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Abstract
Present research was performed to compare
achievement motivation, self-confidence, school
connectedness and academic performance of
students from public schools, exemplary schools,
smart schools and gifted schools of Sari. This
research is applied in terms of purpose, descriptive
in terms of nature and causal-comparative in terms
of method. Statistical population was all eightgrade-primary- school girl students from public
schools, exemplary schools, smart schools and
gifted schools of Sari in academic year 2015-2016
and 170 students were selected as sample using
available sampling. Measurement tools were
standard questionnaires of Herman's achievement
motivation (1970), Eysenck self-confidence
(1976), Berry et al School connectedness (2004),
and Fam and Taylor academic performance
(1999). The validity of questionnaires was
confirmed by experts of psychology and education
and the reliability of questionnaires using alpha
Cronbach measurement was confirmed 0.86
(achievement motivation), 0.83(self-confidence),
0.85(school connectedness) and 0.87(academic
performance). Data was analyzed using
descriptive (mean and standard deviation) and
inferential (Kruskal-Wallis non parametric test)
statistics methods bu IBM SPSS 23 software.
Results showed that achievement motivation, selfconfidence, school connectedness and academic
performance of students from public schools,
exemplary schools, smart schools and gifted
schools are different, so that achievement
motivation of students from smart schools and
self-confidence, school connectedness and
academic performance of students from gifted
schools were the most.
Keywords: achievement motivation, self-esteem,
A sense of belonging to the school, academic
performance
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مقدمه

نتایج کا ،خو آگاه شوند ( Tamannaeifar & Gandomi,

یکی از مسائل و مشکالت اساسی زندگی تحصیلی افررا و
نظام آموزشی هر کشرو ،مسرلل افر تحصریلی و پرایی
بررررو ح سررررد حصلکررررر تحصرررریلی ( Academic
 )Performanceانرر آمرروزاح آح کشررو ،اسرر حوامررل
مختلفی بر حصلکر تحصیلی افررا تریریر مریگذا،نرد کر
متخصصاح تعلیم و تربی آح ها ،ا ب چها ،سرت حوامرل
فر ی آموزشگاهی خانوا گی و اجتصاحی تقسیم کر ه اند
 ،حقیق حصلکر تحصیلی ب حنواح متغیر وابست تحر
تیریر یک حامل نیس بلک حوامل متعد ی نظیر استعدا
تحصیلی حوامرل شرناختی ماننرد هروش حصرومی خرو
کا،آمرردی تحصرریلی انگیرر ش تحصرریلی ،اهبر هررای
خو تنظیصی ساختا ،کالس ،س توانرایی یا گیرنردگاح
آموزش معلصاح و انگی ش یا گیرندگاح برر ،وی آح تریریر
ا،ند ()Hoseini et al., 2006
واقعی ای اسر کر ایر حوامرل و متغیرهرا چنراح
،همتنیده اند و با یکدیگر کن متقابل ا،ند کر تعیری
نق و سهم هر یک ب شوا،ی امکاحپذیر اسر برا ایر
وجو  ،بی ایر حوامرل حوامرل آموزشری و فرر ی برا
ماهی شناختی و اجتصاحی بیشتری تیریر ،ا بر حصلکرر
ان آموزاح و پیشرف تحصریلی آحهرا ا،نرد ( Starke,
)2006
انگی ة پیشرف یکی از مهمتری انگی ههرای اکتسرابی
هر فر اس و آح حبا،ت اس از گرای فرر برر گرذ ،از
نابسامانی ها و مشکالت تالش برای س یابی بر گونر ای
برتر و حفظ معیا،های سد برا از ایر ،و کسرانی کر
انگی ه پیشرف برا ا،نرد مری خواهنرد کامرل بشروند و
کررا،کر خررو ،ا بهبررو بخشررند آنرراح وظیف ر شررناس و
مسلولی پذیر هستند و ترجی می هنرد کا،هرایی انارام
هند ک چال برانگی باشد و ب کرا،ی سر زننرد کر
ا،زیابی پیشرفتشاح ب گون ای خواه  ،مقایس با پیشررف
یگراح یا خواه بر پای مالکهای یگر شدنی باشرد ایر
افرا از احتصا ب نفس با برخو ،ا،ند و مسلولی پرذیری ،ا
ترجی می هند و وس ا،ند ک بر گونر ای ملصروس از

)2011
از جصل مهم تری محری هرایی کر نوجوانراح بر آح
گرای پیدا میکند محی هصسا ح اس گرچ محری
هصسا ح چنداح محی سالصی نیس و انحرافاتی از قبیل
استعصال خانیات انحرافات جنسی مصرف مروا و غیرره
 ،آح برر وفررو ،یافرر مرریشررو (zambrano, 2008
 )Holcomb, karcher,برا ایر حرال محری مد،سر از
جصل محی های مدلرو هصسرا ح  ،ایر سر اسر
محی مد،س ،صو،تیک نیازهرای اصرلی نوجرواح ،ا ،
ای س برآو ،ه نصاید باحث ایاا تعلقخاطر یا احسراس
تعلق ب مد،سر  ،نوجوانراح مریشرو نیازهرایی چروح
احتصا ب نفس استقالل فر ی فرص هرایی بررای ،قابر
مواظبر و حصایر و پذیرفتر شرردح  ،جصررا وسررتاح
()Rowe et al,2007؛ بنابرای احسراس تعلرق بر صرو،ت
حصومی حبا،ت اس از توصیف کیفی ا،تباطات  ،سرد
جامع و ب صو،ت اختصاصی (احساس تعلرق بر مد،سر )
ب حنواح یدگاه افرا کر باحرث افر ای پیونرد آحهرا برا
محی مد،س می شو تعریف مریگرر کر مهرم ترری
حناصر ای تعلق حبا،ت از ا،تباط مؤرر برا احارای جامعر
مد،س می اح تعلق ب اهداف جصعی و یا میر اح خالر
 ،فعالی های اجتصاحی ()Mcneely et al, 2002
،ویکر یگرر  ،تعریرف احسراس تعلرق بر مد،سر
،ویکر ،واحشناسی اس ک آح ،ا ب حنواح حالتی می اند
ک ر  ،آح ان ر آمرروزاح احسرراس کننررد خررو و یگررر
ان آمروزاح مرو ،مراقبر و حصایر از طررف مد،سر
هسررتند ( )Shochet & Smyth, 2009بررر اسرراس ای ر
،ویکر هنگامی ک ان آموزاح با قوانی سخ گیرانر از
طرف مد،س ،وبرو شوند و با اولی خدا  ،مد،س تنبیر
یا حتی اخراج شوند ا،ای احساس تعلق کصترری نسرب
ب ان آموزانی هستند ک  ،مدا،س آساح گیر میباشند
()Ladd& Dinella, 2009
از سویی و،ة نوجوانی ب سبب برروز مسرائل خرا
بعارری اوقررات بررا نرروحی سررر ،گصی هصررراه بررا کرراه
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ح تنفس خو کمبینی و خو پندا،ه منفری هصرراه اسر
ک سبب کاه فعالی های طبیعی و تعرامالت اجتصراحی
میشو توج ب نقراط مببر تقویر احتصا بر نفرس و
احسرراس خو برراو،ی و خررو ا،زشررصندی از مهررمتررری
کا،هایی اس ک ب ،گاح ی و حلصای تعلیم و تربی بر
آح توج اشتند ()Allen et al,2008
( ، )Hakimzadeh et al, 2011پژوهشری برا حنرواح
مقایس احساس تعلق ب مد،س انگی ه پیشرف تحصیلی
و پیشرررف تحصرریلی  ،میرراح انرر آمرروزاح مرردا،س
هوشررصند (مبتنرری بررر ف ر آو،ی اطالحررات و ا،تباطررات) و
مدا،س حا ی سال سوم بیرستاح شهر اصرفهاح بر ایر
نتیا س یافتند ک بی ان آموزاح مدا،س هوشرصند
و حا ی شهر اصفهاح  ،متغیرهای فوق تفراوت معنرا ا،ی
وجو ا ،و ان آموزاح مدا،س هوشرصند ا،ای انگیر ه
پیشرف تحصیلی پیشرف تحصیلی و احساس تعلرق بر
مد،س (ب هصرراه شر مؤلفر آح) بیشرتری نسرب بر
ان آموزاح مدا،س حا ی ای شهر بو ند نتایج پرژوه
( )Mansouri, 2008بررا حنررواح مقایسرر ترریریر مرردا،س
هوشصند و حا ی بر مها،تهای تفکرر انتقرا ی و انگیر ش
پیشرف تحصیلی انر آمروزاح مقدرا متوسرد تهرراح
نشرراح ا کرر میررانگی مهررا،تهررای تفکررر انتقررا ی
انر آمرروزاح مرردا،س هوشررصند بررا تر از انر آمرروزاح
 ،مرو ،انگیر ه پیشررف تحصریلی
مدا،س حا ی اس
تفاوت معنا ا،ی  ،میاح ان آموزاح مد،س هوشرصند و
حا ی یده نشد ( ، )Tek ong, 2008پژوهشی با حنرواح
تصای ات و تیریرات آموزش  ،مدا،س هوشصند مرال ی بر
بر،سی تفاوت ها و تیریرات آمروزش  ،مردا،س هوشرصند
مال ی نسب ب مردا،س حرا ی  ،ایر کشرو ،پر اخر
نتایج حاکی از ای اس کر تفراوتهرای مردا،س حرا ی
مال ی با هوشرصند  ،ایر کشرو ، ،اسرتفا ه از فنراو،ی
اطالحات و ا،تباط و ،ویکر ان آموز محو ،اس استفا ه
از ای ،ویکر هرا باحرث افر ای یرا گیری انر آمروزاح
می شو  ،بخ تیریرات آمروزش  ،مردا،س هوشرصند
مال ی  ،مقایس با مدا،س حا ی کر بر صرو،ت کصری و

پرسشنام ای اناام گرفت اس نتایج حاکی از ای بو ک
باز ه ان آموزاح (شامل :انگی ش یا گیری مهرا،تهرای
فراگیری حلوم و موفقی تحصیلی)  ،ای مدا،س بیشرتر
از مدا،س حا ی اس
با حنای ب موا ،فوق و از آنارایی کر پرژوه هرای
مختلررف نشرراح م ری هنررد ک ر حصلکررر تحصرریلی بررا و
پیشرررف تحصرریلی بررا اشررت انگی ر ه احتصا ب ر نفررس و
احساس تعلق ب ماصوح مد،س  ،ا،تباط اس ب ایر
معنی ک برا افر ای انگیر ه پیشررف احتصا بر نفرس و
تعلق خاطر ب مد،س می اح موفقی تحصیلی نی اف ای
مییابد و با توج ب ای ک ان آمروزاح مقدرا متوسرد
اول خصوصاً ان آموزاح ختر  ،و،انی از ،شد جسصی
فکری و ،وحی قررا ،ا،نرد کر شخصری آنراح  ،حرال
تکامل اس و تصصیصات آناح  ،ای مقدرا بالواسرد ،
سرنوش آناح از قبیل انتخرا ،شرت تحصریلی انتخرا
شغل و غیره مؤرر خواهد برو و از آنارا کر  ،کشرو مرا
،سم بر ای اس ک نوع مد،س از نظر امکانات و شررای
آموزشرری (فاررای آموزشرری مرردیر معلصرراح تاهیر ات و
فناو،ی و غیره) ، ،شد فکری تربیتری اخالقری و حلصری
ان آموزاح تیریر مستقیم ا ،انارام پرژوه حا رر از
آح ،و اهصی و رو،ت ا ،ک از لحرا نظرری موجرب
امن حلم  ،ایر حیدر مریشرو هصچنری از
اف ای
لحا کا،بر ی مشخص شردح میر اح تفراوتهرا و وجرو
کاستیهرا امکراح انارام برنامر ،یر یهرای زم ،ا بررای
مسلو ح و برنام ،ی اح آموزشوپرو،ش بر منظرو ،تقویر
نقاط قوت و کم کر ح کاسرتی هرا و جلروگیری از برروز و
شیوع مشکالت بیشتر ،ا  ،ای زمین فراهم میساز
روش پژوهش

پژوه حا ر از لحا هدف کا،بر ی؛ از نظرر گرر آو،ی
ا ههررا از نرروع توصرریفی و از نظررر ،وش تحقیررق پررس
،ویدا ی یا حلی -مقایس ای اس چراک  ،آح تیریر نروع
مد،س بر انگی ه پیشرف احتصا ب نفس احساس تعلق ب
مد،س و حصلکر تحصیلی انر آمروزاح مردنظر اسر
جامع آمرا،ی شرامل کلیر انر آمروزاح خترر مقدرا
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مو ،نظر ای پژوه ماد ،وایری صرو،ی و محتروایی
پرسشنام ها با نظر  5ت از متخصصراح صراحبنظرراح و
اسررتا اح حاررو هیل ر حلصرری  ،حرروزه حلرروم تربیترری و
،واحشناسی انشگاه آزا اسالمی واحد سا،ی تیییرد شرد
ب منظو ،تعیی پایایی پرسشنام ها  ،اختیرا 30 ،نفرر از
ان آموزاح ختر پای هشتم مردا،س ولتری شهرسرتاح
سا،ی قرا ،گرف پس از تکصیل پرسشرنام هرا بر ،وش
هصسانی ،ونی و محاسب ریب آلفرای کرونبرا پایرایی
پرسشنام های انگی ه پیشرف برابر  0/86احتصا بر نفرس
برابر  0/83احساس تعلق ب مد،س برابر  0/85و حصلکر
تحصرریلی برابررر  0/84برر سرر آمررد کرر نشرراح ا
پرسشنام ها از پایرایی مدلروبی برخرو ،ا ،هسرتند ،وش
تا ی وتحلیل ا هها استفا ه از شاخصهای آما ،توصیفی
(میانگی و انحراف استاندا ) ،و آمرا ،اسرتنباطی (آزمروح
ناپا،امتری کروسکال والیس) از طریرق برنامر نررمافر ا،ی
 SPSS23بو

متوسد اول  ،پای هشتم مدا،س ولتی نصونر ولتری
هوشصند و تی هوشاح شهرستاح سا،ی  ،سرال تحصریلی
 1394–95ب تعدا  444نفر بو کر تعردا  140نفرر از
آناح ( 56نفر ان آموز مدا،س ولتی  39نفر ان آمروز
مدا،س نصون ولتی  50نفر ان آموز مدا،س هوشرصند
و  25نفررر انرر آمرروز مرردا،س تی هوشرراح) برر ،وش
نصون گیری  ،سترس انتخا شردند لیرل اسرتفا ه از
،وش نصون گیری  ،سترس برای انتخا احاای نصونر
وجو میل ،غب و انگی ه  ،پاسرخگویاح بررای شررک
اوطلبان و ا،ائ پاسر صرا قان بر سرؤا ت ، ،اسرتای
س یابی ب نتایج ،س و قابلاحتصا بو ک  ،غیر ای
صو،ت و با اسرتفا ه از ،وش هرای نصونر گیرری احتصرالی
(تصا فی سا ه؛ سرامانصند طبقر ای و خوشر ای) مصکر
اس ان آموزاح منتخب از پاسخگویی ب سؤا ت امتناع
و،زیده و یرا نظررات واقعری خرو ،ا ابرراز ننصاینرد ابر ا،
انرردازهگیررری ا ههررا پرسشررنام هررای اسررتاندا ،انگی ر ه
پیشررف هلصردیچ و اسرنن ( Helm Dich & Spence
)achievement motivation questionnaire, 1977
احتصا ب نفس آی نر ( Eysenck self-confidence Test,
 )1976احساس تعلق ب مد،س بری و هصکرا،اح ( Berry
 )et al School connectedness, 2004و حصلکرررر
تحصرریلی فررام و تیلرروFoam & Taylor academic ( ،
 )performance, 1999بو با توج ب استاندا ،بو ح هرر
یک از پرسشنام ها برای کا،بسر آح  ،جامعرة آمرا،ی

یافتههاي پژوهش

کلیة پاسخگویاح ان آموز ختر  ،پایة هشتم  ،مقدا
متوسررد اول  ،شهرسررتاح سررا،ی  ،سررال تحصرریلی
 1394-95بو
ب ر منظررو ،بر،سرری نرمررال بررو ح متغیرهررا از آزمرروح
کولصررروگروف-اسرررصیرنوف Kolmogorov & ( K-S
 )Smirnovاستفا ه شد جردول  1نترایج آزمروح ، K-Sا
نشاح می هد:

جدول  .6جدول آزمون  K-Sبهمنظور بررسی نرمال بودن متغیرهاي پژوهش
شاخصهای آماری
n

K-S

Sig.

انگیزه پیشرفت

071

1/071

1/1110

اعتمادبهنفس

071

1/302

1/1110

احساس تعلق به مدرسه

071

1/041

1/1110

عملکرد تحصیلی

071

1/063

1/1110

متغیرها
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بر،سی ا ه ها  ،جردول  1نشراح ا کر  ،سرد
اطصیناح ، 99صد ( )α=0/01متغیرهای مو ،بر،سری از
توزیا نرمال پیروی نصیکنند لذا برای آزموح فر ی ها از
آزموح ناپا،امتری کروسکال والیس استفا ه میشو

فرضیة اول :انگی ة پیشرف ان آموزاح مردا،س ولتری
نصون ولتی هوشصند و تی هوشاح متفاوت اس

جدول  .8آزمون کروسکال والیس؛ مقایسه انگیزه پیشرفت دانشآموزان در مدارس مختلف
آماره χ2

مدرسه

تعداد

میانگین رتبهای

دولتی

66

63/26

نمونه دولتی

21

61/43

هوشمند

61

031/11

0

تیزهوشان

36

010/31

3

بر،سی ا ه ها  ،جردول  2نشراح ا کر  ،سرد
اطصینرراح ، 99صررد ( )α=0/01چرروح سررد معنررا ا،ی
( )Sig.=0/0001از مقدا ،خدای پی بینریشرده (=0/01
 )کوچک تر اس میترواح ا حرا کرر انگیر ه پیشررف
ان آموزاح  ،مدا،س ولتی نصون ولتری هوشرصند و
تی هوشاح متفاوت اس لذا مدابق برا میرانگی ،تبر ای

درجة آزادی

سطح معناداری

رتبه
4

72/14

2

1/1110

2

انر آمروزاح برر اسراس نروع

،تب بندی انگی ه پیشررف
مد،س ب شرح ذیل اس :
 1مدا،س هوشصند  2مدا،س تی هوشاح  3مردا،س
نصون ولتی  4مدا،س ولتی
فرضیة دوم :احتصا ب نفس ان آمروزاح مردا،س ولتری
نصون ولتی هوشصند و تی هوشاح متفاوت اس

جدول  .9آزمون کروسکال والیس؛ مقایسة اعتمادبهنفس دانشآموزان در مدارس مختلف
آماره χ2

مدرسه

تعداد

میانگین رتبهای

دولتی

66

61/70

نمونه دولتی

21

74/46

هوشمند

61

16/01

3

تیزهوشان

36

021/03

0

بر،سی ا ه ها  ،جردول  3نشراح ا کر  ،سرد
اطصینرراح ، 99صررد ( )α=0/01چرروح سررد معنررا ا،ی
( )Sig.=0/0001از مقدا ،خدای پی بینریشرده (=0/01
 )کوچک تر اسر مریترواح ا حرا کرر احتصا بر نفرس
ان آموزاح  ،مدا،س ولتی نصون ولتری هوشرصند و
تی هوشاح متفاوت اس لذا مدابق برا میرانگی ،تبر ای

درجة آزادی

سطح معناداری

رتبه
4

61/03

2

1/1110

2

انر آمروزاح برر اسراس نروع

،تب بندی انگی ه پیشررف
مد،س ب شرح ذیل اس :
 1مدا،س تی هوشاح  2مدا،س هوشصند  3مردا،س
نصون ولتی  4مدا،س ولتی
فرضیة سووم :احسراس تعلرق بر مد،سر انر آمروزاح
مرردا،س ولترری نصون ر ولترری هوشررصند و تی هوشرراح
متفاوت اس
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جدول  .4آزمون کروسکال والیس؛ مقایسه احساس تعلق به مدرسه دانشآموزان در مدارس مختلف
آماره χ2

مدرسه

تعداد

میانگین رتبهای

دولتی

66

61/67

نمونه دولتی

21

70/47

هوشمند

61

11/26

3

تیزهوشان

36

040/11

0

بر،سی ا ه ها  ،جردول  4نشراح ا کر  ،سرد
اطصینرراح ، 99صررد ( )α=0/01چرروح سررد معنررا ا،ی
( )Sig.=0/0001از مقدا ،خدای پی بینریشرده (=0/01
 )کوچک تر اسر مریترواح ا حرا کرر احتصا بر نفرس
ان آموزاح  ،مدا،س ولتی نصون ولتری هوشرصند و
تی هوشاح متفاوت اس لذا مدابق برا میرانگی ،تبر ای

درجة آزادی

سطح معناداری

رتبه
4

67/14

2

1/1110

2

انر آمروزاح برر اسراس نروع

،تب بندی انگی ه پیشررف
مد،س ب شرح ذیل اس :
 1مدا،س تی هوشاح  2مدا،س هوشصند  3مردا،س
نصون ولتی  4مدا،س ولتی
فرضیة چهارم :حصلکر تحصریلی انر آمروزاح مردا،س
ولتی نصون ولتی هوشصند و تی هوشاح متفاوت اس

جدول  .5آزمون کروسکال والیس؛ مقایسه عملکرد تحصیلی دانشآموزان در مدارس مختلف
آماره χ2

مدرسه

تعداد

میانگین رتبهای

دولتی

66

61/00

نمونه دولتی

21

66/32

هوشمند

61

013/11

3

تیزهوشان

36

041/11

0

بر،سی ا هها  ،جردول  5نشراح ا کر  ،سرد
اطصینرراح ، 99صررد ( )α=0/01چرروح سررد معنررا ا،ی
( )Sig.=0/0001از مقدا ،خدای پی بینریشرده (=0/01
 )کوچکتر اس میتواح ا حرا کرر حصلکرر تحصریلی
ان آموزاح  ،مدا،س ولتی نصون ولتری هوشرصند و
تی هوشاح متفاوت اس لذا مدابق برا میرانگی ،تبر ای
،تب بندی انگی ه پیشررف انر آمروزاح برر اسراس نروع
مد،س ب شرح ذیل اس :
 1مدا،س تی هوشاح  2مدا،س هوشصند  3مردا،س
نصون ولتی  4مدا،س ولتی

درجة آزادی

سطح معناداری

رتبه
4

61/37

2

1/1110

2

بحث و نتیجهگیري

 ،بر،سرری فر ری هررا یافت ر هررا نشرراح ا ک ر انگی ر ه
پیشرررف احتصا ب ر نفررس احسرراس تعلررق ب ر مد،س ر و
حصلکر تحصیلی  ،ان آموزاح مردا،س ولتری نصونر
ولتی هوشصند و تی هوشاح متفاوت اس بر طرو،یکر
انگی ه پیشرف ان آموزاح مردا،س هوشرصند بیشرتر از
س مد،س یگر اس از سویی احتصا ب نفرس احسراس
تعلق ب مد،س و حصلکر تحصیلی ان آمروزاح مردا،س
تی هوشرراح بیشررتر از مرردا،س هوشررصند نصونر ولترری و
ولترری اسرر اگرچرر ،نتیارر جسررتاوهای متعررد
پژوهشگر پژوهشری یافر نشرد کر بر طرو ،مسرتقیم و
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هررمزمرراح بر مقایسر انگیر ه پیشرررف احتصا بر نفررس
احساس تعلق ب مد،س و حصلکر تحصیلی ان آمروزاح
 ،چها ،نوع از مدا،س ( ولتی نصون ولتری هوشرصند و
تی هوشاح) بنر از برا ایر حرال ( Hakimzadeh et al,
 )2011نشاح ا ک ان آموزاح مدا،س هوشرصند ا،ای
انگی ه پیشرف تحصریلی پیشررف تحصریلی و احسراس
تعلق ب مد،س بیشتری نسب ب انر آمروزاح مردا،س
حا ی هستند  ،پژوهشی نا هصسو ()Mansouri, 2008
نتیا ر گرف ر تفرراوت معنررا ا،ی برری انگی ر ه پیشرررف
تحصیلی ان آمروزاح مردا،س هوشرصند و حرا ی وجرو
یگری هم،استا با نترایج ایر پرژوه
ندا ، ،پژوه
( )Tek ong, 2008نشاح ا ک باز ه ان آمروزاح نظیرر
انگی ش یا گیری مها،ت های فراگیرری حلروم و موفقیر
تحصیلی  ،مردا،س هوشرصند بیشرتر از مردا،س حرا ی
اس ؛ بنابرای بر نظرر مری،سرد اسرتفا ه انر آمروزاح
مرردا،س هوشررصند از اب ا،هررا و وسررایل الکترونیکرری کرر
جذابی های آموزشی ،ا اف ای می هد قبولی  ،آزمروح
تی هوشاح ک برای بسیا،ی از انر آمروزاح امکراحپرذیر
نیس و برخو ،ا،ی ای مدا،س از کرا  ،ا ا،ی و معلصراح
مار باسابق و خوشنام وجو اسرتاندا ،های آموزشری
نظیر ،حای ظرفی کرالسهرا کرالسهرای فروقبرنامر
آزمایشگاه ها و کتابخان هرای ماهر و غیرره سربب شرده
اس تا متغیرهای ،واحشناختی از قبیل انگیر ه پیشررف
احتصا ب نفس احساس تعلق ب مد،س و حصلکر تحصیلی
 ،ان آموزاح ای مدا،س بیشتر از انر آمروزاح سرایر
مدا،س شو ؛ بنابرای پیشنها میگر :
 مدیراح مدا،س با هصکرا،ی کرا  ،ا ا،ی آموزشری و
پرو،شی هصراه با معلصاح ،وس مختلف ازهرر گونر
حرکتی ک مصکر اسر انر آمروز ،ا نسرب بر
مد،س بدبی نصاید اجتنا کنند
 صرفنظر از نوع مد،س انر آمروزاح بر شردت از
حوامررل ایاررا برریانگی شرری مد،سرر هراسرری و
مد،س گری ی ترس و وحش از مد،س و ا ردرا
و نگرانی باب تکالیف  ،خو پرهی نصو ه و هرگر

از جصالتی نظیر جصالت ییسآو ،نصی توانم امکانات
وجررو نرردا ،حصایر صررو،ت نصریگیررر و غیررره
استفا ه نکنند
 والدی معلصاح و سایر متصدیاح آموزشی و تربیتری
 ،مدا،س صرفنظرر از نروع مد،سر برنامر هرای و
،اهبر های انگی شی مانند  ،نظر گرفت تشویق هرا
و پررا اشهررا برررای کسررب نصررره مدلررو ، ،وس
مختلف اناام فعالی های خالقان و نوآو،ی حارو،
و موفقیرر ر  ،مسررررابقات نظیررررر قرررررآح اذاح
کترررا خررروانی نقاشررری و،زش سررررو تلررراتر
،وزنام یوا،ی و غیره ب منظرو ،افر ای انگیر ه ،
انرر آمرروزاح  ،نظررر گرفترر و تبعیارری برری
ان آموزاح قائل نشوند چراک موفقی  ،تحصیل
با موفقی  ،و،زش و غیره هر و موفقی محسو
شده و نباید بی ان آموزاح تبعیض قائل شد
 مدا،س رص حروت از متخصصراح و کا،شناسراح
مشاو،ه و ،واحشناس ج وههرای آموزشری  ،قالرب
ان آمروزاح ،
پصفل برای اف ای آگاهی و ان
خصو مسائل انگی شی مانند احتصا ب نفس  ،بی
آناح توزیا نصو ه و موقعی هرایی کر مصکر اسر
احتصا ب نفس انر آمروزاح ،ا چرا ،ت لر ل نصایرد
مانند تحقیر ان آموز  ،جصا هصکالسری هرا و یرا
مقایس ان آموز با سایر هصسا ح جداً پرهی شو
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