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 چكيده

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

ی توانند راهی را براي بهتر كردن وضع تعليم و تربيت و آموزش و پرورش و رفع كمبودها و اشكاالت آموزش

پيدا نموده و علل و عواملی كه در پيشرفت تحصيلی نسل هاي آينده و حال موثرند را بررسی و كشف 

شخصيت كودكان و نوجوانان در متن خانواده , در كنار پدر و مادر شكل می گيرد و  % 80نمايند.بيش از 

در مورد پيشرفت تحصيلی  خانواده بعنوان اولين پايگاه تعليم و تربيت و نخستين مدرسه كودكان می باشد و

فرزندان و آينده سازان نقش اساسی را دارند , الزم است در اين باره علل كمبود و نقايص برخورد اوليا 

بارها در بنده در سال تحصيلی اخير  پيشرفت تحصيلی فرزندان بكار گرفته شود.  پيگيري و در جهت 

به داليل مختلفی نسبت به بقيه دچار افت   مشاهده می كردم كه تعدادي از دانش آموزان آموزشگاه 

تحصيلی هستندودرارزشيابی  هاي كتبی وشفاهی  دچار وضعيت ضعيفی هستند.. در بسياري از مواقع می  

دچارتحقيرهاوسرزنش هاوتنبيهات قرار می گرفتندوگاهی نيز گره بسته ي آنان با اتخاذ  ديدم كه شاگردان

تصميم گرفتم با  آموزشگاهته تر می شد. با مشاهده ي اين مساًله در مواضع نادرست والدين يا خود من بس

پيدا كردن راه حل هاي مناسب وابتكاري سرنوشت آنها را تغيير دهم،در نتيجه با مطالعهً كتاب هاي گوناگون 

 وبا اجراي سه روش شامل:والدين اثر بخش   وتحقيقات انجام شدهً قبلی توانستم با برگزاري جلسات مداوم 
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 دادن برنامه پيشنهادي درسی - 1      

 رودررويی وتبادل نظر دانش آموز قوي با ضعيف - 2      

 و باال بردن سطح سواد خانواده ها تهيهً فرم نظارت خانواده بر امور درسی فرزندشان - 3      

د كرده  وآنها را موفق روز به روز به فراگيري آنان روح تازه اي بخشيده و آنان را به درس و مدرسه عالقه من

 وشاد ببينم.

 كليدواژه : 

 دانش آموزان، یآموزش نديفرا ،اثر بخش  نيوالد ،جلسات

 

 مقدمه

بديهی است كه كشور ما به مطالعات و تحقيقات مربوط به آموزش و پرورش نوجوانان و كودكان نياز فراوان 

نحوي به پيشرفت تحصيلی دانش آموزان دارد و در اين ميان الزم است به مسائل و مشكالت مهمی كه به 

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

نسبتا مطلوب و ضروري به نظر می رسد كه از طريق يافتن راههاي پيشرفت تحصيلی از جنبه هاي عوامل 

ن مسير قدم هاي موثر و راهگشايی در جهت حل اين مشكل موثر خانوادگی , آموزشی و پرورشی در اي

بزرگ برداشته شود كه مهمترين و پر اهميت ترين بررسی ها و دست آوردها از مسائل و عوامل خانوادگی در 

در جهان امروز من در اين اقدام پژوهی است. جنبه هاي پيشرفت تحصيلی از هدفهاي عمده و اساسی 

اي بنيادين توسعه هستند با توجه به اين كه آموزش و پرورش نتيجه فعاليتهاي مشاركت و آموزش از پايه ه

سه نهاد عمده خانه، مدرسه و جامعه است. همكاري اين سه نهاد در امور آموزش و پرورش بيش از پيش 

 (.85، 1380ضرورت دارد)قاسمی پويا،



 

 

 فایل برای مشاهده است .ین ا

نید .برای خرید فایل ورد قابل ویرایش به سایت مراجعه ک    
 

6 

 

ز اهميت ويژه اي برخوردار است.البته در اين ميان همكاري اوليا در امور تحصيلی فرزندانشان با مدرسه ا 

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

كنند كه فقط مدرسه ها تصور میسنگين تعليم وتربيت را به دوش مدرسه می گذارند.بعضی از خانواده

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

انتظار دارند فرزندانشان را به بهترين وجه ممكن براي داشتن يك زندگی سالم و به دور از هر نوع آشفتگی 

 تربيت نموده و مهارت هاي الزم اين زندگی مورد انتظار آنها را به فرزندانشان آموزش دهد.

و مربيان( آنقدر به هم مرتبط است كه اگر يكی قصور كند تالش ديگري خنثی می  كار اين دو گروه ) اوليا

شود. بنابر اين هر پدر ومادري كه فرزند خود را به يك واحد آموزشی می سپارند به عنوان عضوي از آن 

وپرورش   وهمفكري با افرادي كه در آموزش  واحد آموزشی در آمده و بايد خود را موظف به همكاري

 (1387ندانشان سهم دارند، بدانند. )حيدري كيا،فرز

-هاي نامطلوب آموزشی دانشهاي نابهنجار و وضعيتتداوم ارتباط والدين و مربيان است كه رفتار در سايه

آموزان بهبود خواهد يافت و محيط آموزشی،محيطی امن و همراه با همدلی و همكاري خواهد 

 (79،ص1388بود.)اميراحمدي آهنگ،

اقدام آموزان و پيشرفت تحصيلی آنها در اين اهميت ارتباط بين خانواده و مدرسه در حل مسائل دانشبنابر 

 مورد بررسی قرار می گيرد. اين موضوع پژوهی
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 بيان مسئله   

مدرسه ، آگاه نبودن از نقش  یاز حقوق خود در قبال مدرسه ، ترس از درخواست كمك مال ءيااول یآگاه عدم

مسؤالن مدارس و ادارات آموزش و  یامور مدرسه و از همه مهمتر كم توجّه شرفتيدر پمشاركت  ريو تأث

 شود . یماز جمله علل عدم مشاركت آن ها محسوب  اءيو نظرات اول ديپرورش نسبت به عقا

كه  یمختلف يها بيبه آس نانهيواقع ب یكشور با نگاه یو آموزش یتيترب يها و برنامه ها استياست س الزم

و ... در  ی، فرهنگ یاجتماع  ،يآن هستند اعمّ از مباحث اقتصاد ريخانواده ها در سطح كشور درگ كنيهم ا

