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چکیده
هدف کلی این پژوهش شنناتت و بررسی عوام مورر بر کم توجهی دانشآموزان به مطالب درسی دوره
متوسطه شهر قوشچی بوده است .برای درک تجربه زیسته مشارکتکنندگان ،این تحقیق به روش کیفی از نوع
پدیدارشنناسی انجا گرفت .جامعه آماری شام تمامی معلمان و دانشآموزان دوره دو متوسطه به تعداد 969
و  527نفر نفر بودند که از این تعداد با روش نمونه گیری هدفمند و تا حد اشننعاع اعاعات  96نفر معلم و 90
نفر دانش آموز به عنوان نمونه انتخاب شندند .برای گردآوری دادهها از مصاحعه نیمه ساتتار و پرسشهای باز
اسنتفاده شد و تجزیه و تحلی دادهها نیز به روش تحلی کایزی صورت پذیرفت .یافتههای تحقیق مهمترین
عوام بی توجهی دانشآموزان به مطالب درسی در دوره متوسطه را از دیدگاه معلمان و تود دانشآموزان را در
دو دسته کلی عوام فردی یا شخصی و عوام مدرسه ای یا محیطی قرار داد .از منظر دانشآموزان مهمترین
عوام فردی( شنام بی انگیزگی ناشنی از مشاهده افراد ناموفق ،بی هدفی و ابها در آینده شللی و توس به
اسننناد بیرونی) و عوام مدرسننهای (کمعود امکانات ،تدریس نادرسننت معلم ،ضننعم محتوایی کتب درسننی و
عوالنی بودن ساعات آموزشی) بودند .اما در نگاهی کمابیش یکسان معلمان مهمترین عوام فردی را (کاهش
انگیزش پیشنرفت ،سنردرگمی هویت ،اعتماد به نفس کاذب ،مشک تمرکز ذهنی ،اعتیاد به موبای  ،مشکات
تانوادگی و تواب آلودگی) و عوام مدرسنننه ای را در (شنننام عوالنی بودن سننناعات آموزشنننی ،ضنننعم
اسنتاندادرهای فیزیکی کا

و ضنعم محتوایی کتب درسی و جزوه نویسی) میدانستند .نتایج تحقیق حاضر

بیانگر احتیاج معر نظا آموزشنی به تلییرات اسناسی در ابعاد مختلم آموزشی و لزو مداتلههای مورر در این
راستا است.
کلید واژهها :کم توجهی ،مطالب درسی ،دوره متوسطه
 - 1استادیار گروه علوم تربیتی ،واحد ارومیه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ارومیه ،ایران(نویسنده مسئول) Ja_abdeli@yahoo.com
 - 2گروه علوم تربیتی ،واحد ارومیه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ارومیه ،ایران
 - 3گروه علوم تربیتی ،واحد ارومیه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ارومیه ،ایران
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مقدمه
دوره متوسنطه از دورههاى مهم ،حسا

و مؤرر در زندگى فردى و اجتماعى آدمى است .دورهاى

است که به سعب وضع زیستی ،اجتماعى و روانى دانشآموزان آن با سایر دورههاى تحصیلى مشترکات
و ممیزاتى دارد و داراى عیم وسننیعى اسننت که دوران نوجوانى را در بر مىگیرد و در انتهاى عیم به
دنیاى جوانى مىرسند .در دوران دبیرسنتان اسنت که پایههای شنللی و تحصیات عالی هر فردی بنا
نهاده میشنود .در دوره متوسنطه ،قسنمت اعظم استعدادهاى اتتصاصى نوجوان و جوان بروز مىکند،
قدرت یادگیرى آنان به حد اعاء تود مىرسد ،کنجکاوى آنان جهت معینى مىیابد و مسائ جدید زندگى
نظیر انتخاب رشننته ،انتخاب حرفه و شننل  ،اداره تانواده و گرایش به مرا و مسننل  ،ذهن آنان را به تود
مشنلول مىدارد و به مرحله ادراک ارزشهاى اجتماعی ،اقتصادى و معنوى مىرسند؛ از اینرو این دوره در
نظا هاى تعلیم و تربیت کشورهاى مختلم جهان اهمیت زیادى دارد( عالع زارعی.)9916 ،

فرآیند یادگیری بدون تمرکز حوا

و توجه الز  ،نمیتواند انجا پذیرد .در برنامههای آموزشنننی

جلب توجه کودکان و دانش آموزان ،قع و حین آموزش از مهم ترین وظایم مسنننیولیتهای مریعان
است .بسیاری از دانشآموزان علیرغم این که از ظرفیت هوشی متوسط یا باالتر برتوردارند ،صرفا به
لحاظ این که دامنه توجه آنها فوقالعاده اندک است ،قادر نیستند به گونهای که انتظار میرود توفیقات
چندانی در یادگیری مطالب و پیشرفت تحصیلی داشته باشند .پدیده کم توجهی یا اتتال کمعود توجه،
توصیم وضعیت دانش آموزانی است که عمدتا بدون دلی تاصی بی توجهی ،زود برانگیختگی از تود
نشنننان میدهند(امیری .)9916 ،توجه و تمر کز در کا

در

میتواند مشنننکات بسنننیاری را در

کشورما ح کند چرا که آینده سازان کشور از پشت همین نیمکتهای مدرسه وارد بازار کار میشوند،
اگر دانشآموزان در کا

در

توجه کافی را داشته باشند و با یادگیری به مراح باالتر بروند؛ دیگر

مشنک فار التحصیان بی سوادی که در جامعه به عنوان کارشنا

مشخ

میشوند ح میشود،

چه بسنیار فار التحصیان دانشگاهی که به دلی مشکات توجع و تمرکز در کا

و عد یادگیری

واقعی که ریشنه در دوران ابتدایی و دبیرستان دارد وارد جامعه میشوند .دانشآموزان که دچار مشک
کمتوجهی هسنننتند ،غالعار در تود فرو رفتهاند یا بسنننیار درگیر تخیات تود هسنننتند ،گویی در دنیای
دیگری سنیر میکنند ،یا به قول والدین در دنیای تود هستند .دسته دیگری از دانشآموزان کم توجه
شندت فعالیتهای بیش از حد از تود بروز میدهند و یا حتی ممکن اسنت شندیدار پرتاشننگری نشان
دهند( .زرگری نژاد .)9935 ،دوره متوسننطه ،از لحاظ معانى فلسننفی ،زیسننتی ،روانى و اجتماعى دوره
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بسیار مهمى است .دورهاى که آموزش عمومى را به آموزش عالى پیوند مىدهد و گروه کثیرى را براى
ورود بنه جنامعه و بازار کار مهیا مىکند؛ از اینرو هر نوع نارسنننائى و تل در این دوره مسنننتقیمار بر
عملکرد و کیفیت که هر دو حلقه آموزش ،عمومى و عالی ،تأریر بسزائى تواهد داشت .بنابراین تحقیق
حاضنر در پی آن است تا عوام مورر بر کم توجهی دانشآموزان به مطالب درسی دوره متوسطه شهر
قوشچی را شناسایی و بررسی کند.
توجه و تمرکز یکی از این اسنننتعدادهای ذاتی در انسنننان اسنننت(حارر آبادی ،رئوفیان ،اتاقی،
جامچی ،صننالحی .)293 :9916 ،توجه و یا تمرکز ،به تأریر ی

