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  :تشكر و قدرداني

 از دانم مي الزم برخود رمضان، مبارك ماه فرصت از كامل مندي بهره آرزوي ضمن

. نمايم داني قدر و تشكر  پژوهي اقدام اين تدوين در همكارانم حمايت، مساعدت،

 در كه وقتي و شان ارزنده و مفيد نظرات ارائه جهت محترم مدير از دارد جا همچنين

  .متشكرم اند داشته تحقيق هدايت روند
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  چكيده:   

در آنان است كه منجر به افت  ضعف يادگيريدر دانش آموزان، وجود  يليتحص تياز عوامل نبود موفق يكي  

 از نظر يريجبران ناپذ لطماتشود. و  يآنها م ليكاهش اعتماد به نفس و عزت نفس و ترك تحص ،يليتحص

  به كودك و خانواده و نظام آموزش و پرورش كشور وارد خواهد كرد. يو اقتصاد يروان

 يدر معرض خطـر و شـكننده محسـوب مـ     يجزو بچه ها ،ضعف يادگيريآنجا كه دانش آموزان مبتال به  از

م نظـا  نيآنـان باشـد. همچنـ    يبرا يسپر دفاع كيكند و  يبانيافراد پشت نياز ا ديشوند، آموزش و پرورش با

اختالالت و عـوارض   نيبه ا انيمبتال يكاهش آمار باال يو مراقبت كند. برا تياز آنان حما ديبا زين ياجتماع

  كنند. دايپ يياختالالت آشنا نيضرورت دارد معلمان با ا ،يجانب

بارها در كالس درس خود مشاهده مي كردم كه تعدادي از دانش آموزانم به داليـل مختلفـي   اينجانب        

بت به بقيه دچار افت تحصيلي هستندودرارزشـيابي  هـاي كتبـي وشـفاهي نمـرات پـاييني كسـب مـي         نس

كنندووالدين آنها ازاين موضوع احساس رنج مي نمودندوبا همه تالش درپـي جبـران آن برمـي  آمدنـد.  در     

اهي نيز گـره  بسياري از مواقع مي  ديدم كه شاگردانم دچارتحقيرهاوسرزنش هاوتنبيهات قرار مي گرفتندوگ

بسته ي آنان با اتخاذ مواضع نادرست والدين يا خود من بسته تر مي شد. با مشاهده ي اين مساًله در كالسم 

    تصميم گرفتم با پيدا كردن راه حل هاي مناسب وابتكاري سرنوشت آنها را تغيير دهم،در نتيجـه بـا مطالعـه

قبل از امتحانات نوبت اول،با برگزاري جلسات مداوم كتاب هاي گوناگون وتحقيقات انجام شده قبلي توانستم 

  وبا اجراي سه روش شامل: با اوليا

  دادن برنامه پيشنهادي درسي - 1      

  رودررويي وتبادل نظر دانش آموز قوي با ضعيف - 2      

  تهيه فرم نظارت خانواده بر امور درسي فرزندشان - 3      

رسـانده   16به7ازه اي بخشيده وميانگين نمرات دانش آموزان ضعيفم را از روز به روز به فراگيري آنان روح ت

  وآنها را موفق وشاد ببينم.
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 مقدمه 

يكي از موضوعاتي است كه شايد همه دانش آموزان در طول سالهاي تحصيل خود بـا آن  ضعف يادگيري 

به درس ندارد،چگونه  يه ادانش آموزان، چرا دانش آموز عالق يدرس شرفتيدست و  پنجه نرم كرده باشند پ

از عوامل دروني نشات مي گيرد و گاهي ضعف يادگيري گاهي اوقات  م،نيدانش آموزان را به درس عالقمند ك

نيز عوامل محيطي دارد. اقتصاد بيمار ، تدريس بد ، وابستگي به كمكهاي آموزشي خارج از مدرسه ، بيمـاري  

دانـش  ضعف يـادگيري  كه هر كدام در  هستندجمله عواملي ، سرخوردگي هاي اجتماعي و خانوادگي و... از 

  آموزان نقش بسزايي دارند.

مخصوصا در دانش آموزان دوران دبستان وابسـتگي آنهـا بـه والـدين     ضعف يادگيري از داليل عمده  يكي

 است. مثال وابستگي اي كه در دوران ابتدايي بين والدين و فرزندان شكل مي گيرد و وقتي آن نيروي كمكي

شما به وجود مي  فرزنددر ضعف يادگيري به هر شكلي يا علتي نتواند ديگر به آنها كمك كند آن وقت زمينه 

آيد. از آنجا كه وابستگي به مرور زمان شكل مي گيرد قطع وابستگي نيز بايد در طول زمـان صـورت بگيـرد.    