تا پدران و  دينما يريگ هتدر امور مدرسه ج اءيكردن فرهنگ مشاركت اول نهيو نهاد يجهت فرهنگ ساز

كه در  زانيبه همان م و باور كنند نديدر امور مدرسه فرزند شان شركت نما شتريمادران با عالقه و رغبت ب

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

 اءيبه اول یليتحص شرفتيگزارش عملكرد پ يبه جا زينمدرسة آنان باشند . مدارس  یرشد و بالندگ

 . نديفراهم نما ها يريگ ميمشاركت آنان را در تصم نةي، زم يدرجلسات حضور

دانش آموزان دارند .  يايدر جلب اول ريتأث نيشتريآنان ب يها وهيمدارس و روش ها و ش رانيمد يیتوانا

 دياست، البتّه در كنار آن با نهيزم نيدر ا شرفتي، الزمة پ رانيها و ابتكارات مد تيّخلّاق يیشناسا

ران را باز گذاشته و آن ها را يرابطه دست مد نيشود تا ادارات آموزش و پرورش در ا دهيشياند يیراهكارها

 رانيمد نيتاكنون ب يروابط بخشنامه ا راي، ز نديننما يادار  يمحدود به قانون و مقرّرات خشك و بخشنامة 

دانش آموزان  یليتحص شرفتي، الزمة پ یهر حال مشاركت واقع بهجامعه نبوده است . ازين يپاسخگو اءيو اول

 ما وجود دارد كه قابل تأمّل است . یدر نظام آموزش يیاه تيّواقع یاست ول

 نهيآموزش وپرورش هز گريد يباشد و از سو گانيرا ديبنا به قانون با یدر مدارس دولت التيسو تحص كي از

است كه به هنگام  یدر حال نيكند و ا یرا به مدارس پرداخت نم یمدارس در قالب سرانه آموزش ياداره 

بخشنامه  زين رانيو به مد ندپرداخت نكن يا نهيهز چيشود كه ه یم هيبه مردم توص یملّثبت نام در رسانه 
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و  یآموزش اتيتواند به ح یم يا نهيهز چيمدرسه بدون ه اينكنند،امّا آ افتيدر يا نهيشود كه هز یم

وجود م يساختمان و دستگاه ها راتيمدارس مصرف آب و برق و كاغذ و تعم ايخود ادامه دهد . آ یپرورش

 ندارند .

مدرسه نبوده  نترنتياز مدارس به اندازه شارژ ا ياريبس یسرانه آموزش افتيدر زانيچند سال گذشته م در

داشته  ينونهاالن مانقش مؤثّر یآموزش شرفتيكه مدارس در رشد و پ ميدار یچه توقّع تيّوضع نياست ، با ا

 باشند .

 وضع موجود  فيتوص     

در موارد  یليسال تحص ياز ابتدا سال سابقه در آموزش و پرورش می باشم ......... ……  ..… اينجانب  

 متعدد و فعال كه يها سيو روش تدر آمد یكه به عمل م ياريبس يمتعدد متوجه شدم كه آزمون ها

 زاندانش آمو نيهستند.ا یليدچار افت تحص داًيشد  از دانش آموزان يتعداد ندگرفت یبه كار م معلمان

مجبور  زين معلماندادند و  یاز خود نشان نم يعالقه ا ناتيحل كردن تمر اي سيس هنگام تدرسركال یحت

برگه   حي.   هر بار پس از تصحندموقت جهت جلب توجه آنها نسبت به درس بود يبه استفاده از راه حل ها

است ؟ و چگونه  نهنگويكردم كه چرا ا یفكر م نيشدم و به ا یواقعاً نگران متوسط معلمين   یامتحان يها

 دهم .   ريينامطلوب را تغ تيوضع نيتوانم ا یم

آن چنان  ي جهيكه نت دميد یاما باز م   شد یبرگزار م یامتحانات شفاه یبهتر گاه يريادگي يبرا    

 شود . یمطلوب حاصل نم

خواستم كه  یم از دانش آموزان یبعد از امتحانات كتب در هنگام سركشی به كالسها و مشورت با معلمين    

چند  ني، باز هم ا اورنديكنند و ب دايشد پ یتخته نوشته م يرا كه پا یشب جواب سؤاالت فيبه عنوان تكل

 كردند .  ینم حيصح يكردن جوابها دايپ ينفر تالش برا
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روه م آنها در گيكرده بود يبند مينفره تقس 3 يیرا به گروه ها هاكالس يا همكاري معلمين مربوطه نكهيا با   

داد سر گروه را در آورده بودند  شهيدادند و هم یخارج از كالس را انجام نم يدادند و كارها یانجام نم يكار

بنابر اين يك كالس را به عنوان نمونه انتخاب كردم و با همكاري معلم مربوطه اقدام پژوهی خود را در اين 

 رابطه آغاز نمودم.

 یكردند كه قبل از امتحانات درس م یوزان داشتم آنها اظهار مكه با خود دانش آم يیدر مصاحبه ها    

درس  ياز نحوه  زيآنها متوجه شدم كه آنها ن نيدر صحبت با والد یكنند . ول یفراموش م یخوانند ول

از  يبودند   مسئله را كه با تعداد یآنان ناراض یامتحان وضعيت درسیفرزندشان و  فيخواندن و انجام تكال

كه دارند قدرت  ياديمشكالت ز ليداشتند كه دانش آموزان به دل دهيعق زيگذاشتم آنان ن انير مآموزگاران د

 تمركز در كالس را ندارند . 