مشننخصننه بر واکنش فردی یا تأریر

مشنخصنه بر یادگیری اشناره دارد .اگر فرد به آن مشنخصنه توجه داشته باشد ،واکنش و یادگیری او
نسننعت به آن مشننخصننه صننورت میگیرد .از آنجائی که توجه ی

واکنش فراگرفتهشننده نسننعت به

محرکها است ،میزان یادگیری توجهی نیز به قدرت و توانایی فرد در این امر بستگی دارد .اگر فرد یاد
بگیرد که ی

مشخصه تاص مستلز ی

واکنش متناسب با آن است ،این را نیز یاد میگیرد که باید

به آن مشخصه توجه نماید .اگر آموزش معتنی بر این اص باشد که مشخصههای تاص با واکنشهای
تاص مرتعط هسننتند ،میزان توجه فرد به مسننائ درسننی به عنوان مشننخصننه هایی که مسننتلز
واکنشهای یادگیری تاص هسننتند اهمیت میدهد(کروشن  .)2777 ،9توجّه و دقّت شننرض ضننروری
تعلیم و تربیت اسننت و مهّم ترین نقش را در آموزش به عهده دارد و میتواند در محیطهای آموزشننی
تما اهداف و کوشنشها را به رمر رسنانده یا بینتیجه گرداند .چرا که ممکن است بهترین برنامههای
ترین تأریری نداشنته باشنند.

آموزشنی با برترین هدفها ،بدون توجه با ابعاد مختلم این پدیده،کوچ

شناتت عوام مؤرّر در کمتوجّهی دانشآموزان و بررسی عل کم آن ،از اهمیّت ویژهای برتوردار است
که میتواند بر پیشرفت تحصیلی آنان تأریر بگذارد (نوری زاده.)9919 ،
کم توجهی 2به معنای عد تمرکز بر روی مطالب درسنننی در کا
بیرونی اسننت( .فردوسننی .)29 :9937 ،عد تمرکز و توجه در کا
فراگیران اسننت و تعیین نقش هر ی

در

و عد توجه به محرکهای
از عوام افت تحصننیلی

از عوام مؤرر در تمرکز و توجه فراگیران در کا

در

میتواند دسننت اندرکاران را در عراحی و اجرای برنامه های مداتله ای در جهت پیشننگیری از عد
تمرکز در کا

های در

یاری کند لذا ضننروری اسننت که عوام تاریر گذار بر تمرکز و توجه در

. Kruschke, J. K.
. carelessness
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در

مورد بررسی قرار بگیرد(حارر آبادی ،رئوفیان ،اتاقی ،جامچی و صالحی.)259 :9916 ،

از نظر برونر 9یادگیری تابع فرصننتها و امکان هایی اسننت که موقعیتها برای ما فراهم میسننازند،
بنابراین اگر دانش آموز به موقعیتها توجه نکند یادگیری صنننورت نمی گیرد .تمرکز حوا
کارى از جمله در فراگیری معاحث درسی در کا

در هر

از ضروریات قطعى یادگیری و آموزش و تضمین

کننده امر یادگیرى و انجا صحیح کارها بوده و موجب پیشرفت تحصیلی می شود(کروملی.)2799 ،2
دقت و تمرکز امری اکتسابی است و با تلییر برتی الگوها می توان در بهعود و تقویت آن کوشید(مهر
علی زاده ،قربانی ،ذوالفقاری ،شنناهین فر ،نیکخواه و پورعزیزی .)559 :9912 ،اسنننتاکول )2792(9در
مقاله ای با عنوان "کار با کودکان بی توجه" به بررسننی مشننکات کودکان در ارتعاض با کم توجهی
کودکان در محیط کاسنننی و انجا تکالیم تانه پرداتته و به جای برچسنننب گذاری به مشنننکات
کودکان سعی در شناسایی و تعیین عل آن نموده است .از نظر استاکول گا اول در این مهم و رفع آن
شنناسنایی عواملی است که موجب بروز این مشکات میشوند .استاکول در تحقیق تود به شناسایی
هفنت عنامن مهم درونی و بیرونی در کم توجهی دانشآموزان پرداتته اسنننت )9 .عوام فیزیکی و
پزشکی همچون تلذیه ،استفاده از داروهای پزشکی با عوارض جانعی؛  )2عوام انگیزشی برای ترغیب
دانشآموزان از سننوی معلمان و والدین؛  )9عوام عاعفی در برهمکنشهای تانوادگی و اجتماعی در
تانه و محیط مدرسه؛  )9عوام اجتماعی همچون آموزش مهارتهای جمعی و تعاون و ایجاد فرصت
برای بهره گیری از آنهنا؛  )6عوامن اعتقنادی در مورد بناور فرد به توانایی تود و دیگران؛  )5عوام
محرک که باعث اتتال در یادگیری میشننوند؛  )0عوام انفعالی همچون بی عاقگی به شننرکت در
فرآیندهای کاسی(اما وردی و جعفری.)9915 ،
عوام مؤرّر در کم توجهی دانش آموزان به مطالب درسننی از موضننوعاتی اسننت که همواره مورد
توجّه پدران و مادران ،معلّمان و دسننت اندرکاران به ویژه اولیای تعلیم و تربیت بوده اسننت .باتوجه به
تجارب زیسننته محقق تحقیق علمی در این مورد میتواند امکان آن را فراهم آورد که تا حدود زیاد از ورود
تحری های مختلم به صنحنه هوشیار ذهن دانش آموز جلوگیری کند و تعداد معدودی از آن محرکّها را
که در یادگیری و توجّه بیشنتر به آن مؤرّر است ،مشخ

نماید .تحقیق حاضر تاشی است برای شناسایی

1

. Bruner
. Crumley
3
. Stackool
2
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ابعاد مختلم کم توجهی در میان دانشآموزان منطقه قوشنچی تا با شناسایی عوام مورر بر آن راهگشای
مشکات آموزشی و چالشهای پیش روی معلمان و دانشآموزان گردد.
سوالهای تحقیق

 عوام مؤرر بر کم توجهی دانشآموزان به مطالب درسی دوره متوسطه شهر قوشچی از دیدگاهدانشآموزان کدامند؟
 عوام مؤرر بر کم توجهی دانشآموزان به مطالب درسی دوره متوسطه شهر قوشچی از دیدگاهمعلمان چیست؟
روش تحقیق

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش کیفی از نوع پدیدار شناتتی میباشد .دلی
گزینش روش پندیندارشنننناتتی 9این بوده اسنننت که بر پایه فرض منطقی ،افراد بهترین مرجع برای
توصنیم موقعیت ،احسنا

