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 كیدهچ

گذراند  ياز عمر خود را در خانواده م یشتريقسمت ب يو مشخص است هر انسان ديدان يهمانطور که م  

 ني.درواقع خانواده اولرديگ يبخش از عمر صورت م نیا در يليتحص تيفعال يتمام باًیاز عمر که تقر يقسمت

آن  لهيخود به وس طرافا یاياست که کودکان شروع به شناخت دن یيجا نيانسان بوده و نخست يتينهاد ترب

 ادیتواند  يکودک داشته و م تيشخص یريشكل گ یبررو یادیز اريبس ريخانواده تاث نیکنند.بنابرا يم

 کودک باشد. اتينگرش ها و اخالق کودک و روح ،یاررفت یهنجارها يدهنده اصل

بارها در کالس درس .گذار باشد ريتاث زيدانش آموزان ن يليتحص تيوضع یتواند بر رو يخانواده م نیبنابرا

خود مشاهده مي کردم که تعدادی از دانش آموزانم به دالیل مختلفي نسبت به بقيه دچار افت تحصيلي 

بعد از بررسي های الزم متوجه بي وشفاهي  دچار وضعيت ضعيفي هستند..هستندودرارزشيابي  های کت

گردیدم که یكي از دالیل محكم اضطراب و ترس و افت تحصيلي دانش آموزانم به خاطر استرس و ترسي 

در بسياری از مواقع مي  دیدم که شاگردانم دچارتحقيرهاوسرزنش هاوتنبيهات  است که از اولياء خود دارند.

گرفتندوگاهي نيز گره بسته ی آنان با اتخاذ مواضع نادرست والدین یا خود من بسته تر مي شد. با قرار مي 

مشاهده ی این مساًله در کالسم تصميم گرفتم با پيدا کردن راه حل های مناسب وابتكاری سرنوشت آنها را 

توانستم با برگزاری جلسات تغيير دهم،در نتيجه با مطالعهً کتاب های گوناگون وتحقيقات انجام شدهً قبلي 

 مداوم با اولياوبا اجرای سه روش شامل:

 دادن برنامه پيشنهادی درسي - 1      

 رودررویي وتبادل نظر دانش آموز قوی با ضعيف - 1      

 تهيهً فرم نظارت خانواده بر امور درسي فرزندشان - 3      

ان را به درس و مدرسه عالقه مند کرده  وآنها را موفق روز به روز به فراگيری آنان روح تازه ای بخشيده و آن

 وشاد ببينم.
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 مقدمه

تعليم و تربيت   گوش آشنای هرآشنای 1))تعاونوا علي البر و التقوی (( یقيناً جمله ی شریفه ی قرآني 

بودن است و مفهوم و مضمون آن بر همكاری در کارهای خير ونيكوکاری تاکيد دارد و از آنجائيكه در خير   

ی خواهان های یک جامعهی زیر مجموعهتعليم وتربيت شكي نيست پس به طور یقين مشارکت همه

نيل و دستيابي   پيشرفت و توسعه، درتعليم و تربيت فرزندان آن جامعه ضروری و امری بدیهي است و

، عنایت و  به سعادت دنيوی و اخروی ميسور و ممكن نيست مگر با توجه  سيستم ها و افراد یک جامعه

 (.1382مشارکت ویژه و همگاني به تعليم و تربيت فرزندان آن جامعه)حيدری کيا،

در جهان امروز مشارکت و آموزش از پایه های بنيادین توسعه هستند با توجه به این که آموزش و پرورش 

آموزش و پرورش  نتيجه فعاليتهای سه نهاد عمده خانه، مدرسه و جامعه است. همكاری این سه نهاد در امور

 (.85، 1381بيش از پيش ضرورت دارد)قاسمي پویا،

در این ميان همكاری اوليا در امور تحصيلي فرزندانشان با مدرسه از اهميت ویژه ای برخوردار است.البته  

هرگاه صحبت از تعليم وتربيت به ميان مي آید اغلب مردم آموزش و پرورش را در نظر مي گيرند و بار 

کنند که فقط مدرسه ها تصور مييم وتربيت را به دوش مدرسه مي گذارند.بعضي از خانوادهسنگين تعل

ی مشكالت باید در آنجا حل شود آنها از آموزش و پرورش مسئول تعليم و تربيت فرزندانشان است و همه

هر نوع آشفتگي انتظار دارند فرزندانشان را به بهترین وجه ممكن برای داشتن یک زندگي سالم و به دور از 

 تربيت نموده و مهارت های الزم این زندگي مورد انتظار آنها را به فرزندانشان آموزش دهد.

کار این دو گروه ) اوليا و مربيان( آنقدر به هم مرتبط است که اگر یكي قصور کند تالش دیگری خنثي مي 

مي سپارند به عنوان عضوی از آن شود. بنابر این هر پدر ومادری که فرزند خود را به یک واحد آموزشي 

وپرورش   وهمفكری با افرادی که در آموزش  واحد آموزشي در آمده و باید خود را موظف به همكاری

 (1382فرزندانشان سهم دارند، بدانند. )حيدری کيا،



يل ورد و قابل ويرايش اين اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد. براي خريد فا

تومان به سايت علمي پژوهشي آسمان مراجعه   0222با قيمت فقط  اقدام پژوهي

 www.asemankafinet.ir . کنيد

5 

 

-دانشهای نامطلوب آموزشي های نابهنجار و وضعيتتداوم ارتباط والدین و مربيان است که رفتار در سایه

آموزان بهبود خواهد یافت و محيط آموزشي،محيطي امن و همراه با همدلي و همكاری خواهد 

 (29،ص1388بود.)اميراحمدی آهنگ،

 بیان مسئله   

مدرسه ، آگاه نبودن از نقش  ياز حقوق خود در قبال مدرسه ، ترس از درخواست کمک مال ءيااول يآگاه عدم

مسؤالن مدارس و ادارات آموزش و  يرسه و از همه مهمتر کم توجّهامور مد شرفتيمشارکت در پ ريو تأث

 شود . يماز جمله علل عدم مشارکت آن ها محسوب  اءيو نظرات اول دیپرورش نسبت به عقا

که  يمختلف یها بيبه آس نانهيواقع ب يکشور با نگاه يو آموزش يتيترب یها و برنامه ها استياست س الزم

و ... در  ي، فرهنگ ياجتماع  ،یآن هستند اعمّ از مباحث اقتصاد ريطح کشور درگخانواده ها در س نکیهم ا

تا پدران و  دینما یريگ هتدر امور مدرسه ج اءيکردن فرهنگ مشارکت اول نهیو نهاد یجهت فرهنگ ساز

در  که زانيو باور کنند به همان م ندیدر امور مدرسه فرزند شان شرکت نما شتريمادران با عالقه و رغبت ب

 يدر پ شتريب تيّبه همان اندازه با حسّاس دیکنند با يفرزندان خود در خانه تالش م شیجهت آرامش و آسا

 اءيبه اول يليتحص شرفتيگزارش عملكرد پ یبه جا زينمدرسة آنان باشند . مدارس  يرشد و بالندگ

 . ندیها فراهم نما یريگ ميمشارکت آنان را در تصم نةي، زم یدرجلسات حضور

دانش آموزان دارند .  یايدر جلب اول ريتأث نیشتريآنان ب یها وهيمدارس و روش ها و ش رانیمد یيوانات