 يیآنان شناسا ليقبل از امتحانات نوبت اول مشكالت و مسا دياظهار داشتند كه با زين آموزشگاه مدير    

شود  دوست داشتم  جاديآنان ا یدرس تيدر وضع تشرفيپ يكه تا حدود ميكن دايمناسب پ یشود و راه حل

 نيروز به روز باالتر برود و بد درسی شان شوند و سطح  ليتبد یدانش آموزان فعال آنها بهكنم كه  يكار

 يرييتغ تيوضع نيموضوع در ا نيمرتبط با ا يمناسب و مطالعه كتابها قاتيگرفتم با تحق ميتصم بيترت

 روع شد . پژوهش من ش بيترت نيدهم و بد

 (1شواهد ) یگرد آور   

   وضعيت درسیالف :     

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

،  اتياضيو آبان و آذر انجام دادم و متوجه شدم كه دانش آموزانم در اكثر امتحانات مخصوصاً در دروس ر

 پايينی دارند. وضعيت درسی یصيو امتحان تشخ خي، تار اي، جغراف علوم ، امال

 مهر،آبان،آذر             وضعيت درسی:  نمودار ستونی ميانگين  1نمودار شماره           
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 نامه ب : پرسش  

تا  10نامه اي دادم كه پرسش ن دانش آموزاجهت آگاهی از داليل دانش آموزان براي درس نخواندن به      

عامل رابر اساس مطالعات خودم واظهارات همكاران وبا توجه به 10از عوامل عمده ي افت تحصيلی)اين 

دليل انتخاب نمودم( در آن گنجانده شده بود و از آنها خواستم كه آنچه حقيقت  50مشكالت كالس از بين 

 است را عالمت بزنند . 

يه و تحليل پاسخ ها مشخص شد كه دانش آموزان به ترتيب عوامل زير را سبب پس از بررسی و تجز    

 خود می دانند: وضعيت درسیكاهش 

 %100*  نداشتن برنامه ريزي درسی مناسب درخانه:         

 %100* بی توجهی والدين به اموردرسی فرزندشان: 

 %30*  درس نخواندن وكم كاري: 

 %32* بی توجهی سر كالس: 

 %37دقتی در امتحانات:* بی  
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 %50*  تصميم نداشتن جهت ادامه تحصيل: 

 %36*  ضعيف بودن پايه : 

 %70*  اختالفات ودرگيريهاي والدين: 

 %25*  اضطراب امتحان: 

  %12*  مناسب نبودن روش تدريس معلم:         

  تشكيل جلسه آموزش خانوادهج :   

در الگو شدن و آموزش دادن رفتارها و ميزان هاي  بی ترديد بايد گفت كه خانواده نقش ويژه اي 

اخالقی و اجتماعی دارا می باشد , هر گونه ارتباط و وابستگی والدين به فرزند و يا فرزند به والدين و يا 

والدين با يكديگر به عنوان پايه اي براي ارتباط اجتماعی بعدي فرد می توانند مورد الگو و سرمشق قرار 

ن گفتن , راه رفتن , آداب معاشرت , آداب غذا خوردن , طرز لباس پوشيدن , نحوه گيرند . كودك سخ

برخوردها , مسئوليت پذيري , مهر و صفا , پرخاشگري , رفتار كناره جويانه , محبت , شجاعت , عاطفه , 

ان شناسی كودك تعاون , كمك به ديگران , ظلم و تجاوز و ... را از پدر و مادر خود فرا می گيرد. اصوالً در رو

 , خصوصاً در سال هاي قبل از دبستان  رفتار  كودك به عنوان آينه اي از رفتار والدين به حساب می آيد.

آلبرت باندورا و ريچارد والتزر , دو محقق روان شناسی كه به يادگيري كودك از طريق مشاهده و 

ن و رفتار فرزندان آنها را مورد مقايسه قرار تقليد از والدين اهميت زيادي می دهند در يك تحقيق رفتار والدي

دادند آنها چنين نتيجه گرفتند كه : كودكان پرخاشگر داراي والدين پرخاشگر هستند و كودكان گوشه گير 

 ( 1372داراي والدين گوشه گير و منزوي می باشند. ) كرمی نوري و مرادي , 

 خانواده به عنوان كانون محبت و امنيت

ك از اساسی ترين ملزومات براي تربيت و رشد كودك می باشد. كودكی كه خصوصاً محبت و امنيت ي

در سال هاي اوليه زندگی از محبت خانوادگی و پدر و مادر محروم گردد ممكن است در آينده سازگاري 
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شخصی و اجتماعی او با خطر جدي روبرو شود و از اعتماد به نفس كافی و يا برخوردهاي اجتماعی متناسب 

 ره مند نگردد.به

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

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

يگر زندگی همچنان حفظ می كند. دوستان , كودك می باشد. خانواده حتی اين نقش مهم را در دوره هاي د

معلمان و همبازيهاي كودك در طول زندگی ممكن است تغيير كنند ولی والدين , تماس نزديك خود را با 

كودك در طول زندگی حفظ می كنند و نقش يك نهاد ثابت و پابرجا را براي كودك ايفا می كنند. ) كرمی 

 ( 1372نوري و مرادي , 

ناسان به نام هورناي كه امنيت را شرط اساسی براي زندگی می داند معتقد است كه يكی از روان ش

والدين از طريق عدم ابراز محبت و دوستی نسبت به كودك , كتك زدن متناوب , از شير گرفتن زودرس , 

ردن و تبعيض قائل شدن بين فرزندان , تنبيه بيجا , رفتار غير معقول , استهزا كردن , تحقير نمودن طرد ك

... می توانند امنيت كودك را خصوصاً در سال هاي قبل از دبستان به خطر بياندازند , حتی محبت و ابراز 

 1372دوستی مصنوعی نيز نمی تواند موجبات ايجاد امنيت را براي او فراهم آورد.) كرمی نوري و مرادي , 

 ) 

ترتيب دادم و با آنها در رابطه با ر تحت عنوان والدين موث جلسه اي با والدين  27/8/95در تاريخ 

داليل ضعف درسی فرزندشان و كارهايی كه در خانه انجام می دهند صحبت كردم و اظهارات آنها را 

مهمترين دليل ارتباط نداشتن والدين با مدرسه و عدم آگاهی از وضعيت فرزندشان بوده يادداشت نمودم كه 

 است.
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 د : مصاحبه با همكاران 

تبادل  یليافت تحص ليبا همكاران در رابطه با دال 29/8/95خيآموزگاران در تار يدرشورا يادرجلسه     

 .  مينظر نمود

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

 ی، زندان ادي، اعت نياختالفات والد لياز قب یمشكالت خانوادگ يدارا شتريمنطقه ب نيچون دانش آموزان ا

توجه كردن به فرزندشان  ايدرس خواندن و  يبرا يیجا گريهستند و د يسواد یبودن پدر ، درآمد كم ، ب

 .  "ندارند ليادامه تحص يبرا يا زهيكند و انگ ليدهند كه فرزندشان ادامه تحص ینم تيندارند . آنها اهم

معلم و  اريبس يباتالش ها یدرس هيضعف پا ليدانش آموزان به دل " مآموزگار پايه دونظرات            