يي انجام دهد ، ولي عـادت دادن او  كودك شما بايد روزي روي پاي خود بايستد و بتواند تكاليفش را به تنها

كه در دروس مدرسه به آنها كمك كند ايـن تفكـر    ستبه اين كه هميشه كسي ، دوستي يا قوم و خويشي ا

كه هميشه كسي براي تكيه كردن وجود دارد را در ذهن او تقويت مي كند و سرانجام با از بـين رفـتن ايـن    

  ارنامه فرزند دانش آموز شما جلب توجه مي كند.در كضعف يادگيري تكيه گاه تحصيلي نشانه هاي 

به اين معني نيست كه اصال به دانش آموزان خود كمك نكنيد بلكه هدف شـما از كمـك بايـد ايـن      اين

باشد كه او را در شرايطي قرار دهيد كه اگر ضعفي دارد روي پاهاي خود بايسـتد. البتـه اگـر شـما بـه طـور       

الزم را بـراي داشـتن    طسته كرده باشيد با اولين تالش نمي توانيـد شـراي  ناخواسته كودك تان را به خود واب

ضـعف  استقالل تحصيلي در او به وجود بياوريد و حتي ممكن اسـت قطـع كمكهـاي آموزشـي شـما سـبب       

موقت فرزند دانش آموزتان شود، ولي اين دوره مدت زيادي به طول نخواهد انجاميـد ؛ البتـه شـما    يادگيري 
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مثال در جريـان امتحانـات نبايـد     برايي را براي قطع كمكهاي آموزشي خود انتخاب كنيد. بايد زمان مناسب

  يكدفعه پشت فرزند خود را خالي كنيد.

زمان براي اين كار وقتي است كه امتحانات جدي در پيش روي فرزنـد دانـش آمـوز شـما وجـود       بهترين

سه به يادگيري در محـيط خانـه وابسـته كننـد     ندارد. اگر والدين ، فرزندان خود را به جاي يادگيري در مدر

  براي هميشه معلول يك علت بزرگ باقي خواهند ماند.

  بيان مسئله

و سپردن  شيدر اداره امور خو ندهيدر تمام دوران ، توانا ساختن نسل آ تيبشر ياصل ياز مشغله ها يكي

شـد . همزمـان بـا     يه انجـام مـ  ، در ابتدا توسط خانواد فهيوظ نيبوده است . قسمت اعظم ا يفرهنگ راثيم

آمـوزش و پـرورش محـول     دبه نها تيو ترب ميتعل فهيوظ يو افتصاد يكار اجتماع ميگسترش جوامع و تقس

امر گشت تا بر اسـاس اصـول و اهـداف مـورد قبـول جامعـه ،        نيعهده دار ا ينهاد به طور رسم ني. ا ديگرد

شدن و به عهده گرفتن  يو به منظور اجتماع دينما يياكودكان و نوجوانان را شناس يها و استعدادها ييتوانا

  . اموزديالزم را به آنان ب ميتعال يآت يها تيمسئول

جامعـه را   يتـ ياست كه استفاده از امكانات ترب يمردم در مورد آموزش و پرورش به گونه ا دگاهيد امروزه

بـا سرنوشـت انسـان در     تيو ترب ميامر آن است كه تعل نيعمده ا ليدانند . دل يو مسلم خود م يعيحق طب

 ميدر خدمت تعل يانسان يروهايو ن ياز امكانات ماد ياريخورده است . در عصر حاضر بس ونديپ ندهيآ يزندگ

بلنـد مـدت    يگـذار  هيسـرما  كيـ از جوامـع   ياريدر بس تيو ترب ميتعل نيقرار گرفته است . همچن تيو ترب

امكانـات جامعـه    گـر ينظر كردن از رشد كوتاه مدت د و صرف دنيچشم پوش يشود . كه به بها يمحسوب م

تحـت آمـوزش خـود را در قالـب انـواع       يانسـان  يروهاينتواند ن تيو ترب مياگر تعل نيشود . بنابرا يحاصل م

 نـه ينقش خود در زم يفاينتواند به ا بيترت نيمكمل و مورد لزوم جامعه درآورد و بد يتخصص ها و مهارتها

به هدر رفته است . لـذا تفكـر عاقالنـه     روهايامكانات و ن نيگفت كه ا دي، در واقع با جامعه بپردازد ييشكوفا

و  يزيـ برنامـه ر  يبـه گونـه ا   تيـ و ترب ميبه كار گرفته شده در تعلـ  يروهايه ها و نيكند كه سرما يحكم م

  كند . دايدست پ شيشود تا بتواند به اهداف مورد نظر خو يسازمانده
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 يبدست م رامونيپ طينسبت به خود و مح يمنف اي، نگرش مثبت  ليوران تحصو نوجوانان در د كودكان

دارد . آنهـا   يبستگ ليناموفق دانش آموزان در دوران تحص ايبه تجارب موفق  اديمسأله به مقدار ز نيآورند ا

ل عمرخود بـا عوامـ   يسالها نيدر طول بهتر قتي. در حق رنديگ يقرار م يرشد و بالندگ ريدر مدرسه در مس

  پردازند . يبه كنش متقابل م يو اجتماع ي، عاطف يمختلف مؤثر بر تحول شناخت

دسـت   زيـ ن يبه سالمت روانـ  يعالوه بر رشد علم يريادگي زانيم شيو افزا التيدر تحص شرفتيبا پ آنها

 ياز آن ، بهداشـت روانـ   يناشـ  يروانـ  يو فشارها يليتحص تيكنند . بر عكس در صورت عدم موفق يم دايپ

  شود . يمتوجه آنها و جامعه م ييگونه خسارتها نيبرهم خورده و بد شان

هـا و   يينمود تا بتوان بـا شـناخت آن ، توانـا    يشتريتوجه ب ضعف يادگيريبه مقوله  ديبا ليدل نيهم به

  كودكان و نوجوانان را بارور كرد . يها يستگيشا

  وصيف وضع موجود ت 

سال است كه در آموزش و پـرورش      هستم. و مدت       موزشگاهآموزگار پايه چهارم ابتدايي آ   اينجانب 

از ابتداي سال تحصيلي در موارد متعدد متوجه شدم كه آزمـون هـاي كتبـي و شـفاهي         خدمت مي كنم.