و تجربه با وااگان تودشنان هستند .به ععارت دیگر بر اسا

اهدافی که

محققان به دنعال کشنم آن بودند ،جسنتجوی پاسخ سوال تحقیق ،از میان تجربیات زیسته افراد مورد
مصنناحعه صننورت گرفت؛ چرا که غنی ترین اعاعات در این پژوهش از عریق تحقیق فنومنولوای
فراهم میشنود .جامعه آماری تحقیق حاضنر را تمامی معلمان و دانشآموزان دوره دو متوسنطه شهر
قوشننچی تشننکی میدادند که به ترتیب  969نفر ( 37معلم مرد و  09نفر معلم زن) و  567نفر(967
دانش آموز پسر و  207دانش آموز دتتر) بودند .روش نمونه گیری با توجه به هدف تحقیق هدفمند یا
گزینشننی بوده و معیار حجم نمونه نیز اشننعاع داده بود .به ععارت دیگر ،نمونه گیری تا هنگا اشننعاع
دادهها ادامه یافت .اشنعاع دادهها در تحقیق کیفی هنگاهی به دسنت میآید که دادهها تکراری شده و
کد تازه ای بدسنت نیاید .در پژوهشهای کیفی ،2اشعاع دادهها نشانه کفایت حجم نمونه است .در این
مطالعه نیز اعاعات پس از انجا مصاحعه با نفر  90دانشآموزان و  96نفر معلم به اشعاع رسید .برای
گردآوری دادهها از مصناحعه نیمه ساتتارمند و پرسشهای باز استفاده شد .به بیانی دیگر ،برای دست
یافتن به هدفهای تحقیق ،از مصنناحعههای کیفی نیمه سنناتتاریافته و عمیق با نمونههای آماری
اسنتفاده گردید .بدین صنورت که پس از ضنعط مصناحعهها و تعدی آنها به متن ،با استفاده از تحلی
محتوای کیفی ،متون مصنناحعهها مورد تجزیه و تحلی پدیدارشننناسننانه قرار گرفت .در این پژوهش از
سنیواالت معطوف به هدف پژوهشنی استفاده شده و سیواالت مصاحعه به صورت نیمه ساتتار یافته و
.Phenomenological
.Qualitative

1
2
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هدف آنها کسنب اعاعات عمیق از مصناحعه شونده تواهند بود .اعمینان از دقت و کیفیت و درستی
دادهها ،همواره یکی از هدفهای مهم در هر تحقیق کیفی به شمار میرود .اعمینان از دقت و کیفیت و
درسننتی دادهها ،همواره یکی از هدفهای مهم در هر تحقیق کیفی به شننمار میرود .چهار معیار برای
ارعنات مورق بودن ین

تحقیق کیفی ععارتاند از :معتعر بودن یا مقعولیت ،قابلیت وابسنننتگی ،قابلیت

انتقال و تائید پذیری (استروبرت و کارپنتر .)2770،در این تحقیق محقق با در نظر گرفتن این معیارها،
از روشهای مختلفی مانند :تخصننی

زمان کافی برای گردآوری دادهها ،کم

گرفتن از نظرهای دو

نفر از اعضننای هیات علمی آشنننا با تحقیق پدیدارشننناسننی و جسننتجو برای موارد منفی و ملایر یا
توضننیحات جایگزین ،همچنین اسننتفاده از ی

رویکرد گروهی سننعی در اعتعار یافتن هر چه بیشننتر

دادهها نمود .همچنین یافتهها در گروه مقایسه شده تا تمامیت توصیمهای موضوعی را افزایش دهند.
معتعرسنازی نهایی یافتهها در بررسنی ،از راه برگرداندن نتایج به مشارکتکنندگان و تایید آنان از نظر
اینکه شنناسنههای استخراج شده از متن مصاحعهها انعکاسی از منظور آنان از بیان جملههای یاد شده
اسننت به دسننت آمد .همچنین روایی صننوری و محتوایی سننیواالت مصنناحعه توسننط اسنناتید راهنما و
مشناورت با دیگر اساتید انجا گرفت و از آنجایی که این پژوهش ،کیفی بوده و هدف آن تعمیم نتایج
به موارد دیگر نیسنت ،از این رو صنرفار برای حصنول اعمینان از قابلیت وابسنتگی دادههای پژوهشی،
محقق پس از اسنتنتاج از متن مصاحعهها آنها را به مصاحعه شوندگان ارائه کرده و نظر تأییدی آنان را
اتذ نمود.
برای تجزیه و تحلی دادهها از روش هفت مرحلهای کایزی (  )9103اسننتفاده شنند که شننام
تواندن یافتههای مهم و هم احسننا

شنندن با افراد شننرکتکننده به منظور درک افراد و اسننتخراج

جمات مهم در رابطه با پدیده مورد مطالعه ،دادن مفاهیم تاص به جمات استخراج شده ،دستهبندی
مفاهیم و توشنههای بدسنت آمده ،رجوع به مطالب اصنلی و مقایسنهای دادهها ،توصیم پدیده مورد
مطالعه و در نهایت بازگردانی توصننیم پدیدهها به شننرکتکنندگان جهت بررسننی اعتمادپذیری نتایج
بدسنت آمده بود .سنسس کدگذاری به شنیوه کایزی و اسنتخراج مضنمونهای اصلی و زیر مضمونها
انجا گرفت .اعتعار نهایی دادهها نیز از عریق نمایش گذاشنتن مضنمونهای اصلی و فرعی استخراج
شده با معلمان و دانشآموزان از عریق تماسها و مکاتعات پی درپی مورد بررسی قرار گرفت.
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یافتهها
ویژگیهای جمعیت شننناتتی نمونههای پژوهش نشننان میدهند که از مجموع  90نفر دانش آموز
مصنناحعه شننده 97 ،نفر دانش آموز دتتر ( 63/32درصنند) و  0نفر دانش آموز پسننر( 99/93درصنند)،
همچنین از تعننداد  96معلم مورد مصننناحعننه 3 ،نفر معلم تننانم( 69/99درصننند) و  0نفر معلم آقننا(
95/55درصد) بودند.
همان گونه که ذکر شد در تحقیق حاضر برای جوابگویی به سواالت تحقیق سه مرحله به ترتیب
ذی انجا شنند )9 .تدوین پرسننشهای پژوهش  )2گردآوری دادهها همراه با تحلی تا جایی که به
مرحله اشعاع برسیم  )9کدگذاری دادهها (یافتن مفاهیم در دادهها).
یافتههای حاصن از محتوای مصاحعههای دانشآموزان در دو مضمون اصلی و  5مضمون فرعی
دسته بندی شده اند که در جدول شمار  9گزارش شده است .همانطور که مشخ

است دانشآموزان

به دو دسنته عوام فردی که شنام (بی انگیزگی ناشی از مشاهده افراد ناموفق ،بی هدفی و ابها در
آینده شنللی و اسنناد بیرونی) و عوام مدرسنه ای (کمعود امکانات ،تدریس نادرسننت معلم ،نا مناسب
بودن محتوای کتابهای درسی و تستگی و تواب آلودگی در کا ) به عنوان مهمترین عوام مورر
بر بی توجهی دانشآموزان دوره متوسطه به مطالب معلم در کا

در

اشاره میکنند.

جدول : 9مضمونهای اصلی و فرعی عوام مؤرر بر کم توجهی دانشآموزان به مطالب درسی دوره متوسطه از
دیدگاه دانش آموزان
مضمونهای اصلی
 )1عوامل فردی

 )2عوامل مدرسه ای

مضمونهای فرعی
 -9بی انگیزگی ناشی از مشاهده افراد ناموفق
 -2بی هدفی و ابها در آینده شللی
 -9اسناد بیرونی
 -9کمعود امکانات
 -2تدریس نادرست معلم
 -9ضعم محتوایی کتب درسی
 -9عوالنی بودن ساعات آموزشی
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مضمون اصلی  :1عوامل فردی:

مطالعه و تحلی تجارب دانشآموزان نشان میدهد که یکی از اصلی ترین چالشهای پیش روی
دانشآموزان در توجه بهینه به مطالب درسی در کا

مربوض به عوام فردی و شخصی است که به

صورت مضمونهای فرعی ذی نمود پیدا میکند.
 - 1 – 1بی انگیزگی ناشی از مشاهده افراد ناموفق:

متاسننفانه واقعیت این اسننت که امروزه با توجه به شننرایط کشننور از لحاظ جمعیت ،جوان بودن،
بیکاری ،مشنننکات لجا گسنننیخته اجتماعی ،و غیره ،تانوادهها از موفق بودن فرزندان تود بعد از
تحصیات دانشگاهی اعمینان ندارند ،چرا که بسیاری از جوان هایی دارای تحصیات عالیه دانشگاهی
را مشاهده میکنند که که به دالی متعدد وارد بازار کار نشده اند و بعد از تاشهای بسیار به کارهای
فنی یا تجاری و  . .که با ی

دیسلم هم میشنند انجا داد روی آورده اند .همیم امر باعث کم انگیزگی

و سر توردگی آنان و تانواده هایی شده است که سالهای متمادی چشم امید به آینده دوتته اند و از
هیچ کوشنشی در این راه فروگذار نکرده اند .این مشکات و تلییر نگرش تانوادهها به تحصی باعث
شده است دانشآموزان دبیرستانی عاقه چندانی به تمرکز و توجه به درو
معدودی که به واقعا به در
درو

نداشته باشند و فقط تعداد

عاقه دارند ،بقیه برای رفع تکلیم به مدرسننه میآیند و توجه عمیقی به

ندارند .نمونه ای از این ادعا در اظهارات مشارکت کنندگان چنین نمایان شده است.
« . . .با این شرایطی که ما داریم تو این زمونه مگه در

چه ارزشی داره که بخواهی براش زیاد

وقت بزاری .ما یه نفر توی عایفمون داریم که فوق لیسانس تونده ولی بیکاره« . . .دانش آموز شماره
 .»9دانشآموزان شنماره  3دلی بی توجهی به در

را این چنین بیان میکند« :امسال هم تمو بشه

دیگه دیسلمم رو میگیر میر پیش داداشننم کار میکنم .در

تونده هاش چی کار میکنن آته تود

داداشم لیسانس داره» .آد وقتی این همه تحصی کرده رو میبینه از تودش میپرسه چه لزومی داره
در

بخونیم آترش که چی«دانش آموز شماره »96
 - 2 – 1بی هدفی و ابهام در آینده شغلی

این سننوال که در آینده میتواهم چه کاره شننو  ،همواره سننوالی بوده اسننت که از همان دوران
ابتدایی از دانشآموزان و کودکان پرسیده میشود ،ولی امروزه با توجه به مشکات بیکاری و دورماندن
فار التحصیان دانشگاهی از بازار کار این سوالی است که دانشآموزان دبیرستانی پاسخ منطقی برای
آن ندارند ،و انگار هدفی برای آن در نظر نگرفته اند ،برتی چشم به کارهای تجاری دارند و امیدی در
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در

960

تواندن نمی بینند و برتی هم چشم به نتایج کنکور دارند تا بعینند در آینده امکان دارد چه کاره

شوند .به هر حال نداشتن هدف مشکلی شده است تا انها به کا
دانش آموز شننماره  9در این مورد میگوید«تود را بکش در

در

کم توجه باشند.

بخون ،جوونیت را بزار ،ولی آتره

سننر ،سننرت بی کاه میمونه» .یا دانش آموز شننماره  3معتقد اسننت که «این همه وقت بزار ،در
بخون ،کلی ترج کن ،ولی زمانی که نمیتونی شل مناسب پیدا بکنی دیگه چه هدفی باید برای در
توندن داشنته باشنم ها« .» . . .یا باید پزشنکی بخونی یا دیگه هیچ رشته ای به درد نمی توره چون
بازار کار نداره .فقط یه دیسلم بگیریم کافیه» دانش آموز شماره .90
 - 3 – 1اسناد بیرونی

اسناددهی علتها یا عام هایی هستند که افراد برای برای توجیه شکستها و موفقیتهای تود
بر میگزینند .به بیانی دیگر نظریه نسعت دادن به ما میگوید که چگونه تعیینها ،توجیهها و بهانههای
فرد در باره تودش و دیگران بر انگیزش او تاریر میگذارد (سننیم .)291 :9919 ،در این راسننتا تحلی
تجارب ماحعه شنوندگان نشنان میدهند که آنها علت اینکه به مطالب درسی کم توجهی میکنند این
است که آنان با مشاهده افراد بیکار تحصی کرده و یا ناکارآمدی که در جامعه وجود دارد و اینکه احیانا
با پارتی به صناحب شنل شنده اند ،به این نتیجه میرسند که رفتارها و مهارتهای تحصیلی تود آنها
نهایتا تاریری در موفقیت آ نها نخواهد داشنننت ،به ععارت دیگر در اینده به تاعر این تاشنننها تقویتی
دریافت نمی کنند .لذا در اینجاسننت که ایمان تود را برای نی به موفقیت از عریق تحصننی و کنترل
زندگی تویش از دسننت میدهند .بنابراین با مشنناهده دیگران و وضننعیتی که بر آنها مترتب اسننت
انگیزشنشان از دست میرود .به بیانی بهتر آنها عوام بیرونی را مسیول این کم توجهی تود میدانند
نه عوام درونی را.
بعضنی از ععارات مصناحعه شوندگان گویای این واقعیت است« .آته واسه چی در

بخونم ،من

میدونم هر چقدر هم تاش کنم اترش میشم مث اقای . . .همسایه تودمون که با هزار پارتی تونست
برای تودش یه کار پیدا کنه اونم کجااا(» . . .دانش آموزش شماره  .)3یا این نق قول« :همیشه پسر
فانی را میبینم به زمین و زمان فحش مید که چرا باید این همه در

بخونی اونم کجا دانشنننگاه

تهران ،بعد بری دستفروشی کنی  . .شما بگین تدا را توش میاد»(دانش آموزش شماره .)99
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مضمون اصلی  :2عوامل مدرسه ای:

یافتههای این تحقیق نشننان داد که دانشآموزان عوام محیطی را نیز یکی از عام های اصننلی
کم توجهی به در

میدانند که مضمونهای فرعی کمعود امکانات مدرسه ،تدریس نادرست

در کا

معلم ،نا مناسنب بودن محتوای کتابها و تسنتگی در کا

را از در بر میگیرد .در زیر به توضیح و

نق قول هایی از دانشآموزان در مورد هر کدا پرداتته شده است.
 - 1 – 2کمبود امکانات:

به اعتقاد دانشآموزان کمعود امکانات مدرسنننه ،یکی از عوام مهم محیطی هسنننتند که باعث
میشنوند دانشآموزان به در

و مدرسنه کم عاقه شنوند .به اعتقاد آنها در دوران دبیرسننتان درو

عملی بیشتری حتی در رشتههای نظری هم وجود دارد ،مث فیزی

و شیمی و زبان انگلیسی ،ورزش

و غیره . . . .ولی امکانات آموزشی کافی برای پوشش بهینه اینها وجود ندارد ،لذا میتوان این عام را
نیز به عنوان یکی از عوام کم توجهی در نظر داشت .گزیده هایی از نق قولهای دانشآموزان بدین
شرح است:
دانش آموز شننماره  9در این مورد میگوید« :وقتی در

در کا

آزمایشننگاه فیزی

تیوری

تدریس شننود دیگه چه فایده ای داره گوش کنیم میریم تونه از روی کتاب میتونیم دیگه» .دانش
آموز شنماره  96در مورد امکانات مدرسنه اعتراض دارد و میگوید «:آزمایشگاه شیمی میرویم وسای
کم داریم .ورزش میریم همین عور ،این موارد باعث میشننه در

برای آد بی ارزش بشننه » .دانش

آموز شماره  92در این مورد معتقد است «:وقتی امکانات نیست به چی گوش بدیم».
 - 2 – 2روشهای تدریس معلم:

اسنتفاده از شیوههای نوین یاددهی و یادگیری در کا
هسنننتنند کنه میتوانند توجنه دانش آموز را به کا

در

در

از مهمترین عوام و راهعردهایی

معطوف کند .ولی به زعم بسنننیاری از

اندیشنمندان معلمان فقط شنیوههای فعال تدریس را شنیده اند و از کاربرد عملی آنها در کا

در

اعاع ندارند .به اعتقاد دانشآموزان همه معلمان فقط با سنننخنرانی آموزش میدهند که این تود به
تود باعثه تستگی مفط دانشآموزان میشود.
دانش آموز شننماره  0در این مورد میگوید « :معلمها بلد نیسننتن توب در
بلد نیسننتن ،آد تو کا
دانشآموزان را به کا

بدن ،روش تدریس

توابش میگیره» .دانش آموز دیگری معتقد اسننت  «:معلم میتواند حوا
جلب کند .ک دو سنناعت رو که نمیشننه یه صنندای ی

نفر گوش داد و چیزی
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نگفت توب آد حواسنش پرت میشنه» « .معلمان ابتدایی شنور و حال بیشتری دارند .در دوران دبیرستان
معلمها تیلی تش

میدن».

هستند ،اصا به روحیه دانشآموزان فکر نمی کنند و فقط در

 - 3 – 2ضعف محتوایی کتب درسی

نا مناسنب بودن و نامتناسنب بودن محتوای درو
دالی کم توجهی به در

در کا

عنوان کرده اند .دانش آموز شماره  5در این مورد نظر میدهد«:

کتابهای درسی هم مشک دارند ،گاهی بر روی ی
ی

یکی از دالیلی است که دانشآموزان آن را از
مطلب راحت آنقدر تکرار وجود داره و بر عکس

مطلب مشننک اصننا توضننیح نداره» .دانش آموز دیگری معتقد اسننت«معلمان به جای تمرین و

تکرار در کا

جزوه میگن مینویسیم .تو کا

فقط حواسمون است که عقب نمونیم به تود در

توجه نداریم» .دانش آموز شننماره  99در این مورد میگوید «:چرا کتابهای علمی عوری نوشننته
میشننوند که معلم دوباره باید برای اون جزوه بگه .ک وقت کا

به نوشننتن جزوه میگذره و بعد

میریم تونه اون رو میتونیم».
 - 4 – 2طوالنی بودن ساعات آموزشی

دانش آموزان این دوره معتقند بودند که نشنننسنننتن عوالنی مدت در کا

در

نه تنها باعثه

تسنننتگی مفرض آنهنا میشنننود بلکنه تمرکز کنافی را نیز از آنها میگیرد .به زعم آنها این سننناعت
عوالنی(ی

سناعت و چه و پنج دقیقه در کا

وی

ربع اسنتراحت) برای دوره دبیرسنتان بسیار

عوالنی است و باعث میشود عما دانشآموزان به مطالب معلم گوش ندهند.
دانش آموز شماره  1در این مورد میگوید «:اوای کا

تیلی توب به در

گوش میدهم ولی

در نیم سنناعت آتر دیگه چیزی نمی فهمم» .یا دیگری اینگونه بیان میکند« توب آد وسننطای
کا

دیگه تسنته میشنه کاش معلمان در وسنط کا

کنن»(دانش آموز شنماره « .)2تودمونیمها شنما میتونید ی
تسته بشی با تما توان به در

یه ده دقیقه در

بدن و بعد دوباره شروع

سناعت و چه و پنج دقیقه بدن اینکه

گوش بدی و همه چیز را توب بفهمی .واقعا نمیشه که»(دانش آموز

شماره .)97
اما یافتههای حاصللل از تحلیل ترارم معلمان به عنوان دومی سللوال تحقیق نشنننان
میدهند که معلمان نیز کمابیش شعیه دانشآموزان برای توجیه عل بی توجهی به مطالب به دو دسته
بزرگ تحت عنوان عوام فردی و مدرسننه ای یا محیطی اشنناره میکنند .در بعد فردی آنها(مشننک
تمرکزذهنی ،اعتماد به نفس باال ،درگیری فکری و بازی با تلفن همراه ،مشنننکات تانوادگی و تواب
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آلودگی ،عافه مند نعودن به موضننوع در  ،کمعود انگیزه برای تحصننی ) و در بعد محیطی(عوالنی
بودن سناعات آموزشی ،مشکات فیزیکی کا  ،گرما یا سرما و مشک جزوه نویسی) را از مهمترین
عل بی توجهی به مطالب درسی در کا

میدانند.