 دیاست، البتّه در کنار آن با نهيزم نیدر ا شرفتي، الزمة پ رانیها و ابتكارات مد تيّخلّاق یيشناسا

ان را باز گذاشته و آن ها را ریرابطه دست مد نیشود تا ادارات آموزش و پرورش در ا دهيشیاند یيراهكارها

 رانیمد نيتاکنون ب یروابط بخشنامه ا رای، ز ندیننما یادار  یمحدود به قانون و مقرّرات خشک و بخشنامة 

دانش آموزان  يليتحص شرفتي، الزمة پ يهر حال مشارکت واقع بهجامعه نبوده است . ازين یپاسخگو اءيو اول

 ما وجود دارد که قابل تأمّل است . يدر نظام آموزش یيها تيّواقع ياست ول

 نهیآموزش وپرورش هز گرید یباشد و از سو گانیرا دیبنا به قانون با يدر مدارس دولت التيسو تحص کی از

است که به هنگام  يدر حال نیکند و ا يرا به مدارس پرداخت نم يمدارس در قالب سرانه آموزش یاداره 
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بخشنامه  زين رانیو به مد ندپرداخت نكن یا نهیهز چيشود که ه يم هيبه مردم توص يثبت نام در رسانه ملّ

و  يآموزش اتيتواند به ح يم یا نهیهز چيمدرسه بدون ه اینكنند،امّا آ افتیدر یا نهیشود که هز يم

موجود  یساختمان و دستگاه ها راتيمدارس مصرف آب و برق و کاغذ و تعم ایخود ادامه دهد . آ يپرورش

 ندارند .

 فایدر رهنمود دانش آموز ا ينقش مهم نیوالد انيم نیدارد و اما در ا یاريعلل متفاوت بس يليتحص افت

 .کنند يم

 خانواده   طيمح يختگيگس

 اعتماد به نفس نوجوان   عدم

   خانوادگي – يفرهنگ عوامل

 مدرسه  یايو اول نیوالد نيارتباط ب عدم

خانه و  طيمح دیزان است. همان طور که متوجه شددردانش آمو يليموارد از علل افت تحص نیا تمام

 يليگردند. افت تحص يليموجد افت تحص توانند يم ها یاعتماد يب يمدرسه، عالقه و رغبت، همساالن و گاه

 .دیآ يوجود م هب ليترک تحص جهيو در نت شود يم دهيو انحرافات کش یبه بزهكار ابدیچنانچه ادامه 

 قاتي. بر اساس تحقکند يم فایا کودکان يليافت تحص ایو  شرفتيدر پ ينقش مهم نیبرخورد والد نحوه

 فرزندان دارد.  يليتحص شرفتيبا پ ،یيباال يهمبستگ ،يخانوادگ طيو مح نیوالد یها يژگیانجام گرفته و

 :  شوند یم میبه سه دسته تقس نیوالد قات،یتحق نیا جیاساس نتا بر

 کننده  تیهدا نیوالد -1

 مدار قدرت  نیوالد -1

  ريآسان گ نیوالد -3

 کننده:  تیهدا نیوالد-1

و در  کنند يم قیها را تشو آن کنند، يم تیهدا يلينوع از پدر و مادرها، کودکان خود را در مسائل تحص نیا

به آنان  يليدر رفع مشكالت تحص ينموده و به طور کل یيرا راهنما یو ،يدرس تیصورت ضعف فرزند، با تقو
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و  قیکودک، با تشو يليتحص تدخالت داده، در صورت اف ها یريگ ميها را در تصم بچه. ندینما يکمک م

مسائل و جوانب مختلف موضوعات را به  لي. روش تحلدارند يوا م شتريب تيرا به فعال یو شتر،يکمک ب

 .سازند يآشنا م ياجتماع ،یاقتصاد ،ياسيخود را با مسائل س کودکان دهند، يکودکان خود آموزش م

 نیدوال

 قدرت مدار:  نیوالد-1

در  دهند، يبه فرزندان نم یاجازه سؤال و کنجكاو ند،ینما يم یريبه فرزندان خود سخت گ ن،ینوع والد نیا

سخت  جهيبه شدت ناراحت شده و در نت زيخودشان ن کنند، يم هيها را به شدت تنب آن يليصورت افت تحص

دخالت  ها یريگ ميرا در تصم او کنند، يارتباط برقرار نم . با نوجوان خودسازند يم شتريرا ب شانیها یريگ

 دارند.  يکم یریو انعطاف پذ دهند ينم

 : ريآسان گ نیوالد-3

را انجام دهد.  فشيخود تكال ليرا آزاد گذاشته تا به م یو دهند، ينم تيکودکشان اهم فيبه تكال نیوالد نیا

 يدرس فيبر تكال يوجود ندارد. نظارت چندان یرکا چيه یها برا خانواده نیدر ا ينظم و انضباط چيه

 نیوالد نی. در واقع اکنند ينم کتمدرسه شوند، اصالً شر اءيفرزندانشان ندارند، چنانچه دعوت به انجمن اول

 :کنند يفرزندان به دو صورت شرکت م يليدر مسائل تحص

  گذارند يکامالً آنان را آزاد م ای 

 .گذارند ين ها مکارها را به عهده آ تيمسئول ای 

دوره انتقال و  يدارد. از آنجا که نوجوان یيبسزا ريتأث کودکان يليتحص شرفتيدر پ نیرفتار والد ت،یدرنها

 را مبذول داشته و با او  يفرزندانشان توجه کاف يليبه مسائل تحص يستیبا يم نیاست، والد یريادگی

بوده،  ریانعطاف پذ يستیبا يم زين نيمعلم داشته باشند.  تیمثبت و توأم با پاداش و تقو یبرخوردها

نوجوان بتوانند جبران کرده، به  يليها نداشته باشند، تا در صورت افت تحص با آن یخشن و تند یرفتارها

 .ندیها را رفع نموده و بتوانند بر مشكالت غلبه نما عوامل آن توجه کنند و آن
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 وضع موجود  فیتوص     

 ............مي باشم بنده دارای  ............شهرستان  ...............آموزشگاه وم ابتدایي سزگار پایه آمو ...........اینجانب   

در موارد متعدد متوجه شدم که آزمون  يليسال تحص یاز ابتدا سال سابقه در آموزش و پرورش مي باشم .

از دانش  یگرفتم تعداد يکار م متعدد و فعال که به یها سیآوردم و روش تدر يکه به عمل م یاريبس یها

حل کردن  ای سیسرکالس هنگام تدر يحت زاندانش آمو نیهستند.ا يليدچار افت تحص داًیآموزانم شد

موقت جهت جلب  یمجبور به استفاده از راه حل ها زيدادند و من ن ياز خود نشان نم یعالقه ا ناتیتمر

 نیشدم و به ا يواقعاً نگران م يامتحان یبرگه ها  حيتوجه آنها نسبت به درس بودم .   هر بار پس از تصح

 دهم .   ريينامطلوب را تغ تيوضع نیتوانم ا ياست ؟ و چگونه م نگونهیکردم که چرا ا يفكر م

 يم يپاسخ ده یکردم و ابتدا افراد داوطلب را برا يبرگزار م يامتحانات شفاه يبهتر گاه یريادگی یبرا    

 ی جهيکه نت دمید يزدم اما باز م يصدا  م زيرا ن فمي، دو نفر از شاگردان ضع يكیآوردم ، سپس با هر گروه 

 شود . يآن چنان مطلوب حاصل نم

 یرا که پا يشب جواب سؤاالت فيخواستم که به عنوان تكل ياز دانش آموزان م يبعد از امتحانات کتب    

 ينم حيصح یکردن جوابها دايپ یتالش براچند نفر  نی، باز هم ا اورنديکنند و ب دايشد پ يتخته نوشته م

 کردند . 

