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 چکیده:

ها به دست دانشجویان کارورزی آغاز شد. پس از طی  های کارورزی و رسیدن آن نامه پس از تکمیل بخش سال ..........در آبان 

نامه از دانشگاه و تقدیم آن به مدرسه کار من به صورت رسمی به عنوان کارورز در مدرسه  مراحل اداری اعم از دریافت معرفی

 شد. آغاز قع در بلوار الکان استفرزانگان که از مدارس خاص شهر رشت وا

پس از معرفی خود به مدیریت و معاونت پرورشی و آشنایی با مشاور و مربیان سعی نمودم به طور منظم در مدرسه حضور پیدا 

های مختلف به  آموزان در موقعیت کنم. در اتاق مشاور و مربیان پرورشی توانستم با مشاهده کار معلم و نوع رفتارش با دانش

ها  ربیات خوب و مفیدی دست پیدا کنم و سعی کنم بعداً که به صورت بالفعل به عنوان معلم در کالس حاضر بودم از آنتج

جویی  آموزان که باعث صرفه جویی در انرژی معلم و دانش برای صرفههای گروهی  مثل استفاده از روشاستفاده کنم؛ تجربیاتی 

 در وقت و باال رفتن کیفیت یادگیری شود.

ی  رود که همه های گروهی باید بسیار محتاط بود چون احتمال این می استفاده از فن بارش مغذی و... البته در استفاده از روش

ی  اموزی که همه کارهای گروه را یک نفر انجام دهد که این مسئله باعث عدم یادگیری در سایر اعضا و فشار مضاعف به دانش

بندی مطالب  شویم پس معلم با زیرکی باید بخش شود بنابراین از اهداف یادگیری دور می د میده کارها را به تنهایی انجام می

 ها آزاد بگذارد. آموزان را تنها در انتخاب بخش این کار را عادالنه انجام دهد و دانش را خود به عهده بگیرد و سعی کند

و تنها با نظارت معلم انجام شود. در این کارورزی به نقش  آموزان تواند توسط خود دانش بندی مطالب( می بعدها این کار )بخش

های مختلف پی بردم از دیگر موضوعات جالب توجه تاًثیر  های سایر اعضای مدرسه به موقعیت کلیدی مدیر مدرسه در واکنش

مدرسه است در طبقه آموزان بود. به عنوان مثال دفتر مشاور که از دفاتر کلیدی و مهم  فضای فیزیکی مدرسه بر رفتار دانش

 کرد. آموزان بیشتر می پذیری را در دانش خود روحیه نظم ها خودبه دوم و جدا از بقیه دفاتر بود یا وجود نظم در تک تک اتاق
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 مقدمه: 

ای  در رشته حرفه 1بویژه کارورزی  1و  0تاًثیر تکالیف کارورزی  – 1اهمیت کارورزی از نظر شما به عنوان یک کارورز  -0) 

 دانشجو شما.(

های  به این کخ بعداً به عنوان یک معلم باید در مدرسه حضور یابم گذراندن دورهبه عنوان یک دانشجو معلم و با توجه  – 0

ریق واحدها و دروسی که مرتبط با امر تحصیل، هایی که به صورت بالقوه از ط تواند تا حدودی توانایی کارورزی در مدارس می

 های باالفعل تبدیل کند. تدریس و پرورش هست را به توانایی

بهتر  افتد و تاًمل و تفکر درباره آنها، آموزان و اولیا مدرسه اتفاق می هایی که در مدرسه میان دانش کارورز با مشاهده موقعیت

بینی کند و  ها را پیش مواجهه شود، و عملکرد بهتری داشته باشد و تا حدودی آنبینی  های غیرقابل پیش تواند با موقعیت می

کند تمهیداتی را بیاندیشد؛  آموزان آسیب وارد می هایی که به مسئله آموزش و پرورش دانش برای بوجود نیامدن موقعیت

ابقه تدریس و حضور در فضای آموزشی های کارورزی و قرار گرفتن در کنار کسانی که عموماً سالهای زیادی س چنین دوره هم

 تواند به افزایش تجارب کارورز کمک کند. دارند می

دهد تا محیط مدرسه را به عنوان یک معلم درک کند و دقت  حضور کارورز هرچند ساعاتی محدود در هفته این امکان را می

بر روابط حاکم است نیز به افزایش این  در فضای فیزیکی، قوانین، نوع آموزشی که در مدرسه جاریست و فضای عاطفی که

خود این مسائل در ناخودآگاه وی مهم  کند خودبه کند؛ وقتی با نگاهی موشکافانه و تحلیلی به همه چیز نگاه می درک کمک می

 دهد. کند و بعدها که معلم شد نیز به این مسائل حساسیت نشان می جلوه می

کارورز  1جو عاطفی و آموزشی بود و در کارورزی  کی، ساختار و قوانین،کارورزی یک شامل بررسی مدرسه از نظر فیزی

بایست به طراحی درس و اجرای آن در کالس بپردازد و نتایج آن را مورد بررسی قرار دهد. به نوعی هر دوی این کارها  می

به جنس فضای که قرار است ها برای جلب توجه کارورز  ی این نیز مطرح شده است که همه 1تر در کارورزی  بصورت خالصه

 باشد. در آن کار کند می
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تواند به  چنین اجرای قوانین در مدرسه می فردی و رابطه تنگاتنگ آن با بهبود مسائل آموزشی است. هم –ارتباط سالم میان 

