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 چكيده

دچار  هینسبت به بق یمختلف لیاز دانش آموزانم به دال یکردم که تعداد یبارها در کالس درس خود مشاهده م 

موضوع  نیآنها ازا نیکنندووالد یکسب م ینیینمرات پا یوشفاه یکتب یها  یابیهستندودرارزش یلیافت تحص

که شاگردانم  دمید  یاز مواقع م یاریبسآمدند. در   یجبران آن برم ینمودندوبا همهً تالش درپ یاحساس رنج م

 نیآنان با اتخاذ مواضع نادرست والد یگره بسته  زین یگرفتندوگاه یقرار م هاتیهاوتنب رهاوسرزنشیدچارتحق

 شد. یم خود من بسته تر ای

سرنوشت آنها را  یمناسب وابتکار یکردن راه حل ها دایگرفتم با پ میمساًله در کالسم تصم نیا یبا مشاهده 

توانستم قبل از امتحانات نوبت  یانجام شدهً قبل قاتیگوناگون وتحق یبا مطالعهً کتاب ها جهیدهم،در نت رییتغ

 وش شامل:سه ر یاجرا اوبایجلسات مداوم با اول یاول،با برگزار

 یدرس یشنهادیدادن برنامه پ - 1

 فیبا ضع یوتبادل نظر دانش آموز قو ییرودررو - 2
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 فرزندشان یفرم نظارت خانواده بر امور درس هًیته - 3

رسانده  16به7را از  فمینمرات دانش آموزان ضع نیانگیوم دهیبخش یآنان روح تازه ا یریبه روز به فراگ روز

 .منیوآنها را موفق وشاد بب

 واژه: ديکل

 نظر،فرم نظارت ،تبادلیشنهادیپ ،برنامهیلیتحص افت

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

که  یاست.  تا روز نیسخت وسنگ یها تیدشوارومسؤل یبودن از کارها یعیو طب یسادگ ۀفرزند با هم تیترب 

 نیا افتد یکه به راه م یمشکل است، روز کی نیوالد یاو برا یطفل خرد سال و در آغوش مادر است نگهدار

علم و  یریشود وآغاز فراگ یکه به مدرسه وکالس درس وارد م یدوزمانینما یرخ م گرید یبه گونه ا یدشوار

 شود. یدو چندان م یسخت نیرسد ،ا یگونا گون م یدانش ها

و  تیلطف و عنا یۀآ نان که در سا ۀندارندوهم شرفتیپ قیتوف زانیم کیبه  روندیکه به مدرسه م ییهمهً آنها  

 شیپ یلیافت تحص ۀمسأل یعده ا یکنند.  برا یدرجه رشد نم کیبه  رند،یگ یقرار م انیو مرب نیوالد زحمت

در  دیاست که با یعیاست وطب نیمشکل آفر انیو مرب نیوالد یبرا رموجهیغ ایکه علت آن خواه موجه و دیآ یم
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  ردیگ یرا در بر م یآموزانپژوهش دانش  نیومشکل بر طرف شود. اساس ا دهیشیاند یخاص ریمورد تداب نیا

از دروس و  یداشتن هوش و استعداد کاف نینبوده ، بلکه در ع یوارث یآن ها ذهن یدرس یعقب ماندگ لیکه دل

بروند ودر به دست آوردن  شیدانش آموزان پ گریتوانند همگام با د یعقب مانده اند و نم یلیتحص یبرنامه ها

 .نندیآفر یم گرانیود و دخ یبرا ییها یدشوار یلیتحص یها تیموفق

 ینقش مهم یومکان یمختلف زمان یها تیتواند با توجه به موقع یم یمتعدد وابتکار یروش ها یریبه کار گ 

 دینما لیتبد بایروشن وز ییایروح آنان را به دن یوب کیتار ی ندهیدانش آموزان داشته با شد و آ شرفتیدر پ

 ارزیابی از وضع موجود :

سال است که در آموزش و 20هستم. مدت              چهارم آموزشگاهآموزگار پایه                اینجانب   

 سال در خدمت دانش آموزان پایه چهارم بوده ام. 10پرورش خدمت می کنم که از این مدت 

 یمکه به عمل  یاریبس یو شفاه یکتب یدر موارد متعدد متوجه شدم که آزمون ها یلیسال تحص یاز ابتدا    

تر از حد  نیاز دانش آموزانم نمرات پائ یگرفتم تعداد یمتعدد و فعال که به کار م یها سیآوردم و روش تدر

 ای سیسرکالس هنگام تدر یحت زاندانش آمو نیهستند.ا یلیدچار افت تحص داًیکنند و شد یانتظار کسب م

موقت جهت  یه استفاده از راه حل هامجبور ب زیدادند و من ن یاز خود نشان نم یعالقه ا ناتیحل کردن تمر

 نیشدم و به ا یواقعاً نگران م یامتحان یبرگه ها  حیجلب توجه آنها نسبت به درس بودم .  هر بار پس از تصح

