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 ؛سپاس وتقدیر

 

و تشویق  ،مورد حمایت  مقالههمه کسانی که مرا در این  ازنهایت تقدیر وتشکر را  بر خود فرض میدانم

داشته باشم و از درگاه ایزد منان سالمتی  ........................استاد گرانقدر جناب  بویژه ، قرار دادندراهنمائی 

 و توفیق روز افزون آنها را آرزو نمایم . 
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 چکیده

در سال تحصیلی کنونی، یکی از دانش آموزان مدرسه محل خدمتم با نام مستعار فرشید که 

رخورد با معلمان دچار مشکل افت تحصیلی شده بود ، توجه مرا به علی رغم ذکاوت و خوش رویی در ب

خود جلب نمود . بنابراین تصمیم گرفتم با تجربه ای که در دوران کارشناسی تربیت معلم از درس اقدام 

 پژوهی ) پژوهش در هنگام عمل ( کسب نموده بودم ، مشکل او را در حد توانم و به نحوی رفع نمایم .

دات و گردآوری اطالعات از وضعیت فرشید به این نتیجه رسیدم که افت با بررسی مشاه

تحصیلی او تنها محدود به یک مورد خاص نبوده و عوامل متعدد در طول سالیان تحصیلی گذشته ، این 

 مشکل را برای او ایجاد نموده اند . 

صاحبه و گفتگو با در این راستا ابعاد و گستردگی مشکل را با توجه به تحقیقات زیاد از روی م

خود فرشید ، خانواده و کارکنان و معلمان آموزشگاه ، بررسی مدارک و پرونده تحصیلی ایشان و مشورت 

با صاحب نظران و متخصصان مشاوره و مطالعه ی کتب مختلف و بررسی مقاالت و پایان نامه های 

ه دنبال راه حل های مختلف موجود در مرکز تحقیقات آموزش و پرورش بررسی نموده و به کمک آنها ب

و هماهنگ برای حل مشکل رفتم و در نهایت با اتمام مراحل کار ، شواهد حاکی از اصالح وضعیت افت 

تحصیلی فرشید و بهبود او به سمت پیشرفت تحصیلی و ایجاد امید و روحیه و انگیزه نسبت به تحصیل 

 می باشد . 
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 مقدمه

و تربیت ، مهم ترین عامل پیشرفت فرهنگی ، اجتماعی و  امروزه توجه بیشتر به امر تعلیم

اقتصادی هر جامعه است . تعلیم و تربیت عهده دار به ایجاد زمینه مناسب جهت شکوفائی استعدادها و 

 ( .  17، ص  1382توانایی افراد است ) جمالی و همکاران ، 

ن بسیار زیادی از امکانات ، یکی از آفت های بزرگ تعلیم و تربیت هر نظامی که همه ساله میزا

منابع و استعدادهای بالقوه انسانی و اقتصادی را تلف می کند و اثرات غیر قابل جبرانی را در ابعاد فردی 

 است . « افت تحصیلی » و اجتماعی جامعه بر جای می گذارد 

افت تحصیلی عبارتست از : جنبه های مختلف شکست تحصیلی شامل غیبت مطلق از مدرسه ، 

 و ترک تحصیل قبل از موعد ، رد شدن و عدم رغبت و بی میلی به مدرسه و مواد درسی ) بخشی

 415، به نقل از محمد تقی نیک نژاد ، مرکز تحقیقات آموزش و پرورش یاسوج ، کد  1369ی ، ئموسا

 ( . 35، ص 

به این  افت تحصیلی دانش آموزان از مالک های عدم موفقیت هر نظام آموزشی بوده و با توجه

بیشترین نقش و شناخت را در مبارزه به صورت رسمی در مدرسه صورت می گیرد ، معلم  ، که آموزش

 با عوامل مخل و مزاحم آموزش و افت تحصیلی ایفا می کند . 

فت تحصیلی در نوجوانان هنگام با رشد و طبق نتایج بدست آمده از تحقیقات مختلف ، پدیده ا

 مشهود تر است .  ، در این میان نقش معلمانی که با نوجوانان سروکار دارند بلوغ نمود بیشتری داشته و

 این تحقیق بررسی موضوع افت تحصیلی دانش آموزی با نام مستعار فرشید است . 

موضوع ، در این تحقیق سعی شده است ، بر پایه اصول اقدام پژوهی ) پژوهش هنگام عمل ( 

ی تجزیه و تحلیل اطالعات گردآوری شده راه حل موقتی را افت تحصیلی فرشید بررسی شود و از رو

سپس به اجرای راه حل ها و نظارت بر آن می پردازیم و پس از  ،انتخاب کرده و ارائه می دهیم 
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گردآوری اطالعات مجدد به ارزشیابی تأثیر اقدام جدید می پردازیم و در پایان نتیجه گیری از این 

 تحقیق ارائه می شود .

