
 

  



 تکلیف شب

عقیده بر اين است كه بچه ها مخصوصا آنهايي كه مشکالت يادگیري دارند بايد تکالیفي را انجام دهند كه از روي 

تفکر طراحي شده باشند. در واقع بايد به آنها تکالیفي داده شود كه برايشان مفید باشد يعني تکالیفي كه به 

 از موعد مناسب. يا زودتر شود نه ديرتر صورت منظم و به موقع در اختیار آنها قرار داده

اگر سیاستي محدود و خاص براي ارايه اين گونه تمرين ها وجود ندارد والدين بايد بتوانند تکالیفي را در خواست 

كنند كه بر پايه ي مواردي استوار باشد كه به فراگیران كمك كند تا آنچه را ما انتظار داريم در كالس ياد بگیرند 

 .تقويت شود

چه اولیا در انجام تکلیف به بچه كمك كنند چه نه و يا اين كه در مواردي كه براي انجام بخشي از تکلیف نگران 

هستند آن بخش را خودشان انجام بدهند باز هم براي انجام تکالیف با موارد خاصي رو برو هستند.در بهترين نوع 

تکلیف تنها مواردي را انتخاب كنند كه مهارتهاي ممکن يعني حالت آرماني همه ي معلمان بايد براي انجام 

آموزشي داده شده به فراگیران را بهبود بخشد همچنین آنچه را كه آنها بايد براي انجامش از خود تبحر و تسلط 

 نشان دهند و به طور مستقل قادر به انجام آن باشند را تقويت كند.

تکالیفي را انجام مي دهند كه براي خود آزمايي يا رسیدن به اگر چه مي بینیم كه در شرايط واقعي فراگیران اغلب 

 سطحي از مهارتهايي كه ندارند طراحي شده است.

دهد  -زماني كه والدين با بچه ها در مورد تکلیف بحث، گفتگو و همکاري مي كنند حس خوبي به آنها دست مي

توانند انجام دهند و در كدام قسمتها  چرا كه متوجه مي شوند كه بچه ها چه بخشهايي را خودشان مستقال مي

 مشکل دارند.

اين امر در واقع اساس و پايه محکمي براي بحثهاي راه گشا و سازنده با معلمان و ساير كاركنان مدارس در 

 جهت حل مشکل انجام تکلیف شب مي باشد.



لمان هیچ نقش و كنترلي شرايطي مثل كالسهاي بزرگ و پر جمعیت و كمبود امکانات و منابع وجود دارند كه مع

روي آنها ندارند و اين مسايل كار را برايشان مشکل مي كند كه بتوانند تکالیف خاصي براي هر فراگیر در نظر 

 بگیرند.

اغلب معلمان هم قادر هستند و هم مي خواهند كه با توجه به تفاوتهاي فردي فراگیران در يادگیري براي آنها 

گیرند اما فقط اين مهم نیست كه معلم تکالیف را تا چه حد خوب آماده و تهیه تکالیف خاصي تهیه و در نظر ب

كند بلکه اين نکته اهمیت دارد كه آنها تا چه حد به سطوح يادگیري كه نیاز فراگیر به آن مي باشد توجه دارند. يا 

ز اين مسئله اي كه مي اينکه تا چه حد دست آنها براي تغییر مطالب در جهت نیازهاي فراگیران باز است. بعد ا

 ماند سنگیني، فشار و مسئولیت انجام تکالیف براي فراگیر در خانه است.

در زير برخي رهنمودهاي عملي و راههاي عیني و مجسم آورده شده كه والدين مي توانند در امر انجام تکالیف 

كنند و با مسئولیت هايي كه در رابطه با تکالیف فرزندان به آنها مربوط مي شود  فرزندشان را حمايت و كمك

 آشنا شوند.

