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 چكيده

بر تمام افراد جامعه بخصوص آنان که به نوعی با آموزش و پرورش در ارتباطند الزم است به هر نحو که می 

توانند راهی را برای بهتر کردن وضع تعليم و تربيت و آموزش و پرورش و رفع کمبودها و اشكاالت آموزشی 

پيدا نموده و علل و عواملی که در پيشرفت تحصيلی نسل های آینده و حال موثرند را بررسی و کشف 

مادر شكل می گيرد و  % شخصيت کودکان و نوجوانان در متن خانواده , در کنار پدر و 81نمایند.بيش از 

خانواده بعنوان اولين پایگاه تعليم و تربيت و نخستين مدرسه کودکان می باشد و در مورد پيشرفت تحصيلی 

فرزندان و آینده سازان نقش اساسی را دارند , الزم است در این باره علل کمبود و نقایص برخورد اوليا 

بارها در بنده در سال تحصيلی اخير  رفته شود. پيشرفت تحصيلی فرزندان بكار گ پيگيری و در جهت 

به دالیل مختلفی نسبت به بقيه دچار افت   مشاهده می کردم که تعدادی از دانش آموزان آموزشگاه 

تحصيلی هستندودرارزشيابی  های کتبی وشفاهی  دچار وضعيت ضعيفی هستند.. در بسياری از مواقع می  

هاوتنبيهات قرار می گرفتندوگاهی نيز گره بسته ی آنان با اتخاذ  دچارتحقيرهاوسرزنش دیدم که شاگردان

تصميم گرفتم با  آموزشگاهمواضع نادرست والدین یا خود من بسته تر می شد. با مشاهده ی این مساًله در 

پيدا کردن راه حل های مناسب وابتكاری سرنوشت آنها را تغيير دهم،در نتيجه با مطالعهً کتاب های گوناگون 

 وبا اجرای سه روش شامل:والدین اثر بخش   حقيقات انجام شدهً قبلی توانستم با برگزاری جلسات مداوم وت

 دادن برنامه پيشنهادی درسی - 0      

 رودررویی وتبادل نظر دانش آموز قوی با ضعيف - 1      

 اد خانواده هاو باال بردن سطح سو تهيهً فرم نظارت خانواده بر امور درسی فرزندشان - 3      

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

 وشاد ببينم.

 کليدواژه : 

 دانش آموزان، یآموزش ندیفرا ،اثر بخش  نیوالد ،جلسات
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 مقدمه

پرورش نوجوانان و کودکان نياز فراوان بدیهی است که کشور ما به مطالعات و تحقيقات مربوط به آموزش و 

دارد و در این ميان الزم است به مسائل و مشكالت مهمی که به نحوی به پيشرفت تحصيلی دانش آموزان 

لذا تحقيقاتی ارزنده و معضل گشا در این زمينه برای رسيدن به وضع .لطمه می زند توجه الزم مبذول گردد

که از طریق یافتن راههای پيشرفت تحصيلی از جنبه های عوامل نسبتا مطلوب و ضروری به نظر می رسد 

موثر خانوادگی , آموزشی و پرورشی در این مسير قدم های موثر و راهگشایی در جهت حل این مشكل 

بزرگ برداشته شود که مهمترین و پر اهميت ترین بررسی ها و دست آوردها از مسائل و عوامل خانوادگی در 

در جهان امروز مشارکت و است. پژوهشمن در این  صيلی از هدفهای عمده و اساسی جنبه های پيشرفت تح

آموزش از پایه های بنيادین توسعه هستند با توجه به این که آموزش و پرورش نتيجه فعاليتهای سه نهاد 

عمده خانه، مدرسه و جامعه است. همكاری این سه نهاد در امور آموزش و پرورش بيش از پيش ضرورت 

 (.85، 0381رد)قاسمی پویا،دا

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

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

کنند که فقط مدرسه ها تصور مید.بعضی از خانوادهسنگين تعليم وتربيت را به دوش مدرسه می گذارن

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

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

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

کار این دو گروه ) اوليا و مربيان( آنقدر به هم مرتبط است که اگر یكی قصور کند تالش دیگری خنثی می 

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

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

 (0387فرزندانشان سهم دارند، بدانند. )حيدری کيا،
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-های نامطلوب آموزشی دانشهای نابهنجار و وضعيتتداوم ارتباط والدین و مربيان است که رفتار در سایه

ط آموزشی،محيطی امن و همراه با همدلی و همكاری خواهد آموزان بهبود خواهد یافت و محي

 (79،ص0388بود.)اميراحمدی آهنگ،

آموزان و پيشرفت تحصيلی آنها در این بنابر اهميت ارتباط بين خانواده و مدرسه در حل مسائل دانش

 مورد بررسی قرار می گيرد. این موضوع پژوهش

 بيان مسئله   

مدرسه ، آگاه نبودن از نقش  یدر قبال مدرسه ، ترس از درخواست کمک مالاز حقوق خود  ءيااول یآگاه عدم

مسؤالن مدارس و ادارات آموزش و  یامور مدرسه و از همه مهمتر کم توجّه شرفتيمشارکت در پ ريو تأث

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

که  یمختلف یها بيبه آس نانهيواقع ب یکشور با نگاه یو آموزش یتيترب یبرنامه هاها و  استياست س الزم

و ... در  ی، فرهنگ یاجتماع  ،یآن هستند اعمّ از مباحث اقتصاد ريخانواده ها در سطح کشور درگ نکیهم ا

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

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

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

 اءيبه اول یليتحص شرفتيكرد پگزارش عمل یبه جا زينمدرسة آنان باشند . مدارس  یرشد 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 ییتوانا