هاي متعدد و فعال كه به كار مـي گـرفتم تعـدادي از دانـش      بسياري كه به عمل مي آوردم و روش تدريس

از حد انتظار كسب مي كنند و شديداً دچار افت تحصيلي هستند.اين دانـش آمـوزان    آموزانم نمرات پائين تر

حتي سركالس هنگام تدريس يا حل كردن تمرينات عالقه اي از خود نشان نمي دادند و من نيز مجبـور بـه   

 هاي موقت جهت جلب توجه آنها نسبت به درس بودم . هر بار پس از تصحيح  برگه هاي استفاده از راه حل

امتحاني واقعاً نگران مي شدم و به اين فكر مي كردم كه چرا اينگونه است ؟ و چگونه مي توانم اين وضـعيت  

  نامطلوب را تغيير دهم .  

براي يادگيري بهتر گاهي امتحانات شفاهي برگزار مي كردم و ابتدا افراد داوطلب را براي پاسخ دهي مـي      

مي زدم اما باز مي ديدم كه نتيجه ي  از شاگردان ضعيفم را نيز صدا آوردم ، سپس با هر گروه يكي ، دو نفر

  آن چنان مطلوب حاصل نمي شود .
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بعد از امتحانات كتبي از دانش آموزان مي خواستم كه به عنوان تكليف شب جواب سـؤاالتي را كـه پـاي        

دا كردن جوابهاي صـحيح نمـي   تخته نوشته مي شد پيدا كنند و بياورند ، باز هم اين چند نفر تالش براي پي

  كردند . 

نفره تقسيم بندي كرده بودم آنها در گروه كـاري انجـام نمـي دادنـد و      4هايي  يا اينكه كالس را به گروه    

  كارهاي خارج از كالس را انجام نمي دادند و هميشه داد سر گروه را در آورده بودند . 

درس مـي   تتم آنها اظهار مي كردند كـه قبـل از امتحانـا   در مصاحبه هايي كه با خود دانش آموزان داش    

خوانند ولي فراموش مي كنند . ولي در صحبت با والدين آنها متوجـه شـدم كـه آنهـا نيـز از نحـوه ي درس       

  خواندن و انجام تكاليف فرزندشان و نمرات امتحاني آنان ناراضي بودند . 

گذاشتم آنان نيز عقيده داشتند كه دانش آموزان بـه دليـل   مسئله را كه با تعدادي از آموزگاران در ميان      

  مشكالت زيادي كه دارند قدرت تمركز در كالس را ندارند . 

معاون آموزشگاه كه بيشتر با دانش آموزان اين مدرسه سر و كار داشته است نيز اظهار داشتند كه بايد قبـل  

و راه حلي مناسب پيدا كنـيم كـه تـا حـدودي     از امتحانات نوبت اول مشكالت و مسايل آنان شناسايي شود 

نفر آنها داراي افـت تحصـيلي و    8در ميان دانش آموزانم تعداد  پيشرفت در وضعيت درسي آنان ايجاد شود 

نفر نيز به دانش آموزان فعالي تبـديل شـوند و    8دوست داشتم كاري كنم كه اين ضعف در يادگيري بودند .

برود و بدين ترتيب تصميم گرفتم با تحقيقات مناسـب و مطالعـه كتابهـاي    سطح نمراتشان روز به روز باالتر 

  مرتبط با اين موضوع در اين وضعيت تغييري دهم و بدين ترتيب پژوهش من شروع شد . 

  )1گرد آوري شواهد (

  الف : كسب نمرات  

ه مهر و آبان و آذر با توجه به توضيحاتي كه در توصيف وضع موجود گفته شد ارزيابي دقيقي از نمرات سه ما 

نفر از دانش آموزانم در اكثر امتحانات مخصوصـاً در دروس رياضـيات ،    8انجام دادم و متوجه شدم كه تعداد 
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براي دقيق تر بودن اطالعات از نمـره   كسب مي كنند 10تا  0و امتحان تشخيصي نمرات بين   علوم ، امال ، 

   و آذر ميانگين گرفته وبه تأييدمدرسه رساندم س طبق دفتر شاخص ها در مهر و آبانودر  هاي اين

  نامه ب : پرسش

تـا از   10نامه اي دادم كـه  نفر پرسش 8جهت آگاهي از داليل دانش آموزان براي درس نخواندن به اين      

عامل رابر اساس مطالعـات خـودم واظهـارات همكـاران وبـا توجـه بـه        10عوامل عمده ي افت تحصيلي(اين 

دليل انتخاب نمودم) در آن گنجانده شده بود و از آنها خواستم كه آنچه حقيقـت   50ين مشكالت كالس از ب

    است را عالمت بزنند . 

پس از بررسي و تجزيه و تحليل پاسخ ها مشخص شد كه دانش آموزان به ترتيـب عوامـل زيـر را سـبب         

  كاهش نمرات خود مي دانند:

  %100ب درخانه:*  نداشتن برنامه ريزي درسي مناس         

  %100* بي توجهي والدين به اموردرسي فرزندشان: 

  %87*  درس نخواندن وكم كاري: 

  %75* بي توجهي سر كالس: 

  %62* بي دقتي در امتحانات: 

  %50*  تصميم نداشتن جهت ادامه تحصيل: 

  %36*  ضعيف بودن پايه : 

  %25*  اختالفات ودرگيريهاي والدين: 

  %25*  اضطراب امتحان: 

  % 12*  مناسب نبودن روش تدريس معلم:         
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  ج : مصاحبه با والدين   

نفر ترتيب دادم و با آنها در رابطه بـا داليـل ضـعف درسـي      8جلسه اي با والدين  27/8/92در تاريخ  

فرزندشان و كارهايي كه در خانه انجام مي دهند صحبت كردم و اظهارات آنها را يادداشت نمودم كه در زيـر  

  .مده استآ

: زهرا از وقتي به خانه مي آيد تمام فكرش بازي و سـرگرمي اسـت . تنـد تنـد تكـاليفش را        مادر زهرا     . 