 

باشند. دشان در حوزه انجام تکالیف داشته راههاي متنوعي وجود دارند كه والدين مي توانند حمايتي مثبت از فرزن

 : شايد مهمترين آنها اين موارد باشند

 الیف براي فرزندتان فراهم كنید.جوي مناسب براي كمك به انجام تک .1

قبل از انجام تکالیف دقت و بررسي الزم را داشته باشید تا بفهمید كه بچه ها با چه مشکالتي مواجه  .2

 هستند يا چه كمکي نیاز دارند.

 با فرزندتان كار كنید تا نقاط ضعف او را در زنجیره انجام تکلیف پیدا كنید. .3

 ف پیدا كنید.نوع مشکل بچه را درحین انجام تکلی .4

 مشکالت فرزندتان را تا حد امکان به صورت جزء جزء و واضح با معلم او در میان بگذاريد. .5

 رهنمودهايي در مورد انجام تکالیف براي والدين



گروهي براي رسیدگي به مشکالت انجام تکلیف تشکیل دهید و سعي كنید در جايي كار اين گروه را  .6

یفه اي را بر عهده شروع كنید كه معلم، خود بچه و والدين با هم حضور داشته باشند و هر يك نقش و وظ

 بگیرند.

 راهکارهايي را توسعه دهید كه مخاطب آنها توجه به مشکالت خاص بچه ها در امر انجام تکلیف باشد. .7

 آنچه كه خود بچه مي تواند انجام دهد را هیچوقت براي او انجام ندهید. .8

عادات خوب كاري را به طريقي يادآوري كنید. مثال زماني كه فرزندتان در حال انجام تکلیف است شما  .9

هم مشغول به خواندن يا انجام كاري روي میز كارتان شويد به اين صورت شما در واقع مدل سازي يا 

 نمونه سازي مي كنید نه اينکه دقیقا كنترل فرزندتان. 

 م تکالیف حمايت مي كنید.()غیر مستقیم او را در انجا

شويد و  -از معلم فرزدتان كمك و ياري بگیريد. يعني اگر در رابطه با انجام تکلیف با فرزندتان درگیر مي .11

 كشمکش زيادي براي انجام آنها با او داريد حتما از معلمش مشاوره و كمك بگیريد.

 

 

والدين مي  . براي ايجاد عادات و گامهاي بزرگتر در حیطه انجام تکلیف را آورده ايمدر اينجا هم ما برخي راهها 

توانند با فراهم كردن مکاني مناسب، بچه ها را به انجام تکالیف ترغیب كرده و به آنها كمك كنند تا عادات 

 انجام تکالیف را در آنها بهبود بخشند.

 دارند: -محیطي مناسب براي تکلیف بر عهدهنقش مهمي را در ايجاد  عواملي را كه در زير به آنها اشاره كرده ايم

 فضا:

فراگیران به محیطي آسوده، خلوت و باز براي وسائل مورد نیاز انجام تکلیف خود نیاز دارند. مثال يك میز غذا 

 خوري معموال فضاي بهتري براي اين كار است تا يك میز تحرير پوشیده با وسايل تزئیني و دكوري.

 محیط مناسب براي انجام تکلیف



 وقعیت:م

بسیاري از فراگیران از كارهاي ساده اي كه مي توانند انجام تکلیف را براي آنها آسان كنند آگاه نیستند براي 

مثال يك قلم خوب و راحت و قرار گرفتن در وضعیت مناسب بدني روي صندلي  و فضاي كار مناسب از نظر 

 تکلیف را داشته باشید.ارتفاع مي تواند به شما كمك كند كه انرژي الزم براي انجام 

 نور:

نور كافي كه به شدت تابیده نشود نقش مهمي در انجام تکالیف دارد و نور نامناسب مي تواند ضعف ذهني و 

 آسیب به چشم را به دنبال داشته باشد..

 دور كردن عواملي كه حواس فراگیر را پرت مي كنند.