جدول  . 2یافتههای عوام مؤرر بر کم توجهی دانشآموزان به مطالب درسی دوره متوسطه از دیدگاه معلمان
مضمونهای اصلی

عوامل فردی

عوامل مدرسه ای

مضمونهای فرعی
 )1کاهش انگیزش پیشرفت
 )2سردرگمی هویت
 )9مشک تمرکز ذهنی
 )9اعتماد به نفس کاذب
 )6اعتیاد به موبای
 )5مشکات تانوادگی
 )0تواب آلودگی
 )9عوالنی بودن ساعت آموزشی
 )2ضعم استاندادرهای فیزیکی کا
 )9ضعم محتوایی کتب درسی و جزوه نویسی

مضمون اصلی  :1عوامل فردی:

مطالعه و تحلی تجارب معلمان نشنننان میدهد که یکی از اصنننلی ترین چالشهای پیش روی
مربوض به عوام فردی و شخصی آنهاست که

دانشآموزان در توجه بهینه به مطالب درسی در کا
به صورت تمهای فرعی ذی مورد بحث قرار میگیرند.
 - 1 – 1کاهش انگیزش پیشرفت:

انگیزه پیشرفت گرایشی است برای ارزیابی همه جانعه عملکرد تود با توجه به عالی ترین معیارها،
تاش برای موفقیت در عملکرد و برتورداری از لذتی که با موفقیت در عملکرد همراه است (شهرآرای،
 .)9936با وجود انگیزه پیشننرفت ،دانشآموزان تاش و پشننتکار تود را برای انجا بهتر تکالیم بکار
میگیرند و معیارهای عالی عملکرد را دنعال میکنند .بررسنی تجارب معلمان مدرسه چالشهای اساسی
دانشآموزان در ارتعاض با انگیزه پیشنرفت را آشنکار ساتت .معلمی معتقد است« :من انگیزه زیادی تو
بچهها نمیعینم که مث بخوان با در

توندن بهتر به جاهای توب برسننن»(شننماره  .)2یا این نق

قول . . .« :االن دانشآموزها توجه چندانی به در

و امتحان و تکلیم و نمره بهتره و این چیزا

ندارن ،بویژه اینکه در عول تر هیچ برنامه ریزی برای کارهاشنون نمیکنن»(معلم شماره  .)5اولیای
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دانشآموزها هم تیلی از این موضوع شاکی هستن که چرا بچههاشون اینقدر بیخیال شدن به در
و امتحان»(شماره .)96
 - 2 – 1سردرگمی هویت:

یکی دیگر از چالشهای اسناسی دانشآموزان این دوره را بر اسا

تحلی دادههای جمعآوری

شننده ،که باعثه وجود مشننکات فروان و متعاقب آن بی توجهی به مطالب درسننی میشننود .میتوان
سننردرگمی هویت نامید .هویت نمایی از مجموع مشننخصننههای شننخصننیتی ،اجتماعی ،عاعفی،
فرهنگی ،ملی و جسننمی افراد اسننت که بر اسننا

تجارب مختلم شننک میگیرد و از نشننانههای

هویت رشند یافته و سازشپذیر این است که باید برای تود فرد و دیگران قاب شناسایی و پیشبینی
باشد .نق قولهای ذی این واقعیت را منعکس میکنند.
«بنظر اینهمه آزمون و تطایی که االن تو نوجوونها و جوونها شاهد هستیم ،بخاعر اینه که
هیچ شناتتی از تودشون ندارن و تاشی هم نمیکن ،نمی دانند که باید چیکار کنند ،نمی دونند در
توندن چه فوایدی میتونه براشنون داشنته باشنه ،بعضنی از آنها اصنا تو کا

نیستند(» . . .معلم

شماره  .)99یا معلم دیگری چنین میگوید «بچهها هر روز تودشون رو به شک یه بازیگر ،هنرپیشه
یا . . .در میارن ،اینا اصار نه به اصالت فرهنگی و نه تانوادگی تودشون توجه نمیکنن ،لب کاه اینها
حواسشون یه جایه دیگه است به در

و مشق اهمیتی نمیدن».

 – 3 – 1مشکل تمرکز ذهنی

معلمان معتقد هسنتند که برتی از دانشآموزان واقعا مشنک ذهنی یا گاها جسمی دارند که نمی
توانند به در

توجه کنند .در زیر نق قول هایی از آنان ذکر شننده اسننت .معلم شننماره  9دراین مورد

اظهار میدارد« :دانش آموزانی که در دوران ابتدایی مشننک بی توجهی دارند ،یا دانشآموزان دیر آموز
و  . .در دوران دبیرسننتان نیز همین مشننک رو دارن و ما نمی تونیم کاری بکنیم» .معلم شننماره 99
دراین مورد میگوید «:میزان تمرکز در افراد مختلم متفاوت اسننت برتی دانشآموزان به عور ذاتی
تمرکز کمی دارند و برای همین در کا

کم توجه هسنتند» . . .« .یا بعضنی از دانشآموزان مشک

جسمی و گاها ذهنی دارند و نمی توانند توب دقت کنند و به مطالب ارایه شده تمرکز داشته باشن».
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 -4 -1اعتماد به نفس کاذم
بررسنی تجارب معلمان نشان میدهد که بعضی از دانشآموزان در این دوره اعتماد به نفس
کاذب باالیی دارند .به زعم آنها اعتماد به نفس ویژگی تیلی توبی اسننت ولی اگر بیش از حد
باشد ممکن است مشکاتی به وجود آورد عوری که فرد احسا

میکند برای هیچ کاری نیاز به

راهنمایی ندارد .معلمان در مصاحعهها به این مورد در دانشآموزان اشاره کرده اند و آن را یکی از
دالی کم توجهی در کا

میدانند.

معلم شماره  99دراین مورد میگوید «:بعضی از دانشآموزان چون سابقه تحصیلی توبی در
سنالهای قع دارند و همیشنه مورد تشویق تانوادهها و معلمان بوده اند  ،احسا

میکنند همه

چیز را میدانند و نیازی نیست گوش کنند» .معلم شماره  99دراین مورد این گونه نظر میدهد« :
بعضنننی از دانشآموزان فکر میکنند بروند تانه و مطالعه کنند همه چیز را یاد میگیرن و در
کا

به در

گوش نمیدن .اصا گاها وجود ما را کاذب میدونند»

 – 5 – 1اعتیاد به موبایل

واقعیت این اسنننت که عاقمندی به فضنننای مجازی و فناوری اعاعات و ارتعاعات به یکی از
اصنلی ترین دلمشنلولیهای زندگی ما شده است ،ولی گاها این عاقمندی عوری است که در شخ
وابسنتگی یا اعتیاد را ایجاد میکند .دانشآموزان هم از این امر مستثنی نیستند مخصوصا آنها در ی
سننی قرار دارند که کشنش و اعتیاد آنها به این پدیده مخصنوصا موبای روز به روز بیشتر میشود .به
زعم معلمان هرچند قوانین متعددی برای کاهش این مشننکات در مدرسننه ایجاد شننده اسننت ،ولی
همچنان این امر به ی

معظ مدرسنه ای تعدی شده است .تحلی مصاحعههای معلمان این واقعیت

را به توبی نشان میدهد:
معلم شماره  9در این مورد میگوید « :گاهی در کا
بازی میکنن ،و توجهی به در

متوجه میشو که بچهها دارن با موبای

ندارن ،تذکر میدهم ولی نه آشننکار میترسننم وضننع بدتر شننود» .یا

معلم دیگری وضعیت را اینگونه تفسیر میکند«موبای بازی شده آفته دانش آموزی در مدرسه .گوشی
را از دسننته بچهها میگیری یه پیامدی داره و نمیگیری یه پیامد دیگه داره .اونم از دسننته این نوجوونها.
در

میدی میبینی نصفه کا

داره با موبای بازی میکنند و توجهی به در

ندارندو(» . . .شماره .)3
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 – 6 – 1مشکالت خانوادگی
داشنتن مشنکات تانوادگی در بین دانشآموزان هم یکی از مواردی است که باعث میشود که
تمرکز و دقت کافی برای حضننور بهینه در کا

برای دانشآموزان اتفاق نیفتد .این مشننکات اغلب

به دلی فقر مادی والدین در این منطقه و فقرآگاهی اتفاق میافتد و نمود آن در مدرسه به وضوح دیده
میشود.
معلم شننماره  92دراین مورد میگوید «:بعضننی از دانشآموزان پیش من میان و با من درد و دل
میکنند ،مشنکات تانوادکی دارن ،بعضیها تانوادشدن مشک مالی داره ،بعضی مشک عاعفی و . .
به هر حال این دانشآموزان افت تحصننیلی زیادی دارند» .معلم شننماره  1دراین مورد معتقد اسننت«:
متاسفانه بعضی از دانشآموزان قربانی مشکات تانوادگی میشوند و روحیه توبی ندارند»
 - 7 – 1خوام آلودگی

تواب آلودگی نیز یکی از مواردی اسنت که معلمان در مصاحعههای تود به آن اشاره کرده اند .از
نظر معلمان دانشآموزان شنبها سنر موقع نمی توابند و این امر باعث تواب آلودگی آنها در مدرسه
میشننود و نمی توانند به در

توجه کنند .معلم شننماره  99در این مورد میگوید «:بعضننی تانوادهها

فکر میکنند چون این دانش آموز بزرگ شده میتواند شبها تا دیر وقت بیدار بماند ولی به این مسیله
توجه ندارند که چطور فردا این دانش آموز در کا

مینشننیند» .معلم شننماره  5دراین مورد گله مند

اسننت و میگوید « :همیشننه زنگهای اول در نوبت صننعح و زنگهای وسننط درنوبت بعد از ظهر
دانشآموزان تواب آلود هستن که دلی آن دیر توابیدن در شبها است».
مضمون اصلی  :2عوامل مدرسه ای:

معلمنان نیز همنانند دانشآموزان برتی از عوام محیطی در مدرسنننه و کا
یکی از عوام اصننلی کم توجهی دانشآموزان در کا

در

را نیز یعه عنوان

میدانند .درمصنناحعههای انجا شننده

معلمان عوالنی بودن سناعات آموزشنی ،مشکات فیزیکی کا

و گرما وسرما را از جمله موارد این

عام بیان کرده اند که در ادامه به توضیح و نق قول هایی از آنها پرداتته شده است.
 – 1 – 2طوالنی بودن ساعات آموزشی

تحلی مصننناحعههای معلمان نشنننان میدهند که آنها نیز همانند دانشآموزان از عوالنی بودن
سناعات کاسنی رضایت ندارند .عوالنی بودن ساعت کا
مختلم متفاوت اسنت .مثا در کشور ااپن در کنار درو

در جاهای مختلم دنیا نسعت به درو
تیوری ،درو

سرگرمی و مهارت نیز وجود
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دارد که باعث میشنود علیرغم عوالنی بودن ساعات آموزشی دانشآموزان از این لحاظ تسته نشوند.
معلمان در مصنناحعههای تود به دفعات مختلم وجود سنناعات آموزشننی عوالنی را از مضننرات نظا
آموزشی دانسته و از لزو بهره مندی از شگردهای مختلم در عول ساعات کاسی سخن گفته اند.
معلم شنننمناره  3دراین مورد میگوید «:من معموال بعد از هر نیم سننناعت که در

میدهم با

دانشآموزان شوتی میکنم ،یا کاری میکنم کمی بخندند ،این عوری انرای تودشون رو دوباره برای
بقیه در

بدست میارن » .از نظر معلم شماره  «:99این هنر معلم است که بتواند حوا

را دو سناعت در کا

دانشآموزان

نگه دارد .چون باالتره بعد از نیم ساعت یا نهایت  96دقیقه دانش آموز تسته

میشود» .
 – 2 – 2ضعف استانداردهای فیزیکی کالس

مصناحعههای انجا شنده از معلمان حاکی از آن بود که اسنتانداردهای آموزشنی الز که توسط
سننازمانهایی از جماه آموزش و پرورش ،نوسننازی و تجهیز مدار  ،کتابها و نشننریات علمی در مورد
ویژگیهای مناسب و الز برای ی

کا

مانند نور و متلیرهای آن ،ابعاد ظاهر

تعین شده است رعایت نشده است .به اعتقاد آنها مشکاتی
کا  ،حرارت و تهویه کا  ،اندازه ،صننندلیها و  . .عوری

نیسنتند که بتوانند دانشآموزان را نسعت به در

و تحصی ترغیب کنند و به ععارتی به جای شاداب

بودن نوعی دلمردگی در آنها دیده میشود .در این راستا تحقیقات مختلم در این زمینه نشان میدهند
که فضنای آموزشی مدار

کنونی ما با ویژگیهای روانی و اجتماعی دانشآموزان سازگار نیست(معین

پور و همکاران )9919 ،در زیربه نق قول از ایشان پرداتته شده داست.
معلم شنماره  5دراین مورد میگوید «:کا ها به تصوص در مدار
نیسننتند .مثا وقتی تخته کا
تخته کا

غیر دولتی اصا استاندارد

روبروی پنجره اسننت نا تود آگاه به تاعر نور مسننتقیمی که بر روی

میافتد دانش آموز تسنته میشود» .معلم شماره  9دراین مورد معتقد است «:در کاسی

که جا تنگ باشند ،اندازه کا
آموزی که در گوشه آتر ما

با تعداد دانشآموزان متناسب نعاشد چطور میتوان انتظار ذاشت دانش
نشسته به در

توجه کند».

معلم شماره  1دراین مورد میگوید «:کا ها باید برای رده سنی مخصوص عراحی شوند ،حتی
برای رشنته تاص ،محیط کا

در توجه دانشآموزان بسیار تأریر گذار است » .معلم شماره  3دراین

مورد اعتقاد دارد «:در زمسننتانها گرمایش کا

و در فصننلهای گر تن

بودن کا

مهم اسننت.
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معلمی که پای تخته اسنت زیاد متوجه نمی شود ،دانش آموزی که بی تحرک بر روی صندلی نشسته
سرما و گرما را احسا

میکند و حواسش پرت میشود» .

 - 3 – 2ضعف محتوایی کتب درسی و جزوه نویسی

ضننعم محتوایی و عد جذابیت کتابهای درسننی برای دانشآموزان موضننوعی اسننت که در
سالهای اتیر ،یکی از مهمترین معاحث رشته مطالعات برنامه درسی است .به نظر برنامه ریزان اصول
سنازماندهی محتوای برنامه درسی با مشکات زیادی رویروست .متخصصین در این حوزه معتقدند که
متن درسنی در درجه اول باید روانی و روندگی درونی الز برای توانده شدن را داشته باشد .دیگر این
که متن درسنی باید در نخسنتین سطور تود مخاعب را دچار «تحم ابها » کند .یعنی همان فضای
شنیرین ندانستن که از دانستن هم شیرینتر است و آغاز علم است .نکته دیگر اینکه به تاعر متمرکز
بودن کشور ما گاها بعضی از ععارات ،مثالها و جمات و غیره ،برای دانشآموزان مناعق مختلم قاب
فهم نیسنت که این هم به نوبه تود مشنکاتی را برای جلب توجه بهینه به مطالب درسننی در کا
ایجاد میکند .گزیدهای ذی این واقعیت را منعکس میکنند.
معلم شنماره  5معتقد اسنت « به تصنوص در کتابهای تخصنصنی ما مشک محتوا داریم .در
سنالهای اتیر تیلی از کتابها عوض شنده اند ،ولی باز مشک به عور کام ح نشده است .دانش
اموز نمیدونه به در

گوش بده یا بنویسننه بره تونه بخونه» .از دیدگاه معلم شننماره « :0من تود معلم

ریاضی هستم ،اکثر کتابهای ریاضی محتوای کافی ندارند ،ی

توضیح کوچ

داده با ی

عالمه تمرین.

