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 چکیده

توجه بیش از حد دانش اموزان بر نمره و کنکور انهارا دچار فشار های روانی  و ایای   میکنید کیه ا ی       

موضوع بااث میشود به جای تمرکز بر درس دچار احساس ناکام  و ناامیدی شیود و میداد درحیاک فکیر     

 .باشندکردن به نتیجه کنکور و پیامد های بعد از ان 

توجه بیش از حد به درس و کنکور دو پیامد دارد: اولیم ا نکه فکر کردن مداد به مسئله ای که نتیجه ان 

فقط بااث هدر رفت  زمان و اقب ماندن از بقیه دانش اموزان  میشود که درحاک مطالعه  مشخص نیست

 هستند.

کور و کارنامه تحصیل  است که موجب دومی  پیامد توجه بیش از حد والد   و دانش اموزان به نتیجه کن

افزا ش اضطراب دانش اموز میشود پدر و مادر از زی که برای کسب نمره اال  در دروس به فرزند خیود  

اضطراب وارد میکنند با د بدانند که ا   فشار روان  بااث میشود که نتوانند تمرکز کاف  داشته باشیند و  

یشود. با د توجه داشت که برای کسیب نمیره خیوب نییاز     حت  موجب نتیجه ای براکس خواسته انان م

 است که برنامه ر زی اصول  داشته باشیم .

روابط دوستانه در مدرسه رفتار معلمی  کارنامه تحصیل  رفتار ایرافی  بیشتر   تاثیر را بر میزان توجیه  

 دانش امئز بر نمره دارد
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 مقدمه

با توجه به حساسیت بسیار دوران نوجوان  و مسئله ای به ناد کنکور که به استرس و اضیطراب ا ی  دوره   

 اضافه میکند.

 در ا   پژوهش سع  در کشف تاثیر نمره و روند تحصیل  بر روح و روان نوجوان دار م. 

 نمره و روند تحصیل  چه تاثیری بر افسردگ  و پرخاشگری در نوجوانان دارد؟ 

 ا ا نمره بد بااث کاهش ازت ن س در نوجوانان میشود؟

 ساک شده است؟ 18تا15در سنی  ا ا اضطراب و استرس کنکور و نمرات مدرسه بااث افزا ش افسردگ  

 ا ا انتخاب دوست مناسب بر روند تحصیل  دانش اموز تاثیر دارد؟

 میزان امیدده  خانواده چه تاثیری بر ازت ن س دانش اموزان دارد؟

 خود را میکنیم تا جواب  هرچه بهتر برای ا   سواالت بیابیم  در ا   پژوهش تالش

 بیان مسئله

اهمییت تیر از هیر موضیوا  باشید       حائزهستیم و مسئله ای که شا د برای ما  باتوجه به سن  که در ان

 انجاد ا   پژوهش گرفتیم تصمیم به

 اهداف

 بررس  میزان تاثیر گذاری نمره بر مشکالت اای   نوجوانان 

 بررس  و  افت  راه حل ها   برای جلوگیری از اسیب اجتماا  و اای   نوجوانان 

 نمرات در مدارس مختلف )مدارس خاص/هنرستان/مدارس اادی(مقا سه میان تاثیرگذاری 

 سنجش انگیزه و تالش دانش اموزان باتوجه به نمره در افت شده و رفتار معلمی  

 

 سوال و فرضیه

 میزان ماندگاری تاثیر نمره بر روان نوجوانان چقدر است؟.1

 به چه میزان است؟تالش  شیدن ازانگیزه برای تالش کردن  ا دست ک .تاثیر نمره)خوب/ بد( بر2

 .ا ا نمرات غیرقابل قبوک از نظر دانش اموز بااث احساس افسردگ  حت  برای مدت کوتاه  میشود؟3
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 .واکنش والد   نسبت به نمره بد بااث اضطراب و استرس دانش اموز میشود؟4

 یر میگذارد؟.ا ا رفتار معلمی  تحت تاثیر نمره تغییر میکند و ا   در املکرد دانش اموزان تاث5

 پژوهش های انجام شده مرتبط با موضوع 

ارز اب  وضعیت استرس بچه های مدرسه ای متاثر از امتحانات و جو مدرسه ا جاد میشود همواره  ک  از 

 سوژه های متداوک تحقیق برای محققان ا   حیطه بوده است .

استرس امتحانات را بیر سیالمت   تا ج ز ر حاصل  ک  ازتحقیقات نشر ه گارد   است که تاثیرات مخرب ن

 دانش اموزان نشان میدهد.