دادند و  يانجام نم یکرده بودم آنها در گروه کار یبند مينفره تقس 3 یيکالس را به گروه ها نكهیا ای    

 داد سر گروه را در آورده بودند .  شهيدادند و هم يخارج از کالس را انجام نم یکارها

 يکردند که قبل از امتحانات درس م يش آموزان داشتم آنها اظهار مکه با خود دان یيدر مصاحبه ها    

آنها مي گفتند از کم نره گرفتم مي ترسيم چون والدین ما در صورتي که کنند .  يفراموش م يخوانند ول

درس  یاز نحوه  زيآنها متوجه شدم که آنها ن نیدر صحبت با والدنمره کم بگيریم ما را تنبيه مي کنند 

و بيان مي کردند که فرزند بودند   يآنان ناراض يامتحان وضعيت درسيفرزندشان و  فيانجام تكال خواندن و

 یمسئله را که با تعداد من باید بيشترین نمره را بگيرد. آنها این اضطراب را به فرزندانشان منتقل مي کردند.
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و استرس هایي که مشكالت  ليه دلداشتند که دانش آموزان ب دهيعق زيگذاشتم آنان ن انياز آموزگاران در م

 قدرت تمرکز در کالس را ندارند .  خانواده هایشان به آنها وارد مي کنند 

 دیاظهار داشتند که با زيمدرسه سر و کار داشته است ن نیبا دانش آموزان ا شتريمعاون آموزشگاه که ب    

 یکه تا حدود ميکن دايمناسب پ ياه حلشود و ر یيآنان شناسا لیقبل از امتحانات نوبت اول مشكالت و مسا

 لیتبد يدانش آموزان فعال آنها بهکنم که  یشود  دوست داشتم کار جادیآنان ا يدرس تيدر وضع شرفتيپ

مناسب و مطالعه  قاتيگرفتم با تحق ميتصم بيترت نیروز به روز باالتر برود و بد درسي شان شوند و سطح 

 پژوهش من شروع شد .  بيترت نیدهم و بد یرييتغ تيوضع نیموضوع در ا نیمرتبط با ا یکتابها

 (1شواهد ) یگرد آور   

   وضعیت درسیالف :     

سه ماه مهر  وضعيت درسياز  يقيدق يابیوضع موجود گفته شد ارز فيکه در توص يحاتيبا توجه به توض      

،  اتياضیات مخصوصاً در دروس رو آبان و آذر انجام دادم و متوجه شدم که دانش آموزانم در اکثر امتحان

 پایيني دارند. وضعيت درسي يصيامتحان تشخ فارسي و.... ،  ايعلوم ، امال ، جغراف

 مهر،آبان،آذر             وضعيت درسي:  نمودار ستوني ميانگين  1نمودار شماره           
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 نامه ب : پرسش

تا  11نامه ای دادم که پرسش دانش آموزان یل دانش آموزان برای درس نخواندن به جهت آگاهي از دال     

عامل رابر اساس مطالعات خودم واظهارات همكاران وبا توجه به 11از عوامل عمده ی افت تحصيلي)این 

قت دليل انتخاب نمودم( در آن گنجانده شده بود و از آنها خواستم که آنچه حقي 51مشكالت کالس از بين 

 است را عالمت بزنند . 

پس از بررسي و تجزیه و تحليل پاسخ ها مشخص شد که دانش آموزان به ترتيب عوامل زیر را سبب     

 خود مي دانند: وضعيت درسيکاهش 

 %111*  نداشتن برنامه ریزی درسي مناسب درخانه:         

 %111فرزندشان:اموردرسي  در رابطه با  استرس وارد کردن والدین به بچه ها*  

 %31*  درس نخواندن وکم کاری: 

 %31* بي توجهي سر کالس: 

 %32* بي دقتي در امتحانات: 

 %51*  تصميم نداشتن جهت ادامه تحصيل: 

 %33*  ضعيف بودن پایه : 

 %21*  اختالفات ودرگيریهای والدین: 

 %15*  اضطراب امتحان: 

 % 11*  مناسب نبودن روش تدریس معلم:         

 ج : مصاحبه با والدین   

جلسه ای با والدین ترتيب دادم و با آنها در رابطه با دالیل ضعف درسي فرزندشان  12/8/95در تاریخ  

مهمترین دليل و کارهایي که در خانه انجام مي دهند صحبت کردم و اظهارات آنها را یادداشت نمودم که 

 بوده است.فرزندشان  وارد کردن استرس بيش از حد والدین به 
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 د : مصاحبه با همكاران 

تبادل نظر  يليافت تحص لیبا همكاران در رابطه با دال 19/8/95خیآموزگاران در تار یدرشورا یدرجلسه ا    

 .  مینمود

خانواده ها به درس و مشق بچه هاست ،  يتوجه يگرفتن نمره کم ب ليدل شتريب  "(  : آموزگار پایه چهارم)  

 ي، زندان ادي، اعت نیاختالفات والد لياز قب يمشكالت خانوادگ یدارا شتريمنطقه ب نیاچون دانش آموزان 

توجه کردن به فرزندشان  ایدرس خواندن و  یبرا یيجا گریهستند و د یسواد يبودن پدر ، درآمد کم ، ب

 .  "ندارند ليادامه تحص یبرا یا زهيکند و انگ ليدهند که فرزندشان ادامه تحص ينم تيندارند . آنها اهم

معلم و  اريبس یباتالش ها يدرس هیضعف پا ليدانش آموزان به دل " آموزگار پایه دومنظرات            

دانش آموزان  شرفتيدر پ يخانواده ها نقش مهم نيآورند . همچن يرا بدست م يکم جهيخودشان باز نت

 ".مينمائ یآنها را وادار به همكار دیدارند و با

من قرار  اريدانش آموزان را نوشته و در اخت يليافت تحص لیدال یدر برگه ا زيترم آموزشگاه نمح ری.      مد

نا امن خانواده در افت  طيبا دانش آموزومح نیوالد برخورد همچون: يعوامل شانیا یدادند . طبق نوشته ها

 موثرهستند. يليتحص

واقع شود:برنامه  ديتواند مف يم ریز یه کارهابرطرف کردن موارد فوق واجرا نمودن را"نوشته اند: شانیا    

 "و.... قیدر منزل،استفاده از تشو فيبا دقت تكال يت،بررسيميصم جادیمناسب،ا هیقابل اجرا،تغذ یزیر

 

 پیشینه تحقیق :

( کاهش عملكرد تحصيلي و academic drop outمنظور از افت تحصيلي )"تعریف افت تحصيلي      

ح  رضایت بخش به سطح نامطلوب است یا به عبارتي دیگر فاصله قابل توجهي درسي دانش آموزان از سط

 که بين توان و استعداد بالقوه و توان بالفعل خود در فعاليتهای درسي وپيشرفت تحصيلي مشهود باشد.         
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اند گرچه این تعریف مي تواند همان کساني که به دنبال شكست های پي درپي،از تحصيل عقب مانده      

رادربر گيرد،اما مفهوم افت تحصيلي صرفاً مردودی یا شكست در امتحانات نيست و مي تواند شامل هر دانش 

 آموزی شود که آموخته های آموزشگاهي او کمتر از توان بالقوه ودر حد انتظار اوست.