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

 ".مينمائ يآنها را وادار به همكار ديدارند و با

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

نا امن خانواده در افت  طيبا دانش آموزومح نيوالد برخورد همچون: یعوامل شانيا يدادند . طبق نوشته ها

 موثرهستند. یليتحص

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

 "و.... قيدر منزل،استفاده از تشو فيبا دقت تكال یت،بررسيميصم جاديمناسب،ا هيقابل اجرا،تغذ يزير

 پيشينه تحقيق :

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

ديگر فاصله قابل توجهی درسی دانش آموزان از سطح  رضايت بخش به سطح نامطلوب است يا به عبارتی 

 كه بين توان و استعداد بالقوه و توان بالفعل خود در فعاليتهاي درسی وپيشرفت تحصيلی مشهود باشد.         
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گرچه اين تعريف می تواند همان كسانی كه به دنبال شكست هاي پی درپی،از تحصيل عقب مانده اند      

دودي يا شكست در امتحانات نيست و می تواند شامل هر دانش رادربر گيرد،اما مفهوم افت تحصيلی صرفاً مر

 آموزي شود كه آموخته هاي آموزشگاهی او كمتر از توان بالقوه ودر حد انتظار اوست.

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

 (1382نصيريان)"شوند.

 اليل عمده ضعف درسی دانش آموزان به موارد زير اشاره می كند:( از د1378قائمی )      

تبعيض ها،  تنبلی، كمی هوش و استعداد، اختالفات والدين درگيريهاي والدين، روش كار معلم، 

تنبيهات سخت، سنگينی برنامه، فشارهاي روانی، معاشران بد، تمسخر و تحقيرها، محدوديت ها، وابستگی 

شايد ما نتوانيم در مورد اصالح دانش آموز صددرصد به پيروزي برسيم ولی اصل  ": ها، و ... او می نويسد

بايد علل اشد. به هر حال مسأله بايد مورد توجه قرار گيرد كه موفقيت ما می تواند از درصد بااليی برخوردار ب

رابطه ي زمينه ساز ضعف درسی مشخص شوند و براي رفع آنها و جبران كمبودها خانه و مدرسه بايد 

تنگاتنگ داشته باشند. بايد برنامه ريزي شود و معلوم باشد كه دانش آموز در خانه بايد چه ساعتی از روز 

 "د.هاي او انجام شو درس بخواند؟چه ساعتی بازي كند؟ كی بخوابد؟.اين برنامه ريزي بايد بر اساس توانائی

از عوامل موثر « فت تحصيلی دانش آموزان عوامل موثر بر پيشر»( در مقاله اي تحت عنوان 1386رحيمی )

 در رشد تحصيلی به شرح زير نام می برد :

 سازمان آموزش و پرورش  -1

 تأكيد بر رشد عقالنی  -2

 جو عاطفی مدرسه و كالس  -3

 پيش فرض هاي  معلمان  -4

 عقب ماندگی آموخته شده  -5
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 مسايل درون خانواده  -6

 لی می نويسد:وي در رابطه با اثرات پيشرفت تحصي

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

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

ی از شايستگی و هنگامی كه محيط مدرسه محيطی حاك"(  می نويسد: 1368) رحيمیبه نقل از بلوم      

هاي روانی در فرد ايجاد می شود ولی  لياقت را براي دانش آموزان فراهم كند نوعی مصونيت در برابر بيماري

 ."قراري مبتال می گردند بی   افراد شكست خورده معموالً به افسردگی، ناسازگاري و

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

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

هاي زير می تواند در ايجاد انگيزه در  بهره گيري از راه"( می نويسد: 1368) رحيمیبه نقل از بلوم      

 دانش آموزان به معلمان كمك كند: 

 بيان دقيق هدف هاي آموزشی  -1

 ي كالمی استفاده از تشويق ها -2

 درايجاد انگيزه  وضعيت درسیبهره گيري ازآزمون هاو  -3

 ارائه محرك هاي جالب و تازه  -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 جائی ديگر به اين مورد برخورد كردم كه:
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با هم ساالن صرف نظر از نتايج مطلوب بسياري كه  دانش آموزان داراي ضعف درسی د و ستدتماس و دا"    

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

 ( 1357پارسا)."سازد

 تجزیه وتحليل داده ها  

اول فرزند و مدرسه ، خانه  يخانه مدرسه  گرنديكديمكمل  یتيترب فيخانه و مدرسه در انجام وظا

هماهنگ نداشته باشند ، در روند رشد كودك اختالل به  يدو نهاد روش ها و برنامه ها نيدوم اوست و اگر ا

 دارند .  انانكودكان و نوجو تيشخص نيدر تكو ی. دو نهاد خانه و مدرسه نقش اساس ديآ یوجود م

دو  نياز ا یكيو تشابه وجود داشته باشد و  يیهمسو ديو مدرسه باخانه  يروش ها و منش ها نيب

 ديهمدل و مكمل عمل كنند . مدرسه با انينكند ، بلكه به عنوان دو جر یرا خنث يگريكانون ، كار د

 تيو ترب ميتعل ررا در ام اياول يگوناگون اسباب مشاركت فكر يارتباط با خانه باشد و با روشها شاهنگيپ

 فراهم كند .  فرزندانشان

دارند به طور مرتب با مدرسه ارتباط  فهيوظ نيخانه و مدرسه والد انيارتباط م يبرقرار يها روش

مشاركت  يبرا یمعقول ميدانش آموزان تصم یاز وضع درس و اخالق یداشته باشند و با كسب اطالعات كاف

 اتخاذ كنند . تيدر ترب

 توجه كرد : یاساس يبه چند نكته  ديبا يبرقرار در

كنند و با مدرسه  فايخود را به نحو مطلوب ا یتيقادر خواهند بود نقش ترب یزمان نيوالد -1

 داشته باشند . یفرزندشان اطالع كاف يكه از وضع درس و رفتار نديبرقرار نما حيصح یارتباط

خاطر  اصل به كيحفظ آرامش را به عنوان  ديبا شهيدر موقع حضور در مدرسه ، هم نيوالد -2

او كه  يها هيگر ايدر دانش آموز و  یضعف درس يممكن است پدر و مادر با مشاهده  یداشته باشند . گاه