تحقیق انتظار می رود علت افت تحصیلی فرشید را پیدا کنیم و آنگاه با استفاده از فنون در این 

به ایجاد رغبت و انگیزه در او کمک ، راهنمائی و مشاوره با تغییر نگرش او نسبت به درس و تحصیل 

به سمت  وضعیت افت تحصیلی او کمک کنیم و او راو بهبود و با ارائه راه حل های الزم به اصالح  نیمک

  پیشرفت تحصیلی سوق دهیم تا از عوارض ناشی از خود پدیده افت تحصیلی جلوگیری شود .     

 بیان مسئله

و پرورش آن کشور خالصه می  در آموزشتمرکز در توجه و پیشرفت و شکوفائی هر کشور 

م موفقیت و عوامل عد و شناسایی و برخورد بایکی از عوامل بازدهی بیشتر نظام آموزشی توجه شود. 

 است .  مخل در آموزش

یکی از بحران های بزرگ نظام آموزشی در کشورهای مختلف ، مسئله افت و شکست تحصیلی 

مسائل آموزش و  مهم تریناست که از دیرباز مورد توجه مسؤالن آموزشی بوده است و امروزه نیز از 

ان شناسان و . . . بر حسب دیدگاه پرورش به شمار می آید . بسیاری از مربیان ، جامعه شناسان ، رو

 های خاص خود به این مسئله نگریسته اند و تعاریف گوناگونی از آن ارائه داده اند . 

در برخی از تعاریف مراد از این مسئله آن است که افراد بخت استفاده از امکانات آموزشی را 

می کنند و یا تجدید و مردود می پیدا می کنند ولی به عللی از مدرسه اخراج می شوند ، ترک تحصیل 

 . شوند یا اینکه والدینشان آنها را از ادامه تحصیل باز می دارند 

فرشید دانش آموز کالس سوم راهنمائی یکی از مدارس روستایی می باشد که به مشکل افت 

 نمرات ضعیف ، تجدیدی ، مردودی در سال های گذشته ، نا امیدی ، . تحصیلی شدید دچار شده است

نداشتن انگیزه برای ادامه تحصیل و نگرش منفی او به درس و مدرسه ، عدم توجه والدین به نیازهای 

نشانه هایی از مسئله افت تحصیلی در فرشید است که به عنوان یک معلم بر روحی او همه عاطفی و 

ئله ممکن است خود الزم دانستم در حد توان مشکل او را رفع نمایم تا به نحوی از عواقبی که این مس

 به زندگی شخصی و اجتماعی او صدمه بزند جلوگیری کنم .در آینده به نحوی 
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 توصیف وضعیت موجود

کالس سوم که فرشید در آن یکی از دانش آموزان پایه سوم ابتدایی دارای ضعف درسی بود .

 بوده و بقیه دختر اند . ( نفر آن پسر 4( نفر دانش آموز دارد که )9کالس مشغول به تحصیل می باشد )

فرشید پسری است قد بلند ، کشیده ، خوش پوش و خوش لباس ، دارای پوستی سفید و وزنی 

مناسب است که شلوار تنگ می پوشد ، آستین هایش را همواره باال کشیده و دائمأ با آینه کوچکی که 

 ارد با صورت خود کلنجار می رود .در جیب د

دارای  و با موتور به مدرسه می آید وهای درس دیر حاضر شده  فرشید اکثر مواقع در کالس

 ، با وجود آن که در کالس درس در ردیف جلویی می نشیند .غیبت های طوالنی در زمان مدرسه است 

با خود به همراه نمی آورد ، تکالیف محوله را خوب انجام نمی دهد ، خیلی  و لوازم التحریر کتاب

درسی به در هنگام پرسش  های خود هیچ گونه تعاملی ندارد و هم کالسیخونسرد و آرام است و با 

چون چنین مشکالتی را در فرشید مشاهده  . و نمرات ضعیفی دارد ) نمی دانم ( بسنده می کند کلمه

  کردم برآن شدم تا دلیل یا دالیل وجود رفتار هایش را در او پیدا کنم .

 

 (1گردآوری اطالعات شواهد )

کل فرشید و پی بردن به علل دقیق مشکل او تصمیم به جمع آوری اطالعات برای حل مش

 مفید از منابع در دسترس خود گرفتم که خالصه ای از هر کدام به صورت زیر ارائه می شود : 
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ابتدا پرونده تحصیلی فرشید را مورد مطالعه قرار دادم و از روی ریز نمرات و کارنامه های سال 

( بوده و در دروس پایه دوره راهنمائی مانند علوم و 12معدل کل او در حدود ) های گذشته متوجه شدم

ریاضی و زبان دارای نمراتی به مراتب ضعیف تر از سایر دروس است و در بیشتر موارد در این دروس 

تجدید شده است . در طول دوران تحصیل تا کنون دو مرتبه به صورت متوالی در پایه اول راهنمائی و 

تبه در پایه دوم مردود شده است . در قسمت سالمت پرونده او ، بیماری خاصی مشاهده نشد و یک مر

 ظاهرأ در سالمت جسمانی به سر می برد . 

زیرا عالقه فرشید به صحبت با ، در ادامه با خود او هم صحبت شدم کاری که زیاد سخت نبود 

علت بی عالقگی او  ، . با سؤاالت نرم و سادهمعلمان بیشتر از عالقه او به صحبت با دانش آموزان است 

به درس و تحصیل و افت تحصیلی اش مانند مردودی سال های قبل ، غیبت های طوالنی ، فرار از 

، عدم توجه به قوانین آموزشگاه ، تنبلی و نمرات ضعیف او را در درس جویا شدم که در جواب  1مدرسه

درس خواندن بیهوده بوده ، در حال حاضر بیان می کند :  ابتدا دیدگاه خود را درباره درس این چنین

حتی لیسانس ها نیز بیکار هستند و شغلی ندارند . در ادامه صحبت هایش بیان می کند فضای این 

مدرسه برای من کوچک و دلگیر بوده ، هم کالسی هایم با من اختالف سن دارند و از لحاظ جثه از من 

شه من ، برای دوستی نیستند . اکثر معلمان نسبت به من بی تفاوت ضعیف ترند و در حد فکر و اندی

بوده و حضورم در کالس درس برای آنها اهمیتی ندارد . پدر من به واسطه مشکل جسمانی که در یکی 

از پاهایش وجود دارد و به دلیل اینکه تنها فرزند پسری او نیز می باشم راضی به ادامه تحصیل من در 

ر نیست و پس از پایان یافتن دوره راهنمائی و با توجه به نبود دبیرستان در روستا و دبیرستان های شه

 اجبارأ دوران تحصیلی من نیز در همین مقطع به پایان خواهد ،  برای کمک به او در کار کشاورزی

 رسید . 

زنگ رفتار های او را بیش از پیش در نظر گرفتم ، فرشید گوشه گیر و منزوی نبوده و اغلب در 

های استراحت در بیرون از فضای مدرسه موتور سواری می کند و کوچه خاکی جلوی مدرسه را با 

 حرکات نمایشی برای دانش آموزان طی می کند . به ظاهر خود بسیار اهمیت داده و خود را شبیه یکی

علمان و از هنر پیشه های سینما می داند و اگر در فضای درون مدرسه حضور داشته باشد در کنار م

 اهمیت نمی دهد .هایش  هم کالسیو   مربیان حضور پیدا کرده و زیاد به دانش آموزان

عملکرد و رفتار ، هایش  هم کالسیدر یکی از زنگ های استراحت به طور جداگانه با دو نفر از 

تر مغرور و خودبین که بیش ،بیخیال  ،آنها فرشید را فردی جو گیر . فرشید را در کالس جویا شدم 

                                                           
1 . Escape from school 
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معرفی کرده و اهدافش را برای حضور در مدرسه  یا و خیاالت واهی به سر می بردؤاوقات در افکار و ر

تنها رفع تکلیف در مقابل خانواده ، پر کردن وقت و زمان بیکاری اش و آوردن خواهر کوچکتر از خودش 

درس و تحصیل می  بی برنامگی و عدم عالقه به ، به مدرسه می دانند و علت مردود شدن فرشید را

علت محبت ، . مشکلی از لحاظ خانوادگی برای او بیان نکردند و تک پسر بودن او در خانواده را  دانند

به او می دانند و می گویند حتی با وجود نرسیدن سن او برای دریافت نسبت مادی بی دریغ پدر و مادر 

ام دادن کارهای نمایشی با موتور و داشتن پدرش برای او موتوری نو خریده و فرشید با انج ، گواهینامه

 قیافه و عینک سعی در جلب توجه و حساب بردن سایر دانش آموزان از خود دارد .

در ادامه جمع آوری اطالعات در روز کاری حضور خود در مدرسه در جلسه ای به مشورت با 

م که مدیر مدرسه علل کادر اداری مدرسه و چند تن از معلمان درباره افت تحصیلی فرشید پرداخت

قبولی بی دلیل او توسط معلمین ضعف پایه اصلی تحصیلی ایشان از دوره ابتدائی و وجود ایم مشکل را 

دوره راهنمائی و مشکالت مربوط به خود فضای آموزشگاه و درگیری و جنجال های موجود در مدرسه 

ابستگی شدید عاطفی خانواده به که منجر به قانون شکنی فرشید شده و فقر فرهنگی و وبین معلمان 

 ایشان با توجه نقص جسمانی پدر خانواده و تک فرزند پسری او می دانند . 

از غیبت های طوالنی و بیش از حد فرشید در دفتر ریز نمرات کالس معاون اجرایی مدرسه 

ی از او و پدر از جمله اخراج ، تنبیه ، تعهد کتباز امتحان کردن همه راه حل ها به تصور خودش و سوم 

 و مادرش سخن به میان آورده و می گوید درباره او به بن بست رسیده ایم .

با  به این مطالب اشاره نمود کهمعاون پرورشی مدرسه که از اقوام نزدیک فرشید نیز می باشد  

 و با توجه به اختالف سنی که به واسطه مردودی فرشیددر توجه به رشد جسمی و جنسی ناشی از بلوغ 

خودش را از آنها بزرگتر دیده و احساس شرم و خجالت از دوستی  ، های پی در پی با دانش آموزان دارد

و عدم حضور مشاور را ، نداشتن فضای سالم  با آنها دارد و علت بی انگیزگی او نسبت به تحصیل و آینده

و مشکل جسمانی پدر ،  عدم نظارت و کنترل دقیق خانواده بر او ، بی سوادی ،و راهنما در خانواده 

محبت بی دریغ مادی از طرف خانواده حتی با وجود سطح درآمدی کم خانواده و عدم توجه به نیازهای 

 روحی و روانی او بیان می کند .

داشتم گفت :  در هنگام سؤال پرسیدن از فرشید با زبان انگلیسی  در تماس تلفنی که با معلم

م انگار که می خواهد معلم را دست بیاندازد . پرسیدن دلیل سربلندی جواب می دهد که نخوانده ا

نیز او را عصبانی می کند ، در طول سال حتی یک مرتبه خانواده او برای بررسی وضعیت  شغیبت

 تحصیلی اش به مدرسه نیامده اند . 
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در مالقات جداگانه ای که با معلم ریاضی داشتم با خنده گفت : من او را اصأل نمی شناسم ، 

نمرات او در درس من بسیار ضعیف است و از لحاظ ظاهری به دانش آموز شباهتی ندارد ، ظاهر خود را 

 به شکل های متفاوت از دیگران در می آورد ، انگار فرق داشتن با بقیه را دوست دارد .

به همراه معاون پرورشی در پایان وقت مدرسه به خانه ی فرشید رفتیم . پدر وی در کمال 

می گفت : تمام سعی خود را در برآوردن خواسته های فرشید کرده و به خاطر جو شهر و صداقت 

مسائلی که ممکن است در اثر انتقال او به شهر در دوره دبیرستان برای پسرش به وجود آید راضی به 

و علت فرستادن فرشید به درس خواندن او در آینده نیست و می گفت : فرشید تنها وارث من است 

 ه را ، فرار از حرف مردم و کم کردن زمان گذراندن وقت او با دوستان ناباب می داند .مدرس

 

                

 

 

 ( روش های جمع آوری اطالعات1نمودار شماره )
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 چیست ؟ 1افت تحصیلی

تحصیل از نظر لغوی به معنای نمود کردن ، شکوفه درآوردن ، برآوردن زر از معدن ، غور کردن 

حصول آن ، گرد کردن ، ستاندن و جمع نمودن ، تحصیل علم و چیزی ، کسب و اکتساب کالم به م

به نقل از محمد تقی نیک نژاد ، مرکز تحقیقات آموزش و پرورش  ، 1369معنی شده است ) دیزجی ، 

بعأ در تعلیم و تربیت دو معنی اخیر مورد نظر است . ط ( . 35و  34و  33، ص  415یاسوج ، کد 

» و یا «  2قصور در تحصیل» احب نظران معتقدند که به جای افت تحصیلی ، اصطالح بعضی از ص

، به نقل از محمد تقی نیک نژاد ، مرکز  1365را به کار برد ) امین فر ، « واماندگی از تحصیل 

و مخارجی که ( . اما از نظر نقطه نظر منابع  35، ص  415تحقیقات آموزش و پرورش یاسوج ، کد 

 را به کار برد . « اتالف » یا « افت » اختیار تعلیم و تربیت قرار می دهد می توان اصطالح  جامعه در

جنبه های مختلف به طور عام عبارتست از : « افت تحصیلی » ( ، 1369به نظر بخشی )

ز موعد مقرر ، تکرار پایه شکست تحصیلی که شامل غیبت مطلق از مدرسه ، ترک تحصیل قبل ا

بت میان سنوات تحصیل دانش آموز و سال های مقرر آموزشی ، کیفیت نازل تحصیالت و نس 3تحصیلی

دانش آموز در مقایسه با آنچه که باید باشد و کسب محفوظات به جای معلومات که در زمان اندکی به 

 فراموشی سپرده می شود . 

را به  یک مفهوم کلی است و باید آن« افت تحصیلی » ( نیز معتقد است 1369موسائی )

 بخش های زیر تقسیم کرد : 

به مدرسه و مواد درسی ، غیبت  5، عدم رغبت و بی میلی 4اصأل به مدرسه نیامودن ، رد شدن» 

  «های متوالی ، ترک تحصیل و کیفیت نامرغوب تعلیم و تربیت 

 افت تحصیلیبروز عوامل 

ش و پرورش می گردند باعث ایجاد افت تحصیلی یا اتالف در نظام آموزعلل و عوامل متعددی 

که می توان آنها را به علل و عوامل داخلی و خارجی آموزش و پرورش تقسیم کرد . البته باید این نکته 

                                                           
1 . Dropout 
2 . Failure to attend 
3 . Failing or Repetition 
4 . Rejection 
5 . Lake of motivation 
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را در نظر داشت که این عوامل جدا از هم نبوده ، بر هم تأثیر داشته و نمی توان آنها را به طور مجزا 

آموزش و پرورش عمدتأ وابسته به عوامل و عناصر  مورد بررسی قرار داد . هر چند که عوامل داخلی نظام

مع الوصف ، می توان  ؛خارجی این نظام از قبیل : عوامل اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و . . . می باشد 

نقش عوامل داخلی و خارجی را به طود جداگانه در نظر گرفت و برای بهتر شناخته شدن این عوامل و 

 یک از آنها به بررسی این علل و عوامل به طور مجزا اقدام نمود .  جستجوی راه حل مناسب برای هر

ما در اینجا ابتدا عوامل را به دو دسته عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر افت تحصیلی تقسیم 

بندی می کنیم . هر دسته از این عوامل خود شامل چند علت جزئی تر می باشند که سعی می شود در 

 توضیحات مختصری نیز ارائه شود : مورد هر کدام از علت ها 
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 ( عوامل مؤثر در ایجاد افت تحصیلی2نمودار شماره )

 

، آبان 181) محمد بخاریان ، فاطمه لیامی و بهنام مکوند ، مجله پیوند شماره  علل افت تحصیلی :

 ( . 56و  23و  22و  21و  20و  19، ص  73

 

 

 

 

 ( علل افت تحصیلی3نمودار شماره )
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 (1ه و تحلیل شواهد )تجزی

ها ، خانواده و دوستان  هم کالسیپس از گردآوری اطالعات درباره وضعیت فرشید از معلمان ، 

فرشید اطالعات آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که خالصه ای از آنها در بیان افت تحصیلی فرشید 

 به صورت زیر بیان می شود :

 پای پدربی سوادی پدر و مادر و نقص جسمانی  -1

 عدم توجه و نظارت خانواده به وضعیت تحصیلی او و همکاری نداشتن آنان با مدرسه -2

 و نداشتن رغبت و انگیزه به ادامه آن عدم احساس نیاز به تحصیل در نگرش فرشید  -3

 ها با توجه به وضعیت بلوغ فرشید هم کالسیخود برتر بینی نسبت به  وغرور ، خودخواهی  -4

 موجود یتکوشش از جانب او برای خروج از وضعو  نداشتن اعتماد به نفس -5

ر آنان در فرشید به واسطه ناتوانی او در برقراری معاشرت با دوستان ناباب و اثرات سوء رفتا -6

 های او در مدرسه  هم کالسیارتباط با گروه همساالن و 

روانی و تحصیلی فرشید و  ،وحی عدم توجه برخی از معلمان در مدرسه به وضعیت ر -7

 قائل شدن او با سایر دانش آموزان یضتبع

مشاور مناسب در خانه اجتماع و نداشتن الگوی اجتماعی ، تحصیلی مناسب و نداشتن  -8

 روستا

سرگرم کردن خود با تفریحات بعضأ ناسالم و حتی خطرناک مثل حرکات نمایشی با موتور  -9

 به جای تفریحات سالم و خواندن درس و انجام دادن تکالیف

توسط کارکنان و معلمان به جای استفاده از شیوه یه و اخراج از مدرسه تحقیر و تنب -10

 های تربیتی و روان شناسی مطلوب
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 انتخاب راه حل موقتی

برای بارور شدن نهال تعلیم و تربیت ، مالحضه و مراعات کیفیت شخصیت ها در درجه اول 

تا شخصیت فرشید به طور کامل  با توجه به وضعیت فرشید در وهله اول الزم بوداهمیت قرار دارد . 

زیرا مشکل افت تحصیلی او یکباره به وجود نیامده بود و تقریبأ از همان ، شناسایی و شناخته شود 

با بروز نشانه هایی آغاز شده بود که متأسفانه حتی روزهای ورود او از مقطع ابتدائی به مقطع راهنمائی 

وخامت وضعیت او شده یان ، معلمان و اولیاء او منجر به در سال های بعد بدون توجه به آن از جانب مرب

برای هر یک از دالیل افت تحصیلی در فرشید راه حلی ویژه چنان که در حال حاضر الزم است  ،است 

 اما هماهنگ با هم ارائه داد تا مشکل او به نحوی حل و جبران گردد . 

خاطراتی از  ، اعتماد او به خود ابتدا از روش مشاوره استفاده کردم و برای جلب کردن حس

و سپس با بیان نقش و اهمیت تحصیل و یادگیری تا دوران دانش آموزی خودم را برای او تعریف کردم 

پس از آگاهی از مشکالتش با خانواده اش صحبت حدودی دیدگاه او را نسبت به تحصیل تغییر داده و 

 کردم و قول همکاری از آنها گرفتم . 

ن نیز پس از مطرح کردن مشکالت فرشید با هم توافق کردیم که از طریق در جمع همکارا

محبت و تشویق به جای استفاده از تحقیر و تنبیه و اخراج باعث تغییر در وضعیت تحصیلی او شویم و از 

 و او را از کالس محو نکنند . آنها خواستم تا همانند دانش آموزان دیگر در کالس ها به او توجه شود 

از فرشید از مدیر و کادر اداری مدرسه خواستم تا ، مشکالت فرار و غیبت های بی دلیل برای 

از طریق دادن اسامی دانش آموزانی که دیر به مدرسه می آیند یا دچار غیبت می شوند او را بخواهد 

 . دننسبت به قوانین مدرسه مطیع تر کن

ای پیشرفت تحصیلی خوبی بودند دیگرش که دار هم کالسیدر کالس درس او را در کنار دو  

نگرش فرشید را به نشاندم و در گروه بندی کالس علوم او را با آنان هم گروه نمودم و از آنها خواستم 

درس تغییر داده و در فهم مطالب درسی یاری رسانند و از این طریق کم کم رابطه او را با دوستان 

 .ناسالم کاهش دهم 

  ناجرای طرح جدید و نظارت بر آ

اولین مشکل فرشید که به نحوی باعث به وجود آمدن مشکالت بعدی او شده بود مشکل 

نگرش و غفلت والدین و معلمان مدرسه نسبت به او بود . با توجه به وضعیت جسمانی پدر فرشید به 
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اثر نامطلوبی در جای دعوت از حضور او به مدرسه که شاید با توجه به وضعیت فکری و بلوغ فرشید 

او به جای می گذاشت ، خود شخصأ یک بار دیگر به خانه پدر او رفتم و با توجه به بی سوادی پدر  ذهن

از خطرات ناشی از افت شدید تحصیلی فرشید و با آنها صحبت کرده و و مادرش در کمال احترام 

مختاری ،  مشکالتی که ممکن است به واسطه آن در آینده برای خود ، آنها ، اجتماع نظیر اعتیاد ، خود

آگاه نمودم و از آنها خواستم برای دل گرمی به فرشید الاقل بی بند و باری ، شرارت و . . . پیش آورد 

هفته ای یک مرتبه یا به صورت حضوری یا به صورت تلفنی از وضعیت او آگاهی یافته و توجه بیشتری 

 . نسبت به وضعیت روحی ، روانی و تحصیل او داشته باشند 

داشتن برنامه ریزی و نگرش منفی او نسبت به تحصیل از یکی از دوستانم که مشاور در مورد ن

یکی از دبیرستان های سطح شهر بود کمک خواستم که با اعتمادی که فرشید نسبت به من پیدا کرده 

 حس عالقه به درس مفید واقع شد . فرشید را به او ارجاع دادم که تا حدودی در تغییر نگرش و بود 

پس از صحبت با فرشید داشتم به دنبال فرصتی بودم که خود نیز به لین جلسه ای که در او

عنوان یک معلم او را تشویق کنم اما بدست آوردن این فرصت در جمع شاگردانی که تا به حال فقط 

و  لیف خود را نشان دادندابسیار دشوار بود . سر گروه ها تک شاهد تنبیه و تحقیر او در کالس بودند

الم کردند که فرشید بازهم تکلیف ندارد . از او خواستم دفتر علومش را بیاورد ، برای اولین دفعه دیدم اع

فرشید لوازم التحریری به نام دفتر علوم با خود به همراه دارد که در آن فقط سؤاالت مربوط به یکی از 

از ننوشتن جواب سؤاالت . بنابراین با چشم پوشی فکر کنید های درس با خط زیبا نوشته شده است 

دفترش را باال گرفتم و گفتم : بچه ها ببینید فرشید چه خط زیبایی دارد و چقدر تمیز نوشته است ؟ در 

حالی که ناباورانه به من چشم دوخته بود اضافه کردم تو که اینقدر زیبا می نویسی با جواب دادن به 

بهتر می شود . موفق جواب سؤال ها را هم بنویسی سؤاالت کاش تکلیفت را کامل تر ارائه میدادی . اگر 

 باشد و از دانش آموزان خواستم تا او را تشویق کنند . 

از معلمان هم خواستم در کالس درس ضمن احترام به شخصیت فرشید ، چشم پوشی عیب ها 

قرار  سعه صدر برای جلوگیری از تضاد با دانش آموز کوچکترین رفتارهای مثبت او را مورد تشویقو 

داده و با او رابطه دوستانه برقرار کنند تا بتوانند با نفوذ در او به ایجاد عالقه نسبت به درس و تحصیل و 

  ایجاد انگیزش درونی برای تحصیل و مطالعه و باال بردن اعتماد به نفسش کمک کنند . 
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 (2گردآوری اطالعات شواهد )

حل ابعاد گوناگون مشکل افت تحصیلی  پس از ارائه راه حل های مختلف اما هماهنگ جهت

فرشید مانند نداشتن روحیه و انگیزه جهت ادامه تحصیل ، نداشتن اعتماد به نفس کافی ، نمرات ضعیف 

غیبت و فرار از مدرسه ، عدم مسئولیت پذیری و . . . باید برایمان مشخص می شد که آیا روش های به ، 

وت و ضعف راه حل های پیشنهادی چه بوده است ؟ پس الزم کار رفته مناسب بوده است یا نه ؟ نقاط ق

 بود درباره آنچه انجام داده ام اطالعات عینی و موثقی جمع آوری کنم . 

اولین چیزی که پس از ارائه راه حل ها برای مشکل فرشید توجه مرا به خود جلب کرد طرز 

های تنگ خود را با لباس های مرتب  برخورد و نوع پوشش و نحوه آمدن او به مدرسه بود . فرشید لباس

و پارچه ای عوض کرده بود ، آستین های خود را پایین آورده و موهای خود را به طور مناسبی کوتاه 

با موتور به مدرسه نمی آمد و همراه خواهرش با سایر هم کالسی هایش از روستای مجاور با کرده بود . 

ن کار را از او پرسیدم در جواب گفت : االن فصل بهار است پای پیاده به مدرسه می آمد . وقتی دلیل ای

عالوه بر آن دوستان خوبی پیدا کرده ام و ، و حیف است مسیر زیبای خانه تا مدرسه را با موتور بیایم 

متوجه شده ام همه چیز را نمی دانم و فکر من از هم سن و ساالنم زیاد هم بازتر نیست . از آنها 

 . لباس های تنگ نیز در شأن و شخصیت یک دانش آموز نیست .  ته امچیزهای خوبی یاد گرف

در زنگ تفریح بارها دفتر کالسی سوم راهنمائی را بررسی نمودم متوجه شدم وضعیت او رو به 

بهبود بوده و در بعضی از دروس که دارای نمره فعالیت گروهی و فردی هستند بعد از ارائه راه حل ها 

 ب نموده است . نمرات مثبت و خوبی کس

از برخی از معلمان و کارکنان مدرسه که قبل از ارائه راه حل از وضعیت تحصیلی برای اطمینان 

 فرشید گالیه مند بودند سؤالتی پرسیدم . 

مدیر مدرسه از حس مسئولیت فرشید درباره کار محوله به او احساس خرسندی می کند و می 

، با موتور به مدرسه نمی آید و ج از مدرسه اجازه می گیرد گوید فرشید دیگر غیبت نمی کند و در خرو

 ظاهری آراسته و منظم دارد .

 معلم پرورشی از تغییر رفتار و کردار فرشید ذوق زده شده و احساس خرسندی می کند . 

معلم زبان می گوید دیگر فرشید کالس درس را سبک نمی گیرد و حتی در مقابل بی نظمی 

 ن در کالس درس واکنش نشان می دهد . های سایر دانش آموزا
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به حل مسائل ریاضی عالقمند شده و تا مسئله ای را  ی که با معلم ریاضی داشتم گفتدر تماس

 نفهمد از کنار آن بی تفاوت نمی گذرد .

در هنگام ترک مدرسه در راه خانه سری به خانه فرشید زده و ضمن احوال پرسی با پدرش  

ه ایشان ضمن تشکر و قدردانی از من و سایر معلمان از وضعیت فرشید اظهار ضعیت او را جویا شدم کو

خرسندی می کرد و می گفت در خانه دائمأ کتابی در دست دارد و خواهر کوچکترش را نیز به درس 

رابطه خود را به جز چند نفر که دانش آموز هم کالسی اش هستند با بقیه  ،خواندن تشویق می کند 

موتور فقط برای کارهایی که ما از او می خواهیم مثل خرید از مغازه ، سرکشی به زمین قطع نموده و از 

 و باغ استفاده می کند . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارزشیابی تأثیر اقدام جدید

با توجه با اطالعات گردآوری شده پس از ارائه راه حل های هماهنگ برای ابعاد مشکل افت     

ت دانش آموز ، مشاهده رفتار او ، صحبت و تماس با او ، تحصیلی فرشید که از طریق بررسی نمرا

مدیر و ارکان مدرسه ، مشورت گرفتن از دوست و مصاحبه با مالقات با برخی از معلمان و پدر او ، 

 :  ه استهمکار مشاورم ارزشیابی از اقدامات انجام شده صورت گرفت و نتایج زیر بدست آمد

شده و نگرش مثبتی از یادگیری و آموختن و  میل و رغبت فرشید برای تحصیل بیشتر -1

 نقش آن در زندگی در او به وجود آمده است . 
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غرور و خود برتر بینی نسبت به هم کالسی ها در او کمتر شده و دوستان جدیدی در بین  -2

 آنها پیدا کرده است . 

 ظاهر و رفتار او به عنوان یک دانش آموز تغییر کرده و مناسب شده است .  -3

 اعتماد به نفس باالتری در کالس درس پیدا کرده است . ت پذیر تر شده و مسئولی -4

نمرات درسی او از حد ضعیف به حد متوسط و تا حدودی خوب تغییر کرده است و به  -5

 کارهای کالسی و فعالیت های فردی و گروهی عالقمند شده است . 

کالس درس حاضر  عمل غیبت و فرار از مدرسه در نگرش او کم رنگ شده و به موقع در -6

 می شود . 

 از او خشنودند .نگرش خانواده او نیز همگام با تغییر ظاهر و رفتار فرشید تغییر کرده و  -7

کم توجهی یا بی توجهی معلمان همگام با تغییر وضعیت فرشید تغییر کرده و از او راضی  -8

 اند . 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری

ام آموزشی آن کشور است . تفاوت پیشرفت و شکوفائی هر کشور وابسته به سیستم و نظ

کشورهای پیشرفته با کشور های کم تر توسعه یافته و یا جهان سوم در نوع نگرش و سیاست های آن 

 کشور به نظام آموزشی و مشکالت و اختالالت آن است . 
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ر بین دانش آموزان آن کشور یکی از مشکالت نظام آموزشی هر کشور مسئله افت تحصیلی د

عامل هدر رفت منابع و امکانات آموزشی محسوب می شود و در صورت حل نشدن آن است که خود 

مشکالت عدیده ای را باعث می شود . در این راستا معلم به عنوان یکی از ارکان اصلی آموزش و پرورش 

وره راهنمائی و دبیرستان همگام با پدیده بلوغ در دانش افت تحصیلی در د، وظیفه ای خطیر دارد ؛ 

ه با آن برای یک معلم امری هان نمود بیشتری داشته ، پس شناخت کامل موضوع و راه های مواجآموز

 ضروری است . 

در این راستا در زمان تدریسم با مشکل افت تحصیلی شدید در یکی از دانش آموزانم به نام 

مصاحبه ، ند فرشید مواجه شدم و لذا با مطالعه و تحقیق و جمع آوری اطالعات به طرق گوناگون مان

مشاهده ، بررسی اسناد و مدارک ، مشاوره از متخصصان و صاحب نظران و . . . راهکارهایی را برای 

مواجهه با آن پیدا کردم و اقدامات الزم را جهت حل این مشکل انجام دادم و موفق شدم برخی از جنبه 

و برخی دیگر نظیر بی برنامگی ده ید مانند غیبت ، فرار از مدرسه را از بین برهای افت تحصیلی در فرش

 ، نمرات ضعیف و نداشتن اعتماد به نفس در یادگیری را تا حدود زیادی اصالح و بهبود ببخشم . 

با تغییر در وضعیت افت تحصیلی فرشید و بهبود او به پیشرفت تحصیلی در پایان این تحقیق 

ن مشکل را به نحوی با درجات همینیز که ممکن است دانش آموزان دیگری به این نتیجه رسیدم 

ضعیف تر یا شدید تر داشته باشند که به دلیل بی توجهی های خانواده ، معلمان و مربیان یا ندانستن 

به حال خود رها شده اند که امیدوارم در آینده بررسی بیشتری توسط راه حل های مواجهه با آن 

ت گیرد تا آموزش و پرورش که مبنای توسعه مسؤالن ذیربط برای آگاه کردن معلمان و خانواده ها صور

در این امر مهم موفق تر از همیشه ظاهر همه جانبه جامعه بشری و کشور عزیزمان ایران اسالمی است 

 شود . 
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