  براساس این تعریف دانش آموزان تيزهوش نيزممكن است دچار افت تحصيلي وکم آموزی       

 (1381نصيریان)"شوند.

 ( از دالیل عمده ضعف درسي دانش آموزان به موارد زیر اشاره مي کند:1328قائمي )      

تبعيض ها،  تنبلي، کمي هوش و استعداد، اختالفات والدین درگيریهای والدین، روش کار معلم، 

ها، محدودیت ها، وابستگي تنبيهات سخت، سنگيني برنامه، فشارهای رواني، معاشران بد، تمسخر و تحقير

شاید ما نتوانيم در مورد اصالح دانش آموز صددرصد به پيروزی برسيم ولي اصل  ":ها، و ... او مي نویسد 

باید علل اشد. به هر حال مسأله باید مورد توجه قرار گيرد که موفقيت ما مي تواند از درصد باالیي برخوردار ب

ی رفع آنها و جبران کمبودها خانه و مدرسه باید رابطه ی زمينه ساز ضعف درسي مشخص شوند و برا

تنگاتنگ داشته باشند. باید برنامه ریزی شود و معلوم باشد که دانش آموز در خانه باید چه ساعتي از روز 

 "د.های او انجام شو درس بخواند؟چه ساعتي بازی کند؟ کي بخوابد؟.این برنامه ریزی باید بر اساس توانائي

از عوامل موثر « عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان »( در مقاله ای تحت عنوان 1383رحيمي )

 در رشد تحصيلي به شرح زیر نام مي برد :

 سازمان آموزش و پرورش  -1

 تأکيد بر رشد عقالني  -1

 جو عاطفي مدرسه و کالس  -3

 پيش فرض های  معلمان  -4

 عقب ماندگي آموخته شده  -5

 رون خانواده مسایل د -3

 وی در رابطه با اثرات پيشرفت تحصيلي مي نویسد:
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اهميت پيشرفت تحصيلي در سالمت رواني دانش آموزان به حدی است که برخي از متخصصان آن را "      

 . "حداقل تا نيمه دوم دوره جواني معيار اساسي برای تشخيص عملكرد سالم دانسته اند

هنگامي که محيط مدرسه محيطي حاکي از شایستگي و "(  مي نویسد: 1338) رحيميبه نقل از بلوم      

های رواني در فرد ایجاد مي شود ولي  لياقت را برای دانش آموزان فراهم کند نوعي مصونيت در برابر بيماری

 ."قراری مبتال مي گردند بي   افراد شكست خورده معموالً به افسردگي، ناسازگاری و

اولين قدم جهت پيشرفت دانش آموز فرصت دادن به وی است تا موفقيت  "له مي نویسد:او در ادامه مقا      

 ."را هر چند سطحي تجربه کند و عزت نفس پيدا کند

های زیر مي تواند در ایجاد انگيزه در  بهره گيری از راه"( مي نویسد: 1338) رحيميبه نقل از بلوم      

 دانش آموزان به معلمان کمک کند: 

 ن دقيق هدف های آموزشي بيا -1

 استفاده از تشویق های کالمي  -1

 درایجاد انگيزه  وضعيت درسيبهره گيری ازآزمون هاو  -3

 ارائه محرک های جالب و تازه  -4

 ارائه ی مطالب از آسان به مشكل  -5

 پرهيز از ایجاد رقابت های نامناسب  -3

 "های متنوع در تدریس استفاده از روش -2

 گر به این مورد برخورد کردم که:در جائي دی

با هم ساالن صرف نظر از نتایج مطلوب بسياری که  دانش آموزان دارای ضعف درسي تماس و داد و ستد"    

دارد، دست کم این مزیت را دارد که کودک را از حالت خود مداری خارج کند و به واقع گرایي رهنمون مي 

 ( 1352پارسا)."سازد
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 ها  تجزیه وتحلیل داده 

اول فرزند و مدرسه ، خانه  یخانه مدرسه  گرندیكدیمكمل  يتيترب فیخانه و مدرسه در انجام وظا

هماهنگ نداشته باشند ، در روند رشد کودک اختالل به  یدو نهاد روش ها و برنامه ها نیدوم اوست و اگر ا

 دارند .  کودکان کودکان و تيشخص نیدر تكو ي. دو نهاد خانه و مدرسه نقش اساس دیآ يوجود م

دو  نیاز ا يكیو تشابه وجود داشته باشد و  یيهمسو دیخانه و مدرسه با یروش ها و منش ها نيب

 دیهمدل و مكمل عمل کنند . مدرسه با انینكند ، بلكه به عنوان دو جر يرا خنث یگریکانون ، کار د

 تيو ترب ميتعل ررا در ام اياول یرگوناگون اسباب مشارکت فك یارتباط با خانه باشد و با روشها شاهنگيپ

 فرزندانشان فراهم کند . 

دارند به طور مرتب با مدرسه ارتباط  فهيوظ نیخانه و مدرسه والد انيارتباط م یبرقرار یها روش

مشارکت  یبرا يمعقول ميدانش آموزان تصم ياز وضع درس و اخالق يداشته باشند و با کسب اطالعات کاف

 .اتخاذ کنند  تيدر ترب

 توجه کرد : ياساس یبه چند نكته  دیبا یبرقرار در

 يکنند و با مدرسه ارتباط فایخود را به نحو مطلوب ا يتيقادر خواهند بود نقش ترب يزمان نیوالد -1

 داشته باشند . يفرزندشان اطالع کاف یکه از وضع درس و رفتار ندیبرقرار نما حيصح

اصل به خاطر  کیحفظ آرامش را به عنوان  دیبا شهيدر موقع حضور در مدرسه ، هم نیوالد -1

او که  یها هیگر ایدر دانش آموز و  يضعف درس یممكن است پدر و مادر با مشاهده  يداشته باشند . گاه

با  افروختهشوند و به صورت خشن و بر يافتد ، احساسات يتر اتفاق م شيب یيابتدا یمخصوصاً در دوره 

ارتباط موثر با مسئوالن مدرسه خواهد بود .  یمخل برقرار يحالت نيطعاً چنمدرسه برخورد کنند . ق یاياول

 شود . ياو نم دیآورد ، از خشونت عا يآن چه انسان از آرامش به دست م

به  یکه هر روز سر ستين نیاستمرار ا یمستمر باشد . معنا دیبا مسئوالن مدرسه با ايارتباط اول -3

کنند و  يدگيفرزند خود رس یو رفتار يطور مرتب در منزل به وضع درسمدرسه بزنند ، بلكه الزم است به 

 .  ندیبر طبق اطالعات به دست آمده ، با مدرسه ارتباط برقرار نما
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کند  يبه وضع دانش آموزان معلوم م يدگيرس زانيو تعداد دفعات حضور در مدرسه را نحوه و م حد

آورد .  يدعوت به عمل م نیدهند و از والد يم ليمختلف تشك یرا در زمان ها يجلسات نيمعلم ي. گاه

 کند . يکمک م انيو مرب اياول ياست و به هماهنگ یجلسات ضرور نیحضور مرتب در ا

خاص  یجا کیکه در  یکنند نه به عنوان فرد دايحضور پ يدر مدرسه به عنوان ول دیبا نیوالد -4

دارد و  یيسطح باال یياجرا تي، مسئول يسازمان ایمادر دانش آموز در وزارتخانه  ایدارد . اگر پدر  تيمسئول

 دبای، نبا دینما يم يامر و نه ي، گاه تيکند و به تناسب مسئول ينقش م یفایا سيدر انجا به عنوان رئ

 همان شاکله و با همان انتظارات و تصورات وارد مدرسه شود . 

