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  چكيده

دچار  هينسبت به بق يمختلف لياز دانش آموزانم به دال يكردم كه تعداد يبارها در كالس درس خود مشاهده م

موضوع  نيآنها ازا نيكنندووالد يكسب م ينيينمرات پا يوشفاه يكتب يها  يابيهستندودرارزش يليافت تحص

كه شاگردانم  دميد  ياز مواقع م ياريبسآمدند. در   يبران آن برمج ينمودندوبا همه تالش درپ ياحساس رنج م

 نيآنان با اتخاذ مواضع نادرست والد يگره بسته  زين يگرفتندوگاه يقرار م هاتيهاوتنب رهاوسرزنشيدچارتحق

  شد. يخود من بسته تر م اي

سرنوشت آنها را  يب وابتكارمناس يكردن راه حل ها دايگرفتم با پ ميمساًله در كالسم تصم نيا يبا مشاهده 

توانستم قبل از امتحانات نوبت  يانجام شده قبل قاتيگوناگون وتحق يبا مطالعه كتاب ها جهيدهم،در نت رييتغ

  سه روش شامل: ياجرا اوبايجلسات مداوم با اول ياول،با برگزار

  يدرس يشنهاديدادن برنامه پ - 1

  فيضعبا  يوتبادل نظر دانش آموز قو ييرودررو - 2

  فرزندشان يفرم نظارت خانواده بر امور درس هيته - 3

رسانده  16به7را از  فمينمرات دانش آموزان ضع نيانگيوم دهيبخش يآنان روح تازه ا يريبه روز به فراگ روز

  .نميوآنها را موفق وشاد بب

  واژه: ديكل

 نظر،فرم نظارت ،تبادليشنهاديپ ،برنامهيليتحص افت
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  مقدمه

كه  ياست.  تا روز نيسخت وسنگ يها تيدشوارومسؤل يبودن از كارها يعيو طب يسادگ ةفرزند با هم تيترب 

 نيافتد ا يكه به راه م يمشكل است، روز كي نيوالد ياو برا يطفل خرد سال و در آغوش مادر است نگهدار

علم و  يريوآغاز فراگشود  يكه به مدرسه وكالس درس وارد م يدوزمانينما يرخ م گريد يبه گونه ا يدشوار

  شود. يدو چندان م يسخت نيرسد ،ا يگونا گون م يدانش ها

و  تيلطف و عنا يةآ نان كه در سا ةندارندوهم شرفتيپ قيتوف زانيم كيبه  رونديكه به مدرسه م ييهمه آنها  

 شيپ يليتحصافت  ةمسأل يعده ا يكنند.  برا يدرجه رشد نم كيبه  رند،يگ يقرار م انيو مرب نيزحمت والد

در  دياست كه با يعياست وطب نيمشكل آفر انيو مرب نيوالد يبرا رموجهيغ ايكه علت آن خواه موجه و ديآ يم

  رديگ يرا در بر م يپژوهش دانش آموزان نيومشكل بر طرف شود. اساس ا دهيشياند يخاص ريمورد تداب نيا

از دروس و  يداشتن هوش و استعداد كاف نيدر عنبوده ، بلكه  يوارث يآن ها ذهن يدرس يعقب ماندگ ليكه دل

بروند ودر به دست آوردن  شيدانش آموزان پ گريتوانند همگام با د يعقب مانده اند و نم يليتحص يبرنامه ها

  .ننديآفر يم گرانيخود و د يبرا ييها يدشوار يليتحص يها تيموفق

 ينقش مهم يومكان يمختلف زمان يها تيموقعتواند با توجه به  يم يمتعدد وابتكار يروش ها يريبه كار گ 

  دينما ليتبد بايروشن وز ييايروح آنان را به دن يوب كيتار ي ندهيدانش آموزان داشته با شد و آ شرفتيدر پ

  وضع موجود  فيتوص  

پرورش سال است كه در آموزش و 20هستم. مدت              چهارم آموزشگاهآموزگار پايه                اينجانب   

  سال در خدمت دانش آموزان پايه چهارم بوده ام. 10خدمت مي كنم كه از اين مدت 
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 يكه به عمل م ياريبس يو شفاه يكتب يدر موارد متعدد متوجه شدم كه آزمون ها يليسال تحص ياز ابتدا    

تر از حد  نيت پائاز دانش آموزانم نمرا يگرفتم تعداد يمتعدد و فعال كه به كار م يها سيآوردم و روش تدر

