
این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش گزارش کارورزی 

با قیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 

www.asemankafinet.ir 

 

 

 

  :دانشگاه

 پژوهی درس محور با 4 کارورزی

  :راهنما استاد

  :مشاورراهنما

  :پرورشی امور راهنمای معاون

  :دانشجومعلم

 :کارورزی گروه همکاران

 مشاوره و راهنمایی دبیری :رشته

 

 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش گزارش کارورزی 

با قیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 

www.asemankafinet.ir 

 

 

 

 تشکر و تقدیر

 

 و ایران عزت دیدگانشان افق که آنانی .است  مرامشان صبر و کارشان ایثار که معلمان همه به تقدیم
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 مقدمه

 انگلستان، چین، در وزهامر .کشورهاست از بسیاری مدارس آموزشی نظام در نوین رویکرد پژوهی درس

 برای و کنند می برداری بهره یادگیری فرایند سازی غنی برای فرایند این از جنوبی آفریقای و آمریکا ژاپن،

 یاد فرایند سازی غنی و معلم سازی توانمند  گرو در را آموزشی ،اصالحات پرورش  و آموزش در تحول

 از آمریکا و ژاپن مانند برخی و  اند شده متمرکز مدارس در آن اجرای بر و دانند می یادگیری -دهی

 .(1394 محمدی،)دارند رضایت بسیار مدارس در آن اجرای

 و مدارس در یادگیری فرهنگ گسترش موجب پژوهی درس............................ پژوهشی های یافته براساس

 پژوهی درس فرایند .شود می وزانآم دانش در یادگیری کیفیت بهبود و معلمان ای حرفه مهارتهای ارتقا

 رشته یک معلمان و دارد اجرایی قابلیت دوم و اول متوسطه ابتدایی، های دوره و کشور مدارس بیشتر در

 این از توانند می درسی رشته هم معلمان همه .کنند اجرا را آن دوبار یا یک سال در توانند می درسی

 که باشد محلی و شود تبدیل گیرنده یاد سازمانی به مدرسه ،نهایت در و نمایند استفاده تدریس در فرایند

 .کنند رشد آن در اولیا و آموز دانش مشاور، دبیر، آموزگار، معاون، مدیر،
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 تجارب در گیرند، می یاد جدید های روش و مطالب یکدیگر از پژوهی درس فرایند اجرای با معلمان

 بهتری راههای کنند، می بازاندیشی و بازنگری خود آموزشی رفتارهای در شوند، می سهیم هم آموزشی

 مشارکتی فرهنگ آنها .کنند می کمک ای حرفه دانش تولید به و آموزند می گرفتن یاد و دادن یاد برای

 قرار هم کنار در سابقه با و کار تازه معلمان کنند، می کمک درس کالس بهسازی به کنند، می تقویت را

 آموزند، می هم از را نو های ایده معلمان گیرد، می شکل مدرسه در دوستانه و صمیمی فضایی گیرند، می

 .شود می تقویت کارکنان بین انسانی روابط و یابد می توسعه مدرسه در پژوهش

 

 :چکیده

 پنژا ابتدایی مدارس درون از که ، است معلمان ای حرفه دانش ی توسعه برای رویکردی پژوهی درس

 با و مساعی تشریک با کوچک های گروه در حضور با معلمان ، رویکرد این در .است یافته توسعه و مطرح

 تدریس برای مقدماتی ی برنامه یک به ، دروس محتوای و اهداف پیرامون اندیشی هم جلسات در شرکت

 می مهیا خود ای هحرف رشد برای فرصتی ، آن نقد و برنامه اجرای ی مشاهده با سپس ، یابند می دست

 و آموزشی تجارب در و بیاموزند یکدیگر از چگونه که گیرند می یاد ، پژوهی درس طریق از معلمان .سازند
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 های راه ، خود آموزشی رفتارهای در بازاندیشی با توانند می ترتیب بدین آنها .شوند سهیم یکدیگر تربیتی

 (123.1388 ساکی،)ای حرفه دانش تولید به و بیابند تدریس برای بهتری

 

 

 

 

 

 

 :معلم دانشجو کارورز به دهی امتیاز

  :خانوادگی نام و نام :دانشجو مشخصات

 دانشجویی شماره                                     مشاوره و رهنمایی       :تحصیلی رشته

 نهایی امتیازات بندیجمع جدول

 ارزیابی ویژه

 درسهمدیرم

معلم ارزیابی ویژه

 راهنما

 نتیجه اعالم راهنما استاد ارزیابی ویژه

 نهایی

 (2-4) شماره کاربرگ-3)شماره کاربرگ هایکاربرگ-1)شماره کاربرگ (..................)
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 شماره (2

-2) و (1-2-2)

2-2) 

2) 

 فرایند ارزیابی)

 (2کارورزی

 فعالیت طراحی

 یادگیری

 عملکرد برایند ارزیابی)

 (دانشجو

 و هامالك برحسب)