برای پذیرش  آموز در زندگی آینده آنان کمک کند. همینطور آموزش اگر به درستی اتفاق بیفتد آنان را پذیری دانش قانون

 کند. های اجتماعی در آینده آماده می نقش

دار آن خواهند نقش   های کارورز در آشناسازی کارورز با نقشی که در آینده نه چندان دور عهده المجموع، دوره من حیث

 ناپذیری دارد.  انکار

 

 

 

 

 فصل اول: 

تک و  به عناصر و اجزای دیگر مجموعه به صورت تکی کارورزی یک یادگرفتم به عنوان عضوی از یک مجموعه  در طول دوره

پس در کنار هم و تاًثیر و تاًثری که برهم دارند دقت کنم. به عنوان مثال اینکه فضای فیزیکی مدرسه چطور میان اعضا تقسیم 

ت؟ تاًثیر جو ها یکسان اس ی کالس شده، آیا عدالت در اختصاص امکانات رعایت شده یا خیر. مثالً امکانات آموزشی در همه

 عاطفی بر مسائل آموزشی چگونه بوده است.

شوند. این امر باعث دقت بیشتر کارورز به محیط کارش  هایی در مدرسه می بیشتر جذب چه نوع شخصیت آموزان دانش

ای را در کالس  چگونگی طراحی آموزشی را یادگرفتم و سعی کردم که براساس آن چندجلسه 1شود. یا در کارورزی  می

و جو واقعی که بر کالس حاکم است نیز مهم ریس کنم یادگرفتم تنها نوشتن مراحل مهم نیست بلکه تطبیق آن با فضا تد

 آموزان تا دانش آموزان به مبحث را داشته باشد باید توانایی جذب دانششود و معلم  باشد؛ چون تدریس در خالء انجام نمی می

( باشد نیازمند لذت hard work)حقیقات یادگیری بیشتر از آن که نیازمند تمرین عالوه بر تحصیل لذت نیز ببرند زیرا طبق ت

(enjoyment) های  آموز در این مقطع به روش های ذهنی دانش باشد پس عالوه بر توجه به هم سلمی مباحث با ویژگی می

 مند کردن آنها و افزایش اشتیاق آنها کمک کرد. عالقه

ها را مطابق با واقعیت بنویسم نه صرفا یک طرح  معلم یاد گرفتم سعیم بر این باشد که طرح –بنابراین به عنوان یک دانشجو 

 آرمانی که قابل اجرا در محیط واقعی نباشد

 های من: ویژگی

 متولد سال ........................ می باشم . .............................این جانب 
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 تصویری از معلم بودن خود:

کند و معلم که رکن مهمی در آموزش و  آموز به تنهایی کفایت نمی برای نیل به اهداف آموزش و پرورش، مهیا بودن دانش

های  ی برخوردار باشد. برای نیل به اهداف آموزش و پرورش، معلم باید روششود نیز باید از آمادگی کاف پرورش محسوب می

آموزان را نیز بداند و در موضوع درس تخصص داشته باشد. معلمی که در درسش مسلط نیست، در  کارکردن صحیح با دانش

 کند و قدرت اداره کالس را ندارد. کالس احساس امنیت نمی

های تدریس از فنون  سازد اگر معلم عالوه برمهارت در روش دریس را پربارتر و موًثرتر میآشنایی معلم با فنون راهنمایی، ت

آموزان بدون آنکه از تنبیه و نمره کم بترسند درس  تواند محیطی فراهم آورد که در آن دانش راهنمایی نیز مطلع باشد، اوال می

شناسد و در صدد اصالح موارد ضعف او  آموز را می قوت دانش را یاد بگیرند و به تقلب و دروغ هم متوسل نشوند؛ ثانیاً نقاط

ورزد تا از پیدایش  آموز، به رفع آن مبادرت می اید؛ ثالثاً به محض مشاهده عالئم ناسازگاری و اشکال در یادگیری دانش برمی

ای مناسب، یادگیری و رشد ه های فردی و اعمال روش گیری شود؛ رابعاً با اطالع و آگاهی از تفاوت رفتارهای نامطلوب پیش

 کند. آموز را تسریع و تقویت می های گوناگون شخصیت دانش جنبه

امید است با افزایش سطح دانش و مهارت و تجربه، در زیر سایه خداوند منان و با کمک اساتید بتوانم عضوی مفید و موثر در 

 جامعه معلمی باشم.

 ی تدریس خود شیوه

های یاددهی عالوه بر لزوم وجود خالقیت در معلم باعث ایجاد شور و نشاط بشتر در  در روش ها ایجاد تنوع  ی درس در همه

در تدریس امروزی، شیوه مشارکتی، بارش نفری، جمعی و استفاده  های بسیار مورد توجه شود؛ یکی ازشیوه آموزان نیز می دانش

 از تفکر جمع است.

داند که استفاده از یک  کند. چنین معلمی می و تنبیه به درستی استفاده می معلمی که از فنون راهنمایی آگاه است. از تشویق

ها باید  شود و در کاربرد روش آموزان موًثر واقع نمی نوع تشویق و تنبیه برای پیشرفت یا تغییر رفتارهای نامناسب همه دانش

 های فردی را مدنظر قرار داد. تفاوت

ای والدین را در جهت یاری رساندن به  و چگونه با والدین تماس بگیرد و با چه شیوهداند که چه موقع  چنین می معلم آگاه هم

آموزان برانگیزاند. از این رو معلم اگر با فنون راهنمایی و مشاوره آشنا باشد و در کارش از آن بهره گیرد نیل به اهداف  دانش

 آموزش و پرورش تسریع و تسهیل خواهد شد.

 تحلیل موقعیت 

لحاظ امکانات آموزشی مجهز  و از شیفتمدرسه تک  کارورزی  بودم .مشغول به گذراندن دوره  .........................سه من در مدر

 باشد.  می
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 دارد.آموز  دانش 11کالس دارد. هر کالس حدود  01مدرسه 

 

 طرح مسئله و ارائه راه حل آن:

 افسردگی چیست؟ 

شوند. اما  تا چند سال پیش تصور کلی در بین متخصصان بالینی این بود که کودکان و نوجوانان به ندرت به افسردگی مبتال می

هایی از نوع خفیف، یا شدید  ای از نوجوانان و کودکان به افسردگی دهند که درصد قابل مالحظه های جدید نشان می پژوهش

 (.677. ص  0991کاران. پاول هنری و هممبتال هستند )ما سن، 

 5درصد به افسردگی متوسط و نهایتاً  05الی  01حتی برخی از برآوردهای آماری حاکی از آن است که افسردگی خفیف و 

 (.594. ص 0991درصد به افسردگی عمیق مبتال هستند. )برک، لوراای ، 

های بالینی افسردگی در  نخست این که نشانه تشخیص افسردگی در دوران کودکی و اوایل نوجوانی با دو مشکل همراه است:

اوایل دوران نوجوانی کمتر مشهود است. دوم این که افسردگی در سنین مختلف به دالیل روانشناختی، اجتماعی، زیستی، 

ه های منفی نسبت ب دهد و وجود نگرش های متفاوتی دارد. مثالً نوجوانان احساسات خود را به راحتی بروز نمی شناختی جلوه

 کنند. خویشتن را انکار می

سازند و بسیاری از  پنداری را به راحتی آشکار نمی ارزش هایی چون غم و اندوه، نومیدی، خود بی آنها همانند بزرگساالن حالت

حوصلگی، خودبیمار انگاری، یا حتی مبادرت به اعمالی چون  قراری، بی ها احساس افسردگی خود را زیر پوششی از بی آن

 کنند. ابط جنسی و بزهکاری کتمان میخشونت رو

ها،  نا گفته نماند که افسردگی نوجوانان همانند سایر اختالالت روانی به عوامل متعددی مانند وراثت، جنسیت، عملکرد هورمون

 خانوادگی و موفقیت یا شکست در مدرسه بستگی دارد. اربتجاسترس، 

 علل افسردگی

 ثی دارد. به طوری که در بین اعضای یک خانواده شایع است.ای جنبه ار وراثت: افسردگی تا اندازه

 تواند باعث ایجاد افسردگی شود.  ی مهم می ساز: قطع رابطه یا شکست در یک واقعه عوامل زمینه

کنند بیشتر است. در عین  استرس: افسردگی در بین نوجوانانی که به دلیل فقر مالی، استرس روزمره و مداومی را تجربه می

دهند، بیشتر مشاهده  شوند و مدرسه خود را تغییر می زمان دستخوش بلوغ می این وضعیت در بین نوجوانانی که همحال 

 شود. نرخ افسردگی دختران دوبرابر بیشتر از پسران است. می
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د بیشتر به ی آندروژنی دارن جنسیت: نوجوانانی که هویت نقش جنسی زنانه دارند، در مقایسه با نوجوانانی که هویت دوگانه

 شوند. افسردگی مبتال می

تواند به بهبود اوضاع یا شرایط منفی زندگی منجر  کوشی نمی درمان اکتسابی، یعنی باور این که سختافکار مربوط به خود: 

 شود و به افسردگی مربوط است.

نمایی و  بزرگ بین، طالع دیگر عوامل: تفکر همه یا هیچ، تعمیم افراطی، فیلتر ذهنی، مردود شمردن موارد مثبت، خطای

شوند. برچسب زدن و به کاربردن اصطالحات نادرست جنبه  هایی که با باید شروع می نمایی، استدالل هیجانی، عبارت کوچک

 شخصی دادن به مسائل.

 جهات فکری یک انسان افسرده

کنید در گذشته احساس  فراموش میشوید که کامالً  ناامیدی: وقتی افسرده هستید، چنان در رنج لحظه حاضر منجمد می – 0

 تری داشته باشید. کنید که در آینده ممکن است احساس مثبت بهتری داشتید و باور نمی

اید که حاالت روحی شما،  توانید در جهت بهتر شدن حالت روحی خود کاری انجام دهید، زیرا متقاعد شده : نمیدرماندگی – 1

های هورمونی، عوامل مربوط به رژیم غذایی، شانس و  انند تقدیر، سیکلشماست، متوسط عواملی که خارج از کنترل 

 آیند. های دیگران از شما به وجود می ارزیابی

ای بزرگ کنید  ترسانید. ممکن است یک وظیفه را به اندازه کارها می خود را ترساندن: شما به طرق مختلف خود را از انجام – 1

 سد.که عهده گرفتن آن غیرممکن به نظر بر

بخش باشد وجود ندارد. زیرا  اش رضایت انجام اعمال موًثری که نتیجهکنید که در شما توان  گیری فوری: حس می نتیجه – 4

 توانستم ولی .. توانم یا می اید که بگویید نمی عادت کرده

 کنید. حقارت میبه خود برچسب زدن: هرچه بیشتر از انجام کارهایتان طفره بروید بیشتر خود را محکوم به  – 5

ترس از عدم  – 01ترس از موفقیت     – 9ترس از شکست    – 8گرایی    کمال – 7ها،   ارزش تلقی کردن پاداش کم – 6

احساس گناه و خود را سرزنش  – 01ضعف تحمل در برابر نا امیدی    – 01احساس اجبار خشم    -00تایید دیگران و انتقاد  

 کردن

 درمان

تواند ثابت  های شما نمی آفریند و بنابراین هیجان از این زندان چیست؟ خیلی ساده: افکار شما هیجانتان را میکلید رهایی شما 

اندیشید و آن را باور  کنند که افکارتان درست است، احساسات ناخوشایند منحصراً داللت برایش دارند که به چیزی منفی می

 کنید. می
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ها  اردک ها مادرشان را ولی این حقیقت که جوجه کنند که جوجه اردک مینانی دنبال میهیجانات شما افکارتان را با همان اط

غلبه بر  – 0شروع کنید:  رود! با احترام به خود داند به کجا می کند که مادر می کنند، ثابت نمی وفادارانه مادرشان را دنبال می

 به جای افسردگی با مشکل مبارزه کن!  – 1  بیوفیدبک – 1ارزش بودن. در مقابل منتقد درونی حاضرجواب باشید!  احساس بی

 گام اساسی بردارید: 1وقتی ناراحت هستید 

افکار منفی اتوماتیک را هدف قرار دهید. آنها را یادداشت کنید. اجازه ندهید که این افکار در سرتان وز وز کنند، آنها را  – 0

 روی کاغذ بدام بیاندازید!

 کنید. یادبگیرید که چگونه مسائل را تحریف کرد. بیش از حد بزرگ می بخوانید. دقیقاًدفعات اختی را به های شن تحریف – 1

شوند خود را به دیده تحقیر بنگرید. با انجام این کار، احساس  تری را جانشین افکاری کنید که سبب می طرفانه فکر بی – 1

ارزش بودن البته  شود و بدین ترتیب احترام به خود را تقویت خواهید کرد و احساس بی خواهید کرد که حال شما بهتر می

 افسردگی شما از میان خواهد رفت.

 رح برای عملتدوین ط

آموزان در ارتباط با  دقیقه به بحث در کالس با مشارکت دانش11راهنما به مدت  معاونت و سپس معلمبا اجازه از مدیریت، 

افسردگی و مسائل پیرامون آن، احساس و عواطف و عالئم و درمان به صورت بسیار موجود مفید پرداخته شد. استقبال 

 یر بود.نظ آموزان و مشارکت آنان بی دانش

 

 

 .......................مشخصات کلی:       نام کتاب: تفکر و سبک زندگی       موضوع: مهارت کنترل افسردگی       طراح: 

 ...................دقیقه                    مدرسه: 11پایه هشتم             شماره درس: بخش ششم              مدت جلسه: 

 

 کنترل افسردگییادگیری مهارت  هدف کلی

رئوس مطالب 

 )عناوین فرعی(

 فرق افسردگی با اندوه چیست – 4 ش چیستضعوار -1کدامند   عالئم آن  – 1افسردگی چیست؟   – 0

 – 4عالئم افسردگی بداند  – 1عوامل ایجاد افسردگی را بشناسد   – 1با مفهوم افسردگی آشنا شود    – 0 اهداف جزئی

 چگونگی برخورد و مواجهه با افسردگی را دریابد.

بداند در صورت وقوع این مسئله باید چه اقدامات علمی را انجام  – 1قادر به بررسی افسردگی در خود باشد  – 0 اهداف رفتاری

 دهد.

 کمی سخنرانی – 1پرسش و پاسخ    – 1بحث گروهی       – 0 روش تدریس
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 ماژیک و تخته – 1درسی   کتاب – 0 های آموزشی رسانه

های قبل از  فعالیت

 شروع درس

بررسی  – 4آموزان    بررسی علل غیبت دانش – 1آموزان   حضور غیاب دانش – 1سالم و احوالپرسی   – 0

 آموزان تکالیف دانش

 آموزان قبل از درس جدید: دانش تعیین رفتار ورودی

 ارزشیابی درس هفته قبل توسط معلم – 1اگر از درس قبل سوالی دارند بپرسند        – 0

 پرسیم آموز درباره درس جدید سوال می دانش 5بصورت شفاهی و تصادفی از  ارزشیابی تشخیصی

 چگونگی تشخیص افسردگی از اندوه – 1افسردگی چیست        – 0

ایجاد  آماده سازی

 انگیزه

 ام یا نه؟! ویسیم: چطور بفهمم افسردهن روی تابلو می

تان دچار افسردگی شده است؟ علت آن  شروع رسمی درس با نوشتن سوال روی تخته: آیا تاکنون کسی در اطراف ارائه درس

آموزان نظر خواستم درس را بصورت گروهی پیش  عالئم و عوارض آن توضیح دادم و از دانش  چه بود؟  ...   درباره

بندی مطالب به کمک خود  های علمی توضیح دادم و سرآخر جمع های درمان و اقدام خر درباره راهبردیم و در آ

 آموزان دانش

بندی  جمع

 گیری( )نتیجه

 مطالب گفته شده را مرور کرده و اشکاالت احتمالی برطرف شد

 

 

 

 بندی مطالب آموزان در جمع کمک دانش

 

 نظردادن و گوش دادن به درس

 فرق افسردگی با اندوه چیست؟  – 0 پایانیارزشیابی 

 های اساسی آن کدامند؟ نشانه – 1 

 های درمان کدامند؟ راه – 1

 

پاسخ به سواالت به صورت تصادفی و 

 شفاهی

 

ای در یک  خالصه درس را دریک صفحه به صورت خالصه و خوشه های تکمیلی فعالیت

 صفحه برای جلسه به کالس بیاورید.

 های فردی و گروهی فعالیتانجام 

 

 

 

 مراحل تدریس

آموزان از آنچه قرار  شروع رسمی درس با نوشتن سواالت مرتبط با افسردگی بر تخته کالس برای جلب توجه و آگاهی دانش

نظرات ها خواستم نظر خود را در ارتباط با سواالت نوشته شده به نوبت بیان کنید و اهم  ی آن بحث شود. پس آن رهاست دربا

 را در قسمت دیگر تخته بصورت تیتروار نوشتم.

دهی کالس پرداخته تا از اتالف  آوری کرده بودم به جهت سپس براساس مطالعاتی که از کتب مختلف درباره افسردگی جمع

پایان  اموز به صورت تصادفی و دادن تکالیف برای هفته بعد کالس را به وقت جلوگیری شود. در آخر با پرسش از چند دانش

 بردم.
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 واکاوی طرح

بخش، ادامه موًثر و پایان خوب تسلط داشته باشم و در  دقیقه سعی کردم روی هر سه بخش آغاز خوب و انگیزه11در مدت 

نظر دهند به عنوان راهنما در کنار آنان درس را تدریس کنم و پرسش و پاسخ هم  کنند وی تحااحساس رآموزان  حالیکه دانش

 انجام شود.

 های تکمیلی خارج از درس فعالیت

ای را با محوریت  دقیقه 5چنین نمایشی  آموزان خواستم خالصه درس را در یک صفحه برای هفته بعد آماده کنند. هم از دانش

 چگونگی مواجهه با افسردگی و ترتیب داده و برای کالس حاضر کنند.

 جلسات توجیهی

انجام شد و  1ی نوشتن گزارش کارورزی  ای با عنوان چگونگی نحوه جلسه شنبه طی هماهنگی با استاد راهنما در روز سه

 دانشجویان راهنمایی شدند

 2حل آن  طرح مسئله و ارائه راه

عزت نفس چیست؟ عزت نفس، یعنی ارزشی که یک فرد برای خود قائل است. کلمه عزت نفس یعنی بزرگی، احترام و 

واژه مخالف آن ذلت نفس است که معنای خواری، زبونی، پست کردن نفس  ارزشمندی و به معنای گرامی داشتن نفس است.

 است.

کنید؛ احساس  زمانی که شما عزت نفس باالیی دارید، از خودتان رضایت بیشتری دارید و به انسان بودن خود افتخار می

دهید کارهایی را انجام دهید که  کنید؛ به خودتان اجازه نمی کنید؛ دیگران را قبول دارید و به انها محبت می مسئولیت می

 و منطلت شما را پایین بیاورد. احترام

شود که شما اعتماد به نفس بیشتری پیدا کنید و بتوانید بهتر تصمیم بگیرید و مشکالت را حل  داشتن عزت نفس موجب می

ت کنید. امیدوار و انتقادپذیر کند تا از اشتباهات پندبگیرید و همواره روبه جلو حرک کنید. عزت نفس باال به شما کمک می

گیری  و دیگران نتوانند روی افکار و رفتار شما کنترل داشته باشند و به جای شما تصمیم نترلکباشید. هیجانات منفی خود را 

 کنند.

 بینی عزت نفس و تفاوت آن با خودبزرگ

های خود دارد. افراد متکبر از یک  تواناییبینی یا تکبر، احساس غلط یا باور اشتباهی است که یک فرد درباره  خودبزرگ

اند. این افراد تنها باورها و نظرات خود را قبول دارند و انتظار  کنند که بهتر از بقیه خودپندار غیرواقعی برخوردارند آنها تصور می
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، باورهای غلطی دارند و روی دارند که دیگران به آنها احترام بگذارند و از نظرات آنها پیروی کنند. از آنجا که افراد خودخواه

 کنند. نزد دیگران احترام زیادی ندارند. های خود بیش از اندازه حساب می توانایی

 تدوین طرح برای عمل

عزت نفس و آثار آن بر زندگی فرد  آموزان در باب دانشدقیقه به بحث در کالس با مشارکت 11با اجازه از معلم راهنما به مدت 

 شد.  پرداخته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات کلی:       نام کتاب: تفکر و سبک زندگی       موضوع: عزت نفس                   طراح: 

 دقیقه                    مدرسه: 11پایه هشتم             شماره درس: بخش چهارم             مدت جلسه: 
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 بر سعادت روحی و روانی انسانآشنایی با تاًثیرات عزت نفس  هدف کلی

رئوس مطالب 

 )عناوین فرعی(

 عوامل افزایش و کاهش عزت نفس چیست – 1عزت نفس چیست    – 0

 عوامل کاهش و افزایش عزت نفس را بشناسد – 1با مفهوم عزت نفس آشنا شود   – 0 اهداف جزئی

 )نقاط قوت و ضعف شخصی( عوامل کاهش و افزایش عزت نفس در خود را بررسی کند اهداف رفتاری

 پرسش و پاسخ    – 1بحث گروهی       – 0 روش تدریس

 کتاب درسی های آموزشی رسانه

های قبل از  فعالیت

 شروع درس

 بررسی تکالیف – 1احوالپرسی    – 0

 ارزشیابی درس جلسه قبل تعیین رفتار ورودی

 خواسته نظر خود را در رابطه با موضوع بیان کنند. آموزان تا دانش 1از به صورت داوطلبانه  ارزشیابی تشخیصی

آماده سازی ایجاد 

 انگیزه

 روی تابلو رئوس مطالب نوشته شود.

ترین عناوین روی تابلو .. عزت نفس چیست عوامل ایجاد آن کدامند چطور  شروع رسمی درس با نوشتن مهم ارائه درس

بندی مطالب به کمک  خواستم درباره آن نظر بدهند در آخر جمعاموزان  عزت نفس خود را باال ببریم و .. از دانش

 آموزان خود دانش

بندی  جمع

 گیری( )نتیجه

بندی کرده البته به کمک خود  مطالب گفته شده را جمع

آموزان، پرسش و پاسخ این بار براساس میزان توجه  دانش

 آموزان به درس بود. دانش

 

 چیست؟  بینی خودبزرگبا عزت نفسفرق  – 0 ارزشیابی پایانی

 یک انسان با عزت نفس چیست؟های  نشانه – 1 

 

 

پرسش و پاسخ به مدت انتخای 

آموزان توسط معلم دانش  

 کتاب را برای جلسه بعد آماده کنند. 90فعالیت ص  های تکمیلی فعالیت

 مراحل تدریس:

آموزانی که داوطلب  ارتباط با عزت نفس از دانشهایی در  شروع رسمی کالس با نوشتن رئوس مطالب روی تابلو و پرسش

نظردادن بودند.... نوشتن نظرات و کلمات مرتبط با موضوع بر روی تابلو ... براساس مطالعاتی که در ارتباط با موضوع از قبل 

ه خود صورت گرفت ک داشتم سعی در هدایت بحث در مسیر درست و رسیدن به نتیجه مشخص داشتم البته این کار به نحوی

آموزان خواسته تکلیف مرتبط با  گر را به عهده داشته در آخر از دانش ها را بیان کنند و صرفاً نقش هدایت آموزان پاسخ دانش

 موضوع را برای جلسه بعد آماده کنند.
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 واکاوی طرح

آموزان به مفهوم عزت نفس و تاًثیر آن بر زندگی انسان پی ببرند. سعی بنده براین بود که  دقیقه سعی نمودم دانش11در مدت 

آموزان بحث کنند هرچند این کار کمی مشکل بود و گاهی کالس از دست  بپرهیزم و اجازه دهم دانش بودن حدهوتکلم از 

آموزان بود اما در کل بحث کردن و نظردادن برای  نوعی بنابر اقتضای سنی دانششد که این هم به  معلم خارج می –دانشجو 

 آموزان خوشایند بود. دانش

 های تکمیلی خارج از کالس فعالیت

چنین خالصه درس را   آموزان خواستم فعالیت موجود در کتاب را در خانه حل نموده برای جلسه بعد آماده کنند هم از دانش

 یاد بگیرند.

 توجیهیجلسات 

 پیگیری شد. 1شنبه چگونگی ادامه نوشتن کارورزی  طی هماهنگی با استاد راهنما در جلسه روز سه

 3طرح مسئله و ارائه راه حل آن 

 دهد. رفتار پرخطر چیست؟ رفتار پرخطر هر نوع رفتاری است که سالمت جسمی و روانی یک فرد را در معرض خطر قرار می

 سوء مصرف مواد مخدر

مهمترین رفتارهای پرخطر، مصرف مواد است. مواد مخدر موادی است که مصرف آن تعادل روانی و جسمی افراد را به یکی از 

کند. از نظر  های روحی و روانی و بدنی می زند و فرد معتاد را در بلندمدت، و یا در کوتاه مدت دچار بیماری و آسیب هم می

 وحی و جسمی انسان بشود. مصرف آن حرام است.اسالم هرچیزی که موجب ضرر و زیان به سالمت ر

 دهند: در بین نوجوانان را به عوامل زیر نسبت می دالیل اعتیاد

فشار گروه همساالن، همساالن در سوق دادن نوجوانان به مصرف مواد نقش موثری دارند یکی از بهترین عوامل در  – 0

ای معتاد خواهد شد، این است که بدانید رفتاری او )به ویژه بهترین و  بینی اینکه یک نوجوان در آیند. به چه ماده پیش

کند. وقتی نوجوانان مصرف برخی از تایید نکنند، همساالن آنها  صرف میچه نوع ماده اعتیادآوری را مترین دوستش(  نزدیک

 دهند. نیز به مصرف چنین موادی کمتر گرایش نشان می

های مقتدر و  ای نوجوان با والدین اوست. در خانواده روابط خانوادگی یکی از عوامل موثر در ایجاد اعتیاد، نوع رابطه – 1

تر است. برعکس، در  کنند، گرایش به مواد مخدر کم ج به فرزندان خود استقالل اعطا میبخش که والدین به تدری اطمینان
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یابد. برخی از نوجوانان مواد را به عنوان راهی برای عصیان یا  موارد اعتیاد افزایش می انگار و سهل ، متخاصمهای مستبد خانواده

 کند. توجه والدین انتخاب میجلب 

بسیاری از نوجوانان با مشکالت متعددی مواجه هستند و در مواردی نیز دستخوش احساس گریز از فشارهای زندگی  – 1

های اجتماعی، شغلی  ی رشدی، یعنی کسب مهارت فرار از وظایف عمدهشوند. برخی از نوجوانان برای  حوصلگی می پوچی و بی

های زندگی  وجوانان نوعی اجتناب از مسئولیتبدین ترتیب، اعتیاد برای بسیاری از ن و شناختی به مواد مخدر روی می آورند.