ن ر بچه های مدرسه میگو ند که ترس از شکست در ازمون ها و ناکیام    11ن ر از هر 8ی  ا   مطالعه 

در کسب موفقیت تحصیل  و استرس برای انها منجربه افیزا ش مشیکالت روانی  و تیاثیرات مخیرب بیر       

 امتحانات شده است.سالمت روان به خصوص در ا اد 

در نظرسنج  از دانش اموزان مدارس ابتدا   که در امتحانات شرکت کرده بودند به نوا  در اکثر میوارد  

 ترس و اضطراب در یوک زمان امتحان و برخ  از ناراحت  ها و حمالت هراس د ده شده بود.

ا ی  نظرسینج  شیرکت     درصد( از بچه های مدارس ابتیدا   کیه در  82کودک) 11ن ر از هر  8بیش از 

داشتند در یوک دوره امتحانات افزا ش مشکالت روان  را در میان دانش اموزان ابتدا   گزارش کرده اند 

 و حت   ک کودک گ ته است که تماد مژه ها ش به الت استرس ر خته است 

در سالمت  سیستم ارز اب  فعل  فشار ز ادی را روی کودکان وارد میکند که منجربه اضظراب و مشکالت

 روان انها میشود.

درصید( از  81ن یر)  5ن ر از هیر   4ساک نیز نسبت به سالمت روان بیش از  11تا7معلمی  کودکان سنی  

%( معلم ها ااتقاد داشتند که ارز اب  به کسیب  68اموزانشان ابراز نگران  کرده اند.بیش از دو سود)دانش 

 ن داشته است.امتحان تاثیر من   بر سالمت روح  و روان  کودکا

 

 روش های تحقیق 

 ک روش جمع اوری داده ها است که در ان از  ک گروه خاص از افراد خواسته میشیود تیا بیه تعیدادی     

سواک های خاص پاسخ دهند.کاری که در ا   نوع تحقیق صورت میگیرد ا   اسیت کیه محقیق از گیروه     

.....(از مردد سواک ها   در میورد  یک   تل ن  و.-پرسشنامه-شیوه های مختلف)مصاحبه بزرگ  از مردد به

 موضوع  ا انوان میکنند.
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 است نظر مورد تحقیق  روش ا   در اصل  هدف سه کل  یور ب

  کشف.3      تبیی .2    جامعه ص ات توصیف1.

 بر عملکرد دانش اموزان باال نمرات تاثیر

 را کننده تشو ق و مثبت کننده تقو ت نقش نمرات گیرد، م  باال   نمرات معموال که آموزی دانش برای

 خیود  تیالش  و کوشش به نیز آن از پس کند، م  در افت باال نمره  ک که آموزی دانش نتیجه در. دارند

 .هستند من   های پیامد دارای هم و مثبت پیامدهای دارای هم باال نمرات. داد خواهد ادامه

 نمرات مختلف های درس از همواره که آموزان  دانش که است ا   دارد باال نمره که مثبت  نتا ج از  ک 

 ااتمیاد  مجموع در  عن . کرد خواهند پیدا دست خودشان از مثبت  م هود به نها تا کنند، م  کسب باال

 بیا  برخیورد  در نیز آ نده در که شود م  سبب ا   و دارند د گر آموزان دانش به نسبت بیشتری ن س به

 آرامش با و باشند، داشته بیشتری قایعیت درس  غیر های زمینه در چه و درس زمینه در چه مشکالت،

 .بپردازند ها آن حل به بیشتری

 اسیت،  درسی   مختلیف  موضواات  ادگیری برای آموز دانش انگیزش ی کننده تعیی  که چیزی واقع در

 تصور. است کرده کسب مشابه های درس از گذشته در که است ها   شکست و ها موفقیت از او تصورات

 درس  یا  درس آن از وی کیه  اسیت  تجارب  بر مبتن  درس  ک در شکست  ا موفقیت درباره آموز دانش

 .است آورده دست به آن با مشابه های

 خیود  بیرای  را موضیوع  ا   است، کرده کسب پا ی  نمره ر اض  درس در بار چند که آموزی دانش مثال

 تصیور   ادگیری از ناتوان و ضعیف ر اض  درس در را خود خود، قبل  نمرات پا ه بر و داند م  همیشگ 

 بیا  اسیت،  گذرانیده  موفقییت  با را مشابه  های درس گذشته در که باشد معتقد آموز دانش اگر. کند م 