رايانه و ساير عواملي باشد كه حواس او را پرت مي  فن،محل انجام تکلیف فراگیران بايد دور از تلويزيون ، تل

 البته در مورد برخي از فراگیران يك موسیقي آشنا و آرام باعث تمركز آنها در زمان انجام تکلیف مي شود. كنند. )

) 

 نیازها و احتیاجات اولیه:

پاك كن ، مداد رنگي، اين مورد شامل تمام وسايل مورد نیاز فراگیر مي شود مثل: كتابها،كاغذ،خط كش، 

ماژيك، فیشهاي درسي، منگنه، گیره هاي كاغذ، لغت نامه، فرهنگ واژگان و ساير لوازمي مي شود كه در قفسه 

 يا كشو نگه داشته مي شود.

 

 

 



 زمان:

فراگیران به زماني مناسب براي مطالعه نیاز دارند،البته زماني كه به نیاز آنها براي داشتن وقت استراحت هم 

بعد از شام اغلب زمان  ).  شته باشد. يعني آنها حداقل قبل از خواب زماني براي خودشان داشته باشندتوجه دا

 ( خوبي براي اين وقت استراحت است

 

 

ي و ناراحتي بوجود مي آيد. در در بسیاري از خانواده ها به خاطر انجام دادن تکلیف بین بچه ها و والدين دلخور

 : ادامه به برخي از عواملي كه باعث مي شوند بچه ها با تکلیف خود مشکل داشته باشند اشاره مي كنیم

 فراگیران فاقد مهارتهاي الزم براي انجام تکلیف هستند.-1

باشد در حالي كه او فاقد  گاهي اوقات انجام تکلیف به اين نیاز دارد كه فراگیر مهارتي خاص را در رشته اي داشته

اين مهارت است. در نتیجه ممکن است به دلیل اين امر زمان زيادي را صرف كند تا مهارت الزم را كامل يا تا حد 

نسبي بدست بیاورد و از عهده انجام كار بر آيد كه اين امر مانع از توجه و تمركز كامل او در انجام دقیق تکلیف 

كنید كه براي انجام تکلیف بايد به سوالهايي از يك داستان كوتاه به صورت كتبي  شود. مثال فراگیري را تصور

و او را به سمت تفکر  اگیر ما داستان را فهمیده يا نه! جواب دهد. هدف تکلیف اين است كه ببینیم كه آيا فر

در به انجام جمالت كسب نکرده و قامنطقي تشويق و ترغیب كنیم. اما او مهارت كافي را در نوشتن كامل 

كامل اين تکلیف نمي باشد. اگر چه او به راحتي مي تواند به صورت شفاهي به سوالت متن داستان كه خوب 

 فهمیده ومنطقي در مورد آنها فکر كرده پاسخ دهد.

 

 

 نمونه هايي از مشکالت رايج انجام تکلیف شب در فراگیران



 فراگیر نیاز به كسب اطالعات جديدي در برخي بخشها دارد كه تا اين زمان كامال آنها را نفهمیده است.-2

ياضي و علوم به طور خاص ممکن است نیاز به اين داشته باشند كه فراگیران فرمولهايي را بدانند يا تکالیف ر

مراحلي را انجام دهند تا به نتیجه برسند اما هنوز آنها را درك نکرده و نفهمیده باشند. براي همین زماني كه 

 اين كار كنند.سعي مي كنند تکالیف خود را انجام دهند مجبورند زمان زيادي را صرف 

مثال به علت نفهمیدن يا ناقص فهمیدن مطلب ممکن است كه فراگیر تکلیف را نادرست انجام دهد و كم كم 

تکرار اين روند ممکن است در ذهن او منجر به ثبات اين مراحل يا راههاي غلط شود كه تازه بعدا بايد راه و شکل 

 درست آن به نحوي در ذهن او جايگزين يا پاك شود.