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

ران را باز گذاشته و آن ها را یرابطه دست مد نیشود تا ادارات آموزش و پرورش در ا دهيشیاند ییراهكارها

 رانیمد نيتاکنون ب یروابط بخشنامه ا رای، ز ندیننما یادار  یمحدود به قانون و مقرّرات خشک و بخشنامة 
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دانش آموزان  یليتحص شرفتي، الزمة پ یهر حال مشارکت واقع بهه است .جامعه نبود ازين یپاسخگو اءيو اول

 ما وجود دارد که قابل تأمّل است . یدر نظام آموزش ییها تيّواقع یاست ول

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

است که به هنگام  یدر حال نیکند و ا یرا به مدارس پرداخت نم یآموزشمدارس در قالب سرانه  یاداره 

بخشنامه  زين رانیو به مد ندپرداخت نكن یا نهیهز چيشود که ه یم هيبه مردم توص یثبت نام در رسانه ملّ

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

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

 ندارند .

مدرسه نبوده  نترنتیاز مدارس به اندازه شارژ ا یاريبس یسرانه آموزش افتیدر زانيچند سال گذشته م در

داشته  ینونهاالن مانقش مؤثّر یآموزش شرفتيکه مدارس در رشد و پ میدار یچه توقّع تيّوضع نیاست ، با ا

 باشند .

 وضع موجود  فيتوص     

در موارد  یليسال تحص یاز ابتدا سال سابقه در آموزش و پرورش می باشم ......... ……  ..… اینجانب  

 متعدد و فعال که یها سیو روش تدر آمد یکه به عمل م یاريبس یمتعدد متوجه شدم که آزمون ها

 زاندانش آمو نیهستند.ا یليدچار افت تحص داًیشد  از دانش آموزان یتعداد ندفتگر یبه کار م معلمان

مجبور  زين معلماندادند و  یاز خود نشان نم یعالقه ا ناتیحل کردن تمر ای سیسرکالس هنگام تدر یحت

گه بر  حي.   هر بار پس از تصحندموقت جهت جلب توجه آنها نسبت به درس بود یبه استفاده از راه حل ها

است ؟ و چگونه  نگونهیکردم که چرا ا یفكر م نیشدم و به ا یواقعاً نگران متوسط معلمين   یامتحان یها

 دهم .   ريينامطلوب را تغ تيوضع نیتوانم ا یم

آن چنان  ی جهيکه نت دمید یاما باز م   شد یبرگزار م یامتحانات شفاه یبهتر گاه یريادگی یبرا    

 شود . یمطلوب حاصل نم
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خواستم که  یاز دانش آموزان م یبعد از امتحانات کتب در هنگام سرکشی به کالسها و مشورت با معلمين    

چند  نی، باز هم ا اورنديکنند و ب دايشد پ یتخته نوشته م یرا که پا یشب جواب سؤاالت فيبه عنوان تكل

 کردند .  ینم حيصح یکردن جوابها دايپ ینفر تالش برا

م آنها در گروه یکرده بود یبند مينفره تقس 3 ییرا به گروه ها هاکالس مكاری معلمين مربوطهیا ه نكهیا با   

داد سر گروه را در آورده بودند  شهيدادند و هم یخارج از کالس را انجام نم یدادند و کارها یانجام نم یکار

خود را در این رابطه  پژوهش بنابر این یک کالس را به عنوان نمونه انتخاب کردم و با همكاری معلم مربوطه

 آغاز نمودم.

 یکردند که قبل از امتحانات درس م یکه با خود دانش آموزان داشتم آنها اظهار م ییدر مصاحبه ها    

درس  یاز نحوه  زيآنها متوجه شدم که آنها ن نیدر صحبت با والد یکنند . ول یفراموش م یخوانند ول

از  یبودند   مسئله را که با تعداد یآنان ناراض یامتحان وضعيت درسیفرزندشان و  فيخواندن و انجام تكال

که دارند قدرت  یادیمشكالت ز ليداشتند که دانش آموزان به دل دهيعق زيگذاشتم آنان ن انيآموزگاران در م

 تمرکز در کالس را ندارند . 

 ییآنان شناسا لیمشكالت و مساقبل از امتحانات نوبت اول  دیاظهار داشتند که با زين آموزشگاه مدیر    

شود  دوست داشتم  جادیآنان ا یدرس تيدر وضع شرفتيپ یکه تا حدود ميکن دايمناسب پ یشود و راه حل

 نیروز به روز باالتر برود و بد درسی شان شوند و سطح  لیتبد یدانش آموزان فعال آنها بهکنم که  یکار

 یرييتغ تيوضع نیموضوع در ا نیمرتبط با ا یکتابها مناسب و مطالعه قاتيگرفتم با تحق ميتصم بيترت

 پژوهش من شروع شد .  بيترت نیدهم و بد

 اهداف پژوهش :

 هدف اصلی :

 حل مشكالت آموزشی مدرسه
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 اهداف جزئی :

 بررسی علل مشكالت دانش آموزان در امر آموزش

 بكارگيری روش ایجاد کارگروه برای حل مشكالت موجود در مدرسه

 اخص :مقایسه با ش

 در مقایسه با شاخص بایستی مشكالت اموزشی دانش آموزان حل شود .

