس تمرکز همیشه ویا است پرت

 تفکرو به نیاز که هایی موضوع در تمرکز. مشکل گاهی و

 که هایی موضوع در تمرکز و مشکل دارند تحلیل و تجزیه

 .است آسان بسیار دارند، سرگرمی و تفریحی ی جنبه

 هر تمرکز …رساندن اقل حد به را پرتی حواس عوامل یعنی

 و یابد می افزایش او پرتی حواس عوامل کاهش نسبت به شخص

. کند می تغییر او محیطی و ذهنی موقعیت تغییرات به بنا

 تغییر و ذاتی امر یک تمرکز که کنند می گمان افراد بیشتر

 و است اکتسابی امر یک تمرکز که حالی در است، ناممکن آن

 عادی هوش با کس هر و شود داده جهت و پرورش روز هر باید

 به حواس تمرکز برقراری پس. یابد دست آن به تواند می خود

 چه هر یعنی. دارد بستگی پرتی حواس عوامل کاهش میزان

 تمرکز حفظ واناییت باشند بیشتر تمرکز مخل و مزاحم عوامل

 شدن خارج یعنی پرتی؛ حواس لذا. عکس بر و است کمتر حواس

 و افکار در رفتن فرو و کاری جریان یا مطالعه روند از

 .دیگر کار انجام یا و تخیالت
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 مختلف، افراد در حواس تمرکز ایجاد و پرتی حواس از رهایی

 آن موقعیت و مکان ها تجربه درونی، حالت به و است متفاوت

 آدم من که دارند می اظهار افراد از برخی. دارد بستگی ها

 توانم نمی گویند می دیگر برخی و هستم پرتی حواس کامال

 این که حالی در. کنم حفظ کاری روی به را حواسم تمرکز

 پرت حواس کامال فردی را خود نباید کس هیچ و است غلط تفکر

 تمرکز که وقتی است بهتر بلکه بداند حواس تمرکز فاقد یا

 محیط در و لحظه این در بگوید شد، اختالل دچار فردی حواس

 لذا. است کمتر تمرکزمن میزان و بیشتر من پرتی حواس فعلی

 فرد، خود طبیعت به و دارد درونی علل بیشتر پرتی حواس

 .دارد بستگی فردی عادات و روانی، و روحی حاالت ها، ویژگی

 پرتی حواس عوامل از آسانتر بیرونی پرتی حواس شک بی

 عوامل به توجه بدون توان می پس.  شود می طرف بر درونی

 داخل حتا و محیط بودن شلوغ زیاد، صدای سرو: مانند محیطی

. کرد حفظ را خود حواس تمرکز مسافرت هنگام و سرویس مترو،

 و نگرانی شدید، تشنگی یا و گرسنگی حال در توان نمی اما

 و کرد مطالعه تمرکز با دیشهان و فکر دگرگونی و ناراحتی

 یا و مطالعات و داد انجام تمرکز با را دیگری کار یا

 انسان یک که است کرده تائید را موضوع این زیادی تجربیات

 توجه و تمرکز با آرامی نا و صدا سرو پر محل در تواند می

 .کند مطالعه کافی

 توصیف وضعیت موجود

آموزگار سال  ...............................اینجانب

 علي آموزان  دانش هستم. ............... آموزشگاه  ششم

 به وپاسخ مطالب یادگیري در زیاد وسرعت باالیشان هوش رغم

 تمرکز( یادگیري-یاددهي فرایند) تدریس هنگام به سواالت
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 شده پرتي حواس دچار عاملي کوچکترین وبا نداشتند را الزم