برای همین مجعور توضیحات اضافه رو بگم بنویسن و این باعث تستگی آنها میشه»« .باید این واقعیت
را بسذیریم که کتابههای درسی برای دانشآموزان ما جذاب نیستند»(معلم شماره .)99

بحث و نتیرهگیری
تحقیق حاضنر با هدف کلی بررسنی تجارب زیسته دانشآموزان و معلمان(به عنوان کلیدی ترین
عناصر تعلیم و تربیت) در زمینه عل اصلی بی توجهی دانشآموزان به مطالب درسی در کا

صورت

پذیرفت .نتایج به عور کلی نشننان داد که در مجموع هم معلمان و هم دانشآموزان به دو دسننته کلی
عوام فردی یا شننخصننی( که مربوض به تود دانشآموزان و ویژگیهای روانی آنهاسننت) ،و همچنین
عوام مدرسه ای که مربوض (به متلیرهای کاسی و مدرسه ای) معتقدند .در واقع نوعی همسوشانی در
عقاید و دیدگاهای آن نسعت به این عوام قاب ماحظه است .به بیانی دیگر تحلی و تفسیر تجارب
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مشنارکت کنندگان نشان میدهد درون مایه هایی که از داده های این مطالعه ظهور یافتند با یکدیگر
در ارتعاض بوده ،الگویی از تجربیات آموزشنی مشارکت کنندگان را نمایان کرده و به توانندگان در فهم
واقعیت مشننارکت کنندگان در محیط آموزشننی کم

می کنند .در واقع یافتهها نشننان میدهند که با

وجود تاشها و برنامههای آموزشنی و پرورشنی موجود در سنالهای اتیر ،مشکات فردی و مدرسه
ای قاب توجهی در میان دانشآموزان دوره دبیرستان در جهت توجه به مطالب درسی در کا

وجود

دارد که پرداتتن به آنها و لزو استفاده از مداتلههای مورر در این زمینه ،ضرورتی محتو است.
نتایج حاصن از تحقیق حاضر با بعضی تحقیقات انجا یافته قعلی از جمله حارر آبادی ،رئوفیان،
اتاقی ،جنامچی و صنننالحی( ،)9916فتحی آذر و همکناران( ،)9916مهرعلیزاده ،قربانی ،ذوالفقاری،
شناهین فر ،نیکخواه و پور عزیزی( ،)9912نعوی و صفوی( ،)9917معین پور و همکاران )9919( ،ب
هال و تامان ( ،)2796کلهو و همکاران( ،)2796همخوانی و همعسنتگی هایی دارند .در این راستا نتایج
تحقیق مهرعلیزاده و همکاران ( )9912حاکی از آن اسنت که تواب آلودگی در کا  ،وضنعیت نور و
تهویه کا

از عوام کم توجهی به کا

اسننت .نعوی و صننفوی( )9917معتقدند که غیعت از

کا  ،شنیوههای تدریس ،عاقه مند نعودن به در
ب

از دالی کم توجهی به در

میباشند .تحقیق

هال و تامان ( )2796حاکی از آن اسننت که روشهای تدریس بر توجه دانشآموزان تأریر دارد.

فتحی آذر و همکاران( )9916مهمترین عوام و چالشهای فرزندان در این دوره تحصیلی را چالشهای
عاعفی – هیجانی ،عد مهارتهای ح مسنناله ،سننردرگمی هویت ،چالشهای ارتعاعی میدانند که به
نوعی با یافتههای تحقیق حاضر متناظر است.
تام در نتایج حاصن شنده (از جمله کاهش انگیزش پیشرفت ،بی هدفی ،توس به منابع کنترل
بیرونی به جای کنترل درونی ،اعتماد به نفس کاذب و  ) . . .نشنننان میدهد که معلمان میتوانند با
اتخاذ راهعردها و سنیاست های مختلم در کا

در

میزان تاریرگذاری این عوام را کاهش دهند.

مثا در این راسنتا میتوان به اسنتفاده از روشهای فعال تدریس ،آشنایی با شیوههای مدیریت بهینه
کا  ،اتخناذ مهنارتهای ارتعاعی مناسنننب و ارربخش با دانشآموزان دوره متوسنننطه ،آشننننایی با
چالشهای عاعفی و هیجانی این دوره و غیره اشاره نمود .عوریکه با تکیه بر این شیوهها بتوان میزان
بهرهوری و ارربخشننی تحصننیلی را افزایش داد .فتحی آذر و همکاران( )9916معتقدند مهمترین دلیلی
که میتوان برای تعیین چالشهای رفتاری و اجتماعی دانشآموزان در این دوره در نظر گرفت بیش از
سنایر علتهای احتمالی مطرح شند ،عد توجه به حسناسنیتهای هر دوره از رشد از سوی ،تانوادهها،
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و اجتماع برای لحاظ نمودن آموزشننها ،مداتلهها و الگوسننازیهای مورر میباشنند .کلهو و

همکاران( )2796نیز معتقدند که اولین عام سننردرگمی فرزندان در برقراری رابطه ارربخش با تانواده
و اولیای مدرسه ،ضعم محتوای فرهنگی و تربیتی در نهادهای آموزشی و پرورشی ،و عد توجه کافی
دست اندرکاران نظا آموزشی به این مسای میباشد.
نتایج تحقیق حاضنر بیانگر احتیاج معر نظا آموزشی به تلییرات بنیادی در ابعاد مختلم آموزشی
در عرصننه فردی و مدرسننه ای اسننت .در واقع نتایج تحقیق حاضننر را میتوان به عنوان ارزیابی همه
جانعه و مهمی تلقی نمود که سنعی کرده اسنت با ی

دیدمان کیفی و عمیق حسا

ترین نقاعی که

نیاز به ترمیم و اصنناح دارند را از زبان اصننلی ترین سننخنگویان تعلیم و تربیت بیان نماید و اهمیت
بازنگری برنامههای تربیتی و آموزشی رایج و شکاف هایی که در این راستا وجود دارد را گوشزد نماید.
پرواضننح اسننت که شننناتت مشننکات بی توجهی در ابعاد مختلم موجب میشننود تا برنامهها و
مداتلههای مورد نظر نیز بخوبی عراحی شود و کارایی بیشتری داشته باشند.
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