 اي سيسركالس هنگام تدر يحت زاندانش آمو نيهستند.ا يليدچار افت تحص داًيكنند و شد يانتظار كسب م

موقت جهت  يمجبور به استفاده از راه حل ها زيدادند و من ن ياز خود نشان نم يعالقه ا ناتيحل كردن تمر

 نيشدم و به ا يواقعاً نگران م يامتحان يبرگه ها  حيجلب توجه آنها نسبت به درس بودم .  هر بار پس از تصح

  دهم .   ريينامطلوب را تغ تيوضع نيتوانم ا ياست ؟ و چگونه م نگونهيكردم كه چرا ا يفكر م

 يم يپاسخ ده يكردم و ابتدا افراد داوطلب را برا يبرگزار م يامتحانات شفاه يبهتر گاه يريادگي يبرا    

آن  ي جهيكه نت دميد يزدم اما باز م يصدا  م زيرا ن فمي، دو نفر از شاگردان ضع يكيآوردم ، سپس با هر گروه 

  شود . يچنان مطلوب حاصل نم

تخته  يرا كه پا يشب جواب سؤاالت فيخواستم كه به عنوان تكل ياز دانش آموزان م يبعد از امتحانات كتب    

  كردند .  ينم حيصح يكردن جوابها دايپ يتالش براچند نفر  ني، باز هم ا اورنديكنند و ب دايشد پ ينوشته م

دادند و  يانجام نم يكرده بودم آنها در گروه كار يبند مينفره تقس 5 ييكالس را به گروه ها نكهيا اي    

  داد سر گروه را در آورده بودند .  شهيدادند و هم يخارج از كالس را انجام نم يكارها

خوانند  يكردند كه قبل از امتحانات درس م يش آموزان داشتم آنها اظهار مكه با خود دان ييدر مصاحبه ها    

درس خواندن و انجام  ياز نحوه  زيآنها متوجه شدم كه آنها ن نيدر صحبت با والد يكنند . ول يفراموش م يول

گذاشتم  انيم از آموزگاران در يبودند   مسئله را كه با تعداد يآنان ناراض يفرزندشان و نمرات امتحان فيتكال

  كه دارند قدرت تمركز در كالس را ندارند .  ياديمشكالت ز ليداشتند كه دانش آموزان به دل دهيعق زيآنان ن

قبل از  دياظهار داشتند كه با زيمدرسه سر و كار داشته است ن نيبا دانش آموزان ا شتريمعاون آموزشگاه كه ب    

 شرفتيپ يكه تا حدود ميكن دايمناسب پ يشود و راه حل يياساآنان شن ليامتحانات نوبت اول مشكالت و مسا
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 ليتبد يبه دانش آموزان فعال زينفر ن 8 نيكنم كه ا يشود  دوست داشتم كار جاديآنان ا يدرس تيدر وضع

 يمناسب و مطالعه كتابها قاتيگرفتم با تحق ميتصم بيترت نيشوند و سطح نمراتشان روز به روز باالتر برود و بد

  پژوهش من شروع شد .  بيترت نيدهم و بد يرييتغ تيوضع نيموضوع در ا نيبا ا مرتبط

        

  )1شواهد ( يگرد آور

  الف : كسب نمرات      

از نمرات سه ماه مهر و آبان و  يقيدق يابيوضع موجود گفته شد ارز فيكه در توص يحاتيبا توجه به توض      

 اتياضينفر از دانش آموزانم در اكثر امتحانات مخصوصاً در دروس ر 8آذر انجام دادم و متوجه شدم كه تعداد 

تر بودن  قيدق يكنند برا يكسب م 10تا  0 نيب تنمرا يصيو امتحان تشخ يومدن خي، تار اي، علوم ، امال ، جغراف

 هدمدرسييگرفته وبه تأ نيانگيدرس طبق دفتر شاخص ها در مهر و آبان و آذر م 5نيا ياطالعات از نمره ها

  )1رساندم.(جدول شماره

ت ي يادداشل ديگرهر درس براي هر دانش آموز آنها را در جدو آن ميانگين هادرپس از معدل گيري از    

  )  2.(جدولنمودم.