 در کیه  باشید  داشیته  ااتقاد اگر ول . کند م  برخورد مثبت حس و نگرش نوا  با نیز جد د های درس

 من ی   حسی   و نگیرش  با نیز جد د های درس در احتماال است، شده مواجه شکست با قبل  های درس

 .دارند را موثری نقش نیز وی  ادگیری روند در احساسات ا   که شد خواهد مواجه

 هستند، مدرسه در مشخص و خاص ها   درس به محدود ابتدا در من   و مثبت اوایف و ها نگرش ا  

 دربیر  را هیا  درس تماد و کرده پیدا گسترش ها نگرش ا   من  ، و مثبت تجارب افزا ش با و مرور به اما

 نمره، یر ق از معلم اگر. دارند وجود نیز من   پیامدهای باال، نمرات مثبت های پیامد بر االوه.گیرند م 

 درس  کتاب  ا معلم سخنران  مطالب تکرار که را ها   پاسخ  عن  آموزان، دانش سازشکارانه های پاسخ

 خواهنید  معلیم  نظرات روی دنباله خود به خود بعدی، های فعالیت در آموزان دانش کند، تقو ت هستند،

 نصییب  بیاال  نمرات گاه  که گ ت با د واقع در. باشند نبوده موافق نظرات آن با گذشته در اگر حت . بود
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 دانیش  بیه  دادن نمره در با د معلم نکته ا   به توجه با.آفر ننده نه هستند سازشکار که شود م  کسان 

 او بیا  همیواره  کیه  آمیوزان   دانش تا ید به صرفا که باشد مواظب و کند امل کامل آگاه  با خود آموزان

 دارنید  او بیا  مخیالف  ول  درست های د دگاه که آموزان  دانش کردن دلسرد مقابل در و دارند نظر ات اق

 ت کیر  دارای آمیوزان  دانش شدن ما وس سبب آموزان، دانش با معلم برخورد های شیوه ا   ز را نپردازد،

 بیه  ای تیازه  هیای  فرصیت  معلمان که وقت . شود م  آنان استعدادهای شدن شکوفا مانع و خالق و واگرا

 باز شان روی به ای تازه های افق کنند، پیدا مسائل برای مت اوت  های حل راه تا دهند م  آموزان دانش

 بروز خود از ای تازه استعدادهای رسند، م  نظر به ضعیف  ادگیری در همواره که آموزان  دانش.شود م 

 دانیش . انید  نداشیته  ااتقاد آموزان دانش ا   در استعدادها ا   وجود به هرگز قبال معلمان که دهند، م 

 گیرنید،  می   ها آن از باال   سطح نمرات و سازند م  برآورده را معلمان های خواسته همواره که آموزان 

 درس از بیشیتر  را خیود  معلمان آموزان دانش ا  . دهند نم  نشان خود از چندان  ابتکار و تخیل قدرت

 .دهند م  قرار مطالعه مورد خود های

 آموزان دانش عملکرد بر پایین نمرات تاثیر 

 کیه  نمراتی   چنیی   هیم . دارد ز یادی  تاثیر آموزان دانش املکرد بر معلمان ارزشیاب  و ده  نمره نحوه

 نوشتار در. است گذار تاثیر آ نده در ها آن املکرد در نیز کنند م  کسب مختلف دروس از آموزان دانش

 نمره مجدد کسب برای آموز دانش کوشش و تالش افزا ش باال، نمرات مثبت تاثیرات از که خواند د پیش

 .خوانید م  آموز دانش املکرد در پا ی  نمره تاثیر درباره حاک. است باال

  ادگیری های فعالیت از معلم تا ید ادد دهنده نشان کند، م  کسب آموز دانش که پا ین  سطح نمرات

 در من ی   پنیداره  خیود   ا خود م هود ا جاد به منجر شود، تکرار بارها اگر نمرات ا  . است آموزان دانش

  یک  تشیکیل  بیه  منجیر  پا ی  نمرات کسب و آموزان دانش پ  در پ  شکست. شد خواهد آموزان دانش

 از انتظیاراتش  و کنید  می   پییدا  کیاهش  اش انگییزه  خورد، م  شکست آموز دانش. شود م  بایل حلقه

 می   بیشتر شکست به منجر کمتر کوشش و کمتر کوشش به منجر کمتر انتظارات. شود م  کم خودش

 .شود

 م  تعبیر تنبیه انوان به ها آن سوی از گاها کنند، م  در افت آموزان دانش گونه ا   که پا ین  نمرات

