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 :عنوان اقدام پژوهی 

مشکل ضعف درسی و افت تحصیلی را در توانستم  چگونه

 سازم؟  چهارم را برطرفدانش آموزان پایه 
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خود  شهیو عقل و منطق را پ شندیاند یم کیکه ن یبه تمام آزاد مردان تقدیم به 

 .ندارند یهدفو سعادت جامعه،  شرفتیو پ یاله ینموده و جز رضا

 

مرز و  نیا یکه جان و مال خود را در حفظ و اعتال یبزرگان، و جوانمردان دانشمندان،

 .ندینمایبوم فدا نموده و م
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 :تشكر و قدردانی

 از دانم می الزم برخود رمضان، مبارک ماه فرصت از کامل مندی بهره آرزوی ضمن

. نمایم دانی قدر و تشكر  پژوهی اقدام این تدوین در همكارانم حمایت، مساعدت،

 در که وقتی و شان ارزنده و مفید نظرات ارائه جهت محترم مدیر از دارد جا همچنین

 .متشكرم اند داشته تحقیق هدایت روند
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 16 ................................................................................................................................................................................منابع فهرست

 

 

 :   چکیده

در آنان است که منجر به افت  ضعف یادگیریدر دانش آموزان، وجود  یلیتحص تیاز عوامل نبود موفق یکی  

 از نظرر  یریجبران ناپذ لطماتو . شود یآنها م لیکاهش اعتماد به نفس و عزت نفس و ترک تحص ،یلیتحص

 .به کودک و خانواده و نظام آموزش و پرورش کشور وارد خواهد کرد یو اقتصاد یروان

 یدر معرر  خطرر و شرکننده محسروب مر      یجزو بچه ها ،ضعف یادگیریآنجا که دانش آموزان مبتال به  از

م نظرا  نیهمچنر . آنران باشرد   یبررا  یسپر دفاع کیکند و  یبانیافراد پشت نیاز ا دیشوند، آموزش و پرورش با

اخرتالالت و عروار     نیبه ا انیمبتال یکاهش آمار باال یبرا. و مراقبت کند تیاز آنان حما دیبا زین یاجتماع

 .کنند دایپ ییاختالالت آشنا نیضرورت دارد معلمان با ا ،یجانب

بارها در کالس درس خود مشاهده می کردم که تعدادی از دانش آموزانم بره دالیرل مختلفری    اینجانب        

بت به بقیه دچار افت تحصریلی هستندودرارزشریابی  هرای کتبری وشرفاهی نمررات پرایینی کسرب مری          نس

در .  کنندووالدین آنها ازاین موضوع احساس رنج می نمودندوبا همره  ترالش درپری جبرران آن برمری  آمدنرد      

اهی نیرز گرره   بسیاری از مواقع می  دیدم که شاگردانم دچارتحقیرهاوسرزنش هاوتنبیهات قرار می گرفتندوگ

با مشاهده ی این مساًله در کالسرم  . بسته ی آنان با اتخاذ مواضع نادرست والدین یا خود من بسته تر می شد

تصمیم گرفتم با پیدا کردن راه حل های مناسب وابتکاری سرنوشت آنها را تغییر دهرم،در نتیجره برا مطالعره      

قبل از امتحانات نوبت اول،با برگزاری جلسات مرداوم  کتاب های گوناگون وتحقیقات انجام شده  قبلی توانستم 

 :وبا اجرای سه روش شامل با اولیا

 دادن برنامه پیشنهادی درسی - 1      

 رودررویی وتبادل نظر دانش آموز قوی با ضعیف - 1      
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 تهیه  فرم نظارت خانواده بر امور درسی فرزندشان - 1      

رسرانده   16بره 7ازه ای بخشیده ومیانگین نمرات دانش آموزان ضعیفم را از روز به روز به فراگیری آنان روح ت

 .وآنها را موفق وشاد ببینم

 

 مقدمه 

یکی از موضوعاتی است که شاید همه دانش آموزان در طول سالهای تحصیل خرود برا آن   ضعف یادگیری 

به درس ندارد،چگونره   یه ادانش آموزان، چرا دانش آموز عالق یدرس شرفتیدست و  پنجه نرم کرده باشند پ

از عوامل درونی نشات می گیرد و گاهی ضعف یادگیری گاهی اوقات  م،نیدانش آموزان را به درس عالقمند ک

اقتصاد بیمار ، تدریس بد ، وابستگی به کمکهای آموزشی خارج از مدرسره ، بیمراری   . نیز عوامل محیطی دارد

دانرش  ضرعف یرادگیری   که هر کدام در  هستندجمله عواملی از ... ، سرخوردگی های اجتماعی و خانوادگی و

 .آموزان نقش بسزایی دارند

مخصوصا در دانش آموزان دوران دبسرتان وابسرتگی آنهرا بره والردین      ضعف یادگیری از دالیل عمده  یکی

 مثال وابستگی ای که در دوران ابتدایی بین والدین و فرزندان شکل می گیرد و وقتی آن نیروی کمکری . است

شما به وجود می  فرزنددر ضعف یادگیری به هر شکلی یا علتی نتواند دیگر به آنها کمک کند آن وقت زمینه 

. از آنجا که وابستگی به مرور زمان شکل می گیرد قطع وابستگی نیز باید در طرول زمران صرورت بگیررد    . آید

یی انجام دهد ، ولری عرادت دادن او   کودک شما باید روزی روی پای خود بایستد و بتواند تکالیفش را به تنها