ــد           ــي گويـ ــا نمـ ــه مـ ــالً بـ ــد اصـ ــاني بدهـ ــه امتحـ ــد كـ ــرار باشـ ــر قـ ــد و اگـ ــي دهـ ــام مـ .                                                                                    انجـ

د و مي خوابد و بعد از آن با دختر همسايه : مريم بازيگوش است . وقتي به خانه مي آيد مي خور  مريم  مادر

  بازي مي كند . شب كه شد يادش مي آيد مشق دارد و شروع به نوشتن مي كند . 

: مينا و مريم دختر عمو هستند اما هر دو ضعيف هسـتند و در نوشـتن تمرينـات و  تكـاليف       مادر مينا     

كه درس خوانده است وقت ندارد به مريم و مينا  خارج از كالس مشكل دارند ، ما سواد نداريم و عمويش هم

  كمك كند . 

: ما در خانه مشكالت زيادي داريم ( شروع مي كند به گفتن آنها) . وقتي آرزو به خانه مي آيد   مادر آرزو       

سرگرم مي شود . بعضي از مواقع كه پدرش از نتيجه بد امتحانـات آرزو    كيفش را در گوشه اي مي اندازد و 

  ع مي شود او را شديداً تنبيه مي كند . مط

وقتي شقايق به خانه مي آيد غذا مي خورد ، استراحت مي كند و بعد خودش شروع بـه    :  مادر شقايق      

  قدر بد است .  مشق نوشتن و درس خواندن مي كند ولي نمي دانم چرا نتيجه امتحاناتش اين

  : غائب است   مادر زينب         

  به با همكاران د : مصاح  

با همكاران در رابطه با داليل افت تحصيلي تبادل نظر  29/8/92درجلسه اي درشوراي آموزگاران در تاريخ    

  نموديم . 

بيشتر دليل گرفتن نمره كم بي توجهي خانواده ها به درس و مشق بچه هاست ،   ":   معاون آموزشگاه       

ي مشكالت خانوادگي از قبيل اختالفات والـدين ، اعتيـاد ، زنـداني    چون دانش آموزان اين منطقه بيشتر دارا
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سوادي هستند و ديگر جايي براي درس خواندن و يا توجه كـردن بـه فرزندشـان     بودن پدر ، درآمد كم ، بي

   ندارند . آنها اهميت نمي دهند كه فرزندشان ادامه تحصيل كند 

دانش آموزان به دليل ضعف پايه درسي بـاتالش هـاي بسـيار     "    :  آموزگار كالس پنجم  نظرات            

معلم و خودشان باز نتيجه كمي را بدست مي آورند . همچنين خانواده ها نقش مهمـي در پيشـرفت دانـش    

  ".آموزان دارند و بايد آنها را وادار به همكاري نمائيم

را نوشـته و در اختيـار مـن    ن ازنش آمونيز در برگه اي داليل افت تحصيلي دا  مدير محترم آموزشگاه      . 

طبق نوشته هاي ايشان عواملي همچون:نگرش دانش آموز نسبت بـه مدرسـه وتحصـيل،برخورد      قرار دادند .

  والدين با دانش آموزومحيط نا امن خانواده در افت تحصيلي موثرهستند.

ر مي تواند مفيد واقـع شـود:برنامه   كارهاي زياه برطرف كردن موارد فوق واجرا نمودن ر"ايشان نوشته اند:    

  "ريزي قابل اجرا،تغذيه مناسب،ايجاد صميميت،بررسي با دقت تكاليف در منزل،استفاده از تشويق و....

  پيشينه تحقيق :

) كاهش عملكرد تحصـيلي و  academic drop outمنظور از افت تحصيلي ("تعريف افت تحصيلي      

ش به سطح نامطلوب است يا به عبارتي ديگر فاصـله قابـل تـوجهي    درسي دانش آموزان از سطح  رضايت بخ

  كه بين توان و استعداد بالقوه و توان بالفعل خود در فعاليتهاي درسي وپيشرفت تحصيلي مشهود باشد.         

گرچه اين تعريف مي تواند همان كساني كه به دنبال شكست هاي پي درپي،از تحصيل عقب مانـده انـد        

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

  وست.آموزي شود كه آموخته هاي آموزشگاهي او كمتر از توان بالقوه ودر حد انتظار ا

براســاس ايــن تعريــف دانــش آمــوزان تيزهــوش نيــزممكن اســت دچــار افــت تحصــيلي وكــم آمــوزي         

 )1382نصيريان("شوند.