 کوشش امتحانات در و آ د م  مدرسه به مرتبا کشد، م  زحمت خودش تصور به که آموزی دانش. شود

 هسیتند  رفتارهیا  ا   که رسد م  باور ا   به ضعیف نمرات در افت از بعد دهد، م  نشان خود از را الزد

 و مدرسیه  از کلی   بیه  نشود، آموزان دانش ا   نصیب پاداش  گونه هیپچ اگر. هستند تنبیه مستوجب که

 .کنند تحصیل ترک است ممک  و شوند م  دلزده درس

 به معلم اگر و ژه به. باشد داشته آموز دانش بر مثبت  تاثیر تواند م  شکست ها وقت بعض  وجود، ا   با

 تیا  کنید  کمک خوردند م  شکست درس  ک امتحان در  ا گیرند م  ضعیف ای نمره که آموزان  دانش
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 دانیش  شکسیت  از پیشگیری برای معلم های کوشش. نما ند درک را پیشرفت و کوش  سخت بی  رابطه

 تیا  کننید  تشیو ق  را آمیوزان  دانش با د معلمان. باشد آور ز ان تواند م  ها آن موفقیت تضمی  و آموزان

 با ید .بدهند را شکست از گرفت  درس و آموخت  امتیاز ها آن به و بروند خود ذهن  های توانا   از فراتر

 دائم  موفقیت جای به را تدر ج  موقیت و باشند داشته تحمل کالس در آموزان دانش کردن خطا برای

 .بپذ رند است افتاده ات اق  ادگیری که باره ا   در شان قضاوت شاخص انوان به

 آموزان دانش نمرات بر کار نتایج از آگاهی و بازخورد تاثیر

 از را هیا  آن فعیالیت   هر انجاد از بعد و باشند خود آموزان دانش های کوشش مراقب با د همواره معلمان

 از پیس  معلیم . اسیت  ضیروری  آزمیون  هر انجاد از بعد و ژه به معلم اقداد ا  . سازند مطلع کارشان نتا ج

  ا من   نکات و بوده چه ها آن های موفقیت  ا مثبت نکات بگو د آموزان دانش به با د آزمون  ک اجرای

 دانیش  غالبیا  .کنید  بیازگو  آمیوزان  دانش برای را ها آن های الت  ا الت و بوده، چه ها آن های شکست

 اشیتباه  از تیا  شیود  می   سیبب  کیار  ا   و اند کرده اشتباه چرا بگو د ها آن به معلم که دارند نیاز آموزان

 کنند، تکرار بارها را اشتباه  ک آموزان دانش است ممک  صورت ا   غیر در. شود جلوگیری بعدی مشابه

 ا ی   در کیه  هیا    پیژوهش .انید  کرده در افت من   نمره فقط خود، کار اشکاک دانست  جای به که چرا

 دانیش  امتحیان   های برگه در کتب  صورت به معلم که توضیحات  که داده نشان است، شده انجاد زمینه

 دانیش  میورد  در و یژه  بیه  کیار  ا ی  . شود م  آ نده در ها آن املکرد بهبود به منجر نو سد، م  آموزان

 بسییار  باشید  سیازنده  انتقیادات  حیاوی  کیه  صیورت   در دبیرسیتان  و راهنما   مثل باالتر مقایع آموزان

                                .است تاثیرگذار

 کند ذکر حتما که باشد م ید تواند م  آموزان دانش امتحان  های برگه روی بر معلم اظهارات صورت  در

 با د آموز دانش چگونه چیست، اشتباه ا   انجاد برای آموز دانش احتمال  دلیل است، کداد اصل  اشتباه

 ...و چیست آموز دانش ا   مثبت نکات نکند، تکرار را اشتباه ا   تا شود هدا ت

 آمیوزان  دانش مثل خردساک آموزان دانش مورد در که اند داده نشان شده انجاد های پژوهش چنی  هم

 اظهیارات  خردساک آموزان دانش برای. است تر م ید کتب  توضیحات از ش اه  توضیحات ابتدا   مقطع

 نمره  ک از اظهارات گونه ا  . بگیرد بر در را... و اال  آفر  ، به، به: مثل ای ساده بیانات توانند م  معلم

 .دارد بیشتری تاثیر خال  و خشک

  آموزان دانش دوستانه روابط بر نمره تاثیر

 کسیب  بیاالتری  نمیرات  که آموزان  دانش از دسته آن آموزان، دانش بی  کالس  ک در که شده مشاهده

