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هدف

.رساندهدف هرچیزی است که فرد سعی دارد آن را به نتیجه ب•
.هدف دشوار و روشن عملکرد را افزایش می دهد•
.هدف باید بازخورد داشته باشد•
وار هدف پذیری زمانی باالست که هدفها آسان یا قدری دش•

، توسط درک شده باشند، توسط خود فرد تعیین شده باشند
ب در آینده افراد معتبر تعیین شده باشند، و منافع شخصی جال

.داشته باشند
تن احتمال شکست، به خطر انداخ: سه اشکال تعیین هدف•

.  خالقیت و انگیزش درونی



اهداف مهارتی و عملکردی
شان را اهداف پیشرفت می تواند روشی که دانش آموزان تکالیف درسی•

.دهدتجربه می کنند یا به آن نزدیک می شوند را تحت تأثیر قرار
عضی اهداف با بعضی هدفها با انگیزش و عملکرد بهینه، ارتباط مثبت و ب•

.آنها رابطه منفی دارند
ائل    به همین دلیل محققان بین هدف عملکردی و هدف مهارتی تمایز ق•

.می شوند
ران افراد دارای هدف عملکردی تمایل دارند که توانایی خود را به دیگ•

.نشان دهند و تأکیددارندکه در نظر دیگران توانا باشند
ولی افراد دارای هدف مهارتی ، تالش می کنند که توانایی خود را •

.افزایش دهند تأکید آنها بردرک، بینش و مهارت است



تفاوت دانش آموزان با هدف عملکردی و مهارتی

شخص با هدف مهارتی از چالش استقبال •
چون می خو ا هد توانایی اش را از طریق .می کند

، تمرکز بیشتر ودرک باالتر از موضوعات
.افزایش دهد

ولی فرد دارای هدف عملکردی، چون خود را با•
دن دیگران مقایسه می کند، از چالش و درگیر ش

.        ایدبا موضوعات جدید و پیچیده اجتناب می نم



دنبال کردن هدف
.دنبال کردن هدف یعنی پایداری و تمام کردن آن هدف•
ه هدفی که خودگردانی یعنی کنترل و ارزیابی تالش خود برای رسیدن ب•

.آنرا دنبال می کند
خود گردانی: مثال•

خودسنجی کنترل اجرای تصمیم ها  هدف

ی بررسی کیفیت یادداشتها
خود،  تا معلوم شود که آیا 
کسی این مفاهیم را درک 

می کند

مشخص کردن 
دومفهوم در 
یادداشتهای 

خود

خواندن و یاداشت 
برداری این فصل 

تا 8ازساعت 
امشب 9

یادگیری 
دو مفهوم  

5فصل 



تعلل ورزی یا اهمال کاری

ه اهمال کاری یعنی به آینده محول کردن کاری ک•
.تصمیم به اجرای آن گرفته ایم

:نکات مهم•
ر هیچ کس کامل نیست و هیچ کس هم بدرد نخو•

.نیست
.گ کنیدنکات مثبت هر انسان را ببینید و آن را پررن•



اهمال کاری تحصیلی



:مرحله اول 

ما چیست؟از مراجع بپرسیم که مزایای تغییر کردن برای ش•
از کی می توانی تغییر دادن خود را شروع کنی؟•
چه اگر از همین فردا بخواهی تغییر دادن را شروع کنی•

امکانات و شرایطی الزم داری؟
هر )داین سواالت مراجع را به فکر کردن ترغیب می کن•

(.چه بیشتر در مرحله تأمل بماند بهتر است



نکته مهم در دادن تکلیف به مراجع

ه تکالیف را طوری سازمان  دهید ک•
مرا جع در انجام دادن آن ها موفق 

.شودشده و به خاطر تالشش تقویت



مرحله دوم
:ی دهیمبعد از پرسشهای ابتدایی، تکلیف اول را به  مراجع  م•
یزان تهیه جدول یادداشت فعالیتهای روزانه با ذکر دقیق م•

.  ساعت
.تهیه یک دفتر و درج تاریخ باالی هر صفحه آن•
.نوشتن همه کارها از زمان بیدار شدن از خواب تا آخر شب•

بینم این اصالً مهم نیست که چکار می کنی، مهم اینست که ب•
تکلیف ساده مرا انجام می دهی یا نه؟ من می خواهم اراده ات

.بدهمبرنامه را امتحان کنم و بعد به تو



.دتأکید می کنیم  که در یادداشتهایش صادق باش•
ساعتهای مطالعه را اگر صفر هم بود، در هر روز •

.یادداشت کند
ین در انتهای برنامه هر روز به ا:  طرح سوال انگیزشی•

:سوال پاسخ بدهد
«   آیا امروز از نظر درس خواندن از خودم راضی بودم؟»•
.اگر جوابش خیر بود علتش را بنویسد•



مرحله سوم

یم میانگین تکلیف انجام داده شده را می گیریم تا ببین•
ساعتهای مطالعه اش چقدر است، اگر مطالعه اش 

.کنیمصفر بود از نیم ساعت یا یک ساعت شروع می
.نیمدرباره احساسش که منفی بوده با او حرف می ز•
.ازاین مرحله برای او برنامه مطالعه می ریزیم•



آزمایشیبرنامه مطالعه هفتگی 

ساعات آزاد ایام هفته
شنبه

یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنج شنبه

جمعه



ساعت مطالعه

با کمک خود مراجع ساعات خالی اش را در هر روز مشخص •
.می کنیم

ود یک اگر خط پایه صفر ب. ابتدا باید خط پایه را در بیاوریم•
.ساعت به میانگین اضافه می کنیم

را پر کنیم، اما اگر شب امتحان است باید بیشتر برنامه اش: استثناء•
.ممکن است این برنامه جواب ندهد

داشته چون ممکن است روش مطالعه اش درست نباشد یا تمرکز ن•
قدار اگرتمرکز و روش مطالعه اش مشکلی نداشت روی م. باشد

.  مطالعه اش تکیه می کنیم



مالک ما خط پایه ای است که هر فرد در زندگی خود •
.  تعریف کرده است

باید اگر مراجع سوال کرد مقدار مطالعه چقدر باید باشد،•
ن چو)گفت که در این خصوص قانون مشخصی نداریم

شد وهدف خط پایه تعیین می کند که مطالعه چقدر باید با
(.اینست کهما اورا از خط صفر باال بیاوریم

اینکه چقدر بخواند و چقدر استراحت کند از خودش•
رق مگر دانش آموز ابتدایی که دراین مورد ف)بپرسید

(.می کند•



وییم اینست که به دانش آموز اهمال کار نمی گنکته بعد •
دست به او بگویید چه چیز خواندن. که چه چیزی بخواند

.نیمنتها باید این ساعت را با مطالعه پر ک. خودت است
ی از اجرای برنامه امروز راض: زیر برنامه هرروز بنویسد •

.بودم
ظر اگر از برنامه امروز راضی نبود برایش محرومیت در ن•

.می گیریم
قدار اگر وقت مطالعه اش کم بود به او بگوییم همین م)•

(.تالش تو برایم ارزشمند است



محرومیت
نباید به خواسته های بچه ها. محرومیت برای تقویت اراده است•

ه های پاسخ قاطعانه والدین به خواست)همیشه جواب مثبت داد
(.متنوع و غیر منطقی از کودکی باید شروع شود

جدول محرومیت های پیشنهادی را با همکاری خودش          •
:می نویسیم

یت محروم)محروم کردن خود از فعالیتهای لذت بخش و جالب-1
(از تبلت

زش ور)اضافه کردن چند فعالیت پرزحمت به برنامه روزانه-2
(اجباری



شش اگر خودش چیزی نگفت به او پیشنهاد می دهیم شما که ساعت•
عد از نماز برای نماز بیدار می شوی، می خواهی این تنبیه ات باشه که ب

صبح نخوابی؟
م چون یا اگر فرد به وایبر معتاد شده به عنوان تمرین این را نمی دهی•

.اصالًگوش نمیدهد وناکام می شود
. در تعیین تنبیه خیلی خوبست که فرد نظر بدهد•
.هیممحرومیت را نباید تحمیل بکنیم، بلکه به او پیشنهاد بد•
خاب کن، نهایتاً به فرد می گوییم از بین این همه محرومیت یکی را انت•

. نه همه آنها را
.این به فردکمک می کند که حق انتخاب او باالتر برود•



(پیگیری کردن) Follow up مرحله
:در مرحله بعد برنامه روزانه مراجع را کنترل می کنیم•
ببینیم برنامه راچگونه انجام داده است؟-1
د بنویسی که چیزهایی که برایش محرومیت است باید برای ما بنویسد، بای-2

مثالً اگر روز شنبه از خودت راضی نبودی، خودت را محروم کردی و
این محرومیتت چیست؟ 

می شود و مراجع برنامه Follow upاین برنامه از این پس وارد مرحله 
.مطالعه آزمایشی  را می آورد