 (ارزیابی سطوح

 ) /امتیاز (0 -10)

 نمره(0 - 2

 )/امتیاز (0 -25)

 نمره(0 - 5

 )/امتیاز (0 -25)

 نمره(0 - 5

 - 8 )/امتیاز (0 -40)

 نمره(0

 

 

 

   

 

  (ناتمام :1سطح ) 

 نمره 14/امتیاز 70تا

  (قبولقابل :2سطح) 

 تا 14 از /امتیاز 85 تا 70از

 هنمر 17

  (عالی : 3سطح ) 

 17 از /امتیاز 100تا 85 از

 نمره 20تا

 توسعه پرونده در شده ارائه بازخوردهای همراه به شده تبیین هایمسئله /مسئله از اینسخه : کارپوشه

 .گردد ضبط دانشجو ایحرفه

 هب نواقص رفع فرصت  □نیست موجود □است موجود ارزیابی برای الزم مدارك :کارپوشه کنترل

 :دانشجو

 :رسید دانشجو اطالع به ارزیابی نتیجه

                کارورزی کارگروه رئیس                 :مدرس امضاء                    دانشجو امضاء      

 :آموزشی مدیرگروه

 

 

  کارورزی روز اولین روزانه گزارش

 از نفر 5 با همراه  …………………روز در بود کارورزیمان جلسه اولین که امروز کارورزی برای

 آشنایی مدرسه این با قبال چون آمدیم سبز اندیشه مدرسه به............................................   دوستانم و همکاران

 مدیر با حدودی تا بودم گذرانده مدرسه سابق مشاور ..………خانم نزد را کارورزی ترم یک و داشتیم

 دوستم با همراه داشتم اشنایی انجا خدمه و معلمان و آموزشی کادر و  ..………… خانم مدرسه آن
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 مدرسه فتر د شدیم حاضر سبز اندیشه مدرسه در 8 ساعت راس و گرفته ماشین ..………… خانم

 و کرده احوالپرسی دوستان و کارکنان دیگر و مدیر با دیدیم انجا را خود همکاران و دوستان وبقیه رفته

 به کارورز معرفی جهت مدارس تمامی به دانشگاه طرف از که را ای ونامه کردیم یمعرف دیگر بار را خود

 مشاوره فعالیتهای مورد در هم با کمی و دادیم تحویل نصیری خانم مدرسه مدیر به میشد ابالغ ها مدرسه

  مربی و معاون ، همکاران با کار نحوه همچنین و دهیم انجام مدرسه در است قرار که پرورشی و ای

 را همکاران این با کار نحوه صبر و حوصله با   ………خانم کردیم مطرح هم با را مشاوره و پرورشی

 انجام و شغلی آینده به بسیار و کردند معرفی ما به را مدرسه کارکنان تک تک و داد توضیح برایمان

 عنوان جوتنی و نپرهیجا نیروی را ما و کردند امیدوار را ما مشاوره و پرورشی های حیطه در وظایفمان

 در ……… خانم باشیم کارامدی و موفق معلمان کدام هر شهرستانهایمان رمدارس د میتوانیم که کردند

 ضروری بسیار مدرسه در ریزی برنامه و نظم که کردند صحبت برایمان مدرسه در انضباط و نظم مورد

 همکاران دیگر تجارب از بیشتر تا باشیم ای برنامه با و منظم معلمانی هم ما که دارند دوست و است

 در کدام هر ما شوییم التحصیل فارغ دانشگاه از پر دست با همه اخر ترم این و امسال و شوییم بهرمند

 ابراز بسیار کاریمان اینده به و کردیم صحبت دارند احتیاج نیروی چه که شهرهایمان و ها رشته مورد

 با چنان ای مشاوره و پرورشی فعالیتهای مورد رد دوستان و همکاران از کدام هر کردی امیدواری

 ایده کدام هر کاریم به مشغول خود مدرسه در حاضر حال در انگار که میکردیم گفتگو و بحث خوشنودی

 در برایمان خدمت و کار شروع الزمه پرانرژی و خوب روحیه این مطمئنا و داشتند پرهیجانی و بزرگ های

 مدیر امیدواری و خوشحالی باعث فعالیت و کار برای ما اشتیاق و شور ینهم و بود شغلیمان آینده سالهای

 با معلمی و مشاوره مورد در زدن حرف از بعد کمی کردند بیشتری اطمینان و اعتماد ما به و شد

 در را اموزان دانش و راببینیم مدرسه فیزیکی فضای گرفتیم تصمیم مدیر اجازه و موافقت با   ………

 آشنا اموزان دانش و ورزش معلم با و رفته مدرسه حیاط به همگی کنیم رویت زدیکن از مدرسه حیاط

 و من بودند کردن بازی والیبال به مشغول هیجان با همگی داشتند خوبی نسبتا ورزشی امکانات شدیم

 و کردیم گفتگو مدرسه های بچه با خوشحالی با و شدیم بدمینتون بازی با مشغول عباسی خانم دوستم