 وزش دانش آموزانخانه و مدرسه در امور آم یهمكار

از اهميت و جایگاه خاصي برخوردار است. در دوره ی ابتدایي ٬والدین با مسئوالن مدرسه  همكاری

 مي توان گفت بعد اصلي همكاری این دو را همكاری در مسائل آموزشي و پرورشي تشكيل مي دهد . 

ند خودشان اطالع کافي نكته اینكه والدین باید نسبت به پایه تحصيلي و عناوین دروس فرز نخستين

داشته باشند و با مطالعه مقدمه و مطالب آغازین کتاب های درسي آگاهي نسبي بدست آورند . گاهي در 

است .  ضروریبحث های مقدماتي کتاب های درسي نكاتي درج مي گردد که مطالعه ی آنها برای والدین 

ارتباط خانه و مدرسه است .پس از  گریآن ضرورت د یبرا یدانش آموز و همفكر يشناخت نقاط ضعف درس

دانش آموز تامل کرد و نقاط ضعف و قوت او را  يتوان در وضع درس يم يليگذشت چند هفته از سال تحص

 شناخت . 

 يليتحص شرفتيکودکان و ارتباط آن با پ يروان یها يژگیو معلمان به و نیوالد گرتوجهید مطلب

جلب توجه و ابراز خود دارند .آنها عالقه مند هستند که حاصل کار  به ازيآنان است. به عنوان مثال کودکان ن

در دوران مدرسه  ازين نیا irناو ارضا شود .ميگ نيدر آنان تام ازين نیا لهيوس نیخودشان را عرضه کنند و بد

بكشد و  ينقاش يشود . مثال ممكن است کودک يجلوه گر م يخود در امور درس یارائه حاصل کارها قیاز طر

به آن توجه کنند و کودک را  دیبا نیعمل والد نیو ارائه دهد . در مقابل ا اوردين را نزد پدر و مادر خود بآ

چه  یکودک است . اگر کودک بداند که درس را برا گرید ازين هدفبه  اجيقرار دهند . احت قیمورد تشو
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 شیالقه اش به درس خواندن افزاشود ع ميبه او تفه ياز مواد درس کیهر  جیخواند و آثار و نتا يم يهدف

 کند. يم دايپ

 

 دانش آموزان یخانه و مدرسه در امور رفتار یهمكار

رفتار  نیممكن است ا يکودک در دوره دبستان است. علل مختلف یاز رفتارها يكیاز مدرسه  ترس

در دوره مادر باعث ترس شود، چون  ژهیممكن است دورشدن از خانواده، به و يرا به وجود آورند. گاه

 از پدر و مادر جدا شود. ستين لیما واست و ا یقو اريکودک با خانواده بس يرابطه عاطف ،یيابتدا

و تنفر از  يدل زدگ ي. ترس از مدرسه با نوع ستندياز مدرسه، هم معنا ن بتياز مدرسه و غ ترس

علل مختلف ممكن  بلكه به ست،ين يحالت عاطف نياز مدرسه همراه با چن بتيغ يمدرسه همراه است، ول

امر باعث عقب  نینكند و ا دايچند دفعه در کالس درس خود حضور پ يلياست کودک در طول سال تحص

 شود.  بتيکودک موجب غ یماريممكن است ب ياو شود. گاه يليتحص يماندگ

 يسرما خوردگ کی لياز مادران به دل يبعض ياست، ول بتيغ یبرا يموجه ليشدن دل ماريب هرچند

او را همراه با  كهيشوند، در حال يمانع از رفتن فرزندشان به مدرسه م ف،يخس خس کردن خف ایه و سرف ای

به مدرسه ممانعت  کاز رفتن کود ،يسردرد جزئ کیبا  يگاه یيخانواده ها نيبرند! در چن يم رونيخود به ب

هست، نشان دهد . علت  را بزرگ تر از آنچه یماريب کیعالئم  یگردد که و يم قیتشو زين يشود و گاه يم

 از مدرسه، ممكن است کار کردن باشد.  بتيغ گرید

پاسخ  يدارند که چرا فرزندشان در منزل، به پرسش ها به خوب تیبابت شكا نیخانواده ها از ا يبعض

 زيدارد و درس را ن یيها یيکودک توانا گری. به عبارت درديگ ياز معلم م يدر مدرسه نمره کم يدهد، ول يم

بودن  ادیکالس و ز يست. شلوغيخود ن یها یيقادر به ابراز توانا يدر اثر عوامل يخوانده است، ول يوببه خ

 دنيبرقرار کند و با شن يو عاطف يشود که معلم بتواند با آنها ارتباط کالم يم نیعده دانش آموزان مانع از ا

 یدرباره و جهيکند و در نت دايپ يو آگاها یها یيالزم، از توانا یها هيدانش آموز و ارائه توص کی یپاسخ ها

با کودک برقرار  يمناسب يبلكه معلم روابط انسان ست،يمانع ن يهم شلوغ ي. گاهدینما یداور ببه نحو مطلو
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 يدانش آموز به وجود نم یالزم برا یابراز وجود و ارائه پاسخ ها یمناسب برا یفضا جهيکند و در نت ينم

ماند و ممكن است او را به  يکودک پنهان م یيسالم، توانا يقدان روابط عاطفدر اثر ف گری. به عبارت ددیآ

در  يها موجب اختالل عاطف يدانش آموز توسط همكالس ريکند. ممكن است تحق يعنوان شاگرد تنبل معرف

 عرضه کند. يخود را به خوب یآموخته ها ایبه دست آورد و  تيمطالب موفق یريادگیاو شود و نتواند در 

 یا ژهیلباس و ایکنند و  يصحبت م گریکه با لهجه متفاوت از دانش آموزان د يدانش آموزان يگاه

خود را از دست  تيامن يکنند و از جهت عاطف ياحساس غربت م گریدانش آموزان د انيپوشند، در م يم

و هرجا  ودش يم بيترغ یريادگیمطالعه و  یگردد، برا نيکودک تام يعاطف یازهايدهند. هرجا که ن يم

 گردد. يم فيدر او تضع یريادگیشود، عالقه به درس و  دايپ ياختالالت عاطف

 

 در مدرسه ایمشاركت اول موانع

تحقق آن  یاست برا يهی، بد میامور به حساب آور یاداره  يمشارکت را گذر از تفكر سنت چنانچه

 ياداره را به مبارزه م يسنت یوجود داشته باشد . مشارکت نگاه قدرت طلبانه و ساختارها یيها یدشوار

 ند . یمشارکت به حساب آ يساختارها از جمله موانع اصل نیاست خود ا يعيطب نیطلبد بنابرا

توان از دو منظر مورد توجه  يرا م انيو مرب ايدر امور مدرسه در قالب انجمن اول ايموانع مشارکت اول

 قرارداد.