 به مرتباا  تدریس زمان. ددادن مي دست از را خود وتمرکز

 و کردند مي نگاه داشت قـرار تخـته بـاالي در که کالس ساعت

 فانتزي التحریر لوازم حتي مجاور هاي وکالس سالن سروصداي

 را آنها وتمرکز کرد مي پرت را ها آن حواس آموزان دانش

 در همکاران از وبعضي ما تشخیص به موارد این زد مي برهم

 کرد مي ایجاد اختالل فراگیران یريویادگ یاددهي روند

 وانگیزه یابد کاهش کالس وکمي کیفي بازده که شد مي وباعث

 . شود کم کالس در حضور براي آموزان دانش ي

 مبحث هر انتهای و درس طی در همیشگی عادت طبق بر وقتي 

 که هایی جواب از ولی پرسیدم می آموزان دانش از سواالتی

 حین در گویا که شدم متوجه بود طرب بی اکثرا که دادند می

 اند نسپرده گوش مطالب به  درست سواالت کردن مطرح و تدریس

 می خود به تازه زدم می صدا را نامشان که زمانی بعضی حتی

 دقت با ادامه در.  نبودند پاسخگویی به قادر و آمدند

 کامال را ها آن تدریس حین در دادم ادامه را کارم بیشتری

 برای بار اولین برای که کودکی مثل اکثرا مگرفت نظر زیر

 جای سر مدام نشیند می صندلی یک روی طوالنی نسبتا مدتی

 مثل بود اطراف به مدام نگاهشان برخی کردند می حرکت خود

 دیگری جای ذهنشان و داشت حضور کالس در جسمشان تنها اینکه

 تا بپرسم آموزان دانش همان از را سواالتم کردم سعی بود

 مدت برای تنها هم روش این کنند جمع بیشتر را اسشانحو

 چیز همه دوباره مدتی از بعد و کرد برطرف را مشکل کوتاهی

 این کردم می گمان اول جلسات ، برگشت قبل حالت همان  به

 جدیدی محیط وارد تازگی به که است این دلیل به رفتارها

 اب ولی شود می حل مسئله این زمان مرور به و اند شده

 کار در مشکلی که شدم متوجه روند این ادامه و روزها گذشت



  این فایل برای مشاهده است .
برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این گزارش تخصصی با 

.فقط دو هزار تومان به سایت مراجعه کنید  قیمت  
 

7 
 

 ولی دادم تغییر را خود تدریس روش نیز بار چندین. است

 شورای جلسه در را موضوع. نشد ایجاد تغییری هم باز

 تجربه مشابه هایی تجربه نیز ایشان  کردم مطرح آموزگاران

 . داشتند در من

 اهمیت موضوع

 و من برای زیادی مشکالت آموزان ، مشکل عدم تمرکز دانش 

 و مشکالت این بررسی برای من و.آورد وجود به همکارانم

 شد، مطرح ذهنم در زیادی سواالت مناسب حل راه یک به رسیدن

 اینکه

 تدریس هنگام را آموزانم دانش توجه و دقت توانم می چگونه

 کنم؟ تقویت

 درس حصحی دادن گوش به را آموزانم دانش توانم می چگونه

 کنم؟ ترغیب

 در که دارم را فرصت این  که حال گرفتم تصمیم بنابراین

 مساله این بررسی به یادگیری مسائل مطالعه و طراحی درس

 را خود پروژه عنوان و شمرم غنیمت را فرصت بپردازم

 تدریس هنگام را آموزان دانش حواس تمرکز توانم می چگونه»

 و مطالعه مصاحبه،,هدهمشا با و نمایم انتخاب «کنم؟ تقویت

 حواس تمرکز عدم این دالیل بتوانم همکارانم مساعدت

 تغییر جهت در مطلوب گامی خداوند یاری به و راشناسایی

 .بردارم وضعیت این

 اهداف پژوهش :

 هدف اصلی :

 بهبود تمرکز دانش آموزان در هنگام تدریس
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 اهداف جزئی :

 رسبررسی علل عدم تمرکز دانش آموزان در کالس د

بررسی و بکارگیری روش هایی جهت بهبود تمرکز دانش آموزان 

 در هنگام تدریس

 مقایسه با وضع مطلوب :

در مقایسه با وضع مطلوب بایستی تمرکز دانش اموزان در 

 سرکالس به درس باشد و یادگیری در آنها افزایش یابد .

 جمع آوری اطالعات

 مشاهده - 1

ن در سر کالس پرداختم و ابتدا به مشاهده رفتار دانش آموزا

 مشهدات زیر را ثبت کردم  :

 .نداشتند را درکالس شرکت جهت الزم تمرکز دانش آموزان -

سایر دانش  پرسید ميبنده از سواليدانش آموزی  وقتي -

 . بودند توجه بيهایم  پاسخ به آموزان 

 . بیاورند مدرسه به را درسي هاي کتاب کردند مي فراموش -

 .داشتند اضطراب اغلب -

 تدریس ، نقاشی می کشیدند. هنگام به - 

 ونظم دادند مي نشان ،واکنش ازبیرون صدا کوچکترین با - 

 .زدند مي رابهم کالس

 تکالیف خود را به خوبی انجا نمی دادند. - 
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 بررسی مواردی که باعث حواس پرتی هنرجویان می شد . – 2

رد زیر در در بررسی که بنده انجام دادم مشخص شد که موا

  .عدم تمرکز و دقت هنرجویان در کالس موثر بود

 تمرکز، زننده برهم عوامل براثر که فراوانی فراواني جدول

  شود مي پرت حواسشان

 نمودار موارد برهم زننده حواس دانش آموزان  :
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 بیرون
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داخل 
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 تدریس
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شده 

در 
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 تکالیف
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 25 5 20 5 10 10 10 10 10 20 درصد
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 دانش اموزانوالدین مصاحبه با  -3

 دانش آموزان بدین وسیله پرسشنامه ای برای والدین این 

 به شرح زیر آماده و در اختیار آنها قرار دادم .

 پاسخ سوال

انجام همزمان با  دانش آموز آیا   - 1

در منزل مشغول تلویزیون نگاه  تکالیق

 کردن است ؟

             ⃝بلی  

 ⃝خیر

هنگام مطالعه ایا محیط خانه در  – 2

 هنرجو در منزل ساکت است ؟

             ⃝بلی  

 ⃝خیر

کارهای دیگر خود را دانش اموزایا  – 3

 دقیق و با تمرکز انجام می دهد ؟

             ⃝بلی  

 ⃝خیر

 جدول پاسخ ها :

شماره سوال 

 پاسخ -

 خیر بلی

1 17 8 

2 15 10 

3 10 15 

 

نتیجه رسیدم که بیشتر  با تحلیل اطالعات پرسشنامه به این

در کارهای دیگر خود نیز تمرکز الزم را  دانش اموزاناین 

ندارند .و در هنگام حل تمارین خود به کارهای دیگر نیز 

 مشغول هستند .
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 مصاحبه با همکاران دیگر – 4

داشتم بیشتر آنها  مدرسهدر صحبتی که با همکاران دیگر 

خود داشتند . و  را در کالس دانش آموزانمشکل عدم تمرکز 

بیشتر آنها نقش عوامل محیطی را در این عدم تمرکز دخیل 

 می دانستند.

 مطالعه منابع کتابخانه ای و اینترنتی – 5

یکی دیگر از روش های بنده برای جمع آوری مطالب راجع به 

حواس پرتی استفاده از منابع کتابخانه ای بود که در زیر 

 م می پردازم .به بیان مطالبی که جمع آوری کرد

:  گرفت نتیجه توان مي طرح وکیفي کمي هاي شاخص به باتوجه

 از تعدادي کارگیري وبه بلوغي زیستي، استعدادهاي که

 عالقه تا کند مي کمک آموزان دانش به معین راهبردهاي

 بیشتري تمرکز نتیجه ودر رود باال درس به نسبت وانگیزشان

 .باشند داشته کالس در حضور هنگام

 موجودات همه میان در نظیرش بي ویژگیهاي سبب به ، انانس

 او. است داده اختصاص خود به را مخلوقات اشرف عنوان ،

 دهد مي اجازه او به كه دارد یادگیري و تفكر خاص استعداد

 . دهد انجام خاص اعمال

 تحوالت و تغییر. كند ارزیابي و بیني پیش را اعمالش نتایج

. آورد وجود به فناوري و علم عرصه در را سریعي و گوناگون

 كند تبدیل اي دهكده به را دنیا تافلر قول به كه آنچنان

 به اي قاره از ممكن زمان ترین سریع در را اطالعات كه

 . دهد انتقال دیگر قاره

 در كه انتظاري قابل غیر و سریع پیشرفت اثر بر بنابراین

 شده انانس نصیب اخیر قرن چند طي فناوري و دانش قلمرو



  این فایل برای مشاهده است .
برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این گزارش تخصصی با 
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 سر طور به روز به روز بشري هاي دانسته و اطالعات حجم است

 .است افزایش حال در آوري سام

 خود سریعتر هرچه كه است الزم دانشجویان و آموزان دانش بر

 راستا، این در. سازند همگام تحوالت و تغییر این با را

 . كنند مي زیاد كوشش دانشجویان و آموزان دانش از بسیاري

 تمركز در توانایي عدم دلیل به اما كنند مي مطالعه بسیار

 دست لخواه د نتیجه به توانند نمي مطالعه هنگام حواس،

 و آموزان دانش میان در مشكلي چنین وجود. یابند

 .بپردازم مقاله این نگارش به تا شد باعث ما دانشجویان

 تمركز چكیده، مجموعه، فشردگي ، تراكم یعني لغت در تمركز

 روي ، حواس تمركز و توجه نگهداري و حفظ یعني طالحاص در

 ثمر مثمر یادگیري ، حواس تمركز بدون ، معین موضوعي

 دارند تمركز توانایي افراد همه این بنابر.  بود نخواهد

 كامال كند ادعا تواند نمي كسي یعني است نسبي تمركز چون و

 .دارد حواس تمركز همیشه ویا است پرت حواس

 هایي موضوع در تمركز. مشكل گاهي و است ساده گاهي تمركز

 در تمركز و مشكل دارند تحلیل و تجزیه تفكرو به نیاز كه

 بسیار ، دارند سرگرمي و تفریحي ي جنبه كه هایي موضوعه

 تربیت درسي ساعت آموزان دانش دلیل همین به. است آسان

 دارند دوست ریاضي درس كالس ساعت از بهتر را( ورزش) بدني

 در اما كنند مي غیبت ریاضي س در ساعت در آنها لباغ. 

 برقراري بعالوه. كنند مي غیبت كمتر بدني تربیت درس ساعت

 خیلي داستاني و پلیسي كتابهاي مطالعه هنگام حواس تمركز

 .است...  و جغرافیا فیزیك، ریاضي، كتابهاي از آسانتر
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 اقل حد به را پرتي حواس عوامل یعنيتمركز حواس 

 پرتي حواس عوامل كاهش نسبت به شخص هر تمركز... رساندن

 و ذهني موقعیت تغییرات به بنا و یابد مي افزایش او

 كه كنند مي گمان افراد بیشتر.  كند مي تغییر او محیطي

 كه حالي در ، است ناممكن آن تغییر و ذاتي امر یك تمركز

 جهت و پرورش روز هر باید و است اكتسابي امر یك یك تمركز

 دست آن به تواند مي خود عادي هوش با كس هر و شود دهدا

 حواس عوامل كاهش میزان به حواس تمركز برقراري پس. یابد

 . دارد بستگي پرتي

 باشند بیشتر تمركز مخل و مزاحم عوامل چه هر یعني

 حواس لذا. عكس بر و است كمتر حواس تمركز حفظ توانایي

 و كاري جریان ای مطالعه روند از شدن خارج یعني ؛ پرتي

 .دیگر كار انجام یا و تخیالت و افكار در رفتن فرو

 پرتي حواس منشاء

 منشاء یا و دارد دروني و ذهني منشاء یا پرتي حواس

 .محیطي و بیروني

 فكري اشكاالت از است عبارت: ذهني و دروني پرتي حواس

 به دقیق توجه راه سر بر موانعي كه هایي اندیشه و انسان

 شامل موقع این. كنند مي ایجاد حواس مركزت و مطالعه

 و گرسنگي نگراني، ، وغصه غم رنج، درد،: قبیل از مواردي

...  و سردرد ، شادي و خشم و ترس ، گرمي و سردي ، تشنگي

 .باشد مي

 فرد پیرامون محیط به كه آنچه: محیطي و بیروني پرتي حواس

 حواس توسط كه عادي غیر تحریكات یا و كند مي پیدا ارتباط

 ، ضعیف نور و شدید نور مانند شوند مي ایجاد انسان مختلف
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 و تصویري و صوتي اي رسانه بودن روشن ناهنجار، صداهاي

 اشكال با را حواس تمركز فرایند است ممكن اینها نظایر

 در حواس تمركز ایجاد و پرتي حواس از رهایي. كنند مواجه

 ها تجربه ، دروني حالت به و است متفاوت ، مختلف افراد

 . .دارد بستگي آنها موقعیت و مكان

 پرتي حواس كامال آدم من كه دارند مي اظهار افراد از برخي

 به را حواسم تمركز توانم نمي گویند مي دیگر برخي و هستم

 هیچ و است غلط تفكر این كه حالي در.  كنم حفظ كاري روي

 حواس تمركز فاقد یا پرت حواس كامال فردي را خود نباید كس

 دچار فردي حواس تمركز كه وقتي است بهتر بلكه بداند

 پرتي حواس فعلي محیط در و لحظه این در بگوید ، شد اختالل

 .است كمتر تمركزم میزان و بیشتر من

 خود طبیعت به و دارد دروني علل بیشتر پرتي حواس لذا

 بستگي فردي عادات و رواني، و روحي حاالت ویژگیها، فرد،

 پرتي حواس عوامل از آسانتر بیروني پرتي حواس شك بي.دارد

 عوامل به توجه بدون توان مي پس. شود مي طرف بر دروني

 : مانند محیطي

 و اتوبوس داخل حتي و محیط بودن شلوغ زیاد، صداي سرو

 توان نمي اما.  كرد حفظ را خود حواس تمركز مسافرت هنگام

 حتينارا و نگراني شدید تشنگي یا و گرسنگي حال در

 كار یا و كرد مطالعه تمركز با اندیشه و فكر دگرگوني

 تجربیات یا و مطالعات و داد انجام تمركز با را دیگري

 مي انسان یك كه است كرده تائید را موضوع این زیادي

 توجه و تمركز با آرامي نا و صدا سرو پر محل در تواند

 .كند مطالعه كافي
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 افراد از»  تحقیق یك در مورگان از نقل به( 1369)حسني میر

 تبدیل عكس بر و حروف به را اعدادي فرمول طبق بود خواسته

 صدا سرو پر و ساكت متناوب طور به آنها كار محیط.  كنند

 قرار تاثیر تحت اي مالحضه قابل طور به عمل دقت...  بود

 مي ادامه خود كار به كامل تمركز با افراد و «نگرفت

 .دادند

 كلید مطالعه هنگام حواس تمركز حواس تمركز تقویت روشهاي

 تمركز اساسي كلید و. است مطالب فهم و درك اساسي و اصلي

 پرورش و تقویت باعث كه است روشهایي از استفاده حواس

. شوند مي مطالعه هنگام حواس تمركز برقراري در ومهارت

 كه مطلبي فهم و درك است ممكن حواس تمركز بدون براین بنا

 اما بگیرد وقت ساعتها ، باشد داشته الزم توق ساعت یك فقط

 اثر و است فایده بي مطالعه امر و نشود فهمیده خوبي به

 . داشت نخواهد مثبتي

 تجزیه و تحلیل اطالعات :

بعد از جمع آوری اطالعات ، به تجزیه و تحلیل آن پرداختم 

 و به نتایج زیر دست یافتم :

نش آموزان حواسشان به خاطر شلوغی حیاط و بیرون کالس دا – 1

 پرت می شود .

 بعضی از دانش آموزان کالس حواس بقیه را پرت می کنند . – 2

روش تدریس نامناسب و خسته کننده باعث حواس پرتی می  – 3

 شود .

 پیشـنهادي هـاي حـل راه

 :شد پیشنهاد زیر موارد مشکل این شدن برطرف براي
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 هاي تیپ یینوتع آموزان دانش فردي هاي تفاوت به توجه( 1

 (ولمسي جنبشي-سمعي-بصري)آنها شخصیتي

  لفظي تشویق از استفاده( 2

 در اکتشاف به وتمایل جستجوگري ، کنجکاوي تقویت( 3

 شاگردان

 کالس در غیرمنتظره کارهاي دادن انجام( 4

 درسي مطالب درتبیین وبازي نمایش از استفاده( 5

 براي که نحوي به آموزشي محیط شرایط دادن ترتیب( 6

 .باشد خوشایند شاگردان

 انگیز دل درس اتاق( 7

 بحث درابتداي درس آموزشي اهداف بیان( 8

 معلم تدریس روش تغییر( 9

 جسماني وضعیت به توجه( 10

 . رو وکم گرا درون شاگردان به دادن مسئولیت( 11

 آموزان دانش مناسب تغذیه به توجه( 12  

 .تدریس زمان اي حاشیه هاي بحث به ورود عدم( 13

 کالس خارج شلوغي کنترل براي مدرسه دفتر با هماهنگي( 14

 .فانتزي وسایل ي تهیه عدم براي اولیا با وهماهنگي

 هـا حـل راه اجـراي

 .پذیرفت صورت اعتباریابي از پس زیر موارد اجراي
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 تیپ کردن ومشخص آموزان دانش فردي هاي تفاوت به توجه(  1

 .ها آن شخصیتي هاي

 فروانی

لفه مو

 ها

 کل  جنبشي لمسي سمعي بصري

  72/22 72/22 47/20 09/34 درصد

  شخصیتي هاي تیپ فراواني -2 شماره جدول

 بي هاي صحبت از وممانعت شلوغ آموزان  دانش کنترل -2

 .کالس در آنها مورد

  معلم تدریس روش تغییر -3

 آموزشي کمک وسایل از استفاده -4 

 مطالب تبیین در وبازي نمایش از استفاده -5

 دانش تخیل قدرت وتقویت ونقاشي شعر از استفاده - 6

 درسي موضوع تفهیم در آموزان

 معین زمان ختصاص وا آموزان دانش مناسب تغذیه به توجه -7

 صبحانه صرف براي

 فانتزي وسایل از آموزان دانش استفاده عدم -8 

 آرامش حفظ جهت وهمکاران مدرسه دفتر با هماهنگي -9  

 کالس بیرون محیط

 ارزیابی بعد از اجرا )نقاط قوت (

 شده انجام هاي فعالیت به باتوجه تحصیلي سال اواخر در

 نتایج آموزان دانش وخود نظرهمکاران به توجه وبا درکالس

 :آموزان دانش شد حاصل زیر
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 هایشان وکتاب داشتند را کالس در شرکت جهت الزم تمرکز( 1

 .دآوردن مي درکالس منظم طور رابه

 .کردند مي شرکت وگروهي آموزشي هاي درفعالیت( 2

 تکمیلي ارزشیابي سواالت به پاسخگویي براي الزم توانایي( 3

 .داشتند را

 لذت کالس واز داشتند را کالس در حضور براي الزم انگیزه( 4

 .بردند مي

 خود در را کتاب و  دفتر داشتن نگه ومرتب تمیز انگیزه( 5

 .کردند تقویت

 انجام را الزم همکاري ما با کالس در سکوت رقراريب جهت( 6

 .دادند

 ومبادرت داده نشان عالقه آموزشي کمک وسایل ساختن به( 7

 .ورزیدند مي

 .کردند مي محدودتري ي استفاده فانتزي وسایل از( 8

 نقاط ضعف

امکانات کم مدرسه و شلوغی کالس از عوامل محدود کننده این 

 پژوهش بود .

 

 نتیجه گیری :

:  گرفت نتیجه توان مي طرح وکیفي کمي هاي شاخص به باتوجه

 از تعدادي کارگیري وبه بلوغي زیستي، استعدادهاي که

 عالقه تا کند مي کمک آموزان دانش به معین راهبردهاي
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 بیشتري تمرکز نتیجه ودر رود باال درس به نسبت وانگیزشان

 .باشند داشته کالس در حضور هنگام

مرکز حواس را از دانش آموزان دور کرد و باید عوامل مخل ت

با روش های جذاب تدریس مانع از حواس پرتی دانش آموزان 

 شد .

 :ت پیشنهادا

 نظر در و نیرومند هاي انگیزه ایجاد با كنید سعي -1

 به نسبت است توجه جالب و مهم برایتان كه اهدافي گرفتن

 داشتن عالقه زیرا. كنید ایجاد عالقه و شوق خود در مطالعه

 آن مطالعه هنگام در حواس تمركز سبب موضوعي به نسبت

 .شود مي موضوع

 داشته حواس تمركز آنها در توانید نمي كه موقعیتهایي-2

 برسي مورد را خود احساسات ، كنید تحلیل و تجزیه ، باشید

 دگرگون را شما افكار عواملي چه كه بدانید و دهید قرار

 و كنید دور خود از را ونهبیمارگ و منفي افكار. كنند مي

 و تعبیر منطقي طور به توانید مي كه حدي تا را موقعیت هر

 .كنید تفسیر

 هر یعني كنید بندي تقسیم را خود مطالعاتي موضوعهاي-3

 قسمتهاي به را آن كنید، مطالعه خواهید مي كه را موضوعي

 آنها مختلفي زمانهاي در تدریج به و كرده تقسیم كوچكتر

 .كنید مطالعه را

 انجام دیگري كار یا كنید مطالعه شدید مصمم وقت هر-4

 را كار آن تا باشید جا بر پا خود عزم بر بكوشید ، دهید

 .برسانید اتمام به
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 تقسیم متنوع فعالیتهاي با را خود مطالعه زمانهاي-5

 مدت براي را خود حواس تمركز بتوانید اینكه تا نمائید

 روز از ساعت آن در را طالعهم و كنید حفظ تري طوالني زمان

 .است تر مناسب شما براي كه دهید انجام

 الزم انرژي ساعت، هر در كوتاه استراحت یك از استفاده-6

 در تري طوالني زماني مدت براي را حواس تمركز حفظ براي

 .گذارد مي فرد اختیار

 داشته مطالعاتي برنامه پس نیكوست خویش جاي به هركاري-7

 .كنید تعیین خصوص به وقت كاري هر براي و باشید

 مطالعه هنگام در آنها مالعهبكارگیري ازفنون آگاهي با-8

 خواننده كه فنوني كاربرد زیرا كنید تمركز ایجاد خود در

 تمركز ایجاد اساسي كلید سازد، مي فعال مطالعه عمل در را

 .است

 خود ، دهید تغییر را خارج دنیاي بكوشید اینكه جاي به-9

 را آنها رفتار ویا دیگران كه نیست الزم و دهید یرتغی را

 .شوند داده تغییر خویش دلخواه مطابق

 و باشید داشته خود مطالعه میز روي كاغذ برگ چند-10

 و كنید یاداشت را مزاحم و كننده منحرف افكار از مواردي

 اقدام امكان حد در آنها حل به نسبت مطالعه از بعد

 .نمائید

 شدید، تشنگي و گرسنگي از ناشي شما پرتي سحوا است ممكن-11

 باشد، دیگري دروني علل یا علت یا و خستگي، ، خوابي بي

 .نكنید مطالعه هرگز موقعیتي چنین در
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 نه كه لباسي ، كنید تن به راحتي لباس مطالعه هنگام-12

 نه باشد گشاد بسیار نه ، نرم بسیار نه باشد زبر بسیار

 . تنگ بسیار

 پشت به ، كشیدن دراز نظیر حالتهایي در مطالعه-13

 امثال و دیوار به زدن تكیه رفتن راه حال در خوابیدن،

 توان نمي موقعیتهایي چنین در زیرا. باشد نمي مفید اینها

 مطالعه هنگام این بر بنا ، نمود حفظ را خود حواس تمركز

 سي چشم تا كتاب فاصله و نشود عادت كمر شدن خم شود سعي

 .دباش سانتیمتر

 تلفن، تلوزیون، رادیو، صداي قبیل از محیطي محركهاي-14

 مطالعه موقعیت از شوند مي شما پرتي حواس باعث كه... و

 .كنید حذف خود

 مطالعه میز پشت نشستن خواندن درس براي وضعیت بهترین-15

 این در كه چرا باشد مي درازكش وضعیت بدترین و باشد مي

 و شود مي خارج مطالعه هواي و حال از سریع فرد وضعیت،

 .دهد مي دست از را خود حواس تمركز

 درجه، دما، ، نور مانند نظر هر از باید مطالعه محل-16

 .باشد مناسب...  و حرارت

 زیرا باشید داشته مطالعه براي باالیي بسیار انگیزه-17

 توانند مي هستند باالیي بسیار انگیزه داراي كه افرادي

 .كنند حفظ ساعت چندین براي را خود حواس تمركز
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 در تحقیق و مطالعه به آموزاندانش جذب هايراه: حسن نوري،

 كتابداري رشته كارشناسي نامهپایان اسدآباد، شهرستان
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