با  افروختهشوند و به صورت خشن و بر یافتد ، احساسات یتر اتفاق م شيب يیابتدا يمخصوصاً در دوره 
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ثر با مسئوالن مدرسه خواهد بود . ارتباط مو يمخل برقرار یحالت نيمدرسه برخورد كنند . قطعاً چن ياياول

 شود . یاو نم ديآورد ، از خشونت عا یآن چه انسان از آرامش به دست م

به  يكه هر روز سر ستين نياستمرار ا يمستمر باشد . معنا ديبا مسئوالن مدرسه با ايارتباط اول -3

كنند و  یدگيفرزند خود رس يو رفتار یمدرسه بزنند ، بلكه الزم است به طور مرتب در منزل به وضع درس

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

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

آورد .  یدعوت به عمل م نيدهند و از والد یم ليمختلف تشك يرا در زمان ها یجلسات نيمعلم ی. گاه

 كند . یكمك م انيو مرب اياول یاست و به هماهنگ يجلسات ضرور نيحضور مرتب در ا

خاص  يجا كيكه در  يكنند نه به عنوان فرد دايحضور پ یدر مدرسه به عنوان ول ديبا نيوالد -4

دارد و  يیسطح باال يیاجرا تي، مسئول یسازمان ايمادر دانش آموز در وزارتخانه  ايدارد . اگر پدر  تيمسئول

 دباي، نبا دينما یم یامر و نه ی، گاه تيكند و به تناسب مسئول ینقش م يفايا سيدر انجا به عنوان رئ

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

 خانه و مدرسه در امور آموزش دانش آموزان يهمكار

از اهميت و جايگاه خاصی برخوردار است. ی در دوره ي ابتداي٬والدين با مسئوالن مدرسه  همكاري

 می توان گفت بعد اصلی همكاري اين دو را همكاري در مسائل آموزشی و پرورشی تشكيل می دهد . 

نكته اينكه والدين بايد نسبت به پايه تحصيلی و عناوين دروس فرزند خودشان اطالع كافی  نخستين

ن كتاب هاي درسی آگاهی نسبی بدست آورند . گاهی در داشته باشند و با مطالعه مقدمه و مطالب آغازي

است .  ضروريبحث هاي مقدماتی كتاب هاي درسی نكاتی درج می گردد كه مطالعه ي آنها براي والدين 

ارتباط خانه و مدرسه است .پس از  گريآن ضرورت د يبرا يدانش آموز و همفكر یشناخت نقاط ضعف درس
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دانش آموز تامل كرد و نقاط ضعف و قوت او را  یتوان در وضع درس یم یليگذشت چند هفته از سال تحص

 شناخت . 

 یليتحص شرفتيكودكان و ارتباط آن با پ یروان يها یژگيو معلمان به و نيوالد گرتوجهيد مطلب

به جلب توجه و ابراز خود دارند .آنها عالقه مند هستند كه حاصل كار  ازيآنان است. به عنوان مثال كودكان ن

در دوران مدرسه  ازين نيا irناو ارضا شود .ميگ نيدر آنان تام ازين نيا لهيوس نيدشان را عرضه كنند و بدخو

بكشد و  ینقاش یشود . مثال ممكن است كودك یجلوه گر م یخود در امور درس يارائه حاصل كارها قياز طر

به آن توجه كنند و كودك را  ديبا نيلدعمل وا نيو ارائه دهد . در مقابل ا اورديآن را نزد پدر و مادر خود ب

چه  يكودك است . اگر كودك بداند كه درس را برا گريد ازين هدفبه  اجيقرار دهند . احت قيمورد تشو

 شيشود عالقه اش به درس خواندن افزا ميبه او تفه یاز مواد درس كيهر  جيخواند و آثار و نتا یم یهدف

 كند. یم دايپ

 دانش آموزان یامور رفتار خانه و مدرسه در یهمكار

رفتار  نيممكن است ا یكودك در دوره دبستان است. علل مختلف ياز رفتارها یكياز مدرسه  ترس

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

 از پدر و مادر جدا شود. ستين ليام واست و ا يقو اريكودك با خانواده بس یرابطه عاطف ،يیابتدا

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

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

امر باعث عقب  نينكند و ا دايود حضور پچند دفعه در كالس درس خ یلياست كودك در طول سال تحص

 شود.  بتيكودك موجب غ يماريممكن است ب یاو شود. گاه یليتحص یماندگ

 یسرما خوردگ كي لياز مادران به دل یبعض یاست، ول بتيغ يبرا یموجه ليشدن دل ماريب هرچند

او را همراه با  كهير حالشوند، د یمانع از رفتن فرزندشان به مدرسه م ف،يخس خس كردن خف ايسرفه و  اي
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به مدرسه ممانعت  كاز رفتن كود ،یسردرد جزئ كيبا  یگاه يیخانواده ها نيبرند! در چن یم رونيخود به ب

را بزرگ تر از آنچه هست، نشان دهد . علت  يماريب كيعالئم  يگردد كه و یم قيتشو زين یشود و گاه یم

 از مدرسه، ممكن است كار كردن باشد.  بتيغ گريد

پاسخ  یدارند كه چرا فرزندشان در منزل، به پرسش ها به خوب تيبابت شكا نيخانواده ها از ا یبعض

 زيدارد و درس را ن يیها يیكودك توانا گري. به عبارت درديگ یاز معلم م یدر مدرسه نمره كم یدهد، ول یم

بودن  اديكالس و ز یست. شلوغيخود ن يها يیقادر به ابراز توانا یدر اثر عوامل یخوانده است، ول یبه خوب

 دنيبرقرار كند و با شن یو عاطف یشود كه معلم بتواند با آنها ارتباط كالم یم نيعده دانش آموزان مانع از ا

 يدرباره و جهيكند و در نت دايپ یاو آگاه يها يیالزم، از توانا يها هيدانش آموز و ارائه توص كي يپاسخ ها

با كودك برقرار  یمناسب یبلكه معلم روابط انسان ست،يمانع ن یهم شلوغ یاه. گدينما يداور ببه نحو مطلو

 یدانش آموز به وجود نم يالزم برا يابراز وجود و ارائه پاسخ ها يمناسب برا يفضا جهيكند و در نت ینم

ا به ماند و ممكن است او ر یكودك پنهان م يیسالم، توانا یدر اثر فقدان روابط عاطف گري. به عبارت دديآ

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

 عرضه كند. یخود را به خوب يآموخته ها ايبه دست آورد و  تيمطالب موفق يريادگياو شود و نتواند در 

 يا ژهيلباس و ايو  كنند یصحبت م گريكه با لهجه متفاوت از دانش آموزان د یدانش آموزان یگاه

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

و هرجا  ودش یم بيترغ يريادگيمطالعه و  يگردد، برا نيكودك تام یعاطف يازهايدهند. هرجا كه ن یم

 گردد. یم فيدر او تضع يريادگيشود، عالقه به درس و  دايپ یاختالالت عاطف
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 در مدرسه ايمشاركت اول موانع

تحقق آن  ياست برا یهي، بد ميامور به حساب آور ياداره  یمشاركت را گذر از تفكر سنت چنانچه

 یاداره را به مبارزه م یسنت يوجود داشته باشد . مشاركت نگاه قدرت طلبانه و ساختارها يیها يدشوار

 ند . يمشاركت به حساب آ یها از جمله موانع اصلساختار نياست خود ا یعيطب نيطلبد بنابرا

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

 قرارداد.

 مدرسه ياز سو ايموانع مشاركت اول -1

  اياول يموانع مشاركت از سو -2

 مدرسه يمشاركت از سو موانع

به اهداف  یابيآن در دست  تيعامل در موفق نيبه عنوان اثر گذار تر ريدم يهر مجموعه ا در

 شود . یقلمداد م

در  یدر امور مدرسه نقش اساس ايو مشاركت اول انيو مرب ايمدرسه به انجمن اول ريرو نگاه مد نيا از

 كند . یم فايبه مدرسه ا اياول يدور اي یكينزد

گردد و آ نها  یم اياول يها  تيمطلوب از ظرف يده موجب استفا رانيمد ي انهيمشاركت جو نگاه

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

 ايمشاركت اول به رانيمد یكنند . بر عكس ، نگاه منف ینم غيدر ی، از هر گونه اقدام یو پرورش یآموزش

مدرسه به  یو پرورش یشود و عمالً حل مسائل و مشكالت آموزش یاز مدرسه مموجب فاصله گرفتن آنها 

 . رديگ یصورت نم یآسان

شود ، به قرار  یم جاديدر امور ا ايمدرسه بر سر راه مشاركت اول يكه از سو یطور خالصه موانع به

 است : ريز
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 مدرسه يبه اداره  ريمد ینگاه سنت -1

 اياركت اولمش يايبه مزا انيآشنا نبودن مرب-2

 یو پرورش یآموزش يها تيبه سمت فعال اياول تيدر هدا یاحساس ناتوان -3

 در امور مدرسه اياول يجايب يترس از مداخله  -4

 در مدرسه ايبه حضور اول ريمد ینگاه منف -5

 ريمد یقدرت طلب یبه عبارت اي ريترس از كم شدن قدرت مد -6

 درسهم انيو مرب ايبه انجمن اول ینگاه سنت -7

  اياول يموانع مشاركت از سو ايدر جلب مشاركت اول ريمد ي زهيعدم انگ -8 

آنها  نيمهم تر يدارد كه از جمله  یبستگ يدر امور مدرسه به عوامل متعدد ايمشاركت اول عدم

معتقدند كه  اياز اول يارياست . بس شينسبت به حقوق خو اياول یو عدم آگاه یو اجتماع یعوامل فرهنگ

 زين اياز اول ياري. بس ستنديآنها قائل ن یو پرورش یت آموزش ايو نظر ديعقا يبرا ین مدرسه ارزشمسئوال

كنند .  یرا از خود سلب م نهيزم نيدر ا یتيدانند و هر گونه مسئول یدولت م ي فهيرا وظ تيو ترب ميتعل

به  يدرسه تنها نگاه اقتصادم انيو مرب ايانجمن اول قيكه مسئوالن مدرسه از طر افتنديبه تجربه در یبرخ

 .  ستنديقائل ن شانيبرا یحق چيامور ه گريآنها دارند و در د

است كه  دهيو فرزند خود موجب گرد شينسبت به حقوق خو اياول ینوع و عدم آگاه نياز ا یعوامل

و  ميدر تعل الزم تيامر عدم موفق نيا ي جهياز انسجام الزم برخوردار نباشد . در نت انيو مرب ايارتباط اول

 كودكان، نوجوانان و جوانان بوده است .  تيترب

 عبارتند از:  اياول يموانع مشاركت از سو یطور خالصه برخ به

 مشاركت ياياز مزا یعدم آگاه-1

 در قبال مدرسه  شياز حقوق خو یعدم آگاه-2
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 به مدرسه  یترس از درخواست كمك مال -3

و  یآموزش اتيو نظر ديعقا يمدرسه در قبال ارائه  نيمسئول زيخشونت آم يريترس از موضع گ -4

  یپرورش

 نداشتن فرصت مشاركت -5

 مشاركت ینسبت به چگونگ یعدم آگاه -6

 بودن فرزند ريپذ تيباور داشتن به مسئول -7

 مدرسه نيآنها توسط مسئول اتيو نظر دينسبت به عقا یتوجه یاحساس ب -8

 ر مدرسهد ايحضور اول يفقدان مكان مناسب برا -9

 انيارتباط با مرب يبرقرار -10

 یافتن راه حل ها

راه هايی وجود دارد كه بر اساس  و مشاركت والدين  براي از بين بردن عوامل موثر بر افت تحصيلی         

. در حقيقت دراجراي راه حل ها بحث و گفت و گو با همكاران ومطالعه و تجربه خودم آنها را گردآوري نمودم

ايد به وجود بيايندتا معلول از بين برودكه من آن ها را در نموداري به نام نمودار عوامل مؤثر بر عواملی ب

 .پيشرفت تحصيلی نوشتم

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

 بيتواند با تصو یجهت ، دولت م نير اوجود داشته با شد . د ايمشاركت اول يبرا یزمان كاف -1

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

 كار آنها به حساب آورد . نساعت قانون مند نموده جزء زما 8سال ، به مدت  یانجمن در ط یجلسات عموم
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مرتبط  نيقوان نيبا مدارس و تدو ايارتباط اول ي نهيقررات موجود در زمو م نيدر قوان يباز نگر -2

 يمجلس محترم شورا ايت محترم دولت  أيباالتر از آموزش و پرورش ، از جمله در ه یبا موضوع ، در سطح

 جامعه يها و الزامات فرا رو ازي، با توجه به ن یاسالم

ن مدارس در جهت جلب مشاركت  رايله مدآموزش و پرورش از جم رانيقانون مند مد تيهدا -3

 نهيزم نياز عملكرد آنها در ا یابيو ارز اياول يها

 نييتب ي، برا ونيزيتلو ژهي، به و یارتباط جمع يرسانه ها قيمناسب از طر يپخش برنامه ها -4

 در امور مدرسه  ايمشاركت اول يايمزا

مرتبط با جذب مشاركت  يبرنامه ها ياجرا يبرا انيو مرب ايمنابع و امكانات انجمن اول شيافزا -5

 اياول يها

در آموزش و پرورش كودكان و  اياول ميعظ تيو ظرف يیآگاه ساختن معلمان در مورد توانا -6

 نوجوانان

شناخت بهتر انتظارات و  يبرا ايآنان با اول یارتباط يمهارتها تيآموزش معلمان در جهت تقو -7

  یطبقات مختلف اجتماع يازهاين

 در مدرسه انيو مرب ايانجمن اول ليتشك يو تحول در نحوه  رييتغ جاديا -8

 در مدرسه اياول يها يها و همكار تياز فعال یقدردان -9 

 اياول يو مهارتها یتخصص يها يیاستفاده مناسب از توانا -10

 اياول یو پرورش یآموزش يمهارتها تيتقو - 11

معلمان از خانه دانش آموزان پر  ديدرسه ، بازداطراف م یمحل يتحول در جامعه  جاديا -12 

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

پس از بررسی كامل متوجه شدم كه براي رسيدن به هدفم روش هاي بسياري وجود دارد كه 

ي دستيابی به هدفم پيدا كردم برازير را ديگران هم استفاده كرده و گاهاً نيز موفق شده اند. اما من  روش 

كه خيلی سريع می توانستم با اجراي آن به بسياري از عوامل اثرگذار بر پيشرفت تحصيلی دست پيدا كنم 

 است    كه هنوز در هيچ جايی و كتاب و تحقيقی نوشته نشده

 به اولياء و دانش آموزانروش اول: دادن برنامه ی درسی  

يجه رسيده بودم كه دانش آموزانم در خانه برنامه درسی منظمی قبل از هر كاري چون به اين نت

در ساعت انشا شروع  12/9/95ندارند و دچار سردرگمی هستند با كمك خود دانش آموزان در تاريخ 

كرديم به تهيه يك برنامه درسی كه در توان كليه دانش آموزان باشد. براي اين كه بعد از تعطيل شدن 

دانند چه ساعتی بايد چه كاري انجام دهند اين بيشتر يك برنامه پيشنهادي بود كه كالس و رفتن به خانه ب

ضمنا به اولياء هم خبر دادم كه در اين رابطه مشاركت عميقی با كليه دانش آموزانم از آن استقبال كردند. 

 دانش آموزان داشته باشند.

 اوليا و دانش آموزانروش دوم:تبادل نظررودرروی 

خود صحبت می كنند. دانش آموز می بيند و متوجه می شود  اولياي نش آموزان با در اين روش دا

او چگونه فكر می كند؟در نتيجه دراوحس رسيدن به موفقيت ايجاد می شود و جان می گيرد.  پدر و مادركه 

 و علل زير كه از عوامل عمده اي در نداشتن انگيزه و افت تحصيل هستند از بين می رود:

 ن آينده نگري عدم توا -1

 ناتوانی در درس ارزش كار  -2

 نداشتن برنامه مناسب درس خواندن  -3

 احساس تنبلی و بی حوصلگی  -4
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 عدم ايجاد انگيزه براي ادامه تحصيل  -5

 ترس و اضطراب در امتحان و ...  -6

من می بينيد كه به همين آسانی بسياري از عوامل اثرگذار بر پيشرفت نيز ايجاد می شوند و 

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

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

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

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

فرزندشان چه تكليفی را بايد انجام دهد. و هيچ نظارت مفيدي بر درس خواندن فرزندشان نداشتند طرحی 

ن وقت زيادي بر روي اين طرح باالخره فرمی به نظرم رسيد كه آن را به مرحله ي اجرا درآوردم. با گذاشت

هدفدار تنظيم نمودم. طبق اين فرم دانش آموز تكاليفی كه از سوي معلم گفته می شد را با ذكر تاريخ در 

قسمت مربوط به ثبت تكاليف می نويسد كه ممكن تكليف خواندن يك درس براي پرسيدن فردا باشد. يا 

نسبت و تناسب يا يادآوري تاريخ امتحانی كه قبالً ذكر و مشخص مسئله مربوط به  10كتبی مثل نوشتن 

 شده است. 

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

تن و دهد تا آنها از تكاليف فرزندشان با خبر شوند و پس از نظارت بر انجام آنها يعنی خواندن درس نوش

 مشق وتهيه ي وسيله و ... در قسمت اظهار نظر و امضا، نظر خود را نوشته و امضا كنند. 

اين فرم بايد در كاوري محافظت و هر روز تحويل معلم می شد. تا من نيز پس از بررسی، آن را امضا       

 نموده و در صورت لزوم اظهار نظرم را بنويسم.

به  25/9/95آموزانم بار ديگر والدين آنها را دعوت كردم تا در تاريخ قبل از تحويل فرم به دانش       

 تشكيل داديم. مديرصبح جلسه اي با همكاري  9مدرسه بيايند و در ساعت 
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و از آنها خواست  متمام جزئيات فرم را براي والدين توضيح دادم مادران را تشويق به همكاري نمود

د. براي محكم كاري و اطمينان از اين كه خودشان فرم ها را جهت پيشرفت فرزندشان واقعيت را بنويسن

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

 آنها يادآور شدم.