که در دروس مدرسه به آنها کمک کنرد ایرن تفکرر     ستبه این که همیشه کسی ، دوستی یا قوم و خویشی ا

که همیشه کسی برای تکیه کردن وجود دارد را در ذهن او تقویت می کند و سرانجام برا از برین رفرتن ایرن     

 .ارنامه فرزند دانش آموز شما جلب توجه می کنددر کضعف یادگیری تکیه گاه تحصیلی نشانه های 

به این معنی نیست که اصال به دانش آموزان خود کمک نکنید بلکه هرد  شرما از کمرک بایرد ایرن       این

البتره اگرر شرما بره طرور      . باشد که او را در شرایطی قرار دهید که اگر ضعفی دارد روی پاهای خرود بایسرتد  
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الزم را بررای داشرتن    طسته کرده باشید با اولین تالش نمری توانیرد شررای   ناخواسته کودک تان را به خود واب

ضرعف  استقالل تحصیلی در او به وجود بیاورید و حتی ممکرن اسرت قطرع کمکهرای آموزشری شرما سربب        

موقت فرزند دانش آموزتان شود، ولی این دوره مدت زیادی به طول نخواهرد انجامیرد ا البتره شرما     یادگیری 

مثرال در جریران امتحانرات نبایرد      برای. ی را برای قطع کمکهای آموزشی خود انتخاب کنیدباید زمان مناسب

 .یکدفعه پشت فرزند خود را خالی کنید

زمان برای این کار وقتی است که امتحانات جدی در پیش روی فرزنرد دانرش آمروز شرما وجرود       بهترین

سه به یرادگیری در محریط خانره وابسرته کننرد      اگر والدین ، فرزندان خود را به جای یادگیری در مدر. ندارد

 .برای همیشه معلول یک علت بزرگ باقی خواهند ماند

 بیان مسئله

و سرپردن   شیدر اداره امور خو ندهیدر تمام دوران ، توانا ساختن نسل آ تیبشر یاصل یاز مشغله ها یکی

همزمران برا   . شرد   یه انجرام مر  ، در ابتدا توسط خرانواد  فهیوظ نیقسمت اعظم ا. بوده است  یفرهنگ راثیم

آمروزش و پررورش محرول     دبه نهرا  تیو ترب میتعل فهیوظ یو افتصاد یکار اجتماع میگسترش جوامع و تقس

امر گشت تا برر اسراس اصرول و اهردا  مرورد قبرول جامعره ،         نیعهده دار ا ینهاد به طور رسم نیا.  دیگرد

شدن و به عهده گررفتن   یو به منظور اجتماع دینما ییاکودکان و نوجوانان را شناس یها و استعدادها ییتوانا

 . اموزدیالزم را به آنان ب میتعال یآت یها تیمسئول

جامعره را   یتر یاست که استفاده از امکانرات ترب  یمردم در مورد آموزش و پرورش به گونه ا دگاهید امروزه

برا سرنوشرت انسران در     تیر و ترب میامر آن است که تعل نیعمده ا لیدل. دانند  یو مسلم خود م یعیحق طب

 میدر خدمت تعلر  یانسان یروهایو ن یاز امکانات ماد یاریدر عصر حاضر بس. خورده است  وندیپ ندهیآ یزندگ

بلنرد مردت    یگرذار  هیسررما  کیر از جوامرع   یاریدر بسر  تیو ترب میتعل نیهمچن. قرار گرفته است  تیو ترب

امکانرات جامعره    گرر ینظر کردن از رشد کوتاه مردت د  و صر  دنیچشم پوش یکه به بها. شود  یمحسوب م

تحرت آمروزش خرود را در قالرب انرواع       یانسران  یروهرا ینتواند ن تیو ترب میاگر تعل نیبنابرا. شود  یحاصل م
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 نره ینقش خرود در زم  یفاینتواند به ا بیترت نیمکمل و مورد لزوم جامعه درآورد و بد یتخصص ها و مهارتها

لرذا تفکرر عاقالنره    . به هدر رفته اسرت   روهایامکانات و ن نیگفت که ا دی، در واقع با جامعه بپردازد ییشکوفا

و  یزیر برنامره ر  یبره گونره ا   تیر و ترب میبه کار گرفته شرده در تعلر   یروهایه ها و نیکند که سرما یحکم م

 .کند  دایدست پ شیشود تا بتواند به اهدا  مورد نظر خو یسازمانده

 یبدست مر  رامونیپ طینسبت به خود و مح یمنف ای، نگرش مثبت  لیوران تحصو نوجوانان در د کودکان

آنهرا  . دارد  یبسرتگ  لیناموفق دانش آموزان در دوران تحص ایبه تجارب موفق  ادیمسأله به مقدار ز نیآورند ا

ل عمرخرود برا عوامر    یسالها نیدر طول بهتر قتیدر حق.  رندیگ یقرار م یرشد و بالندگ ریدر مدرسه در مس

 .پردازند  یبه کنش متقابل م یو اجتماع ی، عاطف یمختلف مؤثر بر تحول شناخت

دسرت   زیر ن یبه سرالمت روانر   یعالوه بر رشد علم یریادگی زانیم شیو افزا التیدر تحص شرفتیبا پ آنها

 یاز آن ، بهداشرت روانر   یناشر  یروانر  یو فشرارها  یلیتحص تیبر عکس در صورت عدم موفق. کنند  یم دایپ