اولین سوال این است که برنامه آزمایشی را انجام داده است؟
که آن را به او می گوییم کدام روز این برنامه برایت مشکل بود؟و آماده ایم

.تصحیح کنیم
د؟بعد می پرسیم این تمرینات را واقعاً انجام می دادی؟ اثرش خوب بو



م و ایرادات مرحله بعد اینست که وقتی  برنامه را بررسی کردی•
این .هیممی دبرنامه مطالعه دائمیبرنامه مشخص شد،آنگاه به او 

.برنامه ادامه دار است، ولی دوباره بازنویسی می کنیم
.  ودمثالً می خواهی شنبه ها یک ساعت مطالعه، دو ساعت بش•

اضی اینجا ساعت را به سقفی رساندیم که فرد تا حدودی ر
.است

ن این برنامه و محرومیت ها، اگر در بررسی خوب بود ،از ای•
می شود و Follow upجلسه به بعد، حضور مراجع یک نوع 

سه از جلسه بعد نوعی گزارش دهی است و می تواند هر دو یا
.اشدهفته یک بار یا یک ماه یکبار به میزان یک ربع ب

.این روند بهتر است تا شش ماه ادامه پیدا کند•



تعادل در مطالعه

د در برنامه ریزی یک نکته مهم این است که فر•
خواندن با طبق نتایج تحقیقات)خودش را خسته نکند

(.ی متراکمفاصله اثر بخشی بیشتری دارد تا یادگیر
.داشتن تعادل در فعالیتهای درسی و غیر درسی•

رهرو آن نیست گهی تند گهی خسته رود
رودرهروآنست که آهسته و پیوسته



ت اگر دانش آموز در انجام برنامه پیشرف•
نداشت موضوعات دیگر مانند اختالل 

یادگیری و موضوعات دیگر را هم          
جه می توانیم در نظر بگیریم، اگر نتی

: ویمنگرفتیم در دو حوزه می توانیم وارد ش
د یکی روشهای مطالعه و دیگری کمبو•

.توجه و تمرکز



ارزیابی حافظه
نج عدد، برای سنجش حافظه آنی یا حسی می توانیم پ•

.  ندرنگ یا اسم را به مراجع بگوییم که تکرار ک
معموالً بچه های بیش فعال بیش از پنج تا را           

.نمی توانند تکرار کنند
رین برای سنجش حافظه کوتاه مدت می پرسیم آخ•

.کتابی که شش ماه پیش خوانده را بگوید
برای سنجش حافظه دراز مدت می پرسیم از عدد •

.پنج تا پنج تا به عقب برگردد5300



IQبررسی مشکل هوش 

نجام برای اطمینان از اینکه مشکل هوشی ندارد، ا•
اختالل احتمال)تست وکسلر یا بینه ضروری است

(.یادگیری هم مشخص می گردد
بعد از اطمینان از اینکه مراجع مشکل هوشی•

.دندارد ، روش مطالعه مورد بررسی قرار می گیر



مراحل یادگیری بلوم

ارزشیابی

کاربرد

لتحلی

فهمیدن

دانش

ترکیب



تمرین خواندن و درک مطلب

وسوالبخواندراآنکهمراجعبهمتنیکدادن•
فهمیدی؟رامتنجمالتآیاکهکنیممی

.بنویسداستفهمیدهکهراجمالتیسپس•
آنسسپوکندمعنیسادهزبانبهراجمالتبعد•

.نمایدخالصهرامتن



فنون یادگیری
.گام اول خالصه نویسی است•
.خالصه نویسی هر درس در دفتر جداگانه انجام شود•
دن، پیش خوانی، سوال کر)استفاده از روش پس ختام•

(.خواندن، تفکر، از حفظ گفتن، مرور کردن
سوال کردن، خالصه کردن، )روش آموزش دوجانبه•

بینی توضیح دادن و روشن کردن نکات پیچیده و پیش
(.رویداد های آینده



ماندگاری بیشتر آموخته ها

ه هااستفاده از چند رنگ در نوشتن خالص•
درست کردن پاورپوینت از مطالب•
مرور ذهنی مطالب در اوقات بیکاری •
نوشتن مرورهای ذهنی در یک دفترچه•



مکان و زمان مطالعه
.اولویت انتخاب مکان و زمان مطالعه با خود فرد است•
.باشدبهتر است مکان ساکت و با محرکات کمتر دیداری و شنیداری•
انده، اگر فرد عادات غلط مطالعه دارد، چون وقت کمی به امتحان باقی م•

.عادات غلط را بعداً با توافق مراجع تغییر می دهیم
هرچه .ه شودطرز نشستن بهتر است از میز و صندلی یا میز کوتاه استفاد•

.هشیار تر و آماده تر باشد بهتر است
العه هرکس بهتر است ساعت مط.زمان مطالعه هم بستگی خود فرد دارد•

. خودش را بشناسد
. در مطالعه دروس فرّار مثل زبان یک ساعت در هر روز مناسب است•



توجه و تمرکز
.ثر استاین فنون در تقویت حواس پنجگانه مو: فنون باالبردن توجه•
:تقویت حس شنوایی•
فتن باچشم بسته به صداهای اطراف گوش کردن وبعد با چشم باز گ•

صداها
اولویت بندی صداها از لحاظ دوری و نزدیکی•
.گوش کردن به یک صدای انتخابی از بین صداهای دیگر•
:تقویت حس بینایی•
عداد هر نگاه کردن به تمام اشیاء یک اتاق در دو دقیقه، بعد پرسیدن ت•

.  شیئ و جای قرار گرفتن هریک از اشیاء



:  تقویت حس المسه•

.یص آندادن یک شیئ ناشناخته به دست فرد برای تشخ•
یشانی یا نوشتن یک عدد یا کلمه با انگشت برروی بازو، پ•

.پشت فرد و تشخیص آن توسط فرد
کز درسی این تمرینات برای بچه های بیش فعال ، برای تمر•

.و درمان هم کاربرد دارد
:  تقویت حس چشایی و بویایی•

.چشیدن مزه ها و بوییدن با چشم بسته در منزل•



تمرین برای تمرکز
که در فاصله A4تمرکز برروی یک نقطه که روی صفحه سفید •

رار متری مراجع که روی زمین به صورت یوگا نشسته، ق1/5
رد باشد و دارد، نکته اینست که ارتفاع صفحه در مقابل صورت ف

م که به این بخاطر اینکه فقط به نقطه توجه کند، به او می گویی
هدف. فکر کند که می خواهد نقطه را با نگاهش پاک کند

ه بین او و این مثل اینست ک. اینست که به چیز دیگری فکر نکند
ینکه نقطه کانالی است که نگاهش به اطراف نمی رود و دیگر ا

دقیقه این تمرین را انجام دهد و پس از آن به5. کمتر پلک بزند
.  سراغ مطالعه برود

.ر تأثیر می گذاردطبق تحقیقات،تمرکز بدن مستقیماً روی تمرکز فک•



تأخیر انداختن نگرانی

.موقع درس خواندن نگرانی یا فکر مزاحم، مراجع را مشغول می کند•
.ویق بیندازدبجای سرکوبی فرد باید سعی کند هرگونه نگرانی را به تع•
م به آن این یک فکر نگران کننده است، حاال نمی خواه:به خود بگوید•

.فکر کنم، می خواهم امروز، زمانی را برای نگرانی ام، بگذارم
د و بعد ، را به تأخیر می انداز«حتماًمردود می شوم»مثالً فرد این فکر که •

... .من که درسم را خواندم و. آن را به چالش می کشد
راموش   استفاده از زمان نگرانی اجباری نیست،اکثر افراد انجام آن را ف•

.نیدمی کنند،پس پیشنهاد نمی شود که باید از این زمان استفاده ک
(.خیال بافی قابل کنترل است)•



تمرینات آرام بخشی(RELAXATION)برای دانش آموزان افت تحصیلی

:  دتمرینات آرام بخشی در چهار بخش انسان اثر می گذار•
.رفتار، بدن، احساس و فکر

را آرام اگر آرام بخشی موثر نبود، علتش اینست که بدن•
.  تکردیم ولی احساس ، رفتار و افکار فرد آشفته اس

ودتان اوالًآرام بخشی باید درست انجام شود وثانیاً باید خ•
.اثرش را ببینید

ثانیه و نگه 5(دم)آموزش تنفس شکمی، جذب هوا از بینی-1
ثانیه و سفت 5( بازدم)ثانیه وخروج هوا از دهان 3داشتن

.بار10کردن و شل کردن عضالت با دم و بازدم 



سته به بدنتان درحالت شل وراحت قرار گیردوبا چشمهای ب-3
ی حسی تلقینات مشاورتوجه کنید،تجسم کنید مایع ب

ام به ازنوک انگشتان پاداردواردبندتان  می شود و آرام آر
.سمت باال حرکت می کند

20تا1تمرکزروی تنفس تان باشدوهرباردم وبازدم از-4
.بشماریدوبه چیزدیگرفکر نکنید

حاال تصور کنید در وان آب گرم دراز کشیده اید و-5
اشدو احساس خوبی دارید، حواستان به چکه های شیر وان ب

و آرام ...و3و2و1بشمارید 20با این ریتمی که می گویم تا
اس روی شمارش تنفس، تمرکز حو. چشمانتان را باز کنید

.تنفس است



(پیش تأملی)مراجعان مقاوم
.دانش آموزان مقاوم در مرحله انکار هستند•
.مقاومت یعنی دفاع از دفاع•
.گام اول شناسایی مکانیسم های دفاعی است•
:شناخت مثلث دفاع•
احساس•

اضطراب                                دفاع•



شیوه برخورد با مراجع مقاوم

، دوستت(مثالً شما درعالمه حلی قبول نشدید)احساس بد•
قبول ، شما می گویی اینها که(اضطراب)می پرسد قبول نشدی؟

(.دفاع)شدند کار مهمی نکردند 
:دفاع ها دو نوع هستند•
(  انکار،سرکوب،فرافکنی،جابجایی و بازگشت)پخته•
(.واالیش،نوعدوستی و شوخ طبعی)ناپخته•
مراجعی که پدرش به زور او را برای مشاوره آورده، از همان •

ه مراجع با بررسی رابط)روزنه برای باز کردن مراجع استفاده کنید
(.پدرش



یف در مشاوره بجای قضاوت برای باز کردن او،رفتارش را توص•
.کنید

.مراجع نشسته وبا انگشتانش بازی می کنه: مثال•
:مشاور•
(اوتقض)از چیزی ناراحتی که با انگشتهایت بازی می کنی؟-1
(یفتوص)می توانی بگویی این بازی با انگشتهایت چیه؟-2

د و می فردی که خودش قفل کرده، مشاور به ساعت نگاه می کن•
:گوید

می یک ربع است که من دارم حرف می زنم و شما به زمین نگاه•
شستی و کنی و جوابی به من ندادی، میشود درباره این حالت که ن

زمین را نگاه می کنی، برایم توضیحی بدهی؟



فن اتمام حجت
(سرشاخ شدن)اگر روزنه پیدا نکردید از فن اتمام حجت•

و می گوییم پدرت تو را آورده و درهر حال ت.استفاده کنید
و اآلن نیم ساعت گذشته و ت. آمدی، می خواهی چکار کنی

قت هیچی نگفتی، من اگر جای تو بودم در این یک ربع و
.  باقیمانده کاری می کردم

من نه ادعادارم مشاور خوبی هستم و نه ادعا دارم آدم خوبی •
تو کم هستم، ولی جای تو بودم امتحانی می کردم، چیزی که از

نمی شه، این همه راه را آمدی، تو همینطوری دست خالی داری
خانه برمی گردی، شاید یک درصد من همانی بودم که تو

.شاید یک درصد مشکالتت حل شد! می خواستی



.نهاستتمرکز ما در مراجعان پیش تأملی بر روی انگیزش اولیه آ•
.یعنی اصالً نباید به حل مشکلش بپردازیم•
رایش    باید برویم به سراغ اینکه، دقیقاً این موضوعی که تو ب•

ه اش را یعنی انگیز)آمده ای، اگر حل شود، خیلی به نفع توست
(.برای حضور تقویت کنیم

یدکه خودش اگر مراجع پیش تأملی را بتوانید به مرحله تأمل بیاور•
ر کنم، من قبول دارم که مشکل دارم و می خواهم که تغیی: بگوید

.ولی نمی توانم؛ کار خیلی بزرگی کرده اید
اوران بین بد و اگر نتوانستید احساس بی کفایتی نکنید،زیرا مش•

بدتر قرار می گیرند
(.  خرید موتور15خودکشی وخرید موتور برای معدل : مثال)•



انگیزش و نسبت دادن
هوم خود دانش آموزانی که دارای مفهوم خود سطح پایینی هستند، این مف•

انش آموزان این د. ضعیف ناشی از شکستهای پیاپی آنان در یادگیری است
ا به فقدان بین موفقیتها و اعمال خود رابطه ای نمی بینند و شکست خود ر

ان منجر این اعتقاد به درماندگی آموخته شده آن.توانایی نسبت می دهند
:این اسنادها ناسازگارند و بایدآنهارا تغییر داد. می شود

ملکردشکست       فقدان توانایی       احساس عدم شایستگی      کاهش ع
:به روند زیر تبدیل شود

عملکردشکست       فقدان کوشش      احساس گناه یا شرمساری       افزایش



راهکارها
تأکید بریادگیری  نه بر پیشرفت•
أکید تأکید بریادگیری مشوق تالشهای دانش آموز است واز طریق ت•

سخ او، برفعالیت فرد، بجای تأکید بردرست بودن یا غلط بودن پا
.بازخوردهای الزم را می دهد و اشتباهات اصالح می شوند

کاهش رقابت بین دانش آموزان برای نمره باعث می شود که دانش•
آموزان دارای مفهوم خود سطح باال هم، با شکست روبرو شوند و 

.تصورات فرد به توانایی شخصی اش کاهش یابد
وند و اگر شرایط مناسب آموزشی فراهم ش)استفاده از روش در حد تسلط•

اف زمان کافی داده شود، همه دانش آموزان می توانند همه یا بیشتر اهد
(.  آموزشی یک درس را بیاموزند،یعنی بر آن تسلط یابند



برآوردن نیاز های اساسی دانش آموزان

یا نیازهای کمبود شامل نیازهای )توجه به نیازهای اساسی•
(  رام به خودفیزیولوژیک، امنیت، عشق و تعلق و عزت نفس یا احت

یا نیاز های رشد و بالندگی شامل )ونیازهای ماوراء جسمی
(.اختینیازهای خودشکوفایی، دانستن و فهمیدن و زیبایی شن

ندیا دانش آموز گرسنه و دانش آموزی که احساس امنیت نمی ک•
ینی مورد توجه معلم و والدین قرار ندارد و احساس عزت نفس پای

فرا دارد، با هیچ تدبیری نمی توان به درس و بحث معلم گوش
.دهد

تواند دانش آموز باید به این اطمینان برسد که تحصیالت می•
.نیازهای اساسی اش را بطور مطلوب برآورده نماید



برخی ازراههای ایجاد انگیزه در دانش آموزان
الس نشان دادن عالقه به هریک از دانش آموزان و تعلق داشتن آنان به ک•
ایجاد رابطه متقابل با هریک از دانش آموزان•
پرهیز از رقابت و مقایسه دانش آموزان با یکدیگر•
تشویق رقابت با خویشتن در جهت اهداف فردی •
کمک به دانش آموزان کندآموز •
یه همکاریبرای تشویق روح« در میان گذاشتن جالب»ترتیب دادن جلسات•
بیان انتظاراتی که معلم از آنها دارد بطور مشخص و واضح•
ایجاد محیط امن از لحاظ روانی در کالس برای همه دانش آموزان•
اهمیت دادن به هریک از دانش آموزان•
ایکایک آنها رابطه متقابل مستمر وترتیب دادن جلسات مکرر خصوصی ب•



زان در فراهم کردن فرصت برای کسب موفقیت برای دانش آمو•
یک یا چند زمینه

توجه به نقش اولیاء در ایجاد انگیزه•
ری در ترغیب به تالش برای یادگیری و ایجاد انگیزه یادگی•

دانش آموزان
ارائه الگو های در دسترس موفق به دانش آموزان•
اعتقاد به توانمندی دانش آموزان و انتقال این باور به آنان•
پرهیز از زدن برچسب های نامناسب •
الب تحریک حس کنجکاوی آنان با ارائه محرکهای بدیع و ج•
دادن فرصت برای یادگیری اکتشافی •
•



سایرعوامل موثر بر افت تحصیلی
اختالف فرد با خانواده مانند لجبازی با والدین•
نزلمتکی نمودن فرزندان به والدین در امور درسی وانجام  تکالیف م•
ردن اعتماد مقایسه نادرست فرزندان با همساالن موفق و در نتیجه پایین آو•

به نفس آنان
الدیناختالف خانوادگی و خانواده آشفته ، طالق فیزیکی یا روانی و•
یران و رفتارهای نا مناسب عوامل اجرایی مدرسه مانند مدیر ، معاونین ، دب•

مشاوران
سخت گیری بیش از حد دبیران در دادن نمره•
گذراندن وقت زیاد افراد در خارج از منزل•
اعتیاد به فضای مجازی •



موفق و پیروز باشید
خدایار و نگهدارتان