 جمع آوری اطالعات

   وضعيت درسیالف :     

سه ماه مهر  وضعيت درسیاز  یقيدق یابیوضع موجود گفته شد ارز فيکه در توص یحاتيبا توجه به توض      

،  اتياضیاکثر امتحانات مخصوصاً در دروس رو آبان و آذر انجام دادم و متوجه شدم که دانش آموزانم در 

 پایينی دارند. وضعيت درسی یصيو امتحان تشخ خی، تار ايعلوم ، امال ، جغراف

 مهر،آبان،آذر             وضعيت درسی:  نمودار ستونی ميانگين  0نمودار شماره           
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 نامه ب : پرسش  

تا  01نامه ای دادم که پرسش دانش آموزان از دالیل دانش آموزان برای درس نخواندن به جهت آگاهی      

عامل رابر اساس مطالعات خودم واظهارات همكاران وبا توجه به 01از عوامل عمده ی افت تحصيلی)این 

ه حقيقت دليل انتخاب نمودم( در آن گنجانده شده بود و از آنها خواستم که آنچ 51مشكالت کالس از بين 

 است را عالمت بزنند . 

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

 خود می دانند: وضعيت درسیکاهش 

 %011*  نداشتن برنامه ریزی درسی مناسب درخانه:         

 %011* بی توجهی والدین به اموردرسی فرزندشان: 

 %31نخواندن وکم کاری:*  درس  

 %31* بی توجهی سر کالس: 

 %37* بی دقتی در امتحانات: 

 %51*  تصميم نداشتن جهت ادامه تحصيل: 

 %36*  ضعيف بودن پایه : 

 %71*  اختالفات ودرگيریهای والدین: 

 %15*  اضطراب امتحان: 

 % 01*  مناسب نبودن روش تدریس معلم:         

  خانواده تشكيل جلسه آموزشج :   

بی تردید باید گفت که خانواده نقش ویژه ای در الگو شدن و آموزش دادن رفتارها و ميزان های  

اخالقی و اجتماعی دارا می باشد , هر گونه ارتباط و وابستگی والدین به فرزند و یا فرزند به والدین و یا 

رد می توانند مورد الگو و سرمشق قرار والدین با یكدیگر به عنوان پایه ای برای ارتباط اجتماعی بعدی ف

گيرند . کودك سخن گفتن , راه رفتن , آداب معاشرت , آداب غذا خوردن , طرز لباس پوشيدن , نحوه 
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برخوردها , مسئوليت پذیری , مهر و صفا , پرخاشگری , رفتار کناره جویانه , محبت , شجاعت , عاطفه , 

... را از پدر و مادر خود فرا می گيرد. اصوالً در روان شناسی کودك  تعاون , کمک به دیگران , ظلم و تجاوز و

 , خصوصاً در سال های قبل از دبستان  رفتار  کودك به عنوان آینه ای از رفتار والدین به حساب می آید.

آلبرت باندورا و ریچارد والتزر , دو محقق روان شناسی که به یادگيری کودك از طریق مشاهده و 

والدین اهميت زیادی می دهند در یک تحقيق رفتار والدین و رفتار فرزندان آنها را مورد مقایسه قرار  تقليد از

دادند آنها چنين نتيجه گرفتند که : کودکان پرخاشگر دارای والدین پرخاشگر هستند و کودکان گوشه گير 

 ( 0371دارای والدین گوشه گير و منزوی می باشند. ) کرمی نوری و مرادی , 

 خانواده به عنوان کانون محبت و امنيت

محبت و امنيت یک از اساسی ترین ملزومات برای تربيت و رشد کودك می باشد. کودکی که خصوصاً 

در سال های اوليه زندگی از محبت خانوادگی و پدر و مادر محروم گردد ممكن است در آینده سازگاری 

اعتماد به نفس کافی و یا برخوردهای اجتماعی متناسب شخصی و اجتماعی او با خطر جدی روبرو شود و از 

 بهره مند نگردد.

کودك نياز به تامين امنيت را از رحم مادر آموخته است . او بعد از تولد همچنان می خواهد که در 

محيط امن و آرام باشد و اساسی ترین وظيفه  خانواده خصوصاً در دوران قبل از دبستان بر آوردن همين نياز 

ك می باشد. خانواده حتی این نقش مهم را در دوره های دیگر زندگی همچنان حفظ می کند. دوستان , کود

معلمان و همبازیهای کودك در طول زندگی ممكن است تغيير کنند ولی والدین , تماس نزدیک خود را با 

می کنند. ) کرمی کودك در طول زندگی حفظ می کنند و نقش یک نهاد ثابت و پابرجا را برای کودك ایفا 

 ( 0371نوری و مرادی , 

یكی از روان شناسان به نام هورنای که امنيت را شرط اساسی برای زندگی می داند معتقد است که 

والدین از طریق عدم ابراز محبت و دوستی نسبت به کودك , کتک زدن متناوب , از شير گرفتن زودرس , 

, رفتار غير معقول , استهزا کردن , تحقير نمودن طرد کردن و تبعيض قائل شدن بين فرزندان , تنبيه بيجا 
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... می توانند امنيت کودك را خصوصاً در سال های قبل از دبستان به خطر بياندازند , حتی محبت و ابراز 

 (  0371دوستی مصنوعی نيز نمی تواند موجبات ایجاد امنيت را برای او فراهم آورد.) کرمی نوری و مرادی , 

ترتيب دادم و با آنها در رابطه با تحت عنوان والدین موثر  جلسه ای با والدین  17/8/95ریخ در تا

دالیل ضعف درسی فرزندشان و کارهایی که در خانه انجام می دهند صحبت کردم و اظهارات آنها را 

زندشان بوده مهمترین دليل ارتباط نداشتن والدین با مدرسه و عدم آگاهی از وضعيت فریادداشت نمودم که 

 است.