 .شود  یمتوجه آنها و جامعه م ییگونه خسارتها نیبرهم خورده و بد شان

هرا و   یینمود تا بتروان برا شرناخت آن ، توانرا     یشتریتوجه ب ضعف یادگیریبه مقوله  دیبا لیدل نیهم به

 .کودکان و نوجوانان را بارور کرد  یها یستگیشا

 وصیف وضع موجود ت 

سال است که در آمروزش و پررورش       و مدت . هستم      موزشگاهآموزگار پایه چهارم ابتدایی آ   اینجانب 

از ابتدای سال تحصیلی در موارد متعدد متوجه شدم کره آزمرون هرای کتبری و شرفاهی          .خدمت می کنم

های متعدد و فعال که به کرار مری گررفتم تعردادی از دانرش       بسیاری که به عمل می آوردم و روش تدریس

ایرن دانرش آمروزان    .از حد انتظار کسب می کنند و شدیداً دچار افت تحصیلی هستند آموزانم نمرات پائین تر

حتی سرکالس هنگام تدریس یا حل کردن تمرینات عالقه ای از خود نشان نمی دادند و من نیرز مجبرور بره    

 هر بار پس از تصحیح  برگه هرای . های موقت جهت جلب توجه آنها نسبت به درس بودم  استفاده از راه حل
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امتحانی واقعاً نگران می شدم و به این فکر می کردم که چرا اینگونه است ؟ و چگونه می توانم ایرن وضرعیت   

 .  نامطلوب را تغییر دهم 

برای یادگیری بهتر گاهی امتحانات شفاهی برگزار می کردم و ابتدا افراد داوطلب را برای پاسخ دهری مری       

می زدم اما باز می دیدم کره نتیجره ی    از شاگردان ضعیفم را نیز صدا آوردم ، سپس با هر گروه یکی ، دو نفر

 .آن چنان مطلوب حاصل نمی شود 

بعد از امتحانات کتبی از دانش آموزان می خواستم که به عنوان تکلیف شب جرواب سرؤاالتی را کره پرای         

دا کردن جوابهرای صرحیح نمری    تخته نوشته می شد پیدا کنند و بیاورند ، باز هم این چند نفر تالش برای پی

 . کردند 

نفره تقسیم بندی کرده بودم آنها در گرروه کراری انجرام نمری دادنرد و       2هایی  یا اینکه کالس را به گروه    

 . کارهای خارج از کالس را انجام نمی دادند و همیشه داد سر گروه را در آورده بودند 

درس مری   تتم آنها اظهار می کردنرد کره قبرل از امتحانرا    در مصاحبه هایی که با خود دانش آموزان داش    

ولی در صحبت با والدین آنهرا متوجره شردم کره آنهرا نیرز از نحروه ی درس        . خوانند ولی فراموش می کنند 

 . خواندن و انجام تکالیف فرزندشان و نمرات امتحانی آنان ناراضی بودند 

گذاشتم آنان نیز عقیده داشتند که دانش آمروزان بره دلیرل    مسئله را که با تعدادی از آموزگاران در میان      

 . مشکالت زیادی که دارند قدرت تمرکز در کالس را ندارند 

معاون آموزشگاه که بیشتر با دانش آموزان این مدرسه سر و کار داشته است نیز اظهار داشتند که بایرد قبرل   

و راه حلی مناسب پیردا کنریم کره ترا حردودی      از امتحانات نوبت اول مشکالت و مسایل آنان شناسایی شود 

نفر آنهرا دارای افرت تحصریلی و     8در میان دانش آموزانم تعداد  پیشرفت در وضعیت درسی آنان ایجاد شود 

نفر نیز به دانش آمروزان فعرالی تبردیل شروند و      8دوست داشتم کاری کنم که این .ضعف در یادگیری بودند 

برود و بدین ترتیب تصمیم گرفتم با تحقیقرات مناسرب و مطالعره کتابهرای     سطح نمراتشان روز به روز باالتر 

 . مرتبط با این موضوع در این وضعیت تغییری دهم و بدین ترتیب پژوهش من شروع شد 
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 (1)گرد آوری شواهد 

 کسب نمرات  : الف 

ه مهر و آبان و آذر با توجه به توضیحاتی که در توصیف وضع موجود گفته شد ارزیابی دقیقی از نمرات سه ما 

نفر از دانش آموزانم در اکثر امتحانرات مخصوصراً در دروس ریاضریات ،     8انجام دادم و متوجه شدم که تعداد 

برای دقیق تر بودن اطالعرات از نمرره    کسب می کنند 10تا  0و امتحان تشخیصی نمرات بین   علوم ، امال ، 

  و آذر میانگین گرفته وبه تأییدمدرسه رساندم س طبق دفتر شاخص ها در مهر و آبانودر  های این

 نامه پرسش: ب 

ترا از   10نامره ای دادم کره   نفر پرسش 8جهت آگاهی از دالیل دانش آموزان برای درس نخواندن به این      

عامل رابر اسراس مطالعرات خرودم واظهرارات همکراران وبرا توجره بره         10این )عوامل عمده ی افت تحصیلی

در آن گنجانده شده بود و از آنها خواستم که آنچره حقیقرت   ( دلیل انتخاب نمودم 00ین مشکالت کالس از ب

   . است را عالمت بزنند 

پس از بررسی و تجزیه و تحلیل پاسخ ها مشخص شد که دانش آموزان بره ترتیرب عوامرل زیرر را سربب          