 فراگیر ممکن است قادر به انجام خود تکلیف باشد اما مشکل او حجم زياد تکلیف باشد.-3

از فراگیران با انجام تکلیف طوالني و حجم باال مشکل دارند اما اين مسئله در برخي بسیار حاد تر اگر چه بسیاري 

بیان مطلب و ارائه كتبي آن يعني كساني كه به آرامي و كندي اطالعات را پردازش مي كنند يا كساني كه در 

 مشکل دارند اين افراد مثال مي توانند تکلیف را در چند بخش و مدت زماني طوالني تر انجام دهند.

 

 

 

 

 

 

 



 فراگیر ممکن است با چگونگي روند انجام تکلیف يا فهم آن مشکل داشته باشد.-4

ا خواست منطقي و مهارت هاي فراگیران ممکن است قادر نباشند يك تکلیف را شروع كنند حتي اگر متناسب ب

آنها باشد. فراگیراني كه در اقدام و دنبال كردن روند انجام تکلیف مشکل دارند ممکن است  از انجام دادن آن نا 

 امید و دلزده شوند چرا كه چگونگي انجام تکلیف برايشان واضح و روشن نیست.

 انجام تکلیف دارد و خیلي زود بافراگیر مشکالتي در رابطه با تمركز حواس و توجه هنگام -5

 كوچکترين عاملي حواسش پرت مي شود. 

فراگیران ممکن است با كارهايي كه يادگیري هوشیارانه را حمايت مي كند مشکل داشته باشند. اينکه بدانند به 

 . پرتي آنها مي شود بي توجه باشندچه چیزي بايد توجه كنند. يا به عوامل داخلي و خارجي كه باعث حواس

 شما به دقت و توجه خود نسبت به كار آنها ادامه داده و تکالیف آنها را نظارت و كنترل كنید.

 فراگیر ممکن است براي انجام تکالیف و مواد درسي بي برنامه باشد.-6

فراگیراني كه نمي توانند حساب مقدار و شکل انجام تکلیف را داشته باشند و بدانند چه نوع و چه میزاني از 

موارد درسي براي انجام در خانه نیاز است قادر به انجام موفقیت آمیز تکالیف خود نمي شوند. كار مفیدي كه 

زنجیره انجام یره انجام تکلیف مشخص كنیم براي آنها مي توان انجام داد اين است كه موارد ضعف را در زنج

 يعني يك سري وظايفي كه بچه نیاز دارد انجام دهد تا تکالیف خود را با موفقیت انجام دهد.تکلیف 

 

 ( فراگیر در مدرسه : )

 عنوان تکالیف را در دفترچه يادداشت تکالیف بنويسد. .1

 كه توضیح واضح تري نیاز دارد.سوال در مورد انجام تکلیف در جايي  .2

 زنجیره انجام تکلیف



 دفتر يادداشت تکالیف را به خانه ببرد. .3

 تمام وسائل مورد نیاز خود را براي انجام تکلیف به خانه ببرد. .4

 

 ( فراگیر در خانه: )

 شروع تکالیف -5

 اتمام تکالیف -6

 كنترل تکالیف -7

تکالیف انجام شده و لوازم  - تکالیفدفتر يادداشت  تنظیم و مرتب كردن تمام چیزهاي الزم در كیف ) -8

 ( التحرير

 ( فراگیر بازگشت به مدرسه: )

 بردن كیف و وسايل به مدرسه .1

 تحويل و ارائه تکلیف .2

 

 

والدين كمك مناسب و به جا در امر انجام تکلیف بايد با مشاهده دقیق و با احتیاط انجام شود. مهم است كه 

نقاط "قبل از هر اقدامي به ياد داشته باشند كه آنها بايد كمك و پشتیباني خود را به نحوي اعمال كنند كه به 

انجام آنها بر  -فرزندشان در انجام تکلیف توجه شود همچنین آنها نبايد كارهايي را كه خود بچه از عهده "ضعف

ها در كاري كه خودشان مهارت و توانايي كافي را دارند كمك مي آيد را انجام دهند. چرا كه عموما اگر به بچه 

 بشود ناراحت و دلخور مي شوند و اعتماد به نفس آنها هم كاهش مي يابد.

 راههاي خاص براي كمك به انجام تکلیف



اگر مي بینید كه انجام تکلیف براي فرزند شما سخت و خسته كننده است حتما با معلم او صحبت كنید و آنچه 

كنید تا به  -تان مشاهده مي كنید تا حد امکان با جزئیات كامل توصیفرا كه در حال انجام تکلیف در مورد فرزند

و اولیا پیدا و ارائه شود. در راهکاري مناسب دست پیدا كنید يعني راهي كه به صورت گروهي با نظر معلم، فراگیر 

اين مدت كشمکش و مشکلي كه هنگام انجام تکلیف وجود دارد به حداقل ممکن مي رسد يعني زماني كه 

 والدين بخشي از تیم تصمیم گیري را تشکیل مي دهند.

در اينجا برخي از راههايي كه در انجام تکلیف مفید مي باشند به شما ارائه مي شوند چه شما اين كارها را به 

 : تنهايي انجام دهید يا در گروه

 : كنیدبخشهايي از تکلیف كه فراگیر بیشتر در آن مشکل دارد را با جزئیات كامل مشخص -1

فراگیراني را كه در مورد توجه، تمركز يا تركیب انجام تکلیف مشکل دارند را در ابتدا و انتهاي هر مرحله  -

ببینید چقدر بیشتر از معمول زمان  ) انجام تکلیف كنترل كنید و به مدت زمان انجام آن دقت كنید.

 ( صرف انجام تکلیف كرده اند.

فراگیر در زمان انجام تکلیف نیاز به هجي لغات داشت به او كمك  تا حد امکان در دسترس باشید تا اگر -

كنید تا به طور خود كار و بدون فهمیدن اين كار را انجام ندهد و اين كار را تا زماني كه او قادر باشد به 

 تنهايي از عهده كار بر آيد ادامه دهید.

ف دارد مواردي مثل مورد زير را اگر فرزند شما در رابطه با دستخط خود و مسائل مربوط به آن ضع -

امتحان كنید مثال در يك جلسه انجام تکلیف شما نقش منشي او را در بخشي از كار نوشتن طوالني بر 

 عهده بگیريد.

اگر مشکل او در نتیجه عدم تسلط در مهارتي خاص است )مثل: تسلط نداشتن روي جدول ضرب يا قوانین -2

تمرينهايي ويژه براي او در حیطه اي كه ضعف دارد در اختیار شما قرار  هجي كلمات( از معلم او بخواهید تا



دهد. فراگیراني كه روي مهارتهاي اصلي و اساسي در دوره ابتدايي تسلط كافي و كامل را كسب نکرده اند 

 بندرت در دوره هاي بعدي تمرينات بیشتري براي حل اين مشکل انجام مي دهند.

ن مي توانید براي او تمرينات كوتاه مدتي را به طور مکرر در نظر گرفته و به اجرا با راهنمايي معلمان فرزندتا

مثال تست و آزمون مکرر  بگذاريد تا ببینید كه چه نوع فعالیتي براي حمايت و پشتیباني او مورد نیاز است. )

 ( نیاز دارد يا معلم خصوصي

كه در آن قرار دارند عقب تر است در تکمیل و  فراگیراني كه مهارت اصلي و پايه آنها نسبت به سطح كالسي

انجام تکالیف دچار ناكامي و در نتیجه افسردگي و خستگي شده و در كل تکلیف به مشکلي بزرگ براي آنها 

 تبديل مي شود.