 دهم .   ریینامطلوب را تغ تیوضع نیتوانم ا یاست ؟ و چگونه م نگونهیکردم که چرا ا یفکر م
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 یم یپاسخ ده یکردم و ابتدا افراد داوطلب را برا یبرگزار م یاهامتحانات شف یبهتر گاه یریادگی یبرا    

آن  ی جهیکه نت دمید یزدم اما باز م یصدا  م زیرا ن فمی، دو نفر از شاگردان ضع یکیآوردم ، سپس با هر گروه 

 شود . یچنان مطلوب حاصل نم

تخته  یرا که پا یشب جواب سؤاالت فیخواستم که به عنوان تکل یاز دانش آموزان م یبعد از امتحانات کتب    

 کردند .  ینم حیصح یکردن جوابها دایپ یچند نفر تالش برا نی، باز هم ا اورندیکنند و ب دایشد پ ینوشته م

دادند و  یانجام نم یکرده بودم آنها در گروه کار یبند مینفره تقس 5 ییکالس را به گروه ها نکهیا ای    

 داد سر گروه را در آورده بودند .  شهیدادند و هم ینم خارج از کالس را انجام یکارها

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

درس خواندن و انجام  یاز نحوه  زیآنها متوجه شدم که آنها ن نیدر صحبت با والد یکنند . ول یفراموش م یول

گذاشتم  انیاز آموزگاران در م یبودند   مسئله را که با تعداد یآنان ناراض یفرزندشان و نمرات امتحان فیتکال

 که دارند قدرت تمرکز در کالس را ندارند .  یادیمشکالت ز لیداشتند که دانش آموزان به دل دهیعق زیآنان ن

قبل از  دیاظهار داشتند که با زیر داشته است نمدرسه سر و کا نیبا دانش آموزان ا شتریمعاون آموزشگاه که ب    

 شرفتیپ یکه تا حدود میکن دایمناسب پ یشود و راه حل ییآنان شناسا لیامتحانات نوبت اول مشکالت و مسا

 لیتبد یبه دانش آموزان فعال زینفر ن 8 نیکنم که ا یشود  دوست داشتم کار جادیآنان ا یدرس تیدر وضع

 یمناسب و مطالعه کتابها قاتیگرفتم با تحق میتصم بیترت نیبه روز باالتر برود و بد شوند و سطح نمراتشان روز

 پژوهش من شروع شد .  بیترت نیدهم و بد یرییتغ تیوضع نیموضوع در ا نیمرتبط با ا
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 اهداف گزارش :      

 هدف تخصصی :

 چهارم  هیدانش آموزان پا یلیافت تحص یبرطرف ساز

 اهداف جزئی :

 ی علل افت تحصیلی دانش آموزان در پایه چهارمبررس  - 1

 یافتن روش هایی جهت کاهش افت تحصیلی در دانش آموزان – 2

 ارائه راهکارهایی جهت استفاده سایر همکارات جهت برطرف سازی افت تحصیلی  – 3

 مقایسه با شاخص :

 طلوب شوند .در مقایسه با شاخص باید دانش آموزان پایه چهارم ، دارای پیشرفت تحصیلی م

 جمع آوری اطالعات راجع به موضوع :

 الف : کسب نمرات      

از نمرات سه ماه مهر و آبان و  یقیدق یابیوضع موجود گفته شد ارز فیکه در توص یحاتیبا توجه به توض      

 اتیاضیر نفر از دانش آموزانم در اکثر امتحانات مخصوصاً در دروس 8آذر انجام دادم و متوجه شدم که تعداد 

تر  قیدق یکنند برا یکسب م 10تا  0 نیب تنمرا یصیو امتحان تشخ یومدن خی، تار ای، علوم ، امال ، جغراف

گرفته وبه  نیانگیدرس طبق دفتر شاخص ها در مهر و آبان و آذر م 5نیا یبودن اطالعات از نمره ها

 (1رساندم.)جدول شماره دمدرسهییتأ
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ت ی یادداشل دیگرهر درس برای هر دانش آموز آنها را در جدو گین هادرآن میانپس از معدل گیری از    

 (  2.)جدولنمودم.

 2مریم  مینا  آرزو 
مریم 

1 

 زینب  شهربانو  شقایق  زهرا 

دانش      

 امتحان  آموز

 ریاضیات 9 7 5 5 5 8 7 8

 علوم 8 9 4 3 7 9 7 7

 جغرافیا 9 9 9 4 7 9 8 8

8 6 8 6 9 8 8 8 

تاریخ و 

 دنی م

 امال  4 7 6 4 5 9 9 4

9 7 8 4 5 5 7 7 

امتحان 

 تشخیص

7.3 7.3 8.5 5.6 5 6.1 7.8 7.5 

میانگین 

نمرات هر 

 دانش آموز

 :میانگین نمرات مهر،آبان،آذر2جدول شماره                        
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( آورده شده 1ستونیار( از نمرات هر دانش آموز میانگین گرفتم که نتیجه طبق )نمود2با توجه به )جدول   

                                                                                                               است.