 زينب  شهربانو  شقايق  زهرا  1مريم  2مريم  مينا  آرزو 
دانش      

 امتحان  آموز

 رياضيات 9 7 5 5 5 8 7 8

 علوم 8 9 4 3 7 9 7 7

 جغرافيا 9 9 9 4 7 9 8 8
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8 6 8 6 9 8 8 8 
تاريخ و 

 مدني 

 امال  4 7 6 4 5 9 9 4

9 7 8 4 5 5 7 7 
امتحان 

 تشخيص

7,3 7,3 8,5 5,6 5 6,1 7,8 7,5 

ميانگين 

نمرات هر 

 دانش آموز

  :ميانگين نمرات مهر،آبان،آذر2جدول شماره                        

) آورده شده 1ستونينمرات هر دانش آموز ميانگين گرفتم كه نتيجه طبق (نمودار ) از2با توجه به (جدول   

                                                                                                                است.

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

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

عامل رابر اساس مطالعات خودم واظهارات همكاران وبا توجه به مشكالت 10عوامل عمده ي افت تحصيلي(اين 

دليل انتخاب نمودم) در آن گنجانده شده بود و از آنها خواستم كه آنچه حقيقت است را  50 كالس از بين

  عالمت بزنند . 

پس از بررسي و تجزيه و تحليل پاسخ ها مشخص شد كه دانش آموزان به ترتيب عوامل زير را سبب كاهش     

  نمرات خود مي دانند:

  %100خانه:*  نداشتن برنامه ريزي درسي مناسب در         

  %100* بي توجهي والدين به اموردرسي فرزندشان: 

  %87*  درس نخواندن وكم كاري: 

  %75* بي توجهي سر كالس: 
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  %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:         

  ج : مصاحبه با والدين   

نفر ترتيب دادم و با آنها در رابطه با داليل ضعف درسي  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 زير 

  .استآمده 

دهد  يرا انجام م فشياست . تند تند تكال يو سرگرم يتمام فكرش باز ديآ يبه خانه م يمادر زهرا: زهرا از وقت 

.                                                                                                ديگو يبدهد اصالً به ما نم يو اگر قرار باشد كه امتحان

 يباز هيبعد از آن با دختر همسا خوابد و يم وخورد  يم ديآ يبه خانه م ياست . وقت گوشيباز مي: مر ميمادر مر

  كند .  يمشق دارد و شروع به نوشتن م ديآ يم ادشيكند . شب كه شد  يم

خارج از  فيو  تكال ناتيهستند و در نوشتن تمر فيدختر عمو هستند اما هر دو ضع ميو مر ناي: م نايمادر م

كمك  نايو م ميقت ندارد به مرهم كه درس خوانده است و شيو عمو ميكالس مشكل دارند ، ما سواد ندار

  كند . 
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 ديآ يآرزو به خانه م يكند به گفتن آنها) . وقت ي( شروع م ميدار ياديمادر آرزو: ما در خانه مشكالت ز    

از مواقع  يشود . بعض يرود و در آنجا سرگرم م ياندازد و به سراغ زن دوم پدرش م يم يرا در گوشه ا فشيك

  كند .  يم هيتنب داًيدشود او را ش يانات آرزو مطع مبد امتح جهيكه پدرش از نت

كمك كنم و به وضع  قيتوانم به شقا ياست كه نم يمدت يو اسباب كش ييجابجا لي: به دل قيمادر شقا     

پدر  يروز خانه  كيپدر شوهرم ،  يروز خانه  كي.  ميكن ياسباب كش ديكنم . ما مرتباً  با يدگياو رس يدرس

  خودم و ... 

كند و بعد خودش شروع به مشق نوشتن و درس  يخورد ، استراحت م يغذا م ديآ يبه خانه م قيشقا يوقت     

  قدر بد است .  نيامتحاناتش ا جهيدانم چرا نت ينم يكند ول يخواندن م

  : غائب است  نبيمادر ز      

خود به  قيت فرزندانشان را در تحقگرفتم كه نام و نمرا تينفر دانش آموز رضا 8 نيجلسه از مادران ا انيدر پا 

  كار ببرم . 