 :کاهش نمرات خود می دانند

 %100:ب درخانهنداشتن برنامه ریزی درسی مناس*           

 %100:بی توجهی والدین به اموردرسی فرزندشان*  

 %87:درس نخواندن وکم کاری*   

 %70:بی توجهی سر کالس*  

 %61:بی دقتی در امتحانات*  

 %00:تصمیم نداشتن جهت ادامه تحصیل*   

 %16:ضعیف بودن پایه *   

 %10:اختالفات ودرگیریهای والدین*   
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 %10:اضطراب امتحان*   

 % 11:مناسب نبودن روش تدریس معلم*           

 مصاحبه با والدین : ج   

نفر ترتیب دادم و با آنها در رابطره برا دالیرل ضرعف درسری       8جلسه ای با والدین  17/8/91در تاریخ  

فرزندشان و کارهایی که در خانه انجام می دهند صحبت کردم و اظهارات آنها را یادداشت نمودم کره در زیرر   

 .مده استآ

تنرد تنرد تکرالیفش را    . زهرا از وقتی به خانه می آید تمام فکرش برازی و سررگرمی اسرت    :   مادر زهرا     . 

                                                                                                                                                                                                     .                                                                                    انجرررام مررری دهرررد و اگرررر قررررار باشرررد کررره امتحرررانی بدهرررد اصرررالً بررره مرررا نمررری گویرررد         

د و می خوابد و بعد از آن با دختر همسرایه  وقتی به خانه می آید می خور. مریم بازیگوش است :   مریم  مادر

 . شب که شد یادش می آید مشق دارد و شروع به نوشتن می کند . بازی می کند 

مینا و مریم دختر عمو هستند اما هر دو ضرعیف هسرتند و در نوشرتن تمرینرات و  تکرالیف      :   مادر مینا     

که درس خوانده است وقت ندارد به مریم و مینرا   خارج از کالس مشکل دارند ، ما سواد نداریم و عمویش هم

 . کمک کند 

وقتی آرزو به خانه می آیرد  ( . شروع می کند به گفتن آنها) ما در خانه مشکالت زیادی داریم :   مادر آرزو     

بعضی از مواقع که پدرش از نتیجه برد امتحانرات آرزو   . سرگرم می شود   کیفش را در گوشه ای می اندازد و 

 . ع می شود او را شدیداً تنبیه می کند مط

وقتی شقایق به خانه می آید غذا می خورد ، استراحت می کند و بعد خودش شرروع بره     :  مادر شقایق      

 . قدر بد است  مشق نوشتن و درس خواندن می کند ولی نمی دانم چرا نتیجه امتحاناتش این

 غائب است :   مادر زینب         
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 به با همکاران مصاح: د   

با همکاران در رابطه با دالیل افت تحصیلی تبادل نظرر   19/8/91درجلسه ای درشورای آموزگاران در تاریخ    

 . نمودیم 

بیشتر دلیل گرفتن نمره کم بی توجهی خانواده ها به درس و مشق بچه هاسرت ،    ":   معاون آموزشگاه       

ی مشکالت خانوادگی از قبیل اختالفات والردین ، اعتیراد ، زنردانی    چون دانش آموزان این منطقه بیشتر دارا

سوادی هستند و دیگر جایی برای درس خواندن و یا توجره کرردن بره فرزندشران      بودن پدر ، درآمد کم ، بی

  آنها اهمیت نمی دهند که فرزندشان ادامه تحصیل کند . ندارند 

دانش آموزان به دلیل ضعف پایره درسری براتالش هرای بسریار       "    :  آموزگار کالس پنجم  نظرات            

همچنین خانواده ها نقرش مهمری در پیشررفت دانرش     . معلم و خودشان باز نتیجه کمی را بدست می آورند 

 ".آموزان دارند و باید آنها را وادار به همکاری نمائیم

را نوشرته و در اختیرار مرن    ن ازنش آمرو نیز در برگه ای دالیل افت تحصیلی دا  مدیر محترم آموزشگاه      . 

نگرش دانش آموز نسربت بره مدرسره وتحصریل،برخورد     :طبق نوشته های ایشان عواملی همچون  .قرار دادند 

 .والدین با دانش آموزومحیط نا امن خانواده در افت تحصیلی موثرهستند

برنامره  :ر می تواند مفید واقرع شرود  کارهای زیاه برطر  کردن موارد فوق واجرا نمودن ر":ایشان نوشته اند    

 "....ریزی قابل اجرا،تغذیه مناسب،ایجاد صمیمیت،بررسی با دقت تکالیف در منزل،استفاده از تشویق و

 :پیشینه تحقیق 

کاهش عملکررد تحصریلی و   ( academic drop out)منظور از افت تحصیلی "تعریف افت تحصیلی      

ش به سطح نامطلوب است یا به عبارتی دیگرر فاصرله قابرل تروجهی     درسی دانش آموزان از سطح  رضایت بخ

 .         که بین توان و استعداد بالقوه و توان بالفعل خود در فعالیتهای درسی وپیشرفت تحصیلی مشهود باشد
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گرچه این تعریف می تواند همان کسانی که به دنبال شکست های پی درپی،از تحصیل عقرب مانرده انرد         

رادربر گیرد،اما مفهوم افت تحصیلی صرفاً مردودی یا شکست در امتحانات نیست و می تواند شامل هر دانش 

 .وستآموزی شود که آموخته های آموزشگاهی او کمتر از توان بالقوه ودر حد انتظار ا

براسرراس ایررن تعریررف دانررش آمرروزان تیزهرروش نیررزممکن اسررت دچررار افررت تحصرریلی وکررم آمرروزی          