 است.

برند. در  ی شدید انواع مواد مخدر هستند از اختالالت روانی رنج می اختالل هیجانی: برخی از نوجوانان که مصرف کننده – 4

والدین، فقدان پذیرش از سوی همساالن، احساس انزوا و عزت نفس ضعیف این قبیل نوجوانان، احساس طردشدگی از سوی 

 کنند. کتمان می را تحت لوای اعتیادهای یاد شده  مشاهده شده است. در موارد زیادی این قبیل نوجوانان ویژگی

یگانگی هستند. از از خودبیگانگی یا طرد اجتماعی در اکثر کشورهای جهان درصد قلیلی از نوجوانان دستخوش از خودب – 5

گیری از مردم در حدی که فراتر از هنجارهای معمول در بین نوجوانان  های جامعه، یا کناره خودبیگانگی یعنی نفی عمیق ارزش

شود. این قبیل نوجوانان نسبت به  تفاوتی، پوچی و طردشدگی می است. گاهی از خودبیگانگی منجر به احساساتی چون بی

های آنها برای کسب یک هویت منسجم و اهداف معنادار با موفقیت همراه  نتیجه ممکن است تالش اند و در آینده ماًیوس

 کند. نباشد. چنین شرایطی زمینه را برای استفاده از مواد مخدر فراهم می

 تدوین طرح

سنین نوجوانی ی رفتارهای پرخطر )اعتیاد( بخصوص در  دقیقه به تدریس و بحث درباره11با اجازه معلم راهنما به مدت 

آموزان به اشتراک گذاشته  آموزان با توجه به آن در اطراف خود دید یا شنیده بودند با دیگر دانش پرداخته شد. نظرات دانش

 شد.
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 مشخصات کلی:       نام کتاب: تفکر و سبک زندگی       موضوع: رفتارهای پرخطر )اعتیاد(                طراح: 

 دقیقه                    مدرسه: 11پایه هشتم             شماره درس: بخش چهارم             مدت جلسه: 

 

 آشنایی با رفتار پرخطر )اعتیاد( هدف کلی

رئوس مطالب 

 )عناوین فرعی(

 دالیل اعتیاد نوجوانان چیست – 1اعتیاد چیست     – 0

 دالیل اعتیادنوجوانان به اعتیاد را بشناسد – 1تری پیدا کند   با مفهوم اعتیاد آشنایی عمیق – 0 اهداف جزئی

 چگونگی حفاظت خود در برابر این آسیب اجتماعی را دریابد اهداف رفتاری

 بحث گروهی روش تدریس

 تخته و ماژیک های آموزشی رسانه

های قبل از  فعالیت

 شروع درس

 بررسی تکالیف – 1حضور و غیاب    – 1  پرسی سالم و احوال – 0

 از درس قبل پرسش شود – 0 تعیین رفتار ورودی

 آموز درباره رفتارهای خطرناک )اعتیاد( پرسش شد دانش01به صورت شفاهی از  ارزشیابی تشخیصی

ایجاد )آماده سازی 

 (انگیزه

های مختلف زندگی فرد  مخدر را در جنبه آموزان خواستم به نوبت روی تابلو یکی از ضررهای مصرف مواد از دانش

 و جامعه بنویسند.

آموزان برای نوشتن ضررهای اعتیاد برروی تابلبو و سپس بحث گروهی  درخواست از دانششروع رسمی درس با  ارائه درس

 رسند.آموزان کالس  آن گروه به اطالع بقیه دانش  درباره هرکدام این ضررها سپس نظرات هر گروه توسط سرگروه

بندی  جمع

 گیری( )نتیجه

 معلم صورت گرفت –بندی مطالب و نوشتن آن بر روی تابلو به صورت خالصه توسط دانشجو  جمع

 ضررهای مصرف مواد مخدر را بیان کنید – 1چند نمونه مواد مخدر نام ببرید    – 0 ارزشیابی پایانی

 ها چه بوده است. تاًثیر اعتیاد برزندگی اجتماعی انسان – 1

 انجام فعالیت در کتاب و تحویل آن به معلم در جلسه بعد های تکمیلی فعالیت
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 مراحل تدریس

آموز یک ضرر را  برد. هر دانش آموزان برای نوشتن انواع ضررهای اعتیاد برروی وایت شروع رسمی درس درخواست از دانش

آموزان به  آموز و اشتیاق آنان بیشتر شود. در آخر به کمک دانش به همه برسد. این روش باعث شد تحرک دانش نوشت تا نوبت

 بندی مطالب پرداخته شد و تکلیف داده شد. جمع

 

 

 

 

 واکاوی طرح

آموزان بصورت حضور  ای داشته باشم و با استفاده از تحرک جسمانی دانش دقیقه سعی کردم آغاز خوب و با انگیزه11در مدت 

آلودگی آنها کاسته شود. به عنوان یک  در پای تخته هر چند به صورت محدود و برای نوشتن نظرشان خواستم کمی از خواب

 عنوان کنند و باهم آنها را بررسی کنیم.همراه در کنار آنان بودم تا نظراتشان را 

 جلسات توجیهی

های نوشته شده  ها بررسی شد. از گزارش شنبه در طی جلسه توجیهی به کمک استاد راهنما چگونگی نوشتن گزارش روزه سه

 رفع اشکال شد و توضیحاتی برای نوشتن ادامه این گزارشات توسط معلم راهنما به دانشجویان داده شد.