 ) از داليل عمده ضعف درسي دانش آموزان به موارد زير اشاره مي كند:1378قائمي (      

تبعيض ها،         معلم، تنبلي، كمي هوش و استعداد، اختالفات والدين درگيريهاي والدين، روش كار 

تنبيهات سخت، سنگيني برنامه، فشارهاي رواني، معاشران بد، تمسخر و تحقيرها، محـدوديت هـا، وابسـتگي    
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شايد ما نتوانيم در مورد اصالح دانش آموز صددرصد به پيـروزي برسـيم ولـي اصـل      ":ها، و ... او مي نويسد 

بايد علل اشد. به هر حال مي تواند از درصد بااليي برخوردار بمسأله بايد مورد توجه قرار گيرد كه موفقيت ما 

زمينه ساز ضعف درسي مشخص شوند و براي رفع آنهـا و جبـران كمبودهـا خانـه و مدرسـه بايـد رابطـه ي        

تنگاتنگ داشته باشند. بايد برنامه ريزي شود و معلوم باشد كه دانش آموز در خانه بايـد چـه سـاعتي از روز    

 "د.هاي او انجام شو ساعتي بازي كند؟ كي بخوابد؟.اين برنامه ريزي بايد بر اساس توانائيدرس بخواند؟چه 

   

از عوامـل  » عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان «) در مقاله اي تحت عنوان 1386رحيمي (       

  موثر در رشد تحصيلي به شرح زير نام مي برد :

  سازمان آموزش و پرورش  -1

  بر رشد عقالني تأكيد  -2

  جو عاطفي مدرسه و كالس  -3

  پيش فرض هاي  معلمان  -4

  عقب ماندگي آموخته شده  -5

  مسايل درون خانواده  -6

  وي در رابطه با اثرات پيشرفت تحصيلي مي نويسد:

اهميت پيشرفت تحصيلي در سالمت رواني دانش آموزان به حدي است كه برخي از متخصصـان آن را  "      

  . "ا نيمه دوم دوره جواني معيار اساسي براي تشخيص عملكرد سالم دانسته اندحداقل ت

هنگامي كه محيط مدرسه محيطي حـاكي از شايسـتگي و   ")  مي نويسد: 1368( رحيميبه نقل از بلوم      

لي هاي رواني در فرد ايجاد مي شود و لياقت را براي دانش آموزان فراهم كند نوعي مصونيت در برابر بيماري

  ."قراري مبتال مي گردند بي   افراد شكست خورده معموالً به افسردگي، ناسازگاري و

اولين قدم جهت پيشرفت دانش آموز فرصت دادن به وي است تا موفقيت  "او در ادامه مقاله مي نويسد:      

  ."را هر چند سطحي تجربه كند و عزت نفس پيدا كند
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هاي زيـر مـي توانـد در ايجـاد انگيـزه در       بهره گيري از راه"مي نويسد:)  1368( رحيميبه نقل از بلوم      

  دانش آموزان به معلمان كمك كند: 

  بيان دقيق هدف هاي آموزشي  -1

  استفاده از تشويق هاي كالمي  -2

  بهره گيري ازآزمون هاو نمرات درايجاد انگيزه  -3

  ارائه محرك هاي جالب و تازه  -4

  ن به مشكل ارائه ي مطالب از آسا -5

  پرهيز از ايجاد رقابت هاي نامناسب  -6

  "هاي متنوع در تدريس استفاده از روش -7

  در جائي ديگر به اين مورد برخورد كردم كه:

با هم ساالن صرف نظر از نتايج مطلوب بسياري كه  دانش آموزان داراي ضعف درسي تماس و داد و ستد"    

دك را از حالت خود مداري خارج كند و به واقع گرايي رهنمون مي دارد، دست كم اين مزيت را دارد كه كو

  ) 1357پارسا(."سازد

  تجزيه وتحليل داده ها 

مـي باشـد    -7/-دانش آموز نمره ي  8طبق ليست نمرات ومعدل دانش آموزان ميانگين كل نمرات اين       

  كه بسيار نامطلوب است؟ چه عواملي باعث اين افت نمره شده است؟

چه موانعي باعث پيشرفت اين دانش آموزان شده است ؟آيا واقعاً تمايلي به تحصيل ندارند؟ آيا از آينـده        

اعـم از   1آمد. با توجه بـه شـواهد    -اي كه در انتظارشان است خبر ندارند؟اينها سواالتي بود كه به ذهنم مي

ترم در رابطه با داليل افـت تحصـيلي   ليست نمرات، بررسي پاسخ نامه ها، بحث  و تبادل نظر با همكاران مح

و تجزيه و تحليل  داليلپس از بررسي   ،در مدرسه خودمان و با استفاده از مطالعه كتاب ها و تحقيقات قبلي

آنها به اين نكته پي بردم كه رفع بعضي عوامل از حيطه اختيار من خارج است و نمي تـوانم آنهـا را برطـرف    

، اما تعدادي از عوامل هستند كه مي توانم آنها را تا حدودي ضعيف كرده يـا از  كنم و نبايد به آنها توجه كنم
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يرم. در همين راستا تعدادي از عوامل كه حذف آنها مرا به هدفم نزديك تر مي كرد را انتخاب كـرده و  ببين 

   .دور آنها خط كشيدم

  يافتن راه حل ها

ي وجـود دارد كـه بـر اسـاس بحـث و گفـت و گـو بـا         براي از بين بردن عوامل موثر بر افت تحصيلي راه هاي

. در حقيقت دراجراي راه حـل هـا عـواملي بايـد بـه      همكاران ومطالعه و تجربه خودم آنها را گردآوري نمودم

  وجود بيايندتا معلول از بين برودكه من آن ها را نوشتم

  دم راه حل ها را نوشتم.با توجه به اين نكات براي از بين بردن يا كاهش اثر، انتخاب كرده بو     