  د : مصاحبه با همكاران 

تبادل نظر  يليافت تحص ليبا همكاران در رابطه با دال 29/8/92خيآموزگاران در تار يدرشورا يدرجلسه ا    

  .  مينمود

ق بچه هاست ، چون خانواده ها به درس و مش يتوجه يگرفتن نمره كم ب ليدل شتريب  "( معاون آموزشگاه )  : 

بودن پدر ،  ي، زندان ادي، اعت نياختالفات والد لياز قب يمشكالت خانوادگ يدارا شتريمنطقه ب نيدانش آموزان ا

توجه كردن به فرزندشان ندارند . آنها  ايدرس خواندن و  يبرا ييجا گريهستند و د يسواد يدرآمد كم ، ب
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تا پنجم را كه خواندند  يآنها از جمله اتباع خارج شتريد و بكن ليدهند كه فرزندشان ادامه تحص ينم تياهم

  .  "ندارند ليادامه تحص يبرا يا زهيكنند و انگ يم ليترك تحص گريد

معلم و خودشان  اريبس يباتالش ها يدرس هيضعف پا ليدانش آموزان به دل " انآموزگاريكي از نظرات            

آنها  ديدانش آموزان دارند و با شرفتيدر پ يخانواده ها نقش مهم نيچنآورند . هم يرا بدست م يكم جهيباز نت

  ".مينمائ يرا وادار به همكار

من قرار  اريدانش آموزان را نوشته و در اخت يليافت تحص ليدال يدر برگه ا زيمحترم آموزشگاه ن ري.      مد

با  نيوالد ل،برخورديوتحص رسهمد همچون:نگرش دانش آموز نسبت به يعوامل شانيا يدادند . طبق نوشته ها

  موثرهستند. يلينا امن خانواده در افت تحص طيدانش آموزومح

واقع شود:برنامه  ديتواند مف يم ريز يبرطرف كردن موارد فوق واجرا نمودن راه كارها"نوشته اند: شانيا    

  "و.... قيفاده از تشودر منزل،است فيبا دقت تكال يت،بررسيميصم جاديمناسب،ا هيقابل اجرا،تغذ يزير

  پيشينه تحقيق :

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

درسي دانش آموزان از سطح  رضايت بخش به سطح نامطلوب است يا به عبارتي ديگر فاصله قابل توجهي كه 

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

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

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

  وخته هاي آموزشگاهي او كمتر از توان بالقوه ودر حد انتظار اوست.آموزي شود كه آم



 
 
 

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

با قيمت فقط چهار هزار تومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد 

.www.asemankafinet.ir 

١٢ 
 

براساس اين تعريف دانش آموزان تيزهوش نيزممكن است دچار افت تحصيلي وكم آموزي         

 )1382نصيريان("شوند.

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

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

تنبيهات سخت، سنگيني برنامه، فشارهاي رواني، معاشران بد، تمسخر و تحقيرها، محدوديت ها، وابستگي ها، و 

رسيم ولي اصل مسأله بايد شايد ما نتوانيم در مورد اصالح دانش آموز صددرصد به پيروزي ب ":... او مي نويسد 

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

ضعف درسي مشخص شوند و براي رفع آنها و جبران كمبودها خانه و مدرسه بايد رابطه ي تنگاتنگ داشته 

كه دانش آموز در خانه بايد چه ساعتي از روز درس بخواند؟چه  باشند. بايد برنامه ريزي شود و معلوم باشد

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

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

  نام مي برد : رشد تحصيلي به شرح زير

  سازمان آموزش و پرورش  -1

  تأكيد بر رشد عقالني  -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:
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وزان به حدي است كه برخي از متخصصان آن را اهميت پيشرفت تحصيلي در سالمت رواني دانش آم"      

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

هنگامي كه محيط مدرسه محيطي حاكي از شايستگي و لياقت را ")  مي نويسد: 1368( رحيميبه نقل از بلوم      

هاي رواني در فرد ايجاد مي شود ولي افراد  در برابر بيماري براي دانش آموزان فراهم كند نوعي مصونيت

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

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

  ."فس پيدا كندهر چند سطحي تجربه كند و عزت ن

هاي زير مي تواند در ايجاد انگيزه در دانش  بهره گيري از راه") مي نويسد: 1368( رحيميبه نقل از بلوم      

  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

  ئه محرك هاي جالب و تازه ارا -4

  ارائه ي مطالب از آسان به مشكل  -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:
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وب بسياري كه با هم ساالن صرف نظر از نتايج مطل دانش آموزان داراي ضعف درسي تماس و داد و ستد"    

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

  ) 1357پارسا(."سازد

  

  

  تجزيه وتحليل داده ها  

مي باشد كه  -7/-دانش آموز نمره ي  8طبق ليست نمرات ومعدل دانش آموزان ميانگين كل نمرات اين       

  لوب است؟ چه عواملي باعث اين افت نمره شده است؟بسيار نامط

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

اعم از ليست  1آمد. با توجه به شواهد  -كه در انتظارشان است خبر ندارند؟اينها سواالتي بود كه به ذهنم مي

بررسي پاسخ نامه ها، بحث  و تبادل نظر با همكاران محترم در رابطه با داليل افت تحصيلي در مدرسه  نمرات،

نمونه نمودار استخوان ماهي رسم نمودم  2خودمان و با استفاده از مطالعه كتاب ها و تحقيقات قبلي در اين زمينه 

كه ريز علتها را در    وجوددارد.    كالسم. نموداري با توجه به علل عمده اي كه خودم احساس مي كردم در 

.                                                                                               اين نموداربا استفاده از نظر همكارانم و پراكنده گردآوري نموده ام

بر اساس تجزيه و تحليل مطالعه كتاب ها وتحقيقات قبلي رسم نمو داري نيزبا توجه به علل عمده   -1

  كردم. 

پس از بررسي نمودارهاي استخوان ماهي و تجزيه و تحليل آنها به اين نكته پي بردم كه رفع بعضي عوامل        

ي از عوامل از حيطه اختيار من خارج است و نمي توانم آنها را برطرف كنم و نبايد به آنها توجه كنم، اما تعداد
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يرم. در همين راستا تعدادي از عوامل كه حذف بهستند كه مي توانم آنها را تا حدودي ضعيف كرده يا از بين 

   .آنها مرا به هدفم نزديك تر مي كرد را انتخاب كرده و دور آنها خط كشيدم

  يافتن راه حل ها

جود دارد كه بر اساس بحث و گفت و گو با براي از بين بردن عوامل موثر بر افت تحصيلي راه هايي و         

. در حقيقت دراجراي راه حل ها عواملي بايد به وجود همكاران ومطالعه و تجربه خودم آنها را گردآوري نمودم

  بيايندتا معلول از بين برودكه من آن ها را در نموداري به نام نمودار عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي نوشتم

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

  :عدم عالقه به ادامه تحصيل:1علت          

  راه حل ها              

  مشاوره با دانش آموز -1             

  مصاحبه با والدين -2           

  كم كردن انتظارات عالي -3           

  شويق دانش آموزت -4           

  مقايسه نكردن دانش آموز با ديگران -5           

  :عدم درك ارزش كاروتوان آينده نگري2علت

  راه حل ها

  معرفي افراد موفق -1  

  مطالعه كتاب غير درسي -2
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  صحبت با دانش آموز -3

  :نداشتن انگيزه3علت

  راه حل ها

  ايجاد عالقه به درس -1 

  دادن مسؤليت  -2

  موقع تشويق به -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  

  نمشاوره با والدي -1 

  كم كردن سرگرمي ها -2

  نظارت والدين -3

  : عدم رابطه بين خانه و مدرسه6علت

  راه حل ها  
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  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

  يگران توسط والدينمقايسه نكردن دانش آموز با د -2

  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 به هدفم روش هاي بسياري وجود دارد كه ديگران 

روش براي دستيابي به هدفم پيدا كردم كه خيلي سريع مي  3اند. اما من  هم استفاده كرده و گاهاً نيز موفق شده

توانستم با اجراي آن به بسياري از عوامل اثرگذار بر پيشرفت تحصيلي دست پيدا كنم كه هنوز در هيچ جايي و 

  است    كتاب و تحقيقي نوشته نشده

  روش اول: دادن برنامه ي درسي  

جه رسيده بودم كه دانش آموزانم در خانه برنامه درسي منظمي ندارند و قبل از هر كاري چون به اين نتي

در ساعت انشا شروع كرديم به تهيه  12/9/92دچار سردرگمي هستند با كمك خود دانش آموزان در تاريخ 
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يك برنامه درسي كه در توان كليه دانش آموزان باشد. براي اين كه بعد از تعطيل شدن كالس و رفتن به خانه 

انند چه ساعتي بايد چه كاري انجام دهند اين بيشتر يك برنامه پيشنهادي بود كه كليه دانش آموزانم از آن بد

  استقبال كردند. 