 :  نمودار ستونی میانگین نمرات مهر،آبان،آذر             1نمودار شماره           

 

 امهن ب : پرسش  

تا از  10نامه ای دادم که نفر پرسش 8جهت آگاهی از دالیل دانش آموزان برای درس نخواندن به این      

عامل رابر اساس مطالعات خودم واظهارات همکاران وبا توجه به 10عوامل عمده ی افت تحصیلی)این 

ها خواستم که آنچه حقیقت دلیل انتخاب نمودم( در آن گنجانده شده بود و از آن 50مشکالت کالس از بین 

 است را عالمت بزنند . 

پس از بررسی و تجزیه و تحلیل پاسخ ها مشخص شد که دانش آموزان به ترتیب عوامل زیر را سبب کاهش     

 نمرات خود می دانند:
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 %100*  نداشتن برنامه ریزی درسی مناسب درخانه:         

 %100* بی توجهی والدین به اموردرسی فرزندشان: 

 %87*  درس نخواندن وکم کاری: 

 %75* بی توجهی سر کالس: 

 %62* بی دقتی در امتحانات: 

 %50*  تصمیم نداشتن جهت ادامه تحصیل: 

 %36*  ضعیف بودن پایه : 

 %25*  اختالفات ودرگیریهای والدین: 

 %25*  اضطراب امتحان: 

  %12*  مناسب نبودن روش تدریس معلم:         

 ه با والدین ج : مصاحب  

نفر ترتیب دادم و با آنها در رابطه با دالیل ضعف درسی  8جلسه ای با والدین  27/8/92در تاریخ  

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

 .آمده است

دهد  یرا انجام م فشیاست . تند تند تکال یو سرگرم یرش بازتمام فک دیآ یبه خانه م یمادر زهرا: زهرا از وقت 

 دیگو یبدهد اصالً به ما نم یو اگر قرار باشد که امتحان
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 هیخوابد و بعد از آن با دختر همسا یم وخورد  یم دیآ یبه خانه م یاست . وقت گوشیباز می: مر میمادر مر  

 کند .  یع به نوشتن ممشق دارد و شرو دیآ یم ادشیکند . شب که شد  یم یباز

خارج از  فیو  تکال ناتیهستند و در نوشتن تمر فیدختر عمو هستند اما هر دو ضع میو مر نای: م نایمادر م

کمک  نایو م میهم که درس خوانده است وقت ندارد به مر شیو عمو میکالس مشکل دارند ، ما سواد ندار

 کند . 

 دیآ یآرزو به خانه م یکند به گفتن آنها( . وقت ی) شروع م میارد یادیمادر آرزو: ما در خانه مشکالت ز    

از مواقع  یشود . بعض یرود و در آنجا سرگرم م یاندازد و به سراغ زن دوم پدرش م یم یرا در گوشه ا فشیک

 کند .  یم هیتنب داًیدشود او را ش یبد امتحانات آرزو مطع م جهیکه پدرش از نت

کمک کنم و به وضع  قیتوانم به شقا یاست که نم یمدت یو اسباب کش ییجابجا لی: به دل قیمادر شقا     

پدر  یروز خانه  کیپدر شوهرم ،  یروز خانه  کی.  میکن یاسباب کش دیکنم . ما مرتباً  با یدگیاو رس یدرس

 خودم و ... 

ه مشق نوشتن و درس کند و بعد خودش شروع ب یخورد ، استراحت م یغذا م دیآ یبه خانه م قیشقا یوقت     

 قدر بد است .  نیامتحاناتش ا جهیدانم چرا نت ینم یکند ول یخواندن م

 : غائب است  نبیمادر ز      

خود به  قیگرفتم که نام و نمرات فرزندانشان را در تحق تینفر دانش آموز رضا 8 نیجلسه از مادران ا انیدر پا 

 کار ببرم . 
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 د : مصاحبه با همكاران 

تبادل نظر  یلیافت تحص لیبا همکاران در رابطه با دال 29/8/94خیآموزگاران در تار یدرشورا یسه ادرجل    

 .  مینمود

خانواده ها به درس و مشق بچه هاست ، چون  یتوجه یگرفتن نمره کم ب لیدل شتریب  ") معاون آموزشگاه (  : 

بودن پدر ،  ی، زندان ادی، اعت نیاختالفات والد لیاز قب یمشکالت خانوادگ یدارا شتریمنطقه ب نیدانش آموزان ا

توجه کردن به فرزندشان ندارند . آنها  ایدرس خواندن و  یبرا ییجا گریهستند و د یسواد یدرآمد کم ، ب

تا پنجم را که خواندند  یآنها از جمله اتباع خارج شتریکند و ب لیدهند که فرزندشان ادامه تحص ینم تیاهم

 .  "ندارند لیادامه تحص یبرا یا زهیکنند و انگ یم لیترک تحص گرید

معلم و خودشان  اریبس یباتالش ها یدرس هیضعف پا لیدانش آموزان به دل " انآموزگاریکی از نظرات            

آنها  دیدانش آموزان دارند و با شرفتیدر پ یخانواده ها نقش مهم نیآورند . همچن یرا بدست م یکم جهیباز نت

 ".مینمائ یه همکاررا وادار ب

من قرار  اریدانش آموزان را نوشته و در اخت یلیافت تحص لیدال یدر برگه ا زیمحترم آموزشگاه ن ری.      مد

با  نیوالد ل،برخوردیوتحص رسههمچون:نگرش دانش آموز نسبت به مد یعوامل شانیا یدادند . طبق نوشته ها

 موثرهستند. یلینا امن خانواده در افت تحص طیدانش آموزومح

واقع شود:برنامه  دیتواند مف یم ریز یبرطرف کردن موارد فوق واجرا نمودن راه کارها"نوشته اند: شانیا    

 "و.... قیدر منزل،استفاده از تشو فیبا دقت تکال یت،بررسیمیصم جادیمناسب،ا هیقابل اجرا،تغذ یزیر
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 پيشينه تحقيق :

( کاهش عملکرد تحصیلی و academic drop outیلی )منظور از افت تحص"تعریف افت تحصیلی      

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

 بین توان و استعداد بالقوه و توان بالفعل خود در فعالیتهای درسی وپیشرفت تحصیلی مشهود باشد.         

ی تواند همان کسانی که به دنبال شکست های پی درپی،از تحصیل عقب مانده اند گرچه این تعریف م     

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

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

این تعریف دانش آموزان تیزهوش نیزممکن است دچار افت تحصیلی وکم آموزی   براساس       

 (1382نصیریان)"شوند.

 ( از دالیل عمده ضعف درسی دانش آموزان به موارد زیر اشاره می کند:1378قائمی )      

ض ها، تبعی        تنبلی، کمی هوش و استعداد، اختالفات والدین درگیریهای والدین، روش کار معلم، 

تنبیهات سخت، سنگینی برنامه، فشارهای روانی، معاشران بد، تمسخر و تحقیرها، محدودیت ها، وابستگی ها، و 

شاید ما نتوانیم در مورد اصالح دانش آموز صددرصد به پیروزی برسیم ولی اصل مسأله باید  ":... او می نویسد 

باید علل زمینه ساز اشد. به هر حال االیی برخوردار بمورد توجه قرار گیرد که موفقیت ما می تواند از درصد ب

ضعف درسی مشخص شوند و برای رفع آنها و جبران کمبودها خانه و مدرسه باید رابطه ی تنگاتنگ داشته 

باشند. باید برنامه ریزی شود و معلوم باشد که دانش آموز در خانه باید چه ساعتی از روز درس بخواند؟چه 

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



 

فایل برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و این 

این گزارش تخصصی با قیمت فقط دو هزار  قابل ویرایش

 ه سایت مراجعه کنید .بن امتو
 

14 

 

از عوامل موثر در « عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان »( در مقاله ای تحت عنوان 1386رحیمی )

 رشد تحصیلی به شرح زیر نام می برد :

 سازمان آموزش و پرورش  -1

 تأکید بر رشد عقالنی  -2

 مدرسه و کالس جو عاطفی  -3

 پیش فرض های  معلمان  -4

 عقب ماندگی آموخته شده  -5

 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 برخی از متخصصان آن را "      

 . "اساسی برای تشخیص عملکرد سالم دانسته اند حداقل تا نیمه دوم دوره جوانی معیار

هنگامی که محیط مدرسه محیطی حاکی از شایستگی و لیاقت "(  می نویسد: 1368) رحیمیبه نقل از بلوم      

های روانی در فرد ایجاد می شود ولی افراد  را برای دانش آموزان فراهم کند نوعی مصونیت در برابر بیماری

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

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

 ."هر چند سطحی تجربه کند و عزت نفس پیدا کند
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های زیر می تواند در ایجاد انگیزه در دانش  بهره گیری از راه"( می نویسد: 1368) رحیمیبه نقل از بلوم      

 آموزان به معلمان کمک کند: 

 بیان دقیق هدف های آموزشی  -1

 استفاده از تشویق های کالمی  -2

 بهره گیری ازآزمون هاو نمرات درایجاد انگیزه  -3

 ارائه محرک های جالب و تازه  -4

 ارائه ی مطالب از آسان به مشکل  -5

 د رقابت های نامناسب پرهیز از ایجا -6

 "های متنوع در تدریس استفاده از روش -7

 در جائی دیگر به این مورد برخورد کردم که:

وب بسیاری که با هم ساالن صرف نظر از نتایج مطل دانش آموزان دارای ضعف درسی تماس و داد و ستد"    

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

 ( 1357پارسا)."سازد

 تجزیه وتحليل داده ها  

می باشد که  -7/-دانش آموز نمره ی  8طبق لیست نمرات ومعدل دانش آموزان میانگین کل نمرات این       

 ب است؟ چه عواملی باعث این افت نمره شده است؟بسیار نامطلو
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چه موانعی باعث پیشرفت این دانش آموزان شده است ؟آیا واقعاً تمایلی به تحصیل ندارند؟ آیا از آینده ای       

اعم از لیست  1آمد. با توجه به شواهد  -که در انتظارشان است خبر ندارند؟اینها سواالتی بود که به ذهنم می

ررسی پاسخ نامه ها، بحث  و تبادل نظر با همکاران محترم در رابطه با دالیل افت تحصیلی در مدرسهً نمرات، ب

نمونه نمودار استخوان ماهی رسم نمودم  2خودمان و با استفاده از مطالعه کتاب ها و تحقیقات قبلی در این زمینه 

که ریز علتها را در    وجوددارد.    سم. نموداری با توجه به علل عمده ای که خودم احساس می کردم در کال

 .                                                                                               این نموداربا استفاده از نظر همکارانم و پراکنده گردآوری نموده ام

لعه کتاب ها وتحقیقات قبلی رسم بر اساس تجزیه و تحلیل مطانمو داری نیزبا توجه به علل عمده   -1

 کردم. 