 د : مصاحبه با همكاران 

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

 .  مینمود

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

 ی، زندان ادي، اعت نیاختالفات والد لياز قب یمشكالت خانوادگ یدارا شتريمنطقه ب نیموزان اچون دانش آ

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

 .  "ندارند ليه تحصادام یبرا یا زهيکند و انگ ليدهند که فرزندشان ادامه تحص ینم تيندارند . آنها اهم

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

دانش آموزان  شرفتيدر پ یخانواده ها نقش مهم نيآورند . همچن یرا بدست م یکم جهيخودشان باز نت

 ".مينمائ یآنها را وادار به همكار دیدارند و با

من قرار  اريدانش آموزان را نوشته و در اخت یليافت تحص لیدال یدر برگه ا زيمحترم آموزشگاه ن رید.      م

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

 موثرهستند. یليتحص

واقع شود:برنامه  ديتواند مف یم ریز یودن راه کارهابرطرف کردن موارد فوق واجرا نم"نوشته اند: شانیا    

 "و.... قیدر منزل،استفاده از تشو فيبا دقت تكال یت،بررسيميصم جادیمناسب،ا هیقابل اجرا،تغذ یزیر
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 پيشينه تحقيق :

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

از سطح  رضایت بخش به سطح نامطلوب است یا به عبارتی دیگر فاصله قابل توجهی  درسی دانش آموزان

 که بين توان و استعداد بالقوه و توان بالفعل خود در فعاليتهای درسی وپيشرفت تحصيلی مشهود باشد.         

مانده اند گرچه این تعریف می تواند همان کسانی که به دنبال شكست های پی درپی،از تحصيل عقب      

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

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

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

 (0381نصيریان)"شوند.

 ( از دالیل عمده ضعف درسی دانش آموزان به موارد زیر اشاره می کند:0378قائمی )      

تبعيض ها،  تنبلی، کمی هوش و استعداد، اختالفات والدین درگيریهای والدین، روش کار معلم، 

تحقيرها، محدودیت ها، وابستگی  تنبيهات سخت، سنگينی برنامه، فشارهای روانی، معاشران بد، تمسخر و

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

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

و برای رفع آنها و جبران کمبودها خانه و مدرسه باید رابطه ی  زمينه ساز ضعف درسی مشخص شوند

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

 "د.های او انجام شو درس بخواند؟چه ساعتی بازی کند؟ کی بخوابد؟.این برنامه ریزی باید بر اساس توانائی

از عوامل موثر « عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلی دانش آموزان »( در مقاله ای تحت عنوان 0386می )رحي

 در رشد تحصيلی به شرح زیر نام می برد :

 سازمان آموزش و پرورش  -0

 تأکيد بر رشد عقالنی  -1

 جو عاطفی مدرسه و کالس  -3
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 پيش فرض های  معلمان  -4

 عقب ماندگی آموخته شده  -5

 سایل درون خانواده م -6

 وی در رابطه با اثرات پيشرفت تحصيلی می نویسد:

اهميت پيشرفت تحصيلی در سالمت روانی دانش آموزان به حدی است که برخی از متخصصان آن را "      

 . "حداقل تا نيمه دوم دوره جوانی معيار اساسی برای تشخيص عملكرد سالم دانسته اند

هنگامی که محيط مدرسه محيطی حاکی از شایستگی و "(  می نویسد: 0368) یرحيمبه نقل از بلوم      

های روانی در فرد ایجاد می شود ولی  لياقت را برای دانش آموزان فراهم کند نوعی مصونيت در برابر بيماری

 ."قراری مبتال می گردند بی   افراد شكست خورده معموالً به افسردگی، ناسازگاری و

اولين قدم جهت پيشرفت دانش آموز فرصت دادن به وی است تا موفقيت  "مه مقاله می نویسد:او در ادا      

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

های زیر می تواند در ایجاد انگيزه در  بهره گيری از راه"( می نویسد: 0368) رحيمیبه نقل از بلوم      

 دانش آموزان به معلمان کمک کند: 

 بيان دقيق هدف های آموزشی  -0

 استفاده از تشویق های کالمی  -1

 درایجاد انگيزه  وضعيت درسیبهره گيری ازآزمون هاو  -3

 ارائه محرك های جالب و تازه  -4

 ارائه ی مطالب از آسان به مشكل  -5

 پرهيز از ایجاد رقابت های نامناسب  -6

 "های متنوع در تدریس استفاده از روش -7

 ائی دیگر به این مورد برخورد کردم که:در ج
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با هم ساالن صرف نظر از نتایج مطلوب بسياری که  دانش آموزان دارای ضعف درسی تماس و داد و ستد"    

دارد، دست کم این مزیت را دارد که کودك را از حالت خود مداری خارج کند و به واقع گرایی رهنمون می 

 ( 0357پارسا)."سازد

 ل داده ها تجزیه وتحلي 

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

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

 دارند .  اناندکان و نوجوکو تيشخص نیدر تكو ی. دو نهاد خانه و مدرسه نقش اساس دیآ یوجود م

دو  نیاز ا یكیو تشابه وجود داشته باشد و  ییهمسو دیخانه و مدرسه با یروش ها و منش ها نيب

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

 تيو ترب ميتعل ررا در ام اياول یشارکت فكرگوناگون اسباب م 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 یمعقول ميدانش آموزان تصم یاز وضع درس و اخالق یداشته باشند و با کسب اطالعات کاف

 اذ کنند .اتخ تيدر ترب

 توجه کرد : یاساس یبه چند نكته  دیبا یبرقرار در

 یکنند و با مدرسه ارتباط فایخود را به نحو مطلوب ا یتيقادر خواهند بود نقش ترب یزمان نیوالد -0

 داشته باشند . یفرزندشان 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  یضعف درس یممكن است پدر و مادر با مشاهده  یداشته باشند . گاه

ا ب افروختهشوند و به صورت خشن و بر یافتد ، احساسات یتر اتفاق م شيب ییابتدا یمخصوصاً در دوره 

ارتباط موثر با مسئوالن مدرسه خواهد بود .  یمخل برقرار یحالت نيمدرسه برخورد کنند . قطعاً چن یاياول

 شود . یاو نم دیآورد ، از خشونت عا یآن چه انسان از آرامش به دست م
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به  یکه هر روز سر ستين نیاستمرار ا یمستمر باشد . معنا دیبا مسئوالن مدرسه با ايارتباط اول -3

کنند و  یدگيفرزند خود رس یو رفتار یدرسه بزنند ، بلكه الزم است به طور مرتب در منزل به وضع درسم

 .  ندیبر طبق اطالعات به دست آمده ، با مدرسه ارتباط برقرار نما

کند  یبه وضع دانش آموزان معلوم م یدگيرس زانيو تعداد دفعات حضور در مدرسه را نحوه و م حد

آورد .  یدعوت به عمل م نیدهند و از والد یم ليمختلف تشك یرا در زمان ها یساتجل نيمعلم ی. گاه

 کند . یکمک م انيو مرب اياول یاست و به هماهنگ یجلسات ضرور نیحضور مرتب در ا

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

دارد و  ییسطح باال ییاجرا تي، مسئول یسازمان ایمادر دانش آموز در وزارتخانه  ای دارد . اگر پدر تيمسئول

 دبای، نبا دینما یم یامر و نه ی، گاه تيکند و به تناسب مسئول ینقش م یفایا سيدر انجا به عنوان رئ

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

 آموزش دانش آموزان خانه و مدرسه در امور یهمكار

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

 می توان گفت بعد اصلی همكاری این دو را همكاری در مسائل آموزشی و پرورشی تشكيل می دهد . 

فرزند خودشان اطالع کافی نكته اینكه والدین باید نسبت به پایه تحصيلی و عناوین دروس  نخستين

داشته باشند و با مطالعه مقدمه و مطالب آغازین کتاب های درسی آگاهی نسبی بدست آورند . گاهی در 

است .  ضروریبحث های مقدماتی کتاب های درسی نكاتی درج می گردد که مطالعه ی آنها برای والدین 

ارتباط خانه و مدرسه است .پس از  گرید آن ضرورت یبرا یدانش آموز و همفكر یشناخت نقاط ضعف درس

دانش آموز تامل کرد و نقاط ضعف و قوت او را  یتوان در وضع درس یم یليگذشت چند هفته از سال تحص

 شناخت . 

 یليتحص شرفتيکودکان و ارتباط آن با پ یروان یها یژگیو معلمان به و نیوالد گرتوجهید مطلب

به جلب توجه و ابراز خود دارند .آنها عالقه مند هستند که حاصل کار  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
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و بكشد  ینقاش یشود . مثال ممكن است کودک یجلوه گر م یخود در امور درس یارائه حاصل کارها قیاز طر

به آن توجه کنند و کودك را  دیبا نیعمل والد نیو ارائه دهد . در مقابل ا اورديآن را نزد پدر و مادر خود ب

چه  یکودك است . اگر کودك بداند که درس را برا گرید ازين هدفبه  اجيقرار دهند . احت قیمورد تشو

 شید عالقه اش به درس خواندن افزاشو ميبه او تفه یاز مواد درس کیهر  جیخواند و آثار و نتا یم یهدف

 کند. یم دايپ

 دانش آموزان یخانه و مدرسه در امور رفتار یهمكار

رفتار  نیممكن است ا یکودك در دوره دبستان است. علل مختلف یاز رفتارها یكیاز مدرسه  ترس

ن در دوره مادر باعث ترس شود، چو ژهیممكن است دورشدن از خانواده، به و یرا به وجود آورند. گاه

 از پدر و مادر جدا شود. ستين لیما واست و ا یقو اريکودك با خانواده بس یرابطه عاطف ،ییابتدا

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

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

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

 شود.  بتيکودك موجب غ یماريممكن است ب یاو شود. گاه یليتحص یماندگ

 یسرما خوردگ کی لياز مادران به دل یبعض یاست، ول بتيغ یبرا یموجه ليشدن دل ماريب هرچند

او را همراه با  كهيشوند، در حال یمانع از رفتن فرزندشان به مدرسه م ف،يخس خس کردن خف ایرفه و س ای

به مدرسه ممانعت  كاز رفتن کود ،یسردرد جزئ کیبا  یگاه ییخانواده ها نيبرند! در چن یم رونيخود به ب

چه هست، نشان دهد . علت را بزرگ تر از آن یماريب کیعالئم  یگردد که و یم قیتشو زين یشود و گاه یم

 از مدرسه، ممكن است کار کردن باشد.  بتيغ گرید

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

 زيدارد و درس را ن ییها ییکودك توانا گری. به عبارت درديگ یاز معلم م یدر مدرسه نمره کم یدهد، ول یم

بودن  ادیکالس و ز یست. شلوغيخود ن یها ییقادر به ابراز توانا یدر اثر عوامل یخوانده است، ول یخوب به

 دنيبرقرار کند و با شن یو عاطف یشود که معلم بتواند با آنها ارتباط کالم یم نیعده دانش آموزان مانع از ا
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 یدرباره و جهيکند و در نت دايپ یاو آگاه یها ییالزم، از توانا یها هيدانش آموز و ارائه توص کی یپاسخ ها