 ایانیگزارش پ

به کمک معلم و استاد راهنما و مدیر بسیار خوب مدرسه به پایان  . .................را در مدرسه  1( که کارورزی 6در این ترم )

های زیادی گرفتم و اوقاتی که در این مدرسه حضور  تک اعضا و عناصر مدرسه درس رساندم از رفتار و نظم موجود در تک

و این  کردم کردم و خودم را به عنوان عضوی از آن مدرسه احساس می خش بود و احساس راحتی میب داشتم برایم بسیار لذت

در پایان از استاد و معلم راهنما و مدیریت مدرسه .  سایر اولیا مدرسه بود محصول مدیریت خود مدرسه و رفتارهای پسندیده

 دادند بسیار ممنونم. پایان دارم و از این که تجارب خود را در اختیارم قرار تشکر بی
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 پیشنهادات و انتقادات

در دسترس قرار گرفتن  وها  آنها به پردیسها، زمان ارسال  نامه های بعدی هماهنگی بیشتری بین بخش لطفا در کارورزی – 0

تر کار  خواهند بسیار راحت چیزی از وی می آنها برای دانشجویان باشد. دانشجو اگر بداند که نقشه راه او چیست و دقیقاً چه

های  بنویسیم یا فرم پژوهیباید کنش برد اما اینکه در دقایق آخر تازه متوجه شویم  کند و از کارورزی لذت بیشتری می می

 کنیم زیبنده نبود.ارزیابی پر

آموزان مدرسه، به کالس تغییر کاربری داد. و یک اتاق  مدرسه قبال دارای نمازخانه بوده که پس از زیاد شدن تعداد دانش – 1

 نام شود. آموز ثبت تر به عنوان نمازخانه موقت در نظر گرفته شده لطفا به اندازه ظرفیت فیزیکی مدرسه دانش کوچک

درصد  1تا  0ه مدارس فرزانگان کشور وجود دارد این است که بصورت تقریبی هر کشوری دارای مشکلی که در کلی – 1

آموزان کل کشور است.در  % دانش05باشد. مدارس فرزانگان که مخصوص این افراد در کشور ماست دارای  جمعیت تیزهوش می

باشند که این  روند نمی ردن انتظاراتی که از آنها میآموزان این مدارس با هوش بوده و قادر به برآورده ک % دانش01واقع حدود 

 شود. مسئله باعث فشارهای روانی مضاعف به این گروه که تعدادشان کم هم نیست می

شود. مسلماً معلمی که دغدغه مالی، اجاره خونه و ..  افزایش حقوق معلمان باعث تمرکز بیشتر آنان برروی شغلشان می – 4

رغم زحمات زیادی که این قشر با فرهنگ و خوب و مفید جامعه  ی کارش متمرکز باشد اما متاًسفانه علیتواند رو ندارد بهتر می

 باشد. مکفی نمیگیرند  شود حقوقی که می متحمل می

دانشجو به مدارس با مدیر و معاونت آنجا جلساتی برگزار شود تا توجیه شوند که دقیقاً قرار است چه لطفا قبل از فرستادن  – 5

های دبیری که مستلزم  را ندارد زودتر اعالم کنند چون در رشته کارورزعنوان فاقی بیفتد و اگر امکان پذیرش دانشجو به ات

شود  تدریس در کالس است در مدارس خاص مانند شاهد و فرزانگان این اجازه عموما از سمت اولیا مدرسه به کارورز داده نمی

شود همچنین باعث سخت شدن نوشتن گزارشات کارورزی  رورز در مقام تدریس میکه این مسئله باعث عدم تجربه علمی کا

 شود. می

 ای از وضعیت مدرسه خالصه

های هفتم تا نهم بود. و از نظر تجهیزات  آموز در پایه دانش 105کالس،  01دارای  .، ....................مدرسه دبیرستان دخترانه 

معاون فعال و باهوش  4کنند.  ار سرزنده در آن تدریس میمعلم با سابقه و با تجربه اما بسی 11باشد  بسیار مناسب میآموزشی 

دارد که حواسشان کامال به کارشان هست و یک مدیر مقتدر و هوشمند و بسیار مودب دارد که بنظر شخصی خودم نظم و 

 باشد. آرامش مدرسه مدیون رفتارهای طماًنینه ایشان می

ها مشغول بود. فضای حیاط مدرسه  ترین آشغال ت حتی کوچکی ساعات به نظاف مدرسه بسیار تمیز بود مستخدم در همه

 1ساعت درسی مدرسه  های بهداشتی متناسب با استاندارد بود. های خوب بود. شیرآب و تعداد سرویس بسیار دلباز با نقاشی

آموزان  دانشآمیزی مدرسه شاد بود و به نظر  دقیقه بود. رنگ 04:05الی  7:11ساعت بیشتر از مدارس عادی دولتی یعنی 
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ای برای رفتن به خانه نداشتند برعکس سایر مدارس که تا به  کردند چون در زمان تعطیلی مدرسه عجله احساس راحتی می

 ام. حال دیده

به طور کلی از جو عاطفی حاکم بر مدرسه و وضعیت آموزشی آن در مدتی که آنجا بودم راضی هستم فضای فیزیکی هم خوب 

 شد. آموزان نسبت به آن می گیری دانش انعطاف بود که این باعث عدم جبههبود قوانین هم دارای 
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