 (1181)نصیریان".شوند

 :از دالیل عمده ضعف درسی دانش آموزان به موارد زیر اشاره می کند( 1178)قائمی       

تبعیض هرا،          معلم، تنبلی، کمی هوش و استعداد، اختالفات والدین درگیریهای والدین، روش کار 

تنبیهات سخت، سنگینی برنامه، فشارهای روانی، معاشران بد، تمسخر و تحقیرها، محردودیت هرا، وابسرتگی    

شاید ما نتوانیم در مورد اصالح دانش آموز صددرصد بره پیرروزی برسریم ولری اصرل       ":او می نویسد ... ها، و 

باید علرل  به هر حال . اشدمی تواند از درصد باالیی برخوردار بمسأله باید مورد توجه قرار گیرد که موفقیت ما 

زمینه ساز ضعف درسی مشخص شوند و برای رفع آنهرا و جبرران کمبودهرا خانره و مدرسره بایرد رابطره ی        

باید برنامه ریزی شود و معلوم باشد که دانش آمروز در خانره بایرد چره سراعتی از روز      . تنگاتنگ داشته باشند

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

  

از عوامرل  « عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آمروزان  »در مقاله ای تحت عنوان ( 1186)رحیمی        

 :موثر در رشد تحصیلی به شرح زیر نام می برد 

 سازمان آموزش و پرورش  -1

 بر رشد عقالنی تأکید  -1

 جو عاطفی مدرسه و کالس  -1

 پیش فر  های  معلمان  -2

 عقب ماندگی آموخته شده  -0
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 مسایل درون خانواده  -6

 :وی در رابطه با اثرات پیشرفت تحصیلی می نویسد

اهمیت پیشرفت تحصیلی در سالمت روانی دانش آموزان به حدی است که برخری از متخصصران آن را   "      

 . "ا نیمه دوم دوره جوانی معیار اساسی برای تشخیص عملکرد سالم دانسته اندحداقل ت

هنگامی که محیط مدرسه محیطری حراکی از شایسرتگی و    ": می نویسد(  1168) رحیمیبه نقل از بلوم      

لری  های روانی در فرد ایجاد می شود و لیاقت را برای دانش آموزان فراهم کند نوعی مصونیت در برابر بیماری

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

اولین قدم جهت پیشرفت دانش آموز فرصت دادن به وی است تا موفقیرت   ":او در ادامه مقاله می نویسد      

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

هرای زیرر مری توانرد در ایجراد انگیرزه در        بهره گیری از راه":می نویسد(  1168) رحیمیبه نقل از بلوم      

 : دانش آموزان به معلمان کمک کند

 بیان دقیق هد  های آموزشی  -1

 استفاده از تشویق های کالمی  -1

 بهره گیری ازآزمون هاو نمرات درایجاد انگیزه  -1

 ارائه محرک های جالب و تازه  -2

 ن به مشکل ارائه ی مطالب از آسا -0

 پرهیز از ایجاد رقابت های نامناسب  -6

 "های متنوع در تدریس استفاده از روش -7

 :در جائی دیگر به این مورد برخورد کردم که
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با هم ساالن صر  نظر از نتایج مطلوب بسیاری که  دانش آموزان دارای ضعف درسی تماس و داد و ستد"    

دک را از حالت خود مداری خارج کند و به واقع گرایی رهنمون مری  دارد، دست کم این مزیت را دارد که کو

 ( 1107)پارسا."سازد

 تجزیه وتحلیل داده ها 

مری باشرد    -7/-دانش آموز نمرره ی   8طبق لیست نمرات ومعدل دانش آموزان میانگین کل نمرات این       

 که بسیار نامطلوب است؟ چه عواملی باعث این افت نمره شده است؟

چه موانعی باعث پیشرفت این دانش آموزان شده است ؟آیا واقعاً تمایلی به تحصیل ندارند؟ آیرا از آینرده         

اعرم از   1با توجره بره شرواهد    . آمد -ای که در انتظارشان است خبر ندارند؟اینها سواالتی بود که به ذهنم می

ترم در رابطه با دالیرل افرت تحصریلی    لیست نمرات، بررسی پاسخ نامه ها، بحث  و تبادل نظر با همکاران مح

و تجزیه و تحلیرل   دالیلپس از بررسی   ،در مدرسه  خودمان و با استفاده از مطالعه کتاب ها و تحقیقات قبلی

آنها به این نکته پی بردم که رفع بعضی عوامل از حیطه اختیار من خارج است و نمری تروانم آنهرا را برطرر      

، امّا تعدادی از عوامل هستند که می توانم آنها را تا حدودی ضعیف کررده یرا از   کنم و نباید به آنها توجه کنم

در همین راستا تعدادی از عوامل که حذ  آنها مرا به هدفم نزدیک تر می کرد را انتخراب کررده و   . یرمببین 

  .دور آنها خط کشیدم

 یافتن راه حل ها

ی وجرود دارد کره برر اسراس بحرث و گفرت و گرو برا         برای از بین بردن عوامل موثر بر افت تحصیلی راه های

در حقیقت دراجررای راه حرل هرا عرواملی بایرد بره       . همکاران ومطالعه و تجربه خودم آنها را گردآوری نمودم

 وجود بیایندتا معلول از بین برودکه من آن ها را نوشتم

 .دم راه حل ها را نوشتمبا توجه به این نکات برای از بین بردن یا کاهش اثر، انتخاب کرده بو     

 :عدم عالقه به ادامه تحصیل:1علت          
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 راه حل ها              

 مشاوره با دانش آموز -1             

 مصاحبه با والدین -1           

 کم کردن انتظارات عالی -1           

 تشویق دانش آموز -2           

 ز با دیگرانمقایسه نکردن دانش آمو -0           

 عدم درک ارزش کاروتوان آینده نگری:1علت

 راه حل ها

 معرفی افراد موفق -1  

 مطالعه کتاب غیر درسی -1

 صحبت با دانش آموز -1

 نداشتن انگیزه:1علت

 راه حل ها

 ایجاد عالقه به درس -1 

 دادن مسؤلیت  -1

 تشویق به موقع -1

 ترس و اضطراب امتحان:2علت

                       راه حل ها          

 ایجاد اعتماد به نفس در دانش آموز-1           

 آمادگی قبل از امتحان-1         

 صحبت با والدین-1
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 در نظر گرفتن هد  های کوتاه مدت-2

 سردر گمی در خانه:  0علت

 راه حل ها  

 مشاوره با والدین -1 

 کم کردن سرگرمی ها -1

 نظارت والدین -1

 ابطه بین خانه و مدرسهعدم ر: 6علت

 راه حل ها  

 دعوت از والدین -1

 توجیه والدین -2

 فراهم آوردن امکانات -3

 بی توجهی والدین نسبت به امور درسی فرزندشان::7علت

 راه حل ها  

 ایجاد ارتباط بین خانه و مدرسه -1

 مقایسه نکردن دانش آموز با دیگران توسط والدین -1

 جلوگیری از تمسخر و تحقیر شدن -1

 فشار درسی نیاوردن به کودک  -2

 کم کردن اختالفات خانوادگی -0

 انتخاب طرح جدید و اجرای آن

پس از بررسی کامل متوجه شدم که برای رسریدن بره هردفم روش هرای بسریاری وجرود دارد کره        

کره  روش برای دستیابی به هردفم پیردا کرردم     1اما من . دیگران هم استفاده کرده و گاهاً نیز موفق شده اند
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خیلی سریع می توانستم با اجرای آن به بسیاری از عوامل اثرگذار بر پیشرفت تحصیلی دست پیردا کرنم کره    

 است    هنوز در هیچ جایی و کتاب و تحقیقی نوشته نشده

 دادن برنامه ی درسی : روش اول 

منظمری  قبل از هر کاری چون به این نتیجه رسیده بودم که دانش آموزانم در خانره برنامره درسری    

در ساعت انشا شرروع کرردیم    11/9/91ندارند و دچار سردرگمی هستند با کمک خود دانش آموزان در تاریخ 

برای این کره بعرد از تعطیرل شردن کرالس و      . به تهیه یک برنامه درسی که در توان کلیه دانش آموزان باشد

برنامره پیشرنهادی برود کره کلیره       رفتن به خانه بدانند چه ساعتی باید چه کاری انجام دهند این بیشتر یک

  . دانش آموزانم از آن استقبال کردند

                                               تباااادل نواااررودرروی داناااش آماااوف قاااوی باااا ضااا یف  :روش دوم

توجه به پاسخ های پرسشنامه قبلی و آگاه بودن از برنامه ریزی کردن دانش آموزان قوی خرودم بررای   با.      

در تراریخ  )نفر از دانش آموزان ممتازم را قبالً با آنها نیرز در ایرن براره صرحبت کررده برودم        8درس خواندن 

نفر دانش آموز تحت تحقیق را صدا زدم و آنها را به کالس خالی قرآن بردم هرر دانرش آمروز     8و ( 16/9/91)

از آنهرا خواسرتم در رابطره برا      و (گرروه هرای دونفرره   )ممتاز با یک دانش آموز ضعیف در یک نیمکت نشاندم

هارا یکی یکی پاسخ دهنرد و ابتردا    قرار شد سئوال.. سواالتی که روی تخته می نویسم با هم تبادل نظر کنند

نظرارت مری    آنها به سواالت جواب می دادند و وقتری . دانش آموز ضعیف، سپس دانش آموز قوی توضیح دهد

ضعیف به خروبی و  ان دانش آموز وزیباجواب ها را می دادندکردم متوجه می شدم که دانش آموزان ممتازچه 

در آخر نیز با پایان یافتن تبادل نظرها خودم نیز با پرسرش و پاسرخ هرایی بحرث را     . ندبا دقت گوش می داد

کامل کردتااگر پاسخ بعضی سوال ها ناقص بود یا هد  رسانده نشده بود کارناتمام نماند و مرن بره هردفم در    

دانرش آمروز   . در این روش دانش آموزان با هم کالسی های خود صرحبت مری کننرد   . شوم این روش نزدیک

ضعیف می بیند و متوجه می شود که دوست ممتاز او چگونه فکر می کند؟ چه تصمیماتی برای آینرده دارد؟  
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چگونه درس می خواند که برای امتحان اضطراب ندارد؟ و به این نتیجه می رسد که دوست مرن بره دالیلری    

و علل زیرر  . در نتیجه دراوحس رسیدن به موفقیت ایجاد می شود و جان می گیرد.که گفت، موفق شده است

 :که از عوامل عمده ای در نداشتن انگیزه و افت تحصیل هستند از بین می رود

 عدم توان آینده نگری  -1

 ناتوانی در درس ارزش کار  -1

 نداشتن برنامه مناسب درس خواندن  -1

 تنبلی و بی حوصلگی  احساس -2

 عدم ایجاد انگیزه برای ادامه تحصیل  -0

 ... ترس و اضطراب در امتحان و  -6

می بینید که به همین آسانی بسیاری از عوامل اثرگرذار برر پیشررفت نیرز ایجراد مری شروند و مرن         

 . را حذ  کنمتوانستم با این کار تعداد زیادی از عواملی که در نمودار استخوان ماهی عالمت زده بودم 

 ا            سط اولیواموردرسی  توتهیه فرم بررسی و نظارت بر تکالیف : روش سوم

چون در صحبت هایم با والدین و با مطالعه تحقیقات متوجه شدم کره اکثرر والردین دانرش آمروزان از زمران       

ه فرزندشان چه تکلیفری  برگزاری امتحانات اظهار بی اطالعی می نمودند و بعضی از آنها حتی نمی دانستند ک

و هیچ نظارت مفیدی بر درس خواندن فرزندشان نداشتند طرحی به نظرم رسید کره آن را  . را باید انجام دهد

 . به مرحله ی اجرا درآوردم

ایرن روش آن چنران اثرر     من از فردای آن روز شاهد تغییرات در شاگردانم برودم و  شاید باور نکنید، اما       

همه متوجه تأثیرات ارتباط مستمر بین من و والدین شده بودند وخودم  همان روزهای نخستگذار بود که از 

لمس می کردم وشور و شروق را در چشرمان    نتیجه را به خوبی نیز از خوشحالی سر از پا نمی شناختم چون 

 :با این روش نیز اثر عوامل زیر کاهش یافت یا حذ  شد ..می دیدم بچه ها 

 ین نسبت به امور درسی و تکالیف بی توجهی والد -1
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 بی اطالعی والدین از زمان برگزاری امتحانات  -1

 تنبلی و کم کاری  -1

 عدم عالقه به تحصیل  -2

 اضطراب ناشی از درس نخواندن در امتحانات  -0

 عدم رابطه بین خانه و مدرسه  -6

مری کردنردومی     اررضرایت من اینهاراازجایی متوجه شدم که می دیدم مرادران دردیدارهایشران اظه  

 . می خوانند گفتند اززمان امتحان خبردارمیشوندوفرزندانشان در خانه خوب درس 

 (2)گردآوری شواهد 

روز وقرت برود کره مرن برر روی دانرش        20پس از اجرای این روش ها تا امتحانات نوبت اول تقریباً 

روش هرای تردریس سرعی کرردم کرار را       آموزانم کار کردم با توجه به حجم کم مطالب درسی سریع با انرواع 

 . راحت تر کنم تا دانش آموزان ضعیف نیز خودر ا باال بکشند

 در امتحانات نوبت اول امتحانات را به خوبی دادند تا این که     

بره   اول فزایش میانگین نمرات هرر دانرش آمروزدر امتحانرات نوبرت     انمرات جدید با مقایسه نمرات اولیه  با  

 :صورت زیراست

 نمره8.0:زینب

 نمره8/8:شهربانو

 نمره10:شقایق

 نمره0/9:زهرا

 نمره2/8:مریم

 نمره8:مریم

 نمره7/7:مینا
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 نمره1/8:آرزو

هاتوجه می کردم و  روش دقت به انجام اعالوه بر امتحانات نوبت اول کار در نوبت دوم نیز ادامه یافت و ب      

رتباط با والدین متوجه بودم که هنوز بر اساس برنامره  چندین فرم توسط هردانش آموز تکمیل شده بود و در ا

تدوین شده عمل می کنند و با این که حجم مطالب درسی زیاد شده بود و وقت زیادی برای بررسی تکرالیف  

و فرم های بررسی تکالیف نداشتم ولی از آن نگذشتم و کارم را ادامه دادم تا پایان سال نیز نتیجره ی خروبی   

خداوند و تالش دانش آموزان ضعیفم آنها در امتحانات در نوبت دوم نیز به خوبی و با نمررات  بگیرم و به یاری 

 خوب به موفقیت مورد انتظار رسیدم 

 اعتبار بخشی و ارفیابی  

با دادن برنامه درسی در خانه نظمی به فعالیت های دانش آمروزان داده مری شرد و هرر کراری را در وقرت          

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

اجرای روش دوم بعد ار روش اول باعث شد که عوامل پیشرفت تحصیلی زیر ایجاد شود یا قوت پیدا    

 :کنند

 رویی از بین رفتن کم-1

 ایجاد اعتماد به نفس-1

 جلوگیری از تمسخر وتحقیر-1

 در دانش آموز ایجاد انگیزه-2

     درک ارزش کار-0

 ...توانایی در آینده نگری و ادامه تحصیل و -6

با اجرای روش تکمیل فرم و اظهار نظرهای والدین و حتی فقرط نظرارت برر انجرام تکرالیف و درس         

 :خواندن آنها عوامل زیر قوت پیدا می کرد

 توجه والدین به درس و تکالیف فرزندان-1
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 ت امتحانآمادگی کامل جه-1

 عالقه به درس و تحصیل-1

 ارتباطات مستمر والدین و مدرسه-2

آمد پس از گذشت چهرل روز از اولرین اقردام و     و در نهایت نتیجه ای که بدین وسیله در کالس بدست

شور و شوقی که در دانرش آمروزان   . اقدامات بعدی به طور آشکارا در کالس تغییرات قابل توجهی بدست آمد

عالقه آنان به امتحان دادن و رقابت های مفیرد آنران را کرامالً فررد     . شده بود کامالً مشهود بودضعیفم ایجاد 

 .دیگری نشان می داد و دیگر موقع درس دادن آنها بی توجه نبودند

در درس .پس از هر امتحان به خوبی جواب سئواالت اشتباه خود را پیدا مری کردنرد و مری نوشرتند       

ا کلمات را نداشتم و برگزاری امتحانات نوبت اول و مشاهده ی نمرات خوبی و معدل دیکته دیگر مشکل کار ب

برای دانش آموزان ضعیف، حتی معلمانی که در جریان این برنامه پژوهشی نبودنرد را نیرز متعجرب     16باالی 

دادم وهرر  نمود بعد از برگزاری امتحانات نوبت اول با افزایش حجم دروس باز هم روش تکمیل فررم را ادامره   

 .دوشاهد موفقیت آنها بودم

آنهرا را فعرال مری    ،هر کاری قرار بود انجام دهم درسی را بپرسم یا امتحان بگیرم یا در کار گروهری     

اظهار رضایت می کردند هر بار که موفقیت آنهرا را   هر بار بیش از پیشدیدم  مادرها نیز در مالقا ت هایشان 

ا را تشویق می نمودم گاهی با هدیه، گاهی با کلمات تشویقی و زمرانی  می دیدم هر چند ضعیف و سطحی آنه

 .نیز با دادن کارت تشویق نقدی و یا نصب اسم آنها در تابلو اعالنات

نامه ای دادم ترا ببیرنم کره     روزی بعد از امتحانات نوبت اول سرگروه ها را صدا زدم و به آنها پرسش   

 آموزان ضعیف گروه آنها داشته است؟ اقدامات انجام شده چه تأثیری بر دانش

 .با بررسی پاسخ ها بر چند مورد بیش از همه تأکید شده بود   

 . دانش آموزان ضعیف قادر به پاسخگویی بیشتر سئواالت هستند-1

 .تکالیف خود را به خوبی انجام می دهند-1
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 .کارهای گروهی و خارج از کالس را به موقع تحویل می دهند-1

آموزان ضعیف برای بار دوم از عالقره ی آنران بره درس و مدرسره آگراه       پرسشنامه به دانشبا دادن    

شدم و مشخص شد که نظر آنها بسیار تغییر کرده و عالقره منرد بره ادامره تحصریل مری باشرند و دیگرر در         

شرغل   مری خواننرد و مری  خواهنرد در آینرده دارای      با برنامه ریزی در خانه درس. امتحانات اضطرابی ندارند

 . مناسبی شوند

چون روش سوم یعنی تنظیم فرم تکالیف به صورت پیشنهاد به دفترر آموزشرگاه مرورد موافقرت قررار      

گرفت این روش در کالس چهارم و پنجم نیز با نظارت موقتی خودم انجام می شد و آموزگاران از اجررای آن  

 . یشرفت دانش آموزان مؤثر دانستنداظهار رضایت می کردند و آن را در توجه دادن والدین به درس و پ

مدیر محترم که خود در جریان کار اقدام پژوهی من بودند با بازدیدهایی کره از کرالس داشرتند،این      

           .                                                     روش ها را کامالً مؤثر و پیشرفت دانش آموزان را کامالً مشهود دانستند

 نتیجه گیری، ایرادها، پیشنهادها  

ضرعف درسری دانرش آمروزانم را بهبرود ببخشرم در       افت تحصیلی و تحقیق حاضر با موضوع چگونه    

یعنی بالفاصله پرس از کشرف   . دست شما می باشد و این کاری است که به نظر من به موقع انجام شده است

ه حل هرایی در نظرر گرفتره شرده و در امتحانرات      دانش آموزان ضعیف و نیازمند به کمک، برای نجات آنها را

و اعترا  می کنم که بیشتر موفقیت من مربوط به همکراری مدرسره برا مرن     . نوبت اول نیز نتیجه داده است

که هیچ طرح و تحقیقی بدون اشکال نیست در ایرن طررح نیرز ایراداتری وجرود داشرت از        بوده است   با این

 :جمله

و بعضی از انها نیرز همکراری   . وت می شدند به سختی حاضر می شدندوالدین در چند جلسه که دع-1

 .نمی نمودند

و نوار ضربط کوتراهی نمرودم و     CDایرادی که بر خود من وارد است اینکه در ضبط شواهد توسط -1

 .داشتم اکتفا نمودم... فقط به یاد داشت مصاحبه هایی که با دانش آموزان، والدین، همکاران 
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اید کار بیشتر صورت می گرفت اما به دلیل ضیق وقت و حجم بسیار مطالب این کرار  در نوبت دوم ب-1

 .ممکن نبود

بعد ازتمام شدن و پر شدن یک فرم باید فرم دیگری به دانش آموز داده می شرد و احتمرال از برین    -2

 .رفتن فرم ها وجود داشت

 :ها جهت بهتر شدن روند اجرای روش هاییپیشنهاد

 .سال دانش آموزان ضعیف شناسایی شونداز همان ابتدای -1

فرم تکالیف در صورت امکان به صورت دفترچه ای تهیه و تدوین شرود و در اختیرار دانرش آمروزان     -1

 .قرار گیرد

 .برای بررسی فرم ها حتماً وقت مناسب گذاشته شود و ارتباط معلم با والدین حفظ شود-1
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