 مدرسه یاز سو ايموانع مشارکت اول -1

  اياول یمشارکت از سو موانع -1

 مدرسه یمشارکت از سو موانع

به اهداف  يابیآن در دست  تيعامل در موفق نیبه عنوان اثر گذار تر ریمد یهر مجموعه ا در

 شود . يقلمداد م

در  يدر امور مدرسه نقش اساس ايو مشارکت اول انيو مرب ايمدرسه به انجمن اول ریرو نگاه مد نیا از

 کند . يم فایبه مدرسه ا ايلاو یدور ای يكینزد
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گردد و آ نها  يم اياول یها  تيمطلوب از ظرف یموجب استفاده  رانیمد ی انهیمشارکت جو نگاه

برقرار نمو ده ، در رفع موانع و مشكالت  يميبا مدرسه ارتباط صم شیبا نگاه خدمت به فرزندان خو زين

 ايمشارکت اول به رانیمد يبر عكس ، نگاه منف کنند . ينم غیدر ي، از هر گونه اقدام يو پرورش يآموزش

مدرسه به  يو پرورش يشود و عمالً حل مسائل و مشكالت آموزش يموجب فاصله گرفتن آنها از مدرسه م

 . رديگ يصورت نم يآسان

شود ، به قرار  يم جادیدر امور ا ايمدرسه بر سر راه مشارکت اول یکه از سو يطور خالصه موانع به

 است : ریز

 مدرسه یبه اداره  ریمد ينگاه سنت -1

 ايمشارکت اول یایبه مزا انيآشنا نبودن مرب-1

 يو پرورش يآموزش یها تيبه سمت فعال اياول تیدر هدا ياحساس ناتوان -3

 در امور مدرسه اياول یجايب یترس از مداخله  -4

 در مدرسه ايبه حضور اول ریمد ينگاه منف -5

 ریمد يقدرت طلب يبه عبارت ای ریترس از کم شدن قدرت مد -3

 مدرسه انيو مرب ايبه انجمن اول ينگاه سنت -2

  اياول یموانع مشارکت از سو ايدر جلب مشارکت اول ریمد ی زهيعدم انگ -8 

آنها  نیمهم تر یدارد که از جمله  يبستگ یدر امور مدرسه به عوامل متعدد ايمشارکت اول عدم

معتقدند که  اياز اول یارياست . بس شینسبت به حقوق خو اياول يهو عدم آگا يو اجتماع يعوامل فرهنگ

 زين اياز اول یاري. بس ستنديآنها قائل ن يو پرورش يت آموزش ایو نظر دیعقا یبرا يمسئوالن مدرسه ارزش

کنند .  يرا از خود سلب م نهيزم نیدر ا يتيدانند و هر گونه مسئول يدولت م ی فهيرا وظ تيو ترب ميتعل

به  یمدرسه تنها نگاه اقتصاد انيو مرب ايانجمن اول قیکه مسئوالن مدرسه از طر افتندیبه تجربه در يبرخ

 .  ستنديقائل ن شانیبرا يحق چيامور ه گریآنها دارند و در د
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است که  دهیو فرزند خود موجب گرد شینسبت به حقوق خو اياول ينوع و عدم آگاه نیاز ا يعوامل

و  ميالزم در تعل تيامر عدم موفق نیا ی جهيز انسجام الزم برخوردار نباشد . در نتا انيو مرب ايارتباط اول

 و جوانان بوده است .  کودکانکودکان،  تيترب

 عبارتند از:  اياول یموانع مشارکت از سو يطور خالصه برخ به

 مشارکت یایاز مزا يعدم آگاه-1

 در قبال مدرسه  شیاز حقوق خو يعدم آگاه-1

 به مدرسه  يرخواست کمک مالترس از د -3

و  يآموزش اتیو نظر دیعقا یمدرسه در قبال ارائه  نيمسئول زيخشونت آم یريترس از موضع گ -4

  يپرورش

 نداشتن فرصت مشارکت -5

 مشارکت ينسبت به چگونگ يعدم آگاه -3

 بودن فرزند ریپذ تيباور داشتن به مسئول -2

 مدرسه نيآنها توسط مسئول تایو نظر دینسبت به عقا يتوجه ياحساس ب -8

 در مدرسه ايحضور اول یفقدان مكان مناسب برا -9

 انيارتباط با مرب یبرقرار -11

 

 یافتن راه حل ها

راه هایي وجود دارد که بر اساس  و مشارکت والدین  برای از بين بردن عوامل موثر بر افت تحصيلي         

. در حقيقت دراجرای راه حل ها خودم آنها را گردآوری نمودمبحث و گفت و گو با همكاران ومطالعه و تجربه 

عواملي باید به وجود بيایندتا معلول از بين برودکه من آن ها را در نموداری به نام نمودار عوامل مؤثر بر 

 .پيشرفت تحصيلي نوشتم

 ا را نوشتم.با توجه به این نكات برای از بين بردن یا کاهش اثر، انتخاب کرده بودم راه حل ه     
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 بیتواند با تصو يجهت ، دولت م نیوجود داشته با شد . در ا ايمشارکت اول یبرا يزمان کاف -1

 ليتشك زيمدرسه و ن انيو مرب ايانتخابات انجمن اول یپدران را در زمان برگزار ژهی، به و اي، حضور اول يقانون

 کار آنها به حساب آورد . نموده جزء زماساعت قانون مند ن 8سال ، به مدت  يانجمن در ط يجلسات عموم

مرتبط  نيقوان نیبا مدارس و تدو ايارتباط اول ی نهيو مقررات موجود در زم نيدر قوان یباز نگر -1

 یمجلس محترم شورا ایت محترم دولت  أيباالتر از آموزش و پرورش ، از جمله در ه يبا موضوع ، در سطح

 جامعه یمات فرا روها و الزا ازي، با توجه به ن ياسالم

ن مدارس در جهت جلب مشارکت  رایآموزش و پرورش از جمله مد رانیقانون مند مد تیهدا -3

 نهيزم نیاز عملكرد آنها در ا يابیو ارز اياول یها

 نييتب ی، برا ونیزیتلو ژهی، به و يارتباط جمع یرسانه ها قیمناسب از طر یپخش برنامه ها -4

 مور مدرسه در ا ايمشارکت اول یایمزا

مرتبط با جذب مشارکت  یبرنامه ها یاجرا یبرا انيو مرب ايمنابع و امكانات انجمن اول شیافزا -5

 اياول یها

در آموزش و پرورش کودکان و  اياول ميعظ تيو ظرف یيآگاه ساختن معلمان در مورد توانا -3

 کودکان

شناخت بهتر انتظارات و  یبرا ايآنان با اول يارتباط یمهارتها تیآموزش معلمان در جهت تقو -2

