
پاسخ مي آيا دانش  سؤاالت نگاه به آينده  كه به  مي آموزاني  پيشرفت    كنند؟ دهند 
  

  است.اند، صورت گرفته  ها شركت كرده آموزاني كه از تابستان در آزمون تحقيقي بر روي دانش

اي كـانون   هـاي برنامـه   آمـوزان مقطـع دبيرسـتان و كنكـوري كـه از تابسـتان در آزمـون        هـزار نفـر از دانـش    163در اين تحقيق 

  اند. اند، مورد بررسي قرار گرفته شركت كرده

 مرحله اول اين تحقيق:  ■

آمــوزاني كــه در  ســت. دانــشهــاي  ســال تحصــيلي مــورد بررســي قــرار گرفتــه ا آمــوزان در آزمــون پيشــرفت دو گــروه از دانــش

انـد كـه در تابسـتان بـه      آمـوزاني مقايسـه شـده    بـا دانـش   ،انـد  هـاي نگـاه بـه آينـده پاسـخ نـداده       يـك از درس  تابستان به هـيچ 

  اند. هاي نگاه به آينده پاسخ داده سؤال

ه آينــده را هــاي نگــاه بــ درصــد درس 79 ،ي آمــاري دهــد كــه از ايــن جامعــه هــاي آمــاري در ايــن تحقيــق نشــان مــي بررســي

هـاي مشـابه    انـد. در ايـن ميـان پيشـرفت ايـن دو گـروه در آزمـون        درصد به سراغ نگـاه بـه آينـده نرفتـه     21اند و  انتخاب كرده

  درصد بوده است. 54درصد در مقابل  61سال تحصيلي در طول 

آمـوزاني اسـت    د بـراي دانـش  توان گفت كه اولويت دادن بـه نگـاه بـه آينـده در تابسـتان يـك اسـتراتژي قدرتمنـ         به عبارتي مي

  اند. تر را در سال تحصيلي هدف قرار داده كه پيشرفت درسي بيش

درس  است؟ آيا تعداد  كافي  هم  درس  انتخاب يك  دارد، يا  پيشرفت  در  در تابستان، تاثيري  آينده    هاي انتخابي سال 
  
  حقيق به بررسي اين سؤال پرداخته است:گام دوم اين ت ■

آمـوزان در سـال تحصـيلي هـم افـزايش       شـود، ميـزان پيشـرفت دانـش     تـر مـي   هرچه تعداد درس انتخابي نگاه بـه آينـده بـيش   

  كنند. پيدا مي

درس  انتخاب  تراز باالست؟ به آينده فقط براي دانش هاي نگاه آيا  و    اموزان برتر 
جـا هـم هـر چـه قـدر       كـه در ايـن   تـر ايـن   هاي ترازي اين پيشرفت وجـود دارد و جالـب   ي بازه دهد در همه اين تحقيق نشان مي

  تر شده است. هاي ترازي بيش ي بازه تر شده است، پيشرفت به صورت معناداري در همه انتخابي بيش  تعداد درس

اي كـانون تـراز پـاييني دارنـد، ممكـن اسـت ايـن سـؤال را از خـود بپرسـند كـه چگونـه              هاي برنامـه  آموزاني كه در آزمون دانش

 تر پيشرفت كنند؟ توانند بيش مي

، بـيش از دو درس نگـاه بـه آينـده را     4000ي تـرازي زيـر    آمـوزان در بـازه   دهـد كـه اگـر دانـش     گام سوم اين تحقيق نشان مـي 

  درصد خواهد رسيد. 70ها در سال تحصيلي به باالي  ت آندر تابستان مطالعه كنند، احتمال پيشرف

 ي بخش نگاه به آينده را جدي بگيريد. كنيم با هر وضعيت درسي كه داريد، مطالعه بنابر نتايج باال، پيشنهاد مي