پس از بررسی نمودارهای استخوان ماهی و تجزیه و تحلیل آنها به این نکته پی بردم که رفع بعضی عوامل        

از حیطه اختیار من خارج است و نمی توانم آنها را برطرف کنم و نباید به آنها توجه کنم، امّا تعدادی از عوامل 

یرم. در همین راستا تعدادی از عوامل که حذف بانم آنها را تا حدودی ضعیف کرده یا از بین هستند که می تو

  .آنها مرا به هدفم نزدیک تر می کرد را انتخاب کرده و دور آنها خط کشیدم

 یافتن راه حل ها

گفت و گو با  برای از بین بردن عوامل موثر بر افت تحصیلی راه هایی وجود دارد که بر اساس بحث و         

. در حقیقت دراجرای راه حل ها عواملی باید به وجود همکاران ومطالعه و تجربه خودم آنها را گردآوری نمودم

 بیایندتا معلول از بین برودکه من آن ها را در نموداری به نام نمودار عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی نوشتم

 کاهش اثر، انتخاب کرده بودم راه حل ها را نوشتم. با توجه به این نکات برای از بین بردن یا     
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 :عدم عالقه به ادامه تحصيل:1علت          

 راه حل ها              

 مشاوره با دانش آموز -1             

 مصاحبه با والدین -2           

 کم کردن انتظارات عالی -3           

 تشویق دانش آموز -4           

 مقایسه نکردن دانش آموز با دیگران -5           

 :عدم درک ارزش کاروتوان آینده نگری2علت

 راه حل ها

 معرفی افراد موفق -1  

 مطالعه کتاب غیر درسی -2

 صحبت با دانش آموز -3

 :نداشتن انگيزه3علت

 راه حل ها

 ایجاد عالقه به درس -1 

 دادن مسؤلیت  -2

 تشویق به موقع -3
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 متحان:ترس و اضطراب ا4علت

 راه حل ها                                

 ایجاد اعتماد به نفس در دانش آموز-1           

 آمادگی قبل از امتحان-2         

 صحبت با والدین-3

 در نظر گرفتن هدف های کوتاه مدت-4

 : سردر گمی در خانه 5علت

 راه حل ها  

 مشاوره با والدین -1 

 کم کردن سرگرمی ها -2

 نظارت والدین -3

 : عدم رابطه بین خانه و مدرسه6علت

 راه حل ها  

 دعوت از والدین -1

 توجیه والدین -2

 فراهم آوردن امکانات -3

 ::بی توجهی والدین نسبت به امور درسی فرزندشان7علت
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 راه حل ها  

 ایجاد ارتباط بین خانه و مدرسه -1

 مقایسه نکردن دانش آموز با دیگران توسط والدین -2

 یری از تمسخر و تحقیر شدنجلوگ -3

 فشار درسی نیاوردن به کودک  -4

 کم کردن اختالفات خانوادگی -5

 انتخاب طرح جدید و اجرای آن

پس از بررسی کامل متوجه شدم که برای رسیدن به هدفم روش های بسیاری وجود دارد که دیگران 

ستیابی به هدفم پیدا کردم که خیلی سریع می روش برای د 3هم استفاده کرده و گاهاً نیز موفق شده اند. اما من 

توانستم با اجرای آن به بسیاری از عوامل اثرگذار بر پیشرفت تحصیلی دست پیدا کنم که هنوز در هیچ جایی و 

 است    کتاب و تحقیقی نوشته نشده

 روش اول: دادن برنامه ی درسی  

زانم در خانه برنامه درسی منظمی ندارند و قبل از هر کاری چون به این نتیجه رسیده بودم که دانش آمو

در ساعت انشا شروع کردیم به تهیه  12/9/92دچار سردرگمی هستند با کمک خود دانش آموزان در تاریخ 

یک برنامه درسی که در توان کلیه دانش آموزان باشد. برای این که بعد از تعطیل شدن کالس و رفتن به خانه 

ی انجام دهند این بیشتر یک برنامه پیشنهادی بود که کلیه دانش آموزانم از آن بدانند چه ساعتی باید چه کار

 استقبال کردند. 
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 روش دوم:تبادل نظررودرروی دانش آموز قوی با ضعيف      

توجه به پاسخ های پرسشنامه قبلی و آگاه بودن از برنامه ریزی کردن دانش آموزان قوی خودم برای با

ش آموزان ممتازم را قبالً با آنها نیز در این باره صحبت کرده بودم )در تاریخ نفر از دان 8درس خواندن 

نفر دانش آموز تحت تحقیق را صدا زدم و آنها را به کالس خالی قرآن بردم هر دانش آموز  8( و 16/9/92)

ه با و از آنها خواستم در رابط )گروه های دونفره(ممتاز با یک دانش آموز ضعیف در یک نیمکت نشاندم

هارا یکی یکی پاسخ دهند و ابتدا دانش  سواالتی که روی تخته می نویسم با هم تبادل نظر کنند. قرار شد سئوال

نظارت می کردم  آموز ضعیف، سپس دانش آموز قوی توضیح دهد. آنها به سواالت جواب می دادند و وقتی

ضعیف به خوبی و با دقت ان دانش آموز ومتوجه می شدم که دانش آموزان ممتازچه زیباجواب ها را می دادند

. در آخر نیز با پایان یافتن تبادل نظرها خودم نیز با پرسش و پاسخ هایی بحث را کامل کردتااگر ندگوش می داد

پاسخ بعضی سوال ها ناقص بود یا هدف رسانده نشده بود کارناتمام نماند و من به هدفم در این روش نزدیک 

 شوم

زان با هم کالسی های خود صحبت می کنند. دانش آموز ضعیف می بیند و در این روش دانش آمو

متوجه می شود که دوست ممتاز او چگونه فکر می کند؟ چه تصمیماتی برای آینده دارد؟ چگونه درس می 

خواند که برای امتحان اضطراب ندارد؟ و به این نتیجه می رسد که دوست من به دالیلی که گفت، موفق شده 

 است.

نتیجه دراوحس رسیدن به موفقیت ایجاد می شود و جان می گیرد. و علل زیر که از عوامل عمده ای در 

 در نداشتن انگیزه و افت تحصیل هستند از بین می رود:
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 عدم توان آینده نگری  -1

 ناتوانی در درس ارزش کار  -2

 نداشتن برنامه مناسب درس خواندن  -3

 احساس تنبلی و بی حوصلگی  -4

 دم ایجاد انگیزه برای ادامه تحصیل ع -5

 ترس و اضطراب در امتحان و ...  -6

می بینید که به همین آسانی بسیاری از عوامل اثرگذار بر پیشرفت نیز ایجاد می شوند و من توانستم با 

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

 ا            سط اوليواموردرسی   تويه فرم بررسی و نظارت بر تكاليف روش سوم: ته

چون در صحبت هایم با والدین و با مطالعه تحقیقات و نیز بررسی پاسخنامه متوجه شدم که اکثر والدین دانش 

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

چه تکلیفی را باید انجام دهد. و هیچ نظارت مفیدی بر درس خواندن فرزندشان نداشتند طرحی به نظرم رسید که 

آن را به مرحله ی اجرا درآوردم. با گذاشتن وقت زیادی بر روی این طرح باالخره فرمی هدفدار تنظیم نمودم. 

می شد را با ذکر تاریخ در قسمت مربوط به ثبت  طبق این فرم دانش آموز تکالیفی که از سوی معلم گفته

مسئله  10تکالیف می نویسد که ممکن تکلیف خواندن یک درس برای پرسیدن فردا باشد. یا کتبی مثل نوشتن 

 مربوط به نسبت و تناسب یا یادآوری تاریخ امتحانی که قبالً ذکر و مشخص شده است. 
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ت مربوط به خواندن و نوشتن باید فرم را به والدین خود نشان دهد پس از رفتن دانش آموز به خانه در ساع      

تا آنها از تکالیف فرزندشان با خبر شوند و پس از نظارت بر انجام آنها یعنی خواندن درس نوشتن و مشق وتهیه 

 ی وسیله و ... در قسمت اظهار نظر و امضا، نظر خود را نوشته و امضا کنند. 

اوری محافظت و هر روز تحویل معلم می شد. تا من نیز پس از بررسی، آن را امضا نموده این فرم باید در ک      

 و در صورت لزوم اظهار نظرم را بنویسم.

به مدرسه  25/9/92قبل از تحویل فرم به دانش آموزانم بار دیگر والدین آنها را دعوت کردم تا در تاریخ       

 مدد اللهی تشکیل دادیم.  رری خواهصبح جلسه ای با همکا 9بیایند و در ساعت 

تمام جزئیات فرم را برای والدین توضیح دادم و خانم مدداللهی معاون آموزشگاه  نیز مادران را تشویق 

به همکاری نمود و از آنها خواست جهت پیشرفت فرزندشان واقعیت را بنویسند. من نیز برای محکم کاری و 

ببینند از آنها نمونه امضا گرفتم.ساعت بعدازجلسه نیز فرم ها را به دانش اطمینان از این که خودشان فرم ها را 

 آموزانم دادم و توضیحات الزم را به آنها یادآور شدم.

این روش آن چنان اثر گذار  من از فردای آن روز شاهد تغییرات در شاگردانم بودم و شاید باور نکنید، اما       

توجه تأثیرات ارتباط مستمر بین من و والدین شده بودند وخودم نیز از همه م بود که از همان روزهای نخست

می  لمس می کردم وشور و شوق را در چشمان بچه ها  نتیجه را به خوبی خوشحالی سر از پا نمی شناختم چون 

 با این روش نیز اثر عوامل زیر از نمودار استخوان ماهی کاهش یافت یا حذف شد: .دیدم.