با کودك برقرار  یمناسب یبلكه معلم روابط انسان ست،يمانع ن یهم شلوغ ی. گاهدینما یداور ببه نحو مطلو

 یدانش آموز به وجود نم یالزم برا یابراز وجود و ارائه پاسخ ها یمناسب برا یفضا جهيکند و در نت ینم

ماند و ممكن است او را به  یکودك پنهان م ییسالم، توانا یفقدان روابط عاطف در اثر گری. به عبارت ددیآ

در  یها موجب اختالل عاطف یدانش آموز توسط همكالس ريکند. ممكن است تحق یعنوان شاگرد تنبل معرف

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

 یا ژهیلباس و ایکنند و  یصحبت م گریکه با لهجه متفاوت از دانش آموزان د یدانش آموزان یاهگ

خود را از دست  تيامن یکنند و از جهت عاطف یاحساس غربت م گریدانش آموزان د انيپوشند، در م یم

و هرجا  دوش یم بيترغ یريادگیمطالعه و  یگردد، برا نيکودك تام یعاطف یازهايدهند. هرجا که ن یم

 گردد. یم فيدر او تضع یريادگیشود، عالقه به درس و  دايپ یاختالالت عاطف

 در مدرسه ايمشارکت اول موانع

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

 یاداره را به مبارزه م یسنت یوجود داشته باشد . مشارکت نگاه قدرت طلبانه و ساختارها ییها یدشوار

 ند . یمشارکت به حساب آ یساختارها از جمله موانع اصل نیاست خود ا یعيطب نیطلبد بنابرا

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

 قرارداد.

 مدرسه یاز سو ايموانع مشارکت اول -0

  اياول ینع مشارکت از سوموا -1

 مدرسه یمشارکت از سو موانع

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

 شود . یقلمداد م
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در  یدر امور مدرسه نقش اساس ايو مشارکت اول انيو مرب ايمدرسه به انجمن اول ریرو نگاه مد نیا از

 کند . یم فایبه مدرسه ا اياول یدور ای یكینزد

گردد و آ نها  یم اياول یها  تيمطلوب از ظرف یموجب استفاده  رانیمد ی انهیمشارکت جو نگاه

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

 ايمشارکت اول به رانیمد ی. بر عكس ، نگاه منف کنند ینم غیدر ی، از هر گونه اقدام یو پرورش یآموزش

مدرسه به  یو پرورش یشود و عمالً حل مسائل و مشكالت آموزش یموجب فاصله گرفتن آنها از مدرسه م

 . رديگ یصورت نم یآسان

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

 است : ریز

 مدرسه یبه اداره  ریمد ینگاه سنت -0

 ايمشارکت اول یایبه مزا انيآشنا نبودن مرب-1

 یو پرورش یآموزش یها تيبه سمت فعال اياول تیدر هدا یاحساس ناتوان -3

 در امور مدرسه اياول یجايب یترس از مداخله  -4

 در مدرسه ايبه حضور اول ریمد ینگاه منف -5

 ریمد یقدرت طلب یبه عبارت ای ریترس از کم شدن قدرت مد -6

 مدرسه انيو مرب ايبه انجمن اول ینگاه سنت -7

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

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

معتقدند که  اياز اول یارياست . بس شینسبت به حقوق خو اياول یگاهو عدم آ یو اجتماع یعوامل فرهنگ

 زين اياز اول یاري. بس ستنديآنها قائل ن یو پرورش یت آموزش ایو نظر دیعقا یبرا یمسئوالن مدرسه ارزش

کنند .  یرا از خود سلب م نهيزم نیدر ا یتيدانند و هر گونه مسئول یدولت م ی فهيرا وظ تيو ترب ميتعل
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به  یمدرسه تنها نگاه اقتصاد انيو مرب ايانجمن اول قیکه مسئوالن مدرسه از طر افتندیبه تجربه در یبرخ

 .  ستنديقائل ن شانیبرا یحق چيامور ه گریآنها دارند و در د

است که  دهیو فرزند خود موجب گرد شینسبت به حقوق خو اياول ینوع و عدم آگاه نیاز ا یعوامل

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

 کودکان، نوجوانان و جوانان بوده است .  تيترب

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

 مشارکت یایاز مزا یعدم آگاه-0

 در قبال مدرسه  شیاز حقوق خو یعدم آگاه-1

 به مدرسه  یاز درخواست کمک مالترس  -3

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

  یپرورش

 نداشتن فرصت مشارکت -5

 مشارکت ینسبت به چگونگ یعدم آگاه -6

 بودن فرزند ریپذ تيباور داشتن به مسئول -7

 مدرسه نيآنها توسط مسئول اتیظرو ن دینسبت به عقا یتوجه یاحساس ب -8

 در مدرسه ايحضور اول یفقدان مكان مناسب برا -9

 انيارتباط با مرب یبرقرار -01

 یافتن راه حل ها

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

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

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

 .پيشرفت تحصيلی نوشتم
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 حل ها را نوشتم.با توجه به این نكات برای از بين بردن یا کاهش اثر، انتخاب کرده بودم راه      

 بیتواند با تصو یجهت ، دولت م نیوجود داشته با شد . در ا ايمشارکت اول یبرا یزمان کاف -0

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

 کار آنها به حساب آورد . نند نموده جزء زماساعت قانون م 8سال ، به مدت  یانجمن در ط یجلسات 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 یبا موضوع ، در سطح

 جامعه یالزامات فرا روها و  ازي، با توجه به ن یاسالم

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

 نهيزم نیاز عملكرد آنها در ا یابیو ارز اياول یها

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

 در امور مدرسه  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 ییآگاه ساختن معلمان در مورد توانا -6

 نوجوانان

شناخت بهتر انتظارات و  یبرا ايبا اولآنان  یارتباط یمهارتها تیآموزش معلمان در جهت تقو -7

  یطبقات 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 یقدردان -9 

 اياول یو مهارتها یتخصص یها ییاستفاده مناسب از توانا -01

 اياول یو پرورش یآموزش یرتهامها تیتقو - 00
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معلمان از خانه دانش آموزان پر مسئله  دیاطراف مدرسه ، بازد یمحل یتحول در جامعه  جادیا -01 

 ،حضور داوطلبان در مدرسه و ... 