  :عدم عالقه به ادامه تحصيل:1علت          

  راه حل ها              

  مشاوره با دانش آموز -1             

  مصاحبه با والدين -2           

  كم كردن انتظارات عالي -3           

  تشويق دانش آموز -4           

  ز با ديگرانمقايسه نكردن دانش آمو -5           

  :عدم درك ارزش كاروتوان آينده نگري2علت

  راه حل ها

  معرفي افراد موفق -1  

  مطالعه كتاب غير درسي -2

  صحبت با دانش آموز -3

  :نداشتن انگيزه3علت

  راه حل ها

  ايجاد عالقه به درس -1 
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  دادن مسؤليت  -2

  تشويق به موقع -3

  :ترس و اضطراب امتحان4علت

                        راه حل ها          

  ايجاد اعتماد به نفس در دانش آموز-1           

 آمادگي قبل از امتحان-2         

 صحبت با والدين-3

  در نظر گرفتن هدف هاي كوتاه مدت-4

  : سردر گمي در خانه 5علت

  راه حل ها  

  مشاوره با والدين -1 

  كم كردن سرگرمي ها -2

  نظارت والدين -3

  ابطه بين خانه و مدرسه: عدم ر6علت

  راه حل ها  

  دعوت از والدين -١

 توجيه والدين -٢

 فراهم آوردن امكانات -٣

  ::بي توجهي والدين نسبت به امور درسي فرزندشان7علت

  راه حل ها  

 ايجاد ارتباط بين خانه و مدرسه -1

  مقايسه نكردن دانش آموز با ديگران توسط والدين -2
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  جلوگيري از تمسخر و تحقير شدن -3

  فشار درسي نياوردن به كودك  -4

  كم كردن اختالفات خانوادگي -5

  انتخاب طرح جديد و اجراي آن

پس از بررسي كامل متوجه شدم كه براي رسيدن بـه هـدفم روش هـاي بسـياري وجـود دارد كـه       

كـه  روش براي دستيابي به هدفم پيـدا كـردم    3ديگران هم استفاده كرده و گاهاً نيز موفق شده اند. اما من 

خيلي سريع مي توانستم با اجراي آن به بسياري از عوامل اثرگذار بر پيشرفت تحصيلي دست پيدا كـنم كـه   

  است    هنوز در هيچ جايي و كتاب و تحقيقي نوشته نشده

  روش اول: دادن برنامه ي درسي  

منظمـي  قبل از هر كاري چون به اين نتيجه رسيده بودم كه دانش آموزانم در خانه برنامـه درسـي   

در ساعت انشا شروع كـرديم   12/9/92ندارند و دچار سردرگمي هستند با كمك خود دانش آموزان در تاريخ 

به تهيه يك برنامه درسي كه در توان كليه دانش آموزان باشد. براي اين كه بعـد از تعطيـل شـدن كـالس و     

برنامه پيشـنهادي بـود كـه كليـه      رفتن به خانه بدانند چه ساعتي بايد چه كاري انجام دهند اين بيشتر يك

   دانش آموزانم از آن استقبال كردند. 

ــعيف    ــا ضـ ــوي بـ ــوز قـ ــش آمـ ــررودرروي دانـ ــادل نظـ                                                روش دوم:تبـ

توجه به پاسخ هاي پرسشنامه قبلي و آگاه بودن از برنامه ريزي كردن دانش آموزان قوي خودم بـراي  .      با

نفر از دانش آموزان ممتازم را قبالً با آنها نيز در ايـن بـاره صـحبت كـرده بـودم (در تـاريخ        8درس خواندن 

نفر دانش آموز تحت تحقيق را صدا زدم و آنها را به كالس خالي قرآن بردم هر دانـش آمـوز    8) و 16/9/92(

از آنهـا خواسـتم در رابطـه بـا      و (گروه هـاي دونفـره)  ممتاز با يك دانش آموز ضعيف در يك نيمكت نشاندم

هارا يكي يكي پاسخ دهند و ابتـدا   سواالتي كه روي تخته مي نويسم با هم تبادل نظر كنند.. قرار شد سئوال

نظـارت مـي    دانش آموز ضعيف، سپس دانش آموز قوي توضيح دهد. آنها به سواالت جواب مي دادند و وقتي
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ضعيف به خوبي و ان دانش آموز وزيباجواب ها را مي دادندكردم متوجه مي شدم كه دانش آموزان ممتازچه 

. در آخر نيز با پايان يافتن تبادل نظرها خودم نيز با پرسـش و پاسـخ هـايي بحـث را     ندبا دقت گوش مي داد

كامل كردتااگر پاسخ بعضي سوال ها ناقص بود يا هدف رسانده نشده بود كارناتمام نماند و من بـه هـدفم در   

شوم. در اين روش دانش آموزان با هم كالسي هاي خود صحبت مـي كننـد. دانـش آمـوز      اين روش نزديك

ضعيف مي بيند و متوجه مي شود كه دوست ممتاز او چگونه فكر مي كند؟ چه تصميماتي براي آينده دارد؟ 

چگونه درس مي خواند كه براي امتحان اضطراب ندارد؟ و به اين نتيجه مي رسد كه دوست من بـه داليلـي   

كه گفت، موفق شده است.در نتيجه دراوحس رسيدن به موفقيت ايجاد مي شود و جان مي گيرد. و علل زير 