  هستند برخوردار معلمان و ها همکالس  د گر سوی از بیشتری محبوبیت از کنند م 
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 پیا ی   نمیرات  کیه  آموزان  دانش اکس به اما و شود م  نیز آنها در تکبر و غرور بااث گاه که محبوبیت 

 نییز  آنهیا  اشیتیاق  و شوق و  ادگیری روی موضوع ا   و هستند برخوردار کمتری محبوبیت از دارند تری

 در د گیر  و بدهید  دسیت  از را خود ن س به ااتماد فرد شود م  موجب مواقع  در حت  و است تاثیرگذار

 بگیرد فاصله د گران از و باشد نداشته فعال  حضور کالس

  والدین و نمره

 وارد هیا  بچه روی بر کامل نمره کسب برای والد   حد از بیش فشار دلیل به که اضطراب  و استرس گاها

 کسیب  بیر  والد   که میزان همان به .کند م  ا جاد آموزان دانش آ نده در را ناپذ ری جبران اثرات است

 انعطیاف  زنیدگ ،  هیای  مهیارت  هیا  آن بیه  اسیت  بهتر دارند تاکید آموزان دانش توسط 21  ا و اال  نمره

 را خیود  زا استرس شرا ط در بتوانند فرزندان تا بیاموزند نیز را مساله حل مهارت و ژه به و سازش پذ ری،

 .سازند سازگار

 هیا  اسیترس  و هیا  اضیطراب  تماد گ ت توان نم  اما هست افراد همراه رشد روند در اضطراب کل  یور به 

 و کننید  می   تجربیه  خیود  رشید  مسییر  در افیراد  را اضیطراب  از معینی   مییزان  چراکیه  هسیتند  نابهنجار

 توانند م  تداود صورت در ها اضطراب از برخ . دهند م  گسترش آن با سازگاری جهت در را ها   مکانیزد

 شیرا ط  بیا  افیراد  سازش ادد و شکست از گرفته نشات اکثرا که شوند تبد ل گونه مرض های اضطراب به

 و تیرس  بیدن ،  و شیناخت   اخیتالالت  از وسییع   یییف  شیامل  هیا  اضیطراب  گونیه  ا ی   همچنی . است

 و هیا  توانیا    از اظیمی   بخیش  از افراد محرومیت موجب نها ت در که شوند م   موجه غیر های وحشت

 امل ها آن  توانا   اکس جهت در آموزان دانش بر والد   وارده اضطراب رو ا   از. شود م  خود امکانات

 .کند م 

 ر شیه  اگیر  کیه  اسیت ... و تهیوع  حالیت  درد، دک نظیر تن  روان های بیماری حد از بیش تجربه همچنی 

 توانند م  ها اضطراب از رخ ب.است ها آن در  اضطراب و استرس اوارض جمله از باشد نداشته فیز ولوژ ک

 نییز  شیوند  م  بزرگ آن در افراد که محیط  شرا ط و بستر د گر سوی از باشند افراد ژنتیک از برخاسته

 نگرانی ،  اضیطراب،  خیود  اییراف  محییط  از افیراد  کیه  یوری به بیاموزد ها آن به را اضطراب ا   تواند م 

 ا ی   همچنیی  . شیوند  می   مواجیه  اخیتالک  بیا  خیود  املکرد در و کنند م  در افت را استرس و تشو ش

 بیروز  کودکان زندگ  در تواند م  والد   سوی از نشده رفع نیازهای تجربیات، ها، پیاد یر ق از ها استرس

  .کند

 در همچنیی  . دارنید  نییاز  مراقبت و محافظت دلبستگ ، حما ت، به بسیار خود رشدی مسیر در کودکان

 هیا  آن خودمختای که دارند احتیاج روند م  فردی هو ت و یلب  استقالک سمت به که زندگ  از ای دوره

 استرس نشود برآورده درست شیوه به نیازها ا   که هنگام . شود برآورده کاف  حد در و درست شیوه به

 ممک  والد   سوی از کاف  توجه در افت ادد صورت در مثاک برای. ماند م  کودکان با همراه اضطراب و
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 اسیت  ممکی   چراکه برآ د والد   توجه جلب جهت 21 نمره کسب برای تالش در دائما آموز دانش است

 .باشد کرده در افت والد   سوی از تحقیر و سا ر   با او مقا سه نظیر نامناسب  های پیاد گذشته در

 خیوب  پسیر  "  ا و "که هست کس  خوب دختر " نظیر ها   پیاد بیان که گ ت هم را ا   همچنی  وی

 اضیطراب  تشو ش، حاوی کودکان برای نشود انجاد درست  شیوه به اگر والد   سوی از "که هست کس 

 .بود خواهد استرس و

 کسیب  را هیا  آن دلخواه نمره  ا و کنند م  مشاهده خود فرزند از بدی رفتار که هنگام  والد   متاس انه 

 میذمود  رفتیار  آن تنهیا  کیه  حال  در دهند م  قرار شماتت مورد را فرزند شخصیت کل  یور به کند نم 

 .است

 جیا    هییچ  بیه  تیو " نظییر  جمالت  از فرزندان توسط قبوک قابل نمره کسب ادد صورت در والد   گاها

 بیا  قییاس  در را فرزنیدان  و اسیت اده  هیا  ا ی   نظیر جمالت  و "شوی نم  موفق  شخص تو" و "رس  نم 

 بیه   ا فرزندان معموال شرا ط  چنی  در. بود خواهد اکس نیز آن نتیجه که دهند م  قرار خود ساالن هم

 اثبیات  والید    بیه  را خیود  تیا  انید  تالش در افرای  شکل به و گذارند م  کنار را خواندن درس کل  یور

 احسیاس  و استرسی   موفقییت  ایدد  صیورت  در و هسیتند  21 نمیره  کسب فکر در دائما رو ا   از کنند،

 .دارد من   اثر ها آن آ نده در شدت به که شود م  نهاد نه ها آن در ک ا ت  ب 

 نتیجه گیری  

 :  خاص مدارس

 البته است شده مشکالت  بروز بااث و است دار برخورد باال   حد از نوجوانان روان و روح بر فشار میزان

 . است مت اوت باهم دروس گذاری تاثیر میزان است ذکر به الزد

 قابیل  تیاثیر  کیه  اسیت  والید    سیختگیری  و فشار خاص مدارس آموزان دانش مورد در توجه قابل نکته

 . دارد توجه 

   هنرستان مدارس

 انجاد برای کوشش و تالش روی بر که شود م  داده آموزان دانش امل  های کار به نمره مدارس ا   در

 . دارد ز ادی تاثیر بهتر های یرح

  کند م  متحمل آموزان دانش بر را کمتری فشار اموم  دروس نمرات

  اادی مدارس
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 ا ی   بیا  رقابت برای آموزان دانش تالش اما غیردولت  و خاص مدارس به نسبت کمتر معلمان سختگیری

  است ستا ش قابل مدارس

 از میدارس  ا ی   آموزان دانش. نیست خاص مدارس سختگیری به آموزان دانش املکرد بر ده  نمره اما

 . هستند خوردار بر باالتری نشاط و امید سطح

 و روح بیه  نسبت گذار تاثیر د گر مدارس با آموزان دانش ا   کردن مقا سه گاه  است ذکر به الزد البته

 است آموز دانش روان

  دولت  غیر مدارس

 . است خاص مدارس معلمان حد در معلمان گیری سخت میزان

 .  شود م  آموزان دانش اضطراب بااث سختگیری ا   گاه 

 .دهد آزار را آموز دانش گاه  است ممک  و نیست تاثیر ب  نیز والد   رفتار مدارس ا   در

 پیشنهادات

 اسیترس  و فشیار  میزان کاهش برای گوناگون  های حل راه در افتیم  آموزان دانش از پرسشنامه انجاد با

 : از اند ابارت دارد وجود

 ییرف  از فشیاری  گییری  تصیمیم  ا ی   برای و کند انتخاب را مدرسه و تحصیل  رشته خود آموز دانش -

 . باشد نداشته والد  

 کیرده  کشف را اصل  مهارت و توانا   مختلف دروس به اموز دانش توانمندی و االقه میزان به توجه با -

 از را خواندن درس به  اشتیاق فقط ندارد االقه آنها به که دروس  برای آموز دانش بر فشار کردن وارد با)

 (  میگیر م آنها

 درس و مطالعیه  توانیا    روانی   و روحی   و خیانوادگ   مشکالت گاه  که شوند آگاه معلمی  و والد   -

 . گیرد م  آموز دانش از را خواندن

 . کنند تالش آن جبران برای و ندهند است از را انگیزه تماد نمره  ک گرفت  با آموزان دانش خود -

 دارد آموز دانش خصوصیات و اخالقیات به بستگ  موضواات می  های حل راه تمام  است ذکر به الزد

 فهرست منابع 

 سا ت تبیان 

 گ ت گوی خبری ا سنا 