 انتخاب طرح جدید و اجرای آن

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

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

که خيلی سریع می توانستم با اجرای آن به بسياری از عوامل اثرگذار بر پيشرفت تحصيلی دست پيدا کنم 

 است    که هنوز در هيچ جایی و کتاب و تحقيقی نوشته نشده

 به اولياء و دانش آموزانبرنامه ی درسی  روش اول: دادن 

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

در ساعت انشا شروع کردیم  01/9/95ندارند و دچار سردرگمی هستند با کمک خود دانش آموزان در تاریخ 

انش آموزان باشد. برای این که بعد از تعطيل شدن کالس و به تهيه یک برنامه درسی که در توان کليه د

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

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

 ه باشند.آموزان داشت

 اوليا و دانش آموزانروش دوم:تبادل نظررودرروی 

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

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

 مده ای در نداشتن انگيزه و افت تحصيل هستند از بين می رود:و علل زیر که از عوامل ع

 عدم توان آینده نگری  -0

 ناتوانی در درس ارزش کار  -1

 نداشتن برنامه مناسب درس خواندن  -3
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 احساس تنبلی و بی حوصلگی  -4

 عدم ایجاد انگيزه برای ادامه تحصيل  -5

 ترس و اضطراب در امتحان و ...  -6

ه همين آسانی بسياری از عوامل اثرگذار بر پيشرفت نيز ایجاد می شوند و من می بينيد که ب

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

 ا            سط اوليواموردرسی   توروش سوم: تهيه فرم بررسی و نظارت بر تكاليف 

یم با والدین و با مطالعه تحقيقات و نيز بررسی پاسخنامه متوجه شدم که اکثر والدین چون در صحبت ها

دانش آموزان از زمان برگزاری امتحانات اظهار بی اطالعی می نمودند و بعضی از آنها حتی نمی دانستند که 

داشتند طرحی فرزندشان چه تكليفی را باید انجام دهد. و هيچ نظارت مفيدی بر درس خواندن فرزندشان ن

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

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

یک درس برای پرسيدن فردا باشد. یا  قسمت مربوط به ثبت تكاليف می نویسد که ممكن تكليف خواندن

مسئله مربوط به نسبت و تناسب یا یادآوری تاریخ امتحانی که قبالً ذکر و مشخص  01کتبی 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       

رزندشان با خبر شوند و پس از نظارت بر انجام آنها یعنی خواندن درس نوشتن و دهد تا آنها از تكاليف ف

 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 می شد. تا من نيز پس از بررسی، آن را امضا       

 در صورت لزوم اظهار نظرم را بنویسم. نموده و

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 
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و از آنها خواست  مه همكاری نمودتمام جزئيات فرم را برای والدین توضيح دادم مادران را تشویق ب

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.

این روش آن چنان اثر  من از فردای آن روز شاهد تغييرات در شاگردانم بودم و ور نكنيد، اماشاید با       

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

شوق را در چشمان لمس می کردم وشور و  نتيجه را به خوبی نيز از خوشحالی سر از پا نمی شناختم چون 

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

 بی توجهی والدین نسبت به امور درسی و تكاليف  -0

 بی اطالعی والدین از زمان برگزاری امتحانات  -1

 تنبلی و کم کاری  -3

 عدم عالقه به تحصيل  -4

 ی از درس نخواندن در امتحانات اضطراب ناش -5

 عدم رابطه بين خانه و مدرسه  -6

می کردندومی   من اینهاراازجایی متوجه شدم که می دیدم مادران دردیدارهایشان اظهاررضایت

 می خوانند.  گفتند اززمان امتحان خبردارميشوندوفرزندانشان در خانه خوب درس 

 ارزیابی بعد از اجرای طرح

روز وقت بود که من بر روی دانش  41ن روش ها تا امتحانات نوبت اول تقریباً پس از اجرای ای

آموزانم کار کردم با توجه به حجم کم مطالب درسی سریع با انواع روش های تدریس سعی کردم کار را 

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

دین فرم توسط هردانش آموز تكميل شده بود و در ارتباط با هاتوجه می کردم و چن روش دقت به انجام اب

والدین متوجه بودم که هنوز بر اساس برنامه تدوین شده عمل می کنند و با این که حجم مطالب درسی زیاد 
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شده بود و وقت زیادی برای بررسی تكاليف و فرم های بررسی تكاليف نداشتم ولی از آن نگذشتم و کارم را 

ا پایان سال نيز نتيجه ی خوبی بگيرم و به یاری خداوند و تالش دانش آموزان ضعيفم آنها در ادامه دادم ت

خوب به موفقيت مورد انتظار رسيدم و نتایج  وضعيت درسیامتحانات در نوبت دوم نيز به خوبی و با 

االی   نوبت دوم معدل کل دانش آموزان ب وضعيت درسیامتحانات نوبت دوم نيز پيوست شده است. طبق 

 دروس کتبيبيشتر از نوبت اول می باشد. وضعيت درسیبودونيز ميانگين 

 نقاط قوت

با دادن برنامه درسی در خانه نظمی به فعاليت های دانش آموزان داده می شد و هر کاری را در وقت    