  يطبقات مختلف اجتماع یازهاين

 در مدرسه انيو مرب ايانجمن اول ليتشك یو تحول در نحوه  رييتغ جادیا -8

 در مدرسه اياول یها یها و همكار تياز فعال يقدردان -9 

 اياول یو مهارتها يتخصص یها یياستفاده مناسب از توانا -11

 اياول يو پرورش يآموزش یمهارتها تیتقو - 11

معلمان از خانه دانش آموزان پر مسئله  دیاطراف مدرسه ، بازد يمحل یتحول در جامعه  جادیا -11 

 ،حضور داوطلبان در مدرسه و ... 
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 انتخاب طرح جدید و اجرای آن

پس از بررسي کامل متوجه شدم که برای رسيدن به هدفم روش های بسياری وجود دارد که 

برای دستيابي به هدفم پيدا کردم زیر را استفاده کرده و گاهاً نيز موفق شده اند. اما من  روش دیگران هم 

که خيلي سریع مي توانستم با اجرای آن به بسياری از عوامل اثرگذار بر پيشرفت تحصيلي دست پيدا کنم 

 است    که هنوز در هيچ جایي و کتاب و تحقيقي نوشته نشده

 به اولياء و دانش آموزانه ی درسي روش اول: دادن برنام 

قبل از هر کاری چون به این نتيجه رسيده بودم که دانش آموزانم در خانه برنامه درسي منظمي 

در ساعت انشا شروع کردیم  11/9/95ندارند و دچار سردرگمي هستند با کمک خود دانش آموزان در تاریخ 

وزان باشد. برای این که بعد از تعطيل شدن کالس و به تهيه یک برنامه درسي که در توان کليه دانش آم

رفتن به خانه بدانند چه ساعتي باید چه کاری انجام دهند این بيشتر یک برنامه پيشنهادی بود که کليه 

ضمنا به اولياء هم خبر دادم که در این رابطه مشارکت عميقي با دانش دانش آموزانم از آن استقبال کردند. 

 د.آموزان داشته باشن

 اوليا و دانش آموزانروش دوم:تبادل نظررودرروی 

خود صحبت مي کنند. دانش آموز مي بيند و متوجه مي شود  اوليای در این روش دانش آموزان با 

او چگونه فكر مي کند؟در نتيجه دراوحس رسيدن به موفقيت ایجاد مي شود و جان مي گيرد.  پدر و مادرکه 

 در نداشتن انگيزه و افت تحصيل هستند از بين مي رود: و علل زیر که از عوامل عمده ای

 عدم توان آینده نگری  -1

 ناتواني در درس ارزش کار  -1

 نداشتن برنامه مناسب درس خواندن  -3

 احساس تنبلي و بي حوصلگي  -4

 عدم ایجاد انگيزه برای ادامه تحصيل  -5

 ترس و اضطراب در امتحان و ...  -3
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آساني بسياری از عوامل اثرگذار بر پيشرفت نيز ایجاد مي شوند و من  مي بينيد که به همين

 توانستم با این کار تعداد زیادی از عواملي که در نمودار استخوان ماهي عالمت زده بودم را حذف کنم. 

 ا            سط اوليواموردرسي   توروش سوم: تهيه فرم بررسي و نظارت بر تكاليف 

والدین و با مطالعه تحقيقات و نيز بررسي پاسخنامه متوجه شدم که اکثر والدین چون در صحبت هایم با 

دانش آموزان از زمان برگزاری امتحانات اظهار بي اطالعي مي نمودند و بعضي از آنها حتي نمي دانستند که 

طرحي  فرزندشان چه تكليفي را باید انجام دهد. و هيچ نظارت مفيدی بر درس خواندن فرزندشان نداشتند

به نظرم رسيد که آن را به مرحله ی اجرا درآوردم. با گذاشتن وقت زیادی بر روی این طرح باالخره فرمي 

هدفدار تنظيم نمودم. طبق این فرم دانش آموز تكاليفي که از سوی معلم گفته مي شد را با ذکر تاریخ در 

س برای پرسيدن فردا باشد. یا قسمت مربوط به ثبت تكاليف مي نویسد که ممكن تكليف خواندن یک در

مسئله مربوط به نسبت و تناسب یا یادآوری تاریخ امتحاني که قبالً ذکر و مشخص  11کتبي مثل نوشتن 

 شده است. 

پس از رفتن دانش آموز به خانه در ساعت مربوط به خواندن و نوشتن باید فرم را به والدین خود نشان       

ن با خبر شوند و پس از نظارت بر انجام آنها یعني خواندن درس نوشتن و دهد تا آنها از تكاليف فرزندشا

 مشق وتهيه ی وسيله و ... در قسمت اظهار نظر و امضا، نظر خود را نوشته و امضا کنند. 

این فرم باید در کاوری محافظت و هر روز تحویل معلم مي شد. تا من نيز پس از بررسي، آن را امضا       

 رت لزوم اظهار نظرم را بنویسم.نموده و در صو

به مدرسه  15/9/95قبل از تحویل فرم به دانش آموزانم بار دیگر والدین آنها را دعوت کردم تا در تاریخ       

 تشكيل دادیم. مدیرصبح جلسه ای با همكاری  9بيایند و در ساعت 

و از آنها خواست  مری نمودتمام جزئيات فرم را برای والدین توضيح دادم مادران را تشویق به همكا

جهت پيشرفت فرزندشان واقعيت را بنویسند. برای محكم کاری و اطمينان از این که خودشان فرم ها را 

ببينند از آنها نمونه امضا گرفتم.ساعت بعدازجلسه نيز فرم ها را به دانش آموزانم دادم و توضيحات الزم را به 

 آنها یادآور شدم.
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این روش آن چنان اثر  من از فردای آن روز شاهد تغييرات در شاگردانم بودم و يد، اماشاید باور نكن       

همه متوجه تأثيرات ارتباط مستمر بين من و والدین شده بودند وخودم  گذار بود که از همان روزهای نخست

در چشمان  لمس مي کردم وشور و شوق را نتيجه را به خوبي نيز از خوشحالي سر از پا نمي شناختم چون 

 با این روش نيز اثر عوامل زیر از نمودار استخوان ماهي کاهش یافت یا حذف شد: .مي دیدم. بچه ها 

 بي توجهي والدین نسبت به امور درسي و تكاليف  -1

 بي اطالعي والدین از زمان برگزاری امتحانات  -1

 تنبلي و کم کاری  -3

 عدم عالقه به تحصيل  -4

 رس نخواندن در امتحانات اضطراب ناشي از د -5

 عدم رابطه بين خانه و مدرسه  -3

مي کردندومي   من اینهاراازجایي متوجه شدم که مي دیدم مادران دردیدارهایشان اظهاررضایت

 مي خوانند.  گفتند اززمان امتحان خبردارميشوندوفرزندانشان در خانه خوب درس 

 (2)گردآوری شواهد 

روز وقت بود که من بر روی دانش  41متحانات نوبت اول تقریباً پس از اجرای این روش ها تا ا

آموزانم کار کردم با توجه به حجم کم مطالب درسي سریع با انواع روش های تدریس سعي کردم کار را 

 راحت تر کنم تا دانش آموزان ضعيف نيز خودر ا باال بكشند. 