 مدیر اتاق به مدتی از پس زدیم سر مدرسه کالسهای تک تک به ان از بعد کردیم معرفی آنها به ار خود

 احوال استادان با ما اوردند تشریف مدرسه به .................  استاد همکارش با همراه...........    استاد و آمدیم

 و دادند توضیح مدیر به را ما تحصیلی و کاری شرایط حوصله و صبر با ..................   استاد کردیم پرسی

 مدرسه در حیطه دو هر در باید پس هستیم پرورشی گرایش با مشاوره دانشجویان که گفتند ایشان

 همکاران دیگر تجارب از استفاده و مندی بهره با زیادی حدود تا را تجربیاتمان و شوییم فعالیت به مشغول
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 تجارب از و تئوری واحدهای در قبال که معلمی فنون با و رفته کالس به بار چند دهیم افزایش معلمان و

 را اطمینان این ....................  استاد به مدیر شدیم تدریس به مشغول بودیم اموخته قبلی های کارورزی

 یهمکار ما با که میکنند صحبت پرورشی و مشاوره همکاران و معلمان با دارد امکان که جایی تا دادندکه

 تداخل فعالیتها و کارها در بیشتر دهند اجازه و بیافزایند ما آگاهی و اطالعات به و  باشند داشته را الزم

 .شوییم آشنا تجربیاتشان با نزدیک از تا کنیم
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 کارورزی دوم جلسه

مشاوره تربیتی و نقش   و راهنمایی خدمات نوع و وظایف بیان در سعی ...................  خانم مشاور با همرا 

مشاور در آموزشگاه به عنوان معرفی نامه ای به دانش اموزان پایه هفتم که تازه به این مدرسه آمده بودند را 

داشتیم به همین خاطر زنگ اول در ساعات  هشت ونیم با اجازه از مدیر و معلمشان در کالس خواستار 

ندازه یک ربع برای شرح وظایف مشاور در مدرسه و فعالیتهای مشاوره ای را اختصاص دادن زمانی به ا

داشتیم سرانجام با موافقت کادر اموزشی و معلمان ان مقاطع در ان ساعت همه آنها را نماز خانه جمع کرده 

دگی و رت مشکالت درسی و تحصیلی و خانواو شروع به معرفی کار مشاور و دالیل مراجعت به مشاور درصو

نصب تراکت به کمک  –تهیه برو شور  -را توضیح دادیم در ابتداء مشاور با صحبت در کالس....شخصی و

دانش اموزان فعال در فعالیتهای مشاوره و همیاران مشاور و ما کارورزان این فعالیتها را در مدرسه انجام داده 

د این اهداف و انجام دادن ان در و سعی در معرفی نقش و وظایف مشاوره در مدرسه داشت برای برای پیشبر

دانش اموزان فعال را جمع کرده و همیاران مشاوره را به دفتر مشاوره  :طول زمان در ساعت اول مدرسه 

اوردیم و زمانی را برای خروج از کالسهایشان نزد مدیر مدرسه و معلمانشان تعیین و اجازه گرفتیم در طول 

ه ان روز صحبت کردیم و چند برگه اوردیم تا باانها تراکت و بروشور این زنگ با دانش اموزان درمورد برنام

درست کنیم و تراکت و بروشو های دیگر که از سالهای قبل در دفتر مشاور بوده را به تابلو مشاور نصب کنیم 

ارد ، بعد از ان به نصب کردن تراکتها بروی تابلوی اعالنات مشغول شدیم و در اخر همراه با مشاوره مدرسه و

کالسهای  هفتم که تازه به مدرسه ای در مقطع متوسطه اول وارد شده بودند با تعیین وقت قبلی از معلمان 

و مدیر مدرسه به کالسهایشان رفتیم و با پخش بروشور هایی که مربوط به اشنایی از نقش مشاوره و 

ور این نقش ها را برایشان فعالیتهایش در مدرسه بود را بین دانش اموزان پخش کردیم و همراه با مشا

 .توضیح دادیم و به سواالت تک تک دانش اموزان جواب دادیم 

تا حدی این فعالیتها خوب انجام شد اما به دلیل کمبود زمان و زمان ارایه درسها توسط معلمان در کالسها  

ای را برای همه  نتوانستیم همراه با مشاور با زمان مناسب و کافی به خوبی وظایف و فعالیتهای مشاوره

کالسها در مدرسه روشن کنیم به نظرم اگر زمان و روز مشخصی را با هماهنگی مدیر مدرسه در نظر 

میگرفتیم میتوانستیم جایه مناسب مثل کتابخانه مدرسه یا نمازخانه را اماده کرد ه تمام دانش اموزان را 

عالیتهایش صحبت کنیم تا دانش اموزان دعوت کنیم و به صورت دسته جمعی برای همه درمورد مشاوره و ف

همگی در مدرسه از وظایف این نقش اگاه شوند و همگی بتوانند سواالