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 چکیده

. است پنجگانه حواس طریق از غیرارادی توجه معنی به دقت

 دارند هم بهتری حافظه معموال نددار باالیی دقت که افرادی

 آن دیگری مهارت هر مانند توان می و است مهارت یک دقت. 

 .کرد تقویت را

 تمرکز و دقت داشتن بدون لذا نگهداری و حفظ یعنی تمرکز

 یعنی است نسبی تمرکز. گیرد نمی صورت یادگیری حواس،

 وکسی.هستند مند بهره آن از حدودی تا افراد همه تقریبا

 تمرکز همیشه ویا است دقت بی کامال کند ادعا واندت نمی

 را حافظه كارایی تمركز که نکنیم فراموش.دارد حواس

 .دهد می افزایش

 حواس تمركز شویم مسلط مزاحم افكار بر شود می باعث تمركز

 ای رابطه اراده و تمركز ، شود می هم  اراده تقویت باعث

 هم خوبی دهارا دقیق افراد.  دارند یكدیگر با مستقیم

 . دارند

مشکل عدم تمرکز و دقت امروزه در دانش آموزان به وفور 

 یاد می شود .و عوامل زیادی در آن دخیل هستند.

اینجانب ............................... ، هنر آموز 

، در کالسی تدریس  96-97رشته نقشه کشی در سال تحصیلی 

قت در یادگیری داشتم که هنرجویانم با مشکل عدم تمرکز و د

و انجام کارهای عملی مواجه بودند . بنابراین تصمیم 

گرفتم تا علت های این مشکل را پیدا کرده و با  رائه راه 

 حل ها یی تمرکز و دقت انها را باال ببرم .
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 نکات کلیدی :

 راه حل های پیشنهادی –علت های مشکل  –دقت   -تمرکز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

 تمرکز چکیده، مجموعه، فشردگی ، اکمتر یعنی لغت در تمرکز

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

 نخواهد ثمر مثمر یادگیری حواس، تمرکز بدون معین، موضوعی

 تمرکز و دارند تمرکز توانایی افراد همه این بنابر. بود

 پرت حواس کامال کند ادعا تواند نمی کسی یعنی است نسبی

 و است ساده گاهی تمرکز.دارد حواس تمرکز شههمی ویا است

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

 ی جنبه که هایی موضوع در تمرکز و مشکل دارند تحلیل و

 .است آسان بسیار دارند، سرگرمی و تفریحی

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

 و یابد می افزایش او پرتی حواس ملعوا 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
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 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 دتوان می خود

 چه هر یعنی. دارد بستگی پرتی حواس عوامل کاهش میزان

 تمرکز حفظ توانایی 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 تتخیال

 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 ویر 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 یپرت 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 و،متر

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

 و کرد مطالعه تمرکز با اندیشه و فکر دگرگونی و ناراحتی
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 یا و مطالعات و داد انجام تمرکز با را دیگری کار یا

 نسانا 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

 مسـئله بیان

 هنر آموز رشته نقشه کشی  .……………اینجانب

هنرجویان رشته نقشه کشی  هستم. هنرستان...............

 مطالب یادگیري در زیاد وسرعت باالیشان هوش رغم علي من

 (یادگیري-یاددهي فرایند) دریست هنگام به سواالت به وپاسخ

 وبا نداشتند را الزم تمرکز و کارهای عملی نقشه کشی

 از را خود وتمرکز شده پرتي حواس دچار عاملي کوچکترین

 در که کالس ساعت به مرتبا   تدریس زمان. دادند مي دست

 سالن سروصداي و کردند مي نگاه داشت قـرار تخـته بـاالي

 حواس هنرجویان سایر التحریر زملوا حتي مجاور هاي وکالس

 این زد مي برهم را آنها وتمرکز کرد مي پرت را ها آن

 یاددهي روند در همکاران از وبعضي ما تشخیص به موارد

 که شد مي وباعث کرد مي ایجاد اختالل فراگیران ویادگیري

 هنرجویان  ي وانگیزه یابد کاهش کالس وکمي کیفي بازده

آنها به همین علت در هنگام . ودش کم کالس در حضور براي

کارهای عملی و کشیدن نقشه های ساختمانی نیز با حواس 

 پرتی کار خود را به خوبی انجام نمی دادند .

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

 که هایی جواب ، آنها پرسیدم می آموزان دانش از سواالتی

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

 اند نسپرده گوش مطالب به  درست سواالت کردن مطرح و تدریس
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 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 ااکثر گرفتم 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 هنرجویان همان از را سواالتم کردم سعی بود

 مدت برای تنها هم روش این کنند جمع بیشتر را حواسشان

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

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

 جدیدی رشته  وارد تازگی به که است این دلیل به رفتارها

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

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

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

هنر  شورای جلسه در را موضوع. نشد ایجاد تغییری هم باز

 من تجربه مشابه هایی تجربه نیز ایشان  کردم مطرح اموزان

 . داشتند در

 وجود به نمهمکارا و من برای زیادی مشکالت موضوع این

 حل راه یک به رسیدن و مشکالت این بررسی برای من و.آورد

 اینکه شد، مطرح ذهنم در زیادی سواالت مناسب

هنرجویانم را در کالس افزایش  توجه و دقت توانم می چگونه

 دهم ؟

دقت و تمرکز هنر جویانم را در هنگام  توانم می چگونه

 کارهای عملی نقشه کشی افزایش دهم ؟
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این مشکل را بررسی کرده و به حل  گرفتم تصمیم ینبنابرا

 چگونه » بنابراین موضوع خود را با هدف  آن بپردازم .

 را کشی نقشه رشته هنرجویان دقت و تمرکز میزان توانستم

 مطالعه مصاحبه،,مشاهده با و کردم انتخاب «. دهم افزایش

 حواس تمرکز عدم این دالیل بتوانم همکارانم مساعدت و

 تغییر جهت در مطلوب گامی خداوند یاری به و اساییراشن

 .بردارم وضعیت این

 تعریف تمرکز حواس :

 تمرکز چکیده، مجموعه، فشردگی ، تراکم یعنی لغت در تمرکز

 عنی حواس تمرکز.  توجه نگهداری و حفظ یعنی اصطالح در

 یعنی پرتی؛ حواس…رساندن اقل حد به را پرتی حواس عوامل

 در رفتن فرو و کاری جریان یا مطالعه درون از شدن خارج

 .دیگر کار انجام یا و تخیالت و افکار

 می تمرکز با موفق مطالعه کتاب در حورایی مجید  دکتر

 و پرتی حواس عوامل کاهش توانایی یعنی تمرکزحواس: نویسد

 که کاری یا موضوع روی دقت و توجه داشتن نگه ثابت در سعی

 نیست چیزی پرتی حواس و. است شده انتخاب اراده و میل به

 .فعالیت و درگیری به ذهن ذاتی تمایل جز

 روی دقت و توجه داشتن نگه ثابت استعداد حواس تمرکز

 و است شده انتخاب اراده و میل به که است کاری و موضوع

 دیگری موضوعات به توجه و دقت این که این از شدن مانع

 روی را ما قتد که است استعدادی و ملکه شودمرکز، متوجه

 مشغول خود به را آن دیگری افکار آنکه معین،بی موضوع یک

 و تصویرها همه میان از سخن دیگر به.میدارد نگاه ، کند

 کند پیدا نمو و رشد ما مغز در است ممکن که فکرهایی
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 دنبال خواهیم می که است موضوعهایی نفع به که را آنهایی

 اند بیگانه آنها هب نسبت که آنهایی و کنیم ،انتخاب کنیم

 . بگذاریم کنار را

 مختلف آراء و افکار میان از آن در که است حالتی تمرکز

 آراء و افکار بقیة و گیرد می قرار مرکز در فکر یک شخص،

 تعریفی به بنا. دارند پیرامونی جنبة فکر، آن به نسبت او

 و توجه داشتن نگه ثابت توانایی یعنی حواس تمرکز دیگر،

 شده انتخاب ارادة و میل به که کاری یا وضوعم روی دقت

 موضوعات سوی به توجه و دقت این اینکه از شدن مانع و است

 (خادمی هللا عین روشمند، مطالعة)شود منحرف دیگر

 اهداف گزارش تخصصی :

 هدف اصلی :

افزایش دقت و تمرکز هنرجویان رشته نقشه کشی در هنگام 

 تدریس

 اهداف جزئی :

توجهی و عدم تمرکز هنرجویان در هنگام بررسی علل بی 

 تدریس دروس نقشه کشی

بکارگیری روش های افزایش تمرکز هنرجویان رشته نقشه کشی 

 در هنگام تدریس

 

 مقایسه با وضع مطلوب :

در مقایسه با وضع مطلوب ، بایستی تمرکز و توجه هنرجویان 

 در کالس بیشتر و یادگیری آنها افزایش یابد .
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 عاتجمع آوری اطال

 مشاهده - 1

 رفتار دقیق مشاهده با آموزش از کلي اهداف به باتوجه

هنر و ،اولیا همکاران از وپرسش اول ماه ونمرات هنرجویان

 :که شد مشخصجویان 

 .نداشتند را درکالس شرکت جهت الزم تمرکز هنرجویان -

هایم  پاسخ به پرسیدند ميبنده از سواليهنر جویی  وقتي -

 . بودند توجه بي

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

 .داشتند اضطراب اغلب -

اجرای کار عملی نقشه کشی ، نقاشی می  هنگام به - 

 کشیدند.

 ونظم دادند مي نشان ،واکنش ازبیرون صدا کوچکترین با - 

 .زدند مي رابهم کالس

 تکالیف عملی نقشه کشی خود را به خوبی انجا نمی دادند.

 بررسی مواردی که باعث حواس پرتی هنرجویان می شد . – 2

در بررسی که بنده انجام دادم مشخص شد که موارد زیر در 

  .عدم تمرکز و دقت هنرجویان در کالس موثر بود

مولفه 

 ها

سروصداي 

محیط 

 بیرون

 شلوغي

داخل 

 کالس

سواالت 

بي 

مورد 

بعضي 

دانش 

محیط 

فیزیکي 

نامطلوب 

 کالس

صداي 

آرام 

معلم 

وروش 

 تدریس

وسایل 

فانتزي 

دانش 

 آموزان

عکس 

هاو 

پوستر 

هاي 

نصب 

شده 

در 

عدم 

دقت در 

انجام 

کارهای 

عملی 

نقشه 

 کشی

خستگي 

 روزانه 

کل دانش 

 آموزان
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 تمرکز، زننده برهم عوامل براثر که فراوانی فراواني جدول

  شود مي پرت واسشانح

 مصاحبه با والدین هنرجویان -3

بدین وسیله پرسشنامه ای برای والدین این هنرجویان به 

 شرح زیر آماده و در اختیار آنها قرار دادم .

 پاسخ سوال

آیا هنر جو همزمان با کشیدن   - 1

کارهای عملی نقشه کشی در منزل مشغول 

 تلویزیون نگاه کردن است ؟

             ⃝بلی  

 ⃝خیر

ایا محیط خانه در هنگام مطالعه  – 2

 هنرجو در منزل ساکت است ؟

             ⃝بلی  

 ⃝خیر

ایا هنرجو کارهای دیگر خود را  – 3

 دقیق و با تمرکز انجام می دهد ؟

             ⃝بلی  

 ⃝خیر

با تحلیل اطالعات پرسشنامه به این نتیجه رسیدم که بیشتر 

کارهای دیگر خود نیز تمرکز الزم را  این هنرجویان در

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

 مشغول هستند .

 آموزان فراوانی

  

  کالس

 25 5 20 5 10 10 10 10 10 20 درصد
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 مصاحبه با همکاران دیگر – 4

در صحبتی که با همکاران دیگر هنرستان داشتم بیشتر آنها 

و  مشکل عدم تمرکز هنرجویان را در کالس خود داشتند .

ی را در این عدم تمرکز دخیل بیشتر آنها نقش عوامل محیط

 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 

 که جمع آوری کردم می پردازم .به بیان مطالبی 

:  گرفت نتیجه توان مي طرح يوکیف 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 ، انسان

 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 هب كه آنچنان

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

 . دهد انتقال دیگر قاره
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 در كه انتظاري قابل غیر و سریع پیشرفت اثر بر بنابراین

 شده انسان نصیب اخیر قرن چند طي فناوري و دانش قلمرو

 سر طور به روز به زرو 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

 مطالعه با گرانقدر دانشجویان و آموزان دانش امیدواریم

 براي شده ذكر پیشنهادهاي و روشها اتخاذ و گفتار این

 مطالعه، هنگام حواس تمركز پرورش و پرتي حواس از پیشگیري

 .باشیم آنها بالندگي و رشد همواره

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

 روي ، حواس تمركز و توجه نگهداري و حفظ یعني اصطالح 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
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 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 اغلب. 

 برقراري بعالوه. كنند مي غیبت كمتر بدني تربیت درس ساعت

 خیلي داستاني و پلیسي كتابهاي مطالعه هنگام سحوا تمركز

 .است...  و جغرافیا فیزیك، ریاضي، كتابهاي از آسانتر

 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 داده

 حواس عوامل كاهش میزان به حواس تمركز برقراري پس. یابد

 . دارد تگيبس 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 یا 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
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 شامل موقع این. كنند مي ایجاد حواس تمركز و مطالعه

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

...  و سردرد ، شادي و خشم و ترس ، يگرم 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

 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 نم

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

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

 ناراحتي 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

 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 وقت ساعت یك فقط

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

 به كه فنوني و روشها كاربرد لذا. داشت نخواهد مثبتي

 تمركز ، باشد فعال مطالعه هنگام تا كند مي كمك خواننده

 حواس تمركز ایجاد در را فرد مهارت و تقویت را حواس

 :عبارتند روشها این دهد مي افزایش مطالعه هنگام
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 :مطالعه براي آمادگي-1

 جهات از را خود بایستي ابتدا ، مطالعه شروع براي

 براي اي مقدمه ، آمادگي حداكثر زیرا كرد، آماده نگوناگو

 مي بهتر یادگیري و حواس تمركز ایجاد مطالعه، به عالقمندي

 شخصي كه است شرایطي تمام پیدایش آمادگي از منظور. باشد

 به اعتماد و موفقیت به اطمینان با تا سازد مي قادر را

 كتاب در« 1370»نژاد شعاري ، بپردازد خاصي تجربه به نفس،

 بدني،: ي دسته چهار به را شرایط این كودكان ادبیات

 .است كرده تقسیم رواني و اجتماعي ذهني،

 و تندرستي ، بدن طبیعي تكامل و رشد به: بدني آمادگي

 بیماریهایي وجود گاهي. است مربوط بدني نقصهاي نداشتن

 از باعث اینها نظایر و سردرد میگرن، معده، زخم مانند

 تا فرد و شود مي فرد مطالعه مانع و حواس ركزتم رفتن بین

 حواس تمركز برقراري به قادر كامل تندرستي آوردن دست به

 مطالعه براي هم كافي انگیزه و نیست بخش ثمر مطالعه و

 .ندارد

 نظیر خصوصیاتي از توان مي را ذهني آمادگي: ذهني آمادگي

 يتوانای ، اشكال تعبیر تفسیرو قدرت ، سالم گویاي رشد

 .شناخت...  و كلمات میان همانندیها نا و همانندیها درك

 دارد بستگي فرد تجارب وسعت و ماهیت به: اجتماعي آمادگي

 و خانه زمینه تحلیل و تجربه با آنرا توان مي كه

 تجربه آن در او كه اجتماعي وسیع محیط ، خانوادگي

 .كرد تعیین او پیشین تربیت و است اندوخته
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 و رشد با اي پیچیده شكل به رواني مادگيآ: رواني آمادگي

 بي خستگي،.  است آمیخته اجتماعي و ذهني ، بدني تكامل

 در تمركز نداشتن دقت زمان، كوتاهي تابي، بي ، قراري

 ضعف ، دیگران و خود به نسبت منفي واكنشهاي ، مطالعه

 آمادگي نبودن نشانه همگي آنها نظایر و نفس به اعتماد

 دانشجویان و آموزان دانش اجتماعي و ني،ذه بدني ، رواني

 فرایند و حواس تمركز ، آموزشي هاي برنامه اجراي ،

 .كند مي مطلوبتر و آسانتر را یادگیري

 عامل دو از بخش ثمر مطالعه :مطالعه به عالقه داشتن-2

 دیگر ، خواندني مطالب به نسبت عالقه یكي: متاثراست

 سبب خواندني مطلب به نسبت مطالعه فنون ماهرانه كاربرد

 بیشتر مطالعه ، بپردازد بیشتر مطالعه به شخص تا شود مي

 فنون كاربرد ، شود مي مطالعه فنون شدن بهتر به منجر

 مي تر بخش لذت و سریعتر ، آسانتر را مطالعه ، بهتر

 مي افزایش مطالعه به نسبت خواننده عالقه نتیجه در سازد؛

 كاري انجام به عالقه یا تمایل فرد كه زماني تا پس. یابد

 خواننده وقتي لذا. شود برانگیخته تواند نمي باشد نداشته

 مي تمركز آن بر خود به خود شود، مي مند عالقه موضوعي به

 مي حافظه به را مطالب راحتي به و كند مي دقت بیشتر كند،

 ازعالقه پس. آورد مي خاطر به راحت خیلي هم بعدا و سپارد

 مطالعه هدف تعیین بعدي گام طالب،م به نسبت كردن پیدا

 فعالیت به و است كاري انجام بناي زیر هدف زیرا است

 . دهد مي نیرو و جهت انسان

 كند مي وادار كردن طلب و خواستن به را فرد ارزشمند، هدف

 وسبب آورد مي بوجود وي در فعلیت براي را الزم نیروي و
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 مطالعه براي فرد هر لذا.  شود مي او در تمركز پیدایش

 علم تربیت و تعلیم زیرا» .باشد داشته مشخصي هدف باید

 هدف، داشتن بدون كه باورند این بر همه و است اهداف

 كه همانطور «است ممكن غیر و دشوار بس كاري یادگیري

 است اي گلوله مانند هدف بدون انسان است معتقد فرانكین

 هدف ونبد مطالعه آن بر عالوه.  شود مي شلیك هدف بدون كه

 . رود مي بشمار مطالعه غلط عادات از یكي

 »كه یافت دست نتیجه این به تحقیقي در( 1379) زاده مرتضوي

 پسر و دختر آموزان دانش در مطالعه غلط عادات شایعترین

 بدون اغلب نمودند اظهار آنان كه است این متوسطه مقطع

 به رسیدن براي تالش و هدف داشتن پس «كنم مي مطالعه هدف

 مي افزایش را فرد هاي توانایي كه است روشهایي از یكي آن

. بخشد مي ده العا فوق نیروي و توان انسان به.  دهد

 مي افزایش تحصیل به را فرد عالقه كند، مي فعال را اندیشه

 سرعت ، آورد مي وجود به فرد در را نفس به اعتماد ، دهد

 مي فزایشا را حواس تمركز و كند مي برابر چند را خواندن

 انگیزه و محرك هدف، نمودن مشخص و تعیین واقع در.  دهد

 و نموده حفظ را حواس تمركز آن كمك به بتوان تا است اي

 یادگیري و گرفت فرا را دانستنیها و مطالب طریق این از

 .بخشید تحكیم را

 برقراري هاي راه از یكي :مطالعه مكان و زمان تعیین -3

 انجام روز از ساعت آن در طالعهم كه است این حواس تمركز

 مناسبترین تعیین اما. است مناسبتر فرد براي كه گیرد

 بستگي فردي عادات به و است دشوار كاري مطالعه براي زمان

 بیدار شب هاي نیمه تا دارند عادت افراد برخي. دارد
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 خیالي با شبانه آرامش و سكوت از استفاده با و بمانند

 زود شب دارند عادت دیگر برخي ندكن مطالعه آسوده و راحت

 مطالعه وبه شوند بیدار خواب از زود صبح و بخوابند

 باعث مطالعه مقدار و زمان تعیین توصیف این با. بپردازند

 عدم حواس، تمركز برقراري ، مطالعه زمینه تمام از آگاهي

 مطالب بهتر فهم و انرژي و وقت اتالف از جلوگیري سردرگمي،

 از یكي( 1377) اردبیلي از نقل به اركپ والتر. شود مي

 به خود كتاب در دانشگاهي دروس مطالعه مهارتي متخصصین

 :نویسد مي چنین «بخوانیم؟ درس چگونه»  نام

 ، دانشگاهي تحصیالت در شما موفقیت عدم یا موفقیت »

 خود وقت از چگونه كه دارد بستگي امر این به مستقیما

 مقاطع در البته و انشگاهد در موفقیت ؟ كنید مي استفاده

 زمان از اشتباه استفاده به بستگي نیز تر پایین تحصیلي

 .« دارد

 انصراف موجب مطالعه حین در مشخص، اتاق یك آشناي محیط»

 هر اتاق آن لوزم ،زیرا شود مي حواس بیشتر تمركز و كمتر

 مي جلب خود به را توجهتان كمتر و است شما چشم پیش روز

 معیني اتاق در مطالعه وقت به روز هر اگر عالوه به.  كند

 آن به رسیدن محض به كه كند مي عادت ذهنتان كم كم بودید

 ثابت براین بنا« . شود فراگیري و حواس تمركز آماده اتاق

 و آن به دسترسي علت به آن بودن مشخص و مطالعه مكان بودن

 دفاتر، ، درسي كتب قبیل از نیاز مورد وسایل بودن فراهم

 تمركز موجب مطالعه جهت آن نظایر و قلم كش، خط لغت، بكتا

 یكي پس. شود مي مطالعه هنگام ذهني آمادگي و بیشتر حواس

 اتاق یك دادن اختصاص تمركز برقراري هاي راه بهترین از



 این فایل برای مشاهده است .
برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش 

این گزارش تخصصی با قیمت فقط دوهزار 

 تومان به سایت مراجعه کنید .
 

22 
 

 اتاق این. است مطالعه موقع در ، دارید الزم آنچه به مجهز

 به را ماش كار و شده یادگیریتان و تمركز مناسب زود خیلي

 مفید عادت یك برایتان بعد و كند مي تر راحت خودكار طور

 .شود مي

 را خود باید ابتدا مطالعه هنگام به تمركز داشتن براي »

 بر مطالعه براي مناسبي محیط و كنید جدا خارج دنیاي از

 هواي داراي و روشن آرام، باید محیطي چنین.  گزینید

 و كننده خسته ، صدا و سر اندازه به چیز هیچ. باشد مناسب

 دلیل به مناسب، كار محیط ایجاد. نیست حواس تمركز مانع

 است اي زمینه و دارد اهمیت مناسب شرایط و آرامش ایجاد

 «دقت و تمركز براي

 باید گرفتید تصمیم زمانیكه»  :«نه» بگویي كه یادبگیر -4

 خواست در شما هاي اتاقي هم یا دوستان اما كنید مطالعه

 خود در را «نه» گفتن هنر ؛ شوید جمع هم دور كه دكنن مي

 مي ، است ضعیف شما در اراده این اگر.  كنید تقویت

 «نشوید مزاحم»  بنویسید خود مطالعه اتاق در روي توانید

 كه دهید انجام دیگري كارهاي توانید مي نشدید موفق اگر

 گسیختن هم از باعث كسي كه ندارید دوست شما دهد نشان

 .شود شما افكار

 و عمیق مطالعه: مثبت افكار داشتن و منفي افكار ترك -5

 از مثبتي تصور فرد كه شود مي حاصل وقتي بخش ثمر یادگیري

 به اعتماد زیرا.  كند اعتماد خود به و باشد داشته خود

 را نیرو و بیشتر را مهارت و است مؤثر موفقیت در خود

 خواهید مي تيوق.  كند مي سالمتر را مغز و داده افزایش

 ، خواهم نمي:  همانند كلماتي گفتن از دهید انجام كاري
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 «محال كار این»  جمله. بپرهیزید توانم نمي دانم، نمي

 و بدگماني و ترس ، بزنید خط خود زندگي دفتر از را است

 خویشتن به هرگز.  كنید دور خود ذهن از را ارادگي بي

 غرق خود در را اشم منفي افكار و هیجانات كه ندهید اجازه

 نفس به اعتماد. كند مختل را شما حواس تمركز و سازد

 به قادر كه كنید تكرار خود نزد به پیوسته و باشید داشته

 دهم انجام باید و دهم انجام توانم مي ، هستم كار انجام

 .دهید پرورش خود در را مثبت تفكر طریق بدین. 

 شما در را شادي و شعف احساس نفس به اعتماد بودن قوي

 خوبي حواس تمركز از شادماني حالت در و آورد مي بوجود

 و كنید مي مطالعه بهتر كنید، مي فكر بهتر. برخوردارید

 به( 1379) زاده مرتضوي چنانچه. شود مي بهتر كارتان نتیجه

 » نویسد مي خود نامه پایان در كوربت مارگارت از نقل

 مي پیدا بهتري حافظه خوشایند هاي اندیشه بحر در انسان

 یادگیري به میل و گیرد مي قرار آرامي حالت در ذهن و كند

 مهمترین مثبت پنداري خود لذا «آورد مي بوجود خود در را

 غلط تصورات بتوانیم اگر است یادگیري و تمركز براي كمك

 را مثبت تصورات و نموده دور خود ذهن از را ومنفي

 را یادگیري و العهمط به عالقه توانیم مي ، كنیم جایگزین

 و اصلي شرایط مطالعه به عالقه كه چرا كنیم ایجاد خود در

 آلفردآدلر. است مطالعه هنگام به حواس تمركز ایجاد اساسي

 بسیار ریاضي درس در جواني دوره در ، مشهور روانشناس

 . بود ضعیف

 باور آنها گذاشت میان در والدینش با را موضوع این معلمش

 این هم آدلر ، است صعیف ریاضي درس در لر آد كه كردند
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 اي مسئله معلم كه روزها از یكي.  بود پذیرفته را موضوع

 عاجز مسئله حل از كالس شاگردان و بود نوشته تخته روي را

 تخته پاي ، كرد پیدا را مسئله جواب آدلر ، بودند مانده

 كه فهمید.  كرد حل را مسئله همگان حیرت میان در و رفت

 استعدادش ، دارد را ریاضي درس مطالب فهم و درك توانایي

 و كرد منفي تصورات جایگزین را مثبت تصورات كرد، باور را

 .شد ریاضي درس ممتاز آموزان دانش از یكي بعد به آن از

 و دقیق مطالعه هاي شیوه از یكي سئوال طرح: سئوال طرح -6

 طرح. است مفید مطالعه، اوقات تمام در كه است فعاالنه

 به تا كند مي وادار را فرد دقیق، مطالعه از پیش سئوال

 عالقه و انگیزه با و كافي دقت و تمركز با و فعاالنه طور

 از یكي مطالعه هنگام سئوال طرح.  بپردازد مطالعه به

 در را او عمقي طور به و فعال را خواننده كه است روشهایي

 به يو تالش و جدیت برانگیختن وسبب كند مي مطالعه گیر

 سئواالت به پاسخ یافتن براي فرد و شود مي مطالعه هنگام

 هنگام در زیرا ، نماید حفظ را خود حواس تمركز بایستي

. كرد پیدا را سئواالت پاسخ تمركز بدون توان نمي ، مطالعه

 میزان توان مي سئوال طرح با مطالب خواندن از بعد

 خود ضعف و قوت نقاط به و نموده ارزشیابي را خود فراگیري

 فرد در مطالب به نسبت انتقادي نظر ایجاد سبب و برد پي

 نقاط بردن بین از براي بعدي مطالعات در خواننده. شود مي

 .كند مي مطالعه بیشتري تمركز و دقت با خود ضعف

 از برخي» : یادگیري و مطالعه صحیح هاي شیوه از آگاهي -7

 درس گویند مي خود فرزندان به مدام طور به والدین

 مطالعه چگونه گویند نمي هرگز ولي كنید، مطالعه بخوانید،
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 این بنابر «دانند نمي را مطالعه صحیح روشهاي و كنید

 خواني تند:چون یادگیري و مطالعه صحیح هاي شیوه از آگاهي

 به...  و تجسمي، خواندن ، اجمالي خواندن خواني، عبارت ،

 مطالعه هنگام را خود حواس تمركز تا كند مي كمك خواننده

 .نمایند حفظ

 : خواني تند

 در و مطالب فهمیدن و بیشتر تمركز و توجه باعث خواني تند

 قادر ما ذهن و فكر.  شود مي بهتر یادگیري باعث نتیجه

 اگر ولي دهد عبور خود از دقیقه در را كلمه هزاران است

 و آورد مي اضافي وقت ذهن باشد، پائین ما مطالعه سرعت

 حواس نتیجه در و پرد مي شاخه وآن شاخه ینا به ناچار

 خواني تند یا و سریع مطالعه اما.  شود مي ایجاد پرتي

 حواس تمركز برقراري سبب و دهد نمي ذهن به جوالن فرصت

 .شود مي مطالعه هنگام

 : خواني عبارت

 خواندن عوض به جمالت و عبارات خواندن یعني خواني عبارت

 كمك حواس تمركز به دیگري عنو به خواني عبارات.  كلمات

 نزدیك كه سرعتي با باید خواننده طریق این از.  كند مي

 كم آنقدر سرعت اگر بخواند،.  اوست اندیشیدن سرعت به

 احساس ، بماند باز بودن فعال حالت از ذهن كه باشد

 مشغول را فرد ذهن دیگري چیزهاي و شود مي ایجاد دلزدگي

 اگر این بر بنا.  شود مي خارج مطالعه روند از و كند مي

 افزایش باعث باشد هماهنگ اندیشیدن سرعت با خواندن سرعت

 .شود مي حواس تمركز
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 :اجمالي خواندن

 از سریع گیري نمونه یك بر است مبتني اجمالي خواندن روش

 روش این در جزئیات، از كردن نظر صرفه و اساسي نكات

 از هدف هآنگا ، كند مي بندي سازمان را مطالب خواننده

 میزان و مطالعه زمان مقدار و نموده مشخص را خود مطالعه

 كردن سئوال طریق از سپس و زند مي تخمین را كتاب دشواري

 .میابد افزایش ، فرد حواس تمركز و دقت عالقه، ، كنجكاوي

 :تجسسي خواندن

 و كلي و جزئي سئواالت انواع طرح تجسسي روش از منظور

 این پاسخ به یافتن دست جهت رد بخش اثر و عمیق مطالعه

 احتمال به گردد مي چیزي دنبال به كه كسي...  است سئواالت

 تجسسي خواندن هدف لذا كند مي پیدا را چیز آن بیشتري

 همین به.  است معاني تر عمیق درك و تمركز دامنه افزایش

 را فرد عالقه و حواس تمركز تجسسي خواندن خواندن دلیل

 را دشوار مطالب تا كند مي كمك او به و دهد مي افزایش

 .بفهمد بهتر را آنها و نموده تحلیل و تجزیه

 پس شود مي حافظه در آنها تحكیم موجب مطالب فهمیدن

 كسلي، حالت ، تنبلي بر غلبه براي براي تجسسي خواندن

 در فعاالنه شركت و كنجكاوي حس تحریك طریق از حواس، پرتي

 .رود مي كار به مطالعه

 خواندن مطالعه میز پشت نشستن محض به: مطالعه در جدیت -8

 كار به مشغول سریع اگر كه چرا ، كنید شروع جدیت با را

 ضرب این»  آید مي دست به زود حواس تمركز ، شوید مطالعه

 كه ستارگاني فتح: كه باشید داشته یاد به را چیني المثل

 اول قدم داشتن بر با هستند دور ما از فرسنگ هزاران
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 یا پرتي حواس جز حاصلي تردید و شك «است پذیر انامك

 ندهید اجازه ، ندارد واهي تخیالت به تسلیم و حواس انحراف

 . كند مشغول را شما ذهن مطالعه جز چیزي

 مطالعه براي را زماني مقدار تا بگیرید تصمیم خود با

 در.  كنید محدود خاص زماني مدت به را خود و كنید مشخص

 ، دهید ادامه مطالعه به ، نكشید دست لعهمطا از زمان این

 خرج به وسواس بیهوده نكنید طوالني را مطالعه زمان اما

 با فرد كه كنید تلقین خود به نكنید تراشي بهانه ، ندهید

 یاد خوبي به را درسي هر توانید مي و هستید اي اراده

 تا كني مطالعه انگیزه و عالقه با و باشید جدي. بگیرید

 .نشوید پرتي حواس دچار لعهمطا هنگام

 تمركز برقراري هاي شیوه از یكي :راهنما از استفاده -9

 و مداد سبابه، انگشت ؛ نظیر راهنا یك از استفاده حواس،

 راهنما یك از استفاده زیرا.  است مطالعه هنگام به... 

 سرعت افزایش ، بهتر حواس تمركز باعث مطالعه هنگام

 دوباره برگشت از جلوگیري دن،خوان روان به عادت مطالعه،

 .شود مي ذهن و چشم خستگي از جلوگیري و وقت اتالف و خواني

 از یكي روش این از استفاده :مهم مطالب زیر كشیدن خط -10

 دانشجویان و آموزان دانش اغلب كه است راهبردي شایعترین

 تحقیقي در( 1379) زاده مرتضوي. كنند مي استفاده آن از

 دانش سوي از رفته كار به شیوه شایعترین كه»  داد نشان

 بویر و كهگلویه استان متوسطه مقطع پسر و دختر آموزان

 مطالب زیر مطالعه هنگام نمودند اظهار كه بود این احمد

 لذا.  «سازم مي برجسته را مهم نكات و كشیده خط مهم



 این فایل برای مشاهده است .
برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش 

این گزارش تخصصی با قیمت فقط دوهزار 

 تومان به سایت مراجعه کنید .
 

28 
 

 و ها ایده ، مداد یك از استفاده با باید مطالعه هنگام

 مشخص براي زیرا. نموده عالمتگذاري را اسياس و مهم مطالب

 آنها زیر كشیدن خط و اساسي و مهم مطالب و ها ایده نمودن

. شد مشغول مطالعه به خاصي دقت و حواس نمركز با است الزم

 و حواس تمركز برقراري باعث مهم مطالب زیر كشیدن خط پس

 .شود مي پرتي حواس از جلوگیري

 نوعي برداري یاداشت :لعهمطا هنگام برداري یاداشت -11

 به بیشتر موجب هم و حواس تمركز سبب هم كه است درس تكرار

 كاري ، خوب برداري یاداشت.  شود مي مطالب سپردن خاطر

 براي لذا ، دارد مالزمه اندیشیدن با كه است فعال و جدي

 فعال الزمه و بود فعال مطالعه هنگام باید برداري یاداشت

 حواس تمركز برقراري براي و است واسح تمركز داشتن ، بودن

 یادگیري نوعي منزله به مغز و چشم هماهنگي ، نوشتن جهت

 را حواس تمركز كه است نظیر بي قدرتي با بعدي چند تجسمي

 مي افزایش را یادگیري سرعت و مطالب فهم و نموده تقویت

 .دهد

 تجزیه تحلیل داده ها

 پیشـنهادي هـاي حـل راه

 :شد پیشنهاد زیر موارد مشکل نای شدن برطرف براي

 کنترل عوامل محیطی دخیل در عدم تمرکز هنرجویان ( 1

 برای تمرکز حواس هنرجویان لفظي تشویق از استفاده( 2

 در اکتشاف به وتمایل جستجوگري ، کنجکاوي تقویت( 3

 هنرجویان
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 برای جلب توجه کالس در غیرمنتظره کارهاي دادن انجام( 4

 درسي مطالب درتبیین های جذابروش  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

و روحی هنرجویان از نظر خستگی  جسماني وضعیت به توجه( 10

 تدریس کردن

  در کالس هنرجویان به دادن تمسئولی( 11

 هنرجویان مناسب تغذیه به توجه( 12  

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

 اعتبار دادن به راه حل ها

 ي ها حل راه اجراي زمینه در بیشتر اطمینان براي  

 بیشتري اعتبار از ها حل راه اینكه براي شده انتخاب

 یک از متشکل که گروهی به ظرن اظهار جهت باشند برخوردار

 خودرا نظرات نیز آنها كه شد ارائه همکارانبود و مشاور

 راه به که اندکی انتقادهایی دادند ارائه خصوص این در

 به رسیدن در زیادی حدود تا بود وارد من موقتی حلهای

 حل راه كلي طور به کرد یاری را من پژوهش در بهتر نتیجه

 .بود تایید مورد زیادي تانسب حد تا شده ارائه هاي
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 هـا حـل راه اجـراي

پس اعتبار بخشی به راه حل ، برای افزایش دقت و تمرکز 

هنرجویان در سرکالس راه حل های زیر را به اجرا در آوردم 

. 

 بي هاي صحبت از وممانعت شلوغ آموزان  دانش کنترل -1

 .کالس در آنها مورد

 کالساز روش های جذاب تدریس در  استفاده -5

با کمک دبیر ورزش و مدیر مدرسه و سایر عوامل مدرسه  – 6

صدای های شلوغی دانش اموزان را در زنگ ورزش کمتر کرده 

 تا حواس هنرجویان کالس به بیرون پرت نشود .

به والدین توصیه کردم تا هنرجویان قبل از آمدن به  -7

 مدرسه حتما وعده صبحانه را کامل خورده باشند .

هنرجویان وسایل طراحی فانتزی که موجب  استفاده عدم -8 

 حواس پرتی سایرین شود .

 ارزیابی بعد از اجرای طرح )نقاط قوت (

بعد از اجرای راه حل ها به ارزیابی نتایج حاصل پرداختم 

. 

 مشاهده – 1

با مشاهده رفتار هنرجویان  به نتایج زیر بعد از اجرای 

 راه حل ها پی بردم .

 وکتاب داشتند را کالس در شرکت جهت الزم رکزتمهنرجویان ( 1

 .آوردند مي درکالس منظم طور رابه هایشان
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 .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

 .دبردن مي

در هنگام انجام کارهای عملی نقشه کشی با دقت زیاد به  (5

 انجام کار می پرداختند .

در هنگام تدریس بنده و همچنین انجام کارهای عملی ( 6

 نقشه کشی سکوت را رعایت می کردند.

 ومبادرت داده نشان عالقه آموزشي کمک وسایل ساختن به( 7

 .ورزیدند مي

 .کردند مي محدودتري ي استفاده فانتزي وسایل از( 8

 مصاحبه با والدین – 2

مصاحبه مجدد و دادن پرسشنامه به والدین مشخص شد که در 

هنر جویان در منزل درهنگام حل تمارین عملی خود در محلی 

که سکوت حاکم است انجام می دهند و دقت الزم را در انجام 

والدین اظهار داشتند کارهای خود انجام می دهند .همچنین 

فرزندانشان  در انجام کارهای دیگر نیز تمرکز الزم را  که

 داشتند.

 نقاط ضعف :
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حجم زیاد کتاب های درسی و سختی آن باعث کم توجهی 

 خودبخودی برخی از هنرجویان می شود .

 نتیجه گیری :

 ازهرچیز برای حل مشکل عدم تمرکز و دقت هنرجویان ، قبل 

 نیم.را بررس ک آنها  پرتی حواس علل به باید

 درس کالس سر تمرکز و دقت با که آن با آموزان دانش بیشتر

 دقیقه چند از پس معلم تدریس موقع در اما شوند، می حاضر

 آیند می خود به که هم زمانی و شود می پرت کامال   حواسشان

 ذهن آنها که درحالی است، گذشته کالس وقت از ای دقیقه چند

در این . بودند کرده مشغول پراکنده افکار با را خود

، نیز عواملی که موجب عدم تمرکز هنرجویان بود را  پژوهش

بررسی نمودیم و متوجه شدیم شرایط محیطی مدرسه و شلوغی 

بعضی از هنرجویان باعث حواس پرتی در آنها شده است و با 

کنترل این موارد توانستیم تمرکز و دقت آنها را در 

 ی باال ببریم .یادگیری و انجام کارهای عملی نقشه کش

 :ت پیشنهادا

 هنرجویان در حواس تمرکز و دّقت افزایش هايراه برخي

 که مربوطه تکالیف و کارها کردن یادداشت و لیست تهّیه -1

 .شودمي ارائه معّلم توسّط

 کمي بنابراین است؛ تمرکز عدم موجب زیاد خستگي -2

 .است الزم استراحت

 .یدبخواه کمک مشاور و روانشناس از -3

 و نمایید تشویق را او کند،مي دّقت آموزدانش که زماني -4

 .دهید پاداش
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 کردن مطرح از کودکان، دّقت افزایش جهت باید معّلم -5

 از و کند عوض را موضوع و نموده خودداري تکراري مطالب

 .بگیرد کمک دیگري روش

 موّثر وي تمرکز بر درس، کالس در آموزدانش نشستن ينحوه -6

 يارائه هنگام در آموزدانش که باشید مراقب بنابراین است؛

 صاف و نگذارد میز روي خوابیده حالت به را سرش...  و درس

 .بنشیند درست و

 تقویت موجب باشد، ریتمیک یا و شعر صورتبه مطالب اگر -7

 .شودمي آموزاندانش دّقت

. افزایدمي حواس تمرکز بر تحصیلي، امور در داشتن نظم -8

 .دارند هم تريکم دّقت هستند، نظمبي که دکانيکو

 کارهاي در را او و داده مسئولّیت دّقت،کم آموزدانش به -9

 از را مطالب برخي وسیله، بدین تا دهید شرکت گروهي

 .بگیرد فرا خود دوستان

 افزایش کردن تشویق با را آموز دانش نفس به اعتماد -10

 .دهید

 تأثیر حواس، تمرکز زایشاف در کافي غذاي و خواب -11

 گرسنه یا و آلودخواب آموزان  دانش بنابراین دارد؛ فراواني

 .کنندمي توّجه درس به ترکم تشنه، حّتي و

 بین از را آموزاندانش افسردگي و اضطراب کنید سعي -12

 و استرس زیرا نمایید؛ تقویت را آنان يروحیه و برده

 .ذاردگمي منفي اثر یادگیري، بر افسردگي

 .شودمي کودکان دّقت افزایش موجب بازي، و ورزش -13

 باشند، تصویر با همراه شوند،مي تدریس که مطالبي اگر -14

 .داشت خواهند تريبیش تأثیر آموزاندانش یادگیري میزان بر

 زیرا. کند انگیزه ایجاد آموزان،دانش در باید معّلم -15

 .است دّقتيبي علل از انگیزه، نداشتن
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 باعث و شودمي حواس تمرکز نیز و آرامش باعث خنده -16

 دّقت تربیش و بگیرند یاد ترسریع آموزان،دانش که شودمي

 .نمایند

 است؛ کردن تایپ از بهتر و ترطبیعي قلم، با نوشتن -17

 این شود،مي داده آموزدانش به که تکالیفي در بنابراین

 .کنید رعایت حتما   را موضوع

 و کودکان دّقت میزان ها،پردازيخیال و منفي اتتصّور -18

 .دهدمي کاهش را نوجوانان

 افزایش و تفّکر قدرت بر مختلف، هايسؤال طرح با معّلم -19

 .داشت خواهد بسزایي نقش آموزان،دانش دّقت

 زیر مطالب، خواندن هنگام در بخواهید آموزاندانش از -20

 و بگذارند کلمات زیر را خود انگشت یا و بکشند خط آن

 .بخوانند شمرده شمرده

 افزایش سبب مطلب، یک یادگیري به نسبت داشتن عالقه -21

 .شودمي تمرکز

 ماخذ و منابع

 تمركز حواس در كودكان و  شناسيجامعه: عباس حري،

 .1351 كتابداري رشته ارشد، كارشناسي نامهپایان نوجوانان،

 میزان افزایش در موثر هايروش بررسي: سیروس فخرایي،

 شوراي تبریز، شهر در متوسطه يدوره آموزاندانش تمركز

 .1375 شرقي آذربایجان استان پرورش و آموزش تحقیقات

 ارائه سخنراني مطالعه، فرهنگ: حسین محمد میرزامحمدي،

 جمهوري سیماي سوم شبكه ها،لحظه درگذر يبرنامه در شده

 .1379 خرداد ایران، اسالمي
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 كتابخواني و مطالعه فرهنگ ترویج علمي هايراهكار بررسي

 پرورش و آموزش جدید، نظام اموزاندانش میان در درسي غیر

 1380 تهران شهر متوسط

 در تحقیق و مطالعه به آموزاندانش جذب هايراه: حسن نوري،

 1383 كتابداري رشته كارشناسي نامهپایان اسدآباد، شهرستان