.                                                     روش دوم:تبادل نظررودرروي دانش آموز قوي با ضعيف      

گاه بودن از برنامه ريزي كردن دانش آموزان قوي خودم براي درس توجه به پاسخ هاي پرسشنامه قبلي و آبا

 8) و 16/9/92نفر از دانش آموزان ممتازم را قبالً با آنها نيز در اين باره صحبت كرده بودم (در تاريخ ( 8خواندن 

يك دانش نفر دانش آموز تحت تحقيق را صدا زدم و آنها را به كالس خالي قرآن بردم هر دانش آموز ممتاز با 

و از آنها خواستم در رابطه با سواالتي كه روي تخته  (گروه هاي دونفره)آموز ضعيف در يك نيمكت نشاندم

هارا يكي يكي پاسخ دهند و ابتدا دانش آموز ضعيف، سپس  مي نويسم با هم تبادل نظر كنند. قرار شد سئوال

نظارت مي كردم متوجه مي شدم كه  قتيدانش آموز قوي توضيح دهد. آنها به سواالت جواب مي دادند و و

. در ندضعيف به خوبي و با دقت گوش مي دادان دانش آموز ودانش آموزان ممتازچه زيباجواب ها را مي دادند

آخر نيز با پايان يافتن تبادل نظرها خودم نيز با پرسش و پاسخ هايي بحث را كامل كردتااگر پاسخ بعضي سوال 

  نشده بود كارناتمام نماند و من به هدفم در اين روش نزديك شومها ناقص بود يا هدف رسانده 

در اين روش دانش آموزان با هم كالسي هاي خود صحبت مي كنند. دانش آموز ضعيف مي بيند و 

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

اب ندارد؟ و به اين نتيجه مي رسد كه دوست من به داليلي كه گفت، موفق شده خواند كه براي امتحان اضطر

  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:
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  عدم توان آينده نگري  -1

  ارزش كار  ناتواني در درس -2

  نداشتن برنامه مناسب درس خواندن  -3

  احساس تنبلي و بي حوصلگي  -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 بر پيشرفت نيز ايجاد مي شوند و من توانستم با 

  دي از عواملي كه در نمودار استخوان ماهي عالمت زده بودم را حذف كنم. اين كار تعداد زيا

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

چون در صحبت هايم با والدين و با مطالعه تحقيقات و نيز بررسي پاسخنامه متوجه شدم كه اكثر والدين دانش 

برگزاري امتحانات اظهار بي اطالعي مي نمودند و بعضي از آنها حتي نمي دانستند كه فرزندشان  آموزان از زمان

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

خره فرمي هدفدار تنظيم نمودم. آن را به مرحله ي اجرا درآوردم. با گذاشتن وقت زيادي بر روي اين طرح باال

طبق اين فرم دانش آموز تكاليفي كه از سوي معلم گفته مي شد را با ذكر تاريخ در قسمت مربوط به ثبت 

مسئله  10تكاليف مي نويسد كه ممكن تكليف خواندن يك درس براي پرسيدن فردا باشد. يا كتبي مثل نوشتن 

  متحاني كه قبالً ذكر و مشخص شده است. مربوط به نسبت و تناسب يا يادآوري تاريخ ا

پس از رفتن دانش آموز به خانه در ساعت مربوط به خواندن و نوشتن بايد فرم را به والدين خود نشان دهد       

تا آنها از تكاليف فرزندشان با خبر شوند و پس از نظارت بر انجام آنها يعني خواندن درس نوشتن و مشق وتهيه 

  قسمت اظهار نظر و امضا، نظر خود را نوشته و امضا كنند.  ي وسيله و ... در
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اين فرم بايد در كاوري محافظت و هر روز تحويل معلم مي شد. تا من نيز پس از بررسي، آن را امضا نموده       

  و در صورت لزوم اظهار نظرم را بنويسم.

به مدرسه  25/9/92دعوت كردم تا در تاريخ  قبل از تحويل فرم به دانش آموزانم بار ديگر والدين آنها را      

  مدد اللهي تشكيل داديم.  رصبح جلسه اي با همكاري خواه 9بيايند و در ساعت 

تمام جزئيات فرم را براي والدين توضيح دادم و خانم مدداللهي معاون آموزشگاه  نيز مادران را تشويق 

واقعيت را بنويسند. من نيز براي محكم كاري و به همكاري نمود و از آنها خواست جهت پيشرفت فرزندشان 

اطمينان از اين كه 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 يادآور شدم.

اين روش آن چنان اثر گذار  در شاگردانم بودم و  من از فرداي آن روز شاهد تغييراتشايد باور نكنيد، اما       

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

مي  لمس مي كردم وشور و شوق را در چشمان بچه ها  نتيجه را به خوبي خوشحالي سر از پا نمي شناختم چون 

  نيز اثر عوامل زير از نمودار استخوان ماهي كاهش يافت يا حذف شد: با اين روش .ديدم.