ن روش آن چنان اثر اي 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  گذار بود كه از همان روزهاي نخست

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

 مودار استخوان ماهی كاهش يافت يا حذف شد:با اين روش نيز اثر عوامل زير از ن .می ديدم. بچه ها 

 بی توجهی والدين نسبت به امور درسی و تكاليف  -1

 بی اطالعی والدين از زمان برگزاري امتحانات  -2

 تنبلی و كم كاري  -3

 عدم عالقه به تحصيل  -4

 اضطراب ناشی از درس نخواندن در امتحانات  -5

 عدم رابطه بين خانه و مدرسه  -6

می كردندومی   هاراازجايی متوجه شدم كه می ديدم مادران درديدارهايشان اظهاررضايتمن اين

 می خوانند.  گفتند اززمان امتحان خبردارميشوندوفرزندانشان در خانه خوب درس 

 (2)گردآوری شواهد 

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

زانم كار كردم با توجه به حجم كم مطالب درسی سريع با انواع روش هاي تدريس سعی كردم كار را آمو

 راحت تر كنم تا دانش آموزان ضعيف نيز خودر ا باال بكشند. 
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هاتوجه می كردم و چندين فرم توسط هردانش آموز تكميل شده بود و در ارتباط با  روش دقت به انجام اب

هنوز بر اساس برنامه تدوين شده عمل می كنند و با اين كه حجم مطالب درسی زياد  والدين متوجه بودم كه

شده بود و وقت زيادي براي بررسی تكاليف و فرم هاي بررسی تكاليف نداشتم ولی از آن نگذشتم و كارم را 

فم آنها در ادامه دادم تا پايان سال نيز نتيجه ي خوبی بگيرم و به ياري خداوند و تالش دانش آموزان ضعي

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

نوبت دوم معدل كل دانش آموزان باالي    وضعيت درسیامتحانات نوبت دوم نيز پيوست شده است. طبق 

 دروس كتبيبيشتر از نوبت اول می باشد. وضعيت درسیبودونيز ميانگين 

 تبار بخشی و ارزیابیاع  

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

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

امل پيشرفت تحصيلی زير ايجاد شود يا قوت پيدا اجراي روش دوم بعد ار روش اول باعث شد كه عو   

 كنند:

 رويی از بين رفتن كم-1

 ايجاد اعتماد به نفس-2

 جلوگيري از تمسخر وتحقير-3

 ايجاد انگيزه در دانش آموز-4

     درك ارزش كار-5

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

ين و حتی فقط نظارت بر انجام تكاليف و درس با اجراي روش تكميل فرم و اظهار نظرهاي والد   

 خواندن آنها عوامل زير قوت پيدا می كرد:
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 توجه والدين به درس و تكاليف فرزندان-1

 آمادگی كامل جهت امتحان-2

 عالقه به درس و تحصيل-3

 ارتباطات مستمر والدين و مدرسه-4

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

اقدامات بعدي به طور آشكارا در كالس تغييرات قابل توجهی بدست آمد. شور و شوقی كه در دانش آموزان 

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

 دادن آنها بی توجه نبودند.ديگري نشان می داد و ديگر موقع درس 

نامه اي دادم تا ببينم كه اقدامات انجام شده  سرگروه ها را صدا زدم و به آنها پرسش در نهايت       

 چه تأثيري بر دانش آموزان ضعيف گروه آنها داشته است؟ 

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

 ه پاسخگويی بيشتر سئواالت هستند. دانش آموزان ضعيف قادر ب-1

 تكاليف خود را به خوبی انجام می دهند.-2

 كارهاي گروهی و خارج از كالس را به موقع تحويل می دهند.-3

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

رده و عالقه مند به ادامه تحصيل می باشند و ديگر در شدم و مشخص شد كه نظر آنها بسيار تغيير ك

می خوانند و می  خواهند در آينده داراي شغل   امتحانات اضطرابی ندارند. با برنامه ريزي در خانه درس

 مناسبی شوند
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 نتيجه گيری   

رتباط ا يكودكان ، برقرار یو پرورش اخالق تيدر امر ترب انيو مرب نيوالد یاساس يازهاياز ن یكي  

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

خانواده دارد  یكامل به سالمت یسالم نونهاالن جامعه ، بستگ تينونهاالن است . اساس ترب یو پرورش اخالق

 است .  خانواده ياعضا نيخانواده مستلزم ارتباط سالم ب یو سالمت

خود خانواده در  یفرزندان دبستان یليتحص تيخانواده ها در خصوص وضع فيمسئله وظا انيب

 یم ليبه عهده دارد كه چند مورد آن به شرح ذ یفيخود وظا یفرزندان دبستان یليتحص تيخصوص وضع

 باشد :

 قاتيه به توفك یپدران و مادران يها یژگياز و یكيدر انتخاب معلم  تيانتخاب مدرسه و عنا -1 

 هيبه آموزگار پا ژهيانتخاب مدرسه و توجه و يبرا تيفرزندان خود عالقه مند هستند توجه و عنا یليتحص

 فرزندشان است . یليتحص

 تينمودن آن ، رمز موفق نهيفرزندان در منزل داشتن برنامه و نهاد یامور آموزش يبرا يزيبرنامه ر -2

فرزندانمان در  التيتحص ي. مكمل برنامه  ديآ یبه شمار م یو اجتماع یشخص یهر فرد در زندگ يبرا

 است . درسهم يو مرور برنامه ها فيانجام تكال يمنظم در خانه برا يمدرسه ، داشتن برنامه ا

 يبرا فيانجام دادن تكال فيدرس خواندن و انجام تكال رشيآشنا كردن دانش آموزان به پذ -3

روزانه  يعاد ياز برنامه ها یكيفرهنگ در آمده و به عنوان  كيورت به ص ديخانه با طيفرزندان ما در مح

 گردد . نهيآنان نهاد يبرا

درس  يمناسب برا يفضا و بستر جاديا یامن خانوادگ يمناسب و فضا طيفراهم كردن شرا -4

ط با مناسب قابل توجه است . ارتبا یروان طيمناسب و شرا یكيزيف طيخواندن فرزندان در منزل از نظر شرا

 ها یرفع كاست يفرزندان و تالش برا یليتحص تياز وضع یآگاه يبرا انيمدرسه و مرب
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و مساعدت به فرزندان  یليتحص يزيمشاركت در برنامه ر يبرا نيكه والد يامور نياز مهم تر یكي -5

 فرزندان خود است . يعهده دار گردند تماس و ارتباط مستمر با مدرسه  ديخود با

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

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

مهم در يك برنامه والدين توانا و قابل نيز نمی تواند جاي مدرسه را بگيرد. همكاري و هماهنگی اين دو نهاد 

واحد و منسجم می تواند ثمربخش باشد. شكل گيري شخصيت و چگونگی رشد روانی كودكان بيش از همه 

در گرو عملكرد خانه و مدرسه است . اين دو نهاد اجتماعی است كه بزرگترين مسئوليت را در رشد و تكامل 

 شخصيت كودكان برعهده دارند. 
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