هردانش آموز تكميل شده بود و در ارتباط با هاتوجه مي کردم و چندین فرم توسط  روش دقت به انجام اب

والدین متوجه بودم که هنوز بر اساس برنامه تدوین شده عمل مي کنند و با این که حجم مطالب درسي زیاد 

شده بود و وقت زیادی برای بررسي تكاليف و فرم های بررسي تكاليف نداشتم ولي از آن نگذشتم و کارم را 

يز نتيجه ی خوبي بگيرم و به یاری خداوند و تالش دانش آموزان ضعيفم آنها در ادامه دادم تا پایان سال ن

خوب به موفقيت مورد انتظار رسيدم و نتایج  وضعيت درسيامتحانات در نوبت دوم نيز به خوبي و با 
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نوبت دوم معدل کل دانش آموزان باالی    وضعيت درسيامتحانات نوبت دوم نيز پيوست شده است. طبق 

 بيشتر از نوبت اول مي باشد. دروس کتبي وضعيت درسيز ميانگين بودوني

 

 اعتبار بخشی و ارزیابی  

با دادن برنامه درسي در خانه نظمي به فعاليت های دانش آموزان داده مي شد و هر کاری را در وقت    

                  هند. مناسب انجام مي دادند و این باعث مي شد زمان بيشتری را به درس خواندن اختصاص د

اجرای روش دوم بعد ار روش اول باعث شد که عوامل پيشرفت تحصيلي زیر ایجاد شود یا قوت پيدا    

 کنند:

 رویي از بين رفتن کم-1

 ایجاد اعتماد به نفس-1

 جلوگيری از تمسخر وتحقير-3

 ایجاد انگيزه در دانش آموز-4

     درک ارزش کار-5

 ادامه تحصيل و ...توانایي در آینده نگری و -3

با اجرای روش تكميل فرم و اظهار نظرهای والدین و حتي فقط نظارت بر انجام تكاليف و درس    

 خواندن آنها عوامل زیر قوت پيدا مي کرد:

 توجه والدین به درس و تكاليف فرزندان-1

 آمادگي کامل جهت امتحان-1

 عالقه به درس و تحصيل-3

 درسهارتباطات مستمر والدین و م-4

آمد پس از گذشت چهل روز از اولين اقدام و  و در نهایت نتيجه ای که بدین وسيله در کالس بدست

اقدامات بعدی به طور آشكارا در کالس تغييرات قابل توجهي بدست آمد. شور و شوقي که در دانش آموزان 
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های مفيد آنان را کامالً فرد  ضعيفم ایجاد شده بود کامالً مشهود بود. عالقه آنان به امتحان دادن و رقابت

 دیگری نشان مي داد و دیگر موقع درس دادن آنها بي توجه نبودند.

نامه ای دادم تا ببينم که اقدامات انجام شده  سرگروه ها را صدا زدم و به آنها پرسش در نهایت       

 چه تأثيری بر دانش آموزان ضعيف گروه آنها داشته است؟ 

 بر چند مورد بيش از همه تأکيد شده بود.با بررسي پاسخ ها    

 دانش آموزان ضعيف قادر به پاسخگویي بيشتر سئواالت هستند. -1

 تكاليف خود را به خوبي انجام مي دهند.-1

 کارهای گروهي و خارج از کالس را به موقع تحویل مي دهند.-3

نان به درس و مدرسه آگاه آموزان ضعيف برای بار دوم از عالقه ی آ با دادن پرسشنامه به دانش   

شدم و مشخص شد که نظر آنها بسيار تغيير کرده و عالقه مند به ادامه تحصيل مي باشند و دیگر در 

مي خوانند و مي  خواهند در آینده دارای شغل   امتحانات اضطرابي ندارند. با برنامه ریزی در خانه درس

 مناسبي شوند

 نتیجه گیری   

ارتباط  یکودکان ، برقرار يو پرورش اخالق تيدر امر ترب انيو مرب نیوالد ياساس یازهاياز ن يكی  

رشد  نهيزم نیو مهمتر نيپدر و مادر و روابط سالم آنان با کودکان ، اول نيب حيسالم با آنهاست . ارتباط صح

واده دارد خان يکامل به سالمت يسالم نونهاالن جامعه ، بستگ تينونهاالن است . اساس ترب يو پرورش اخالق

 خانواده است .  یاعضا نيخانواده مستلزم ارتباط سالم ب يو سالمت

خود خانواده در  يفرزندان دبستان يليتحص تيخانواده ها در خصوص وضع فیمسئله وظا انيب

 يم لیبه عهده دارد که چند مورد آن به شرح ذ يفیخود وظا يفرزندان دبستان يليتحص تيخصوص وضع

 باشد :
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 قاتيکه به توف يپدران و مادران یها يژگیاز و يكیدر انتخاب معلم  تیمدرسه و عناانتخاب  -1 

 هیبه آموزگار پا ژهیانتخاب مدرسه و توجه و یبرا تیفرزندان خود عالقه مند هستند توجه و عنا يليتحص

 فرزندشان است . يليتحص

 تينمودن آن ، رمز موفق نهیهادفرزندان در منزل داشتن برنامه و ن يامور آموزش یبرا یزیبرنامه ر -1

فرزندانمان در  التيتحص ی. مكمل برنامه  دیآ يبه شمار م يو اجتماع يشخص يهر فرد در زندگ یبرا

 است . درسهم یو مرور برنامه ها فيانجام تكال یمنظم در خانه برا یمدرسه ، داشتن برنامه ا

 یبرا فيانجام دادن تكال فيتكالدرس خواندن و انجام  رشیآشنا کردن دانش آموزان به پذ -3

روزانه  یعاد یاز برنامه ها يكیفرهنگ در آمده و به عنوان  کیبه صورت  دیخانه با طيفرزندان ما در مح

 گردد . نهیآنان نهاد یبرا

درس  یمناسب برا یفضا و بستر جادیا يامن خانوادگ یمناسب و فضا طیفراهم کردن شرا -4

مناسب قابل توجه است . ارتباط با  يروان طیمناسب و شرا يكیزيف طیظر شراخواندن فرزندان در منزل از ن

 ها يرفع کاست یفرزندان و تالش برا يليتحص تياز وضع يآگاه یبرا انيمدرسه و مرب

و مساعدت به فرزندان  يليتحص یزیمشارکت در برنامه ر یبرا نیکه والد یامور نیاز مهم تر يكی -5

 فرزندان خود است . یتماس و ارتباط مستمر با مدرسه عهده دار گردند  دیخود با

رابطه خانه و مدرسه تعاملي دوطرفه است . هر دو نهاد تربيتي باید به نقش خود عمل کنند تا تعليم  

و تربيت ثمربخش شوند. وجود معلمان با صالحيت در مدارس، خالء وجود پدر و مادر را پر نمي کند و وجود 

نيز نمي تواند جای مدرسه را بگيرد. همكاری و هماهنگي این دو نهاد مهم در یک برنامه والدین توانا و قابل 

واحد و منسجم مي تواند ثمربخش باشد. شكل گيری شخصيت و چگونگي رشد رواني کودکان بيش از همه 

تكامل در گرو عملكرد خانه و مدرسه است . این دو نهاد اجتماعي است که بزرگترین مسئوليت را در رشد و 

 شخصيت کودکان برعهده دارند. 
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