  

  بي توجهي والدين نسبت به امور درسي و تكاليف  -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

  بين خانه و مدرسه عدم رابطه  -6
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مي كردندومي گفتند   من اينهاراازجايي متوجه شدم كه مي ديدم مادران درديدارهايشان اظهاررضايت

  مي خوانند.  اززمان امتحان خبردارميشوندوفرزندانشان در خانه خوب درس 

  )2(گردآوري شواهد 

ود كه من بر روي دانش روز وقت ب 40پس از اجراي اين روش ها تا امتحانات نوبت اول تقريباً 

آموزانم كار كردم با توجه به حجم كم مطالب درسي سريع با انواع روش هاي تدريس سعي كردم كار را 

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

ورده شده در امتحانات نوبت اول امتحانات را به خوبي دادند  نمرات دانش آموزان در جدول آتا اين كه     

  است 

 زينب  شهربانو  شقايق  زهرا   1مريم 2مريم  مينا  آرزو 
 

 رياضيات 14 12 14 11 13 15 11 14

 علوم 16 18 15 19 13 18 14 17

 جغرافيا 14 14 16 14 14 16 13 12

11 12 13 14 12 14 15 15 

تاريخ و 

 مدني 

 امال  20 20 20 18 16 20 20 17

 ميانگين  16 16 16 14,5 14 16,5 14 14

  ميانگين نمرات نوبت اول3جدول شماره                           
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نفراز دانش آموزانم نيزرسم كردموبا مقايسه نمودار ستوني (شماره  8نمودارار پيشرفت نمرات اين       

    مود..ازاين نمودار مي توان افزايش نمرات را به خوبي مشاهده ن  )1

  

  :نمودار ستوني ميانگين نمرات نوبت اول4نمودار          

به صورت  اول فزايش ميانگين نمرات هر دانش آموزدر امتحانات نوبتابا مقايسه جدول نمرات اوليه با  

  زيراست:

  نمره8,5زينب:

  نمره8/8شهربانو:

  نمره10شقايق:

  نمره5/9زهرا:

  نمره4/8:يكمريم 

  نمره8:دومريم 

  نمره7/7:مينا

  نمره2/8آرزو:
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هاتوجه مي كردم و  روش دقت به انجام اعالوه بر امتحانات نوبت اول كار در نوبت دوم نيز ادامه يافت و ب      

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

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

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

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

موفقيت مورد انتظار رسيدم و نتايج امتحانات نوبت دوم نيز پيوست شده است. طبق نمرات نوبت دوم معدل كل 

دانش آموزان باالي   بودونيز ميانگين نمرات دروس كتبي (رياضي،علوم،جغرافي،تاريخ ومدني وامال)بيشتر از 

  نوبت اول مي باشد.

آورده شده  زيردرس دانش آموزانم گرفتم كه در  5نمرات  بر اساس كارنامه هاي نوبت دوم ميانگين

  است. 

 زينب  شهربانو  شقايق  زهرا  يكمريم  دومريم  مينا  آرزو 
 

 رياضيات 17,5 15,5 16 14 14,5 13 14,5 14,5

 علوم 15,5 16 17,5 13 15,5 17 14 17

 جغرافيا 16,5 15 14,5 14,5 14 16 14 13

13 15,5 17,5 16 16,5 16 16 16,5 

تاريخ و 

 مدني 

 امال  17 19,5      17 18 18 20 16,5 20

 ميانگين  16,5 16,5 16 15 15,5 16,5 15 15,5
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  درس در نوبت دوم 5:ميانگين نمرات 4جدول شماره                           

سپس نمودار ستوني اوليه و نوبت اول و نوبت دوم كشيده و با يكديگر مقايسه 

  شد

 : مقايسه ميانگين نمرات اوليه و نوبت اول و نوبت دوم5نمودار          

 دانش آموز ضعيف به خوبي افزايش داشته است وروش8نمره هاي  بر اساس اين نمودار مشاهده مي شودكه    

  بوده است.هاي اجرا شده بسيار موثر

  اعتبار بخشي و ارزيابي  

برنامه درسي در خانه نظمي به فعاليت هاي دانش آموزان داده مي شد و هر كاري را در وقت مناسب با دادن    

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

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

  كنند:

  رويي از بين رفتن كم-1
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  ايجاد اعتماد به نفس-2

  جلوگيري از تمسخر وتحقير-3

  ايجاد انگيزه در دانش آموز-4

          درك ارزش كار-5

  توانايي در آينده نگري و ادامه تحصيل و ...-6

اليف و درس با اجراي روش تكميل فرم و اظهار نظرهاي والدين و حتي فقط نظارت بر انجام تك   

  خواندن آنها عوامل زير قوت پيدا مي كرد:

  توجه والدين به درس و تكاليف فرزندان-1

  آمادگي كامل جهت امتحان-2

  عالقه به درس و تحصيل-3

  ارتباطات مستمر والدين و مدرسه-4

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

قدامات بعدي به طور آشكارا در كالس تغييرات قابل توجهي بدست آمد. شور و شوقي كه در دانش آموزان ا

ضعيفم ايجاد شده بود كامالً مشهود بود. عالقه آنان به امتحان دادن و رقابت هاي مفيد آنان را كامالً فرد ديگري 

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

س از هر امتحان به خوبي جواب سئواالت اشتباه خود را پيدا مي كردند و مي نوشتند.در درس ديكته پ   

ديگر مشكل كار با كلمات را نداشتم و برگزاري امتحانات نوبت اول و مشاهده ي نمرات خوبي و معدل باالي 

دند را نيز متعجب نمود بعد از براي دانش آموزان ضعيف، حتي معلماني كه در جريان اين برنامه پژوهشي نبو 16
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برگزاري امتحانات نوبت اول با افزايش حجم دروس باز هم روش تكميل فرم را ادامه دادم وهر دوشاهد 

  موفقيت آنها بودم.

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

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

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

  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 آنان به درس و مدرسه آگاه شدم و  با دادن پرسشنامه به دانش   

مشخص شد كه نظر آنها بسيار تغيير كرده و عالقه مند به ادامه تحصيل مي باشند و ديگر در امتحانات اضطرابي 

  ر آينده داراي شغل مناسبي شوندمي خوانند و مي  خواهند د  ندارند. با برنامه ريزي در خانه درس

چون روش سوم يعني تنظيم فرم تكاليف به صورت پيشنهاد به دفتر آموزشگاه مورد موافقت قرار    

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

  دين به درس و پيشرفت دانش آموزان مؤثر دانستند. اظهار رضايت مي كردند و آن را در توجه دادن وال

مدير محترم و نيز معاون گرامي كه خود در جريان كار اقدام پژوهي من بودند با بازديدهايي كه از   

  كالس داشتند،اين روش ها را كامالً مؤثر و پيشرفت دانش آموزان را كامالً مشهود دانستند. 
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  نتيجه گيري،پيشنهادها

 توانستم علل افت تحصيلي در دانش آموزان پايه چهارم را كاهش دهمبا موضوع چگونه  تحقيق حاضر 

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

متحانات نوبت دانش آموزان ضعيف و نيازمند به كمك، براي نجات آنها راه حل هايي در نظر گرفته شده و در ا

اول نيز نتيجه داده است. و اعتراف مي كنم كه بيشتر موفقيت من مربوط به همكاري مدرسه با من بوده است 

وبازديدهاوسخنراني هاي معاون آموزشگاه كه مرا قدم به قدم ياري نموده اند. به خصوص در گرفتن امتحانات 

امتحان از دروس مختلف گرفته مي شد و اگر  5اي  مستمر و مداوم كه حداقل هفته اي يكبار و حداكثر هفته

  نبود همكاري آنها از اين مرحله اقدام پژوهي عقب مي افتادم.

  كه هيچ طرح و تحقيقي بدون اشكال نيست در اين طرح نيز ايراداتي وجود داشت از جمله: با اين   

از انها نيز همكاري نمي  والدين در چند جلسه كه دعوت مي شدند به سختي حاضر مي شدند. و بعضي-1

  نمودند.

و نوار ضبط كوتاهي نمودم 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.

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

  ممكن نبود.

بعد ازتمام شدن و پر شدن يك فرم بايد فرم ديگري به دانش آموز داده مي شد و احتمال از بين رفتن -4

  فرم ها وجود داشت.

  ها: جهت بهتر شدن روند اجراي روش هاييپيشنهاد

  از همان ابتداي سال دانش آموزان ضعيف شناسايي شوند.-1
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م تكاليف در صورت امكان به صورت دفترچه اي تهيه و تدوين شود و در اختيار دانش آموزان قرار فر-2

  گيرد.

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