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

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

 کنند:

 رویی از بين رفتن کم-0

 ایجاد اعتماد به نفس-1

 جلوگيری از تمسخر وتحقير-3

 ایجاد انگيزه در دانش آموز-4

     درك ارزش کار-5

 ه تحصيل و ...توانایی در آینده نگری و ادام-6

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

 خواندن آنها عوامل زیر قوت پيدا می کرد:

 توجه والدین به درس و تكاليف فرزندان-0

 آمادگی کامل جهت امتحان-1

 عالقه به درس و تحصيل-3

 ارتباطات مستمر والدین و مدرسه-4
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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 توجهی بدست آمد. شور و شوقی که در دانش آموزان 

مفيد آنان را کامالً فرد  ضعيفم ایجاد شده بود کامالً مشهود بود. عالقه آنان به امتحان دادن و رقابت های

 دیگری نشان می داد و دیگر موقع درس دادن آنها بی 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؟ 

 ند مورد بيش از همه تأکيد شده بود.با بررسی پاسخ ها بر چ   

 دانش آموزان ضعيف قادر به پاسخگویی بيشتر سئواالت هستند. -0

 تكاليف خود را به خوبی انجام می دهند.-1

 کارهای گروهی و خارج از کالس را به موقع تحویل می دهند.-3

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

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

می خوانند و می  خواهند در آینده دارای شغل   امتحانات اضطرابی ندارند. با برنامه ریزی در خانه درس

 .مناسبی شوند

 نقاط ضعف :

 همكاری کم برخی والدین

 جه گيرینتي   

ارتباط  یکودکان ، برقرار یو پرورش اخالق تيدر امر ترب انيو مرب نیوالد یاساس یازهاياز ن یكی  

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

خانواده دارد  یکامل به سالمت یمعه ، بستگسالم نونهاالن جا تينونهاالن است . اساس ترب یو پرورش اخالق

 خانواده است .  یاعضا نيخانواده مستلزم ارتباط سالم ب یو سالمت
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خود خانواده در  یفرزندان دبستان یليتحص تيخانواده ها در خصوص وضع فیمسئله وظا انيب

 یم لیشرح ذ به عهده دارد که چند مورد آن به یفیخود وظا یفرزندان دبستان یليتحص تيخصوص وضع

 باشد :

 قاتيکه به توف یپدران و مادران یها یژگیاز و یكیدر انتخاب معلم  تیانتخاب مدرسه و عنا -0 

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

 فرزندشان است . یليتحص

 تينمودن آن ، رمز موفق نهیزندان در منزل داشتن برنامه و نهادفر یامور آموزش یبرا یزیبرنامه ر -1

فرزندانمان در  التيتحص ی. مكمل برنامه  دیآ یبه شمار م یو اجتماع یشخص یهر فرد در زندگ یبرا

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

 یبرا فيانجام دادن تكال فيدرس خواندن و انجام تكال رشین به پذآشنا کردن دانش آموزا -3

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

 گردد . نهیآنان نهاد یبرا

رس د یمناسب برا یفضا و بستر جادیا یامن خانوادگ یمناسب و فضا طیفراهم کردن شرا -4

مناسب قابل توجه است . ارتباط با  یروان طیمناسب و شرا یكیزيف طیخواندن فرزندان در منزل از نظر شرا

 ها یرفع کاست یفرزندان و تالش برا یليتحص تياز وضع یآگاه یبرا انيمدرسه و مرب

زندان و مساعدت به فر یليتحص یزیمشارکت در برنامه ر یبرا نیکه والد یامور نیاز مهم تر یكی -5

 فرزندان خود است . یعهده دار گردند تماس و ارتباط مستمر با مدرسه  دیخود با

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

ند و وجود و تربيت ثمربخش شوند. وجود معلمان با صالحيت در مدارس، خالء وجود پدر و مادر را پر نمی ک

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

واحد و منسجم می تواند ثمربخش باشد. شكل گيری شخصيت و چگونگی رشد روانی کودکان بيش از همه 
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بزرگترین مسئوليت را در رشد و تكامل  در گرو عملكرد خانه و مدرسه است . این دو نهاد اجتماعی است که

 شخصيت کودکان برعهده دارند. 

 

 

 فهرست منابع     

 (. کليات روشها و فنون تدریس،تهران، انتشارات معاصر،چاپ ششم.0375صفوی،امان اهلل.) -0

 (.نظریه های یادگيری و آموزشی،دانشگاه تربيت معلم ،چاپ اول.0357پارسا،محمد.) -1

 واده و مسانل مدرسه ای کودکان،نشر آرین، چاپ سوم.(.خان0378قانمی،علی.) -3

 (.روشهای اندازه گيری وارزشيابی آموزشی،نشر دوران،چاپ چهارم.0381سيف ،علی اکبر.)-4

 (. راهنمای پژوهش در عمل،پژوهشكده تعليم و تربيت،چاپ چهارم.0381قاسمی پویا،اقبال.)-5

سب جهت کاهش افت تحصيلی دانش آموزان، انتشارات (. ارانه ی راهكارهای منا0381نصيریان،،شهناز.)-6

  آموزش وپرورش.

 0386. راهنمای نوشتن چكيده ی مقاله،  سه شنبه،دوم بهمن 0386مبينی پویا،محمد رضا.)-7

(. عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلی دانش آموزان،چهارشنبه،نوزدهم 0386رحيمی،عبدالكریم.)-8 
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اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد. براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين 

تومان به سايت علمي پژوهشي آسمان   0222با قيمت فقط  گزارش تخصصي
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