  كه از عوامل عمده اي در نداشتن انگيزه و افت تحصيل هستند از بين مي رود:

  عدم توان آينده نگري  -1

  ناتواني در درس ارزش كار  -2

  نداشتن برنامه مناسب درس خواندن  -3

  تنبلي و بي حوصلگي  احساس -4

  عدم ايجاد انگيزه براي ادامه تحصيل  -5

  ترس و اضطراب در امتحان و ...  -6

مي بينيد كه به همين آساني بسياري از عوامل اثرگذار بـر پيشـرفت نيـز ايجـاد مـي شـوند و مـن        

  را حذف كنم. توانستم با اين كار تعداد زيادي از عواملي كه در نمودار استخوان ماهي عالمت زده بودم 

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

چون در صحبت هايم با والدين و با مطالعه تحقيقات متوجه شدم كه اكثـر والـدين دانـش آمـوزان از زمـان      

ه فرزندشان چه تكليفي برگزاري امتحانات اظهار بي اطالعي مي نمودند و بعضي از آنها حتي نمي دانستند ك

را بايد انجام دهد. و هيچ نظارت مفيدي بر درس خواندن فرزندشان نداشتند طرحي به نظرم رسيد كه آن را 

  به مرحله ي اجرا درآوردم. 
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ايـن روش آن چنـان اثـر     من از فرداي آن روز شاهد تغييرات در شاگردانم بودم و شايد باور نكنيد، اما       

همه متوجه تأثيرات ارتباط مستمر بين من و والدين شده بودند وخودم  همان روزهاي نخستگذار بود كه از 

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

  با اين روش نيز اثر عوامل زير كاهش يافت يا حذف شد: .مي ديدم. بچه ها 

  ين نسبت به امور درسي و تكاليف بي توجهي والد -1

  بي اطالعي والدين از زمان برگزاري امتحانات  -2

  تنبلي و كم كاري  -3

  عدم عالقه به تحصيل  -4

  اضطراب ناشي از درس نخواندن در امتحانات  -5

  عدم رابطه بين خانه و مدرسه  -6

مـي كردنـدومي     اررضـايت من اينهاراازجايي متوجه شدم كه مي ديدم مادران درديدارهايشـان اظه 

  مي خوانند.  گفتند اززمان امتحان خبردارميشوندوفرزندانشان در خانه خوب درس 

  )2(گردآوري شواهد 

روز وقت بـود كـه مـن بـر روي دانـش       40پس از اجراي اين روش ها تا امتحانات نوبت اول تقريباً 

روش هـاي تـدريس سـعي كـردم كـار را       آموزانم كار كردم با توجه به حجم كم مطالب درسي سريع با انواع

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

  در امتحانات نوبت اول امتحانات را به خوبي دادند تا اين كه     

بـه   اول فزايش ميانگين نمرات هـر دانـش آمـوزدر امتحانـات نوبـت     انمرات جديد با مقايسه نمرات اوليه  با  

  صورت زيراست:

  نمره8,5زينب:

  نمره8/8شهربانو:

  نمره10شقايق:
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  نمره5/9زهرا:

  نمره4/8مريم:

  نمره8مريم:

  نمره7/7مينا:

  نمره2/8آرزو:

هاتوجه مي كردم و  روش دقت به انجام اعالوه بر امتحانات نوبت اول كار در نوبت دوم نيز ادامه يافت و ب      

رتباط با والدين متوجه بودم كه هنوز بر اساس برنامه چندين فرم توسط هردانش آموز تكميل شده بود و در ا

تدوين شده عمل مي كنند و با اين كه حجم مطالب درسي زياد شده بود و وقت زيادي براي بررسي تكاليف 

و فرم هاي بررسي تكاليف نداشتم ولي از آن نگذشتم و كارم را ادامه دادم تا پايان سال نيز نتيجه ي خـوبي  

خداوند و تالش دانش آموزان ضعيفم آنها در امتحانات در نوبت دوم نيز به خوبي و با نمرات بگيرم و به ياري 

  خوب به موفقيت مورد انتظار رسيدم 

  اعتبار بخشي و ارزيابي  

با دادن برنامه درسي در خانه نظمي به فعاليت هاي دانش آموزان داده مـي شـد و هـر كـاري را در وقـت         

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

اجراي روش دوم بعد ار روش اول باعث شد كه عوامل پيشرفت تحصيلي زير ايجاد شود يا قوت پيدا    

  كنند:

  رويي از بين رفتن كم-1

  ايجاد اعتماد به نفس-2

  جلوگيري از تمسخر وتحقير-3

  در دانش آموز ايجاد انگيزه-4

          درك ارزش كار-5

  توانايي در آينده نگري و ادامه تحصيل و ...-6
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با اجراي روش تكميل فرم و اظهار نظرهاي والدين و حتي فقط نظـارت بـر انجـام تكـاليف و درس        

  خواندن آنها عوامل زير قوت پيدا مي كرد:

  توجه والدين به درس و تكاليف فرزندان-1

  ت امتحانآمادگي كامل جه-2

  عالقه به درس و تحصيل-3

  ارتباطات مستمر والدين و مدرسه-4

آمد پس از گذشت چهل روز از اولـين اقـدام و    و در نهايت نتيجه اي كه بدين وسيله در كالس بدست

اقدامات بعدي به طور آشكارا در كالس تغييرات قابل توجهي بدست آمد. شور و شوقي كه در دانش آمـوزان  

شده بود كامالً مشهود بود. عالقه آنان به امتحان دادن و رقابت هاي مفيد آنـان را كـامالً فـرد    ضعيفم ايجاد 

  ديگري نشان مي داد و ديگر موقع درس دادن آنها بي توجه نبودند.

پس از هر امتحان به خوبي جواب سئواالت اشتباه خود را پيدا مي كردنـد و مـي نوشـتند.در درس       

ا كلمات را نداشتم و برگزاري امتحانات نوبت اول و مشاهده ي نمرات خوبي و معدل ديكته ديگر مشكل كار ب

براي دانش آموزان ضعيف، حتي معلماني كه در جريان اين برنامه پژوهشي نبودند را نيـز متعجـب    16باالي 

دادم وهـر  نمود بعد از برگزاري امتحانات نوبت اول با افزايش حجم دروس باز هم روش تكميل فرم را ادامـه  

  دوشاهد موفقيت آنها بودم.

آنهـا را فعـال مـي    ،هر كاري قرار بود انجام دهم درسي را بپرسم يا امتحان بگيرم يا در كار گروهي    

اظهار رضايت مي كردند هر بار كه موفقيت آنها را  هر بار بيش از پيشديدم  مادرها نيز در مالقا ت هايشان 

ا را تشويق مي نمودم گاهي با هديه، گاهي با كلمات تشويقي و زماني مي ديدم هر چند ضعيف و سطحي آنه

  نيز با دادن كارت تشويق نقدي و يا نصب اسم آنها در تابلو اعالنات.

نامه اي دادم تا ببيـنم كـه    روزي بعد از امتحانات نوبت اول سرگروه ها را صدا زدم و به آنها پرسش   

  آموزان ضعيف گروه آنها داشته است؟ اقدامات انجام شده چه تأثيري بر دانش

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



 
 
 

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام پژوهي با قيمت فقط 

 www.asemankafinet.irچهار هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي اسمان مراجعه كنيد .

٢٣ 
 

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

  تكاليف خود را به خوبي انجام مي دهند.-2

  كارهاي گروهي و خارج از كالس را به موقع تحويل مي دهند.-3

آموزان ضعيف براي بار دوم از عالقه ي آنـان بـه درس و مدرسـه آگـاه      پرسشنامه به دانشبا دادن    

شدم و مشخص شد كه نظر آنها بسيار تغيير كرده و عالقه منـد بـه ادامـه تحصـيل مـي باشـند و ديگـر در        

شـغل   مي خواننـد و مـي  خواهنـد در آينـده داراي     امتحانات اضطرابي ندارند. با برنامه ريزي در خانه درس

  مناسبي شوند. 

چون روش سوم يعني تنظيم فرم تكاليف به صورت پيشنهاد به دفتر آموزشـگاه مـورد موافقـت قـرار     

گرفت اين روش در كالس چهارم و پنجم نيز با نظارت موقتي خودم انجام مي شد و آموزگاران از اجراي آن 

  يشرفت دانش آموزان مؤثر دانستند. اظهار رضايت مي كردند و آن را در توجه دادن والدين به درس و پ

مدير محترم كه خود در جريان كار اقدام پژوهي من بودند با بازديدهايي كه از كـالس داشـتند،اين     

            روش ها را كامالً مؤثر و پيشرفت دانش آموزان را كامالً مشهود دانستند.                                                     

  نتيجه گيري، ايرادها، پيشنهادها  

ضعف درسـي دانـش آمـوزانم را بهبـود ببخشـم در      افت تحصيلي و تحقيق حاضر با موضوع چگونه    

دست شما مي باشد و اين كاري است كه به نظر من به موقع انجام شده است. يعني بالفاصله پس از كشـف  

ه حل هايي در نظـر گرفتـه شـده و در امتحانـات     دانش آموزان ضعيف و نيازمند به كمك، براي نجات آنها را

نوبت اول نيز نتيجه داده است. و اعتراف مي كنم كه بيشتر موفقيت من مربوط به همكاري مدرسـه بـا مـن    

كه هيچ طرح و تحقيقي بدون اشكال نيست در اين طـرح نيـز ايراداتـي وجـود داشـت از       بوده است   با اين

  جمله:

وت مي شدند به سختي حاضر مي شدند. و بعضي از انها نيز همكـاري  والدين در چند جلسه كه دع-1

  نمي نمودند.
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و نوار ضبط كوتـاهي نمـودم و    CDايرادي كه بر خود من وارد است اينكه در ضبط شواهد توسط -2

  فقط به ياد داشت مصاحبه هايي كه با دانش آموزان، والدين، همكاران ... داشتم اكتفا نمودم.

ايد كار بيشتر صورت مي گرفت اما به دليل ضيق وقت و حجم بسيار مطالب اين كار در نوبت دوم ب-3

  ممكن نبود.

بعد ازتمام شدن و پر شدن يك فرم بايد فرم ديگري به دانش آموز داده مي شد و احتمـال از بـين   -4

  رفتن فرم ها وجود داشت.

  ها: جهت بهتر شدن روند اجراي روش هاييپيشنهاد

  سال دانش آموزان ضعيف شناسايي شوند.از همان ابتداي -1

فرم تكاليف در صورت امكان به صورت دفترچه اي تهيه و تدوين شود و در اختيـار دانـش آمـوزان    -2

  قرار گيرد.

  براي بررسي فرم ها حتماً وقت مناسب گذاشته شود و ارتباط معلم با والدين حفظ شود.-3
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