 

 لدین نسبت به امور درسی و تکالیف بی توجهی وا -1
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 بی اطالعی والدین از زمان برگزاری امتحانات  -2

 تنبلی و کم کاری  -3

 عدم عالقه به تحصیل  -4

 اضطراب ناشی از درس نخواندن در امتحانات  -5

 عدم رابطه بین خانه و مدرسه  -6

می کردندومی گفتند   ظهاررضایتمن اینهاراازجایی متوجه شدم که می دیدم مادران دردیدارهایشان ا

 می خوانند.  اززمان امتحان خبردارمیشوندوفرزندانشان در خانه خوب درس 

 ارزیابی بعد از اجرای طرح

روز وقت بود که من بر روی دانش  40پس از اجرای این روش ها تا امتحانات نوبت اول تقریباً 

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

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

در امتحانات نوبت اول امتحانات را به خوبی دادند  نمرات دانش آموزان در جدول آورده شده تا این که     

 است 

 زینب  شهربانو  شقایق  زهرا   1مریم 2مریم  مینا  آرزو 
 

14 11 15 13 11 14 12 14 
 ریاضیات

17 14 18 13 19 15 18 16 
 علوم

12 13 16 14 14 16 14 14 
 جغرافیا



 

فایل برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و این 

این گزارش تخصصی با قیمت فقط دو هزار  قابل ویرایش

 ه سایت مراجعه کنید .بن امتو
 

24 

 

11 12 13 14 12 14 15 15 

تاریخ و 

 مدنی 

17 20 20 16 18 20 20 20 
 امال 

14 14 16.5 14 14.5 16 16 16 
 میانگین 

 وبت اولمیانگین نمرات ن3جدول شماره                           

نفراز دانش آموزانم نیزرسم کردموبا مقایسه نمودار ستونی  8نمودارار پیشرفت نمرات این       

   مود..ازاین نمودار می توان افزایش نمرات را به خوبی مشاهده ن  (1)شماره 

 

 :نمودار ستونی میانگین نمرات نوبت اول4نمودار          

به صورت  اول فزایش میانگین نمرات هر دانش آموزدر امتحانات نوبتامقایسه جدول نمرات اولیه بابا   

 زیراست:

 نمره8.5زینب:
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 نمره8/8شهربانو:

 نمره10شقایق:

 نمره5/9زهرا:

 نمره4/8:یکمریم 

 نمره8:دومریم 

 نمره7/7مینا:

 نمره2/8آرزو:

هاتوجه می کردم و  روش دقت به انجام انیز ادامه یافت و بعالوه بر امتحانات نوبت اول کار در نوبت دوم       

چندین فرم توسط هردانش آموز تکمیل شده بود و در ارتباط با والدین متوجه بودم که هنوز بر اساس برنامه 

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

سی تکالیف نداشتم ولی از آن نگذشتم و کارم را ادامه دادم تا پایان سال نیز نتیجه ی خوبی بگیرم و فرم های برر

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

است. طبق نمرات نوبت دوم معدل کل  موفقیت مورد انتظار رسیدم و نتایج امتحانات نوبت دوم نیز پیوست شده

دانش آموزان باالی   بودونیز میانگین نمرات دروس کتبی )ریاضی،علوم،جغرافی،تاریخ ومدنی وامال(بیشتر از 

 نوبت اول می باشد.

آورده شده  زیردرس دانش آموزانم گرفتم که در  5بر اساس کارنامه های نوبت دوم میانگین نمرات 

 است. 
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 زینب  شهربانو  شقایق  زهرا  یکمریم  دوریم م مینا  آرزو 
 

14.5 14.5 13 14.5 14 16 15.5 17.5 
 ریاضیات

17 14 17 15.5 13 17.5 16 15.5 
 علوم

13 14 16 14 14.5 14.5 15 16.5 
 جغرافیا

13 15.5 17.5 16 16.5 16 16 16.5 

تاریخ و 

 مدنی 

20 16.5 20 18 18 17      19.5 17 
 امال 

15.5 15 16.5 15.5 15 16 16.5 16.5 
 میانگین 

 درس در نوبت دوم 5:میانگین نمرات 4جدول شماره                           

سپس نمودار ستونی اولیه و نوبت اول و نوبت دوم کشیده و با یکدیگر مقایسه 

 شد
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 و نوبت اول و نوبت دوم: مقایسه میانگین نمرات اولیه 5نمودار          

 دانش آموز ضعیف به خوبی افزایش داشته است وروش8نمره های  بر اساس این نمودار مشاهده می شودکه    

 بوده است.های اجرا شده بسیار موًثر

 بررسی نقاط قوت اجرای طرح

ی را در وقت مناسب با دادن برنامه درسی در خانه نظمی به فعالیت های دانش آموزان داده می شد و هر کار   

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

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-2

 یری از تمسخر وتحقیرجلوگ-3

 ایجاد انگیزه در دانش آموز-4

     درک ارزش کار-5

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

با اجرای روش تکمیل فرم و اظهار نظرهای والدین و حتی فقط نظارت بر انجام تکالیف و درس    

 خواندن آنها عوامل زیر قوت پیدا می کرد:

 و تکالیف فرزندان توجه والدین به درس-1
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 آمادگی کامل جهت امتحان-2

 عالقه به درس و تحصیل-3

 ارتباطات مستمر والدین و مدرسه-4

آمد پس از گذشت چهل روز از اولین اقدام و و در نهایت نتیجه ای که بدین وسیله در کالس بدست

وقی که در دانش آموزان اقدامات بعدی به طور آشکارا در کالس تغییرات قابل توجهی بدست آمد. شور و ش

ضعیفم ایجاد شده بود کامالً مشهود بود. عالقه آنان به امتحان دادن و رقابت های مفید آنان را کامالً فرد دیگری 

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

وشتند.در درس دیکته پس از هر امتحان به خوبی جواب سئواالت اشتباه خود را پیدا می کردند و می ن   

دیگر مشکل کار با کلمات را نداشتم و برگزاری امتحانات نوبت اول و مشاهده ی نمرات خوبی و معدل باالی 

برای دانش آموزان ضعیف، حتی معلمانی که در جریان این برنامه پژوهشی نبودند را نیز متعجب نمود بعد  16

روس باز هم روش تکمیل فرم را ادامه دادم وهر دوشاهد از برگزاری امتحانات نوبت اول با افزایش حجم د

 موفقیت آنها بودم.

نامه ای دادم تا ببینم که  روزی بعد از امتحانات نوبت اول سرگروه ها را صدا زدم و به آنها پرسش   

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

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

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

 تکالیف خود را به خوبی انجام می دهند.-2
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 کارهای گروهی و خارج از کالس را به موقع تحویل می دهند.-3

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

مشخص شد که نظر آنها بسیار تغییر کرده و عالقه مند به ادامه تحصیل می باشند و دیگر در امتحانات اضطرابی 

 می خوانند و می  خواهند در آینده دارای شغل مناسبی شوند  ندارند. با برنامه ریزی در خانه درس

صورت پیشنهاد به دفتر آموزشگاه مورد موافقت قرار چون روش سوم یعنی تنظیم فرم تکالیف به    

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

 اظهار رضایت می کردند و آن را در توجه دادن والدین به درس و پیشرفت دانش آموزان مؤثر دانستند. 

ن گرامی که خود در جریان کار اقدام پژوهی من بودند با بازدیدهایی که از مدیر محترم و نیز معاو  

 کالس داشتند،این روش ها را کامالً مؤثر و پیشرفت دانش آموزان را کامالً مشهود دانستند. 

 نتيجه گيری،پيشنهادها

 هش دهمتوانستم علل افت تحصیلی در دانش آموزان پایه چهارم را کاتحقیق حاضر با موضوع چگونه  

در دست شما می باشد و این کاری است که به نظر من به موقع انجام شده است. یعنی بالفاصله پس از کشف 

دانش آموزان ضعیف و نیازمند به کمک، برای نجات آنها راه حل هایی در نظر گرفته شده و در امتحانات نوبت 

ن مربوط به همکاری مدرسه با من بوده است اول نیز نتیجه داده است. و اعتراف می کنم که بیشتر موفقیت م

وبازدیدهاوسخنرانی های معاون آموزشگاه که مرا قدم به قدم یاری نموده اند. به خصوص در گرفتن امتحانات 

امتحان از دروس مختلف گرفته می شد و اگر  5مستمر و مداوم که حداقل هفته ای یکبار و حداکثر هفته ای 

 رحله اقدام پژوهی عقب می افتادم.نبود همکاری آنها از این م
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 که هیچ طرح و تحقیقی بدون اشکال نیست در این طرح نیز ایراداتی وجود داشت از جمله: با این   

والدین در چند جلسه که دعوت می شدند به سختی حاضر می شدند. و بعضی از انها نیز همکاری -1

 نمی نمودند.

و نوار ضبط کوتاهی نمودم و  CDر ضبط شواهد توسط ایرادی که بر خود من وارد است اینکه د-2

 فقط به یاد داشت مصاحبه هایی که با دانش آموزان، والدین، همکاران ... داشتم اکتفا نمودم.

در نوبت دوم باید کار بیشتر صورت می گرفت اما به دلیل ضیق وقت و حجم بسیار مطالب این کار -3

 ممکن نبود.

یک فرم باید فرم دیگری به دانش آموز داده می شد و احتمال از بین رفتن  بعد ازتمام شدن و پر شدن-4

 فرم ها وجود داشت.

 ها: جهت بهتر شدن روند اجرای روش هاییپيشنهاد

 از همان ابتدای سال دانش آموزان ضعیف شناسایی شوند.-1

دانش آموزان فرم تکالیف در صورت امکان به صورت دفترچه ای تهیه و تدوین شود و در اختیار -2

 قرار گیرد.

 برای بررسی فرم ها حتماً وقت مناسب گذاشته شود و ارتباط معلم با والدین حفظ شود.-3
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