اگر فرزند شما دائما مشکالتي در فهم متن و مفهوم انجام تکالیف دارد فورا به معلم او اطالع دهید.  -3

نیاز به كمك هاي خاصي باشد. مثل: زماني طوالني تر نسبت به بقیه فراگیران براي انجام و ممکن است 

تکمیل تکلیف، حمايت و پشتیباني هاي آموزشي از سوي يك فرد متخصص در اين امور و يا همراهي يك 

كالس  معلم خصوصي. بدون كمك و ياري مناسب فرزندتان ممکن است تا حد زيادي با خطر فاصله گرفتن از

و عقب ماندن از ساير بچه ها مواجه شود و ديگر امکان رسیدن به روال عادي كار كالس همراه با ساير 

 همکالسان براي او وجود نداشته باشد.

اگر فرزند شما به دفعات از انجام تمام تکالیفي كه بر عهده او گذاشته مي شود ) در زمان تعیین شده و  -4

ي كنید و ببینید كه چه زماني را صرف كرده تا هر كدام از تکالیف را انجام مناسب( شکايت مي كند پیگیر

دهد. سعي كنید كه بفهمید آيا يك موضوع و مطلب خاصي براي او مشکل ساز است يا مشکل او كلي 

است. همراه با معلم او اين مسئله را كنترل كنید كه آيا فرزندتان نسبت به تطبیق میزان تکلیف و زمان 

 يا مثال دوست دارد زمان محدودي را براي هر مورد خاص صرف كند(آن توجه دارد يا خیر. )انجام 



اگر به طور خاص مرتب و منظم انجام دادن تکالیف براي او مشکل است به او كمك كنید تا اين كار را  -5

 ياد بگیرد و نقش و وظیفه خود را در انجام تکلیف بفهمد.

در دفتر چه يادداشتش به شکلي  الیف را به صورت واضح و خوانا كپي كند )او را تشويق كنید تا عنوان تک -

 ( مرتب و دقیق بنويسد.

 -او را به اين عادت تشويق كنید كه اگر میزان و نحوه انجام تکالیف را جهت يادداشت كردن متوجه -

كنترل اجمالي از اين كار مي تواند به صورت يك  نشده دوباره از معلم بخواهد كه برايش توضیح دهد. )

 ( سوي معلم در انتهاي هر جلسه باشد

ا براي نوشتن او را راهنمايي كنید تا اين مسئولیت را به خوبي قبول كند كه دفترچه ي يادداشتش ر -

ش بگذارد. ) هر روز با خودش به مدرسه بیاورد و آخر كار كالس هم با خود به خانه عنوان تکالیف در كیف

 ( ببرد

يا تصاص به بررسي اين امر بکند كه آید تا هر روز زمان كوتاهي را در انتهاي كار مدرسه اخاو را تشويق كن -

تکالیفش را دقیق يادداست كرده بعد هم ببیند كه آيا براي انجام آنها نیاز است چیزي را از مدرسه به 

 خانه ببرد يا نه .

شد و آن را مستقال انجام دهد برنامه اگر فرزند شما نمي تواند توجه و دقت الزم را روي كارش داشته با -

اي براي او تدوين كنید كه شامل زماني باشد كه او بايد خودش قبل از اينکه از كسي كمك بگیرد كارش 

مشخص كنید او چه زماني مي تواند از شما كمك بگیرد و شما وقت اين كار را انجام دهد يا اينکه مثال 

به انجام تکلیف كند مطمئن شويد كه آيا او منظور شما را از  را داريد. قبل از اينکه فرزندتان شروع

 آنچه كه از او انتظار داريد انجام دهد فهمیده يا نه !

مثال: استراحت،  اين هم فکر خوبي است كه زمان محدودي را هم براي خود بچه در اختیارش قرار دهد. )

 ( .کلیفش را انجام داده و ..ر از تخوردن چاي يا زنگ زدن به دوستش تا ببیند او چه مقدا



با عمل و رفتار خودتان نشان دهید كه براي عادات خوب انجام تکلیف فرزندتان ارزش و اهمیت قائل  -7

-هستید. اگر مي توانید زماني كه او در حال انجام تکلیف است شما هم پشت میز كار خود كاري انجام 

 دهید يا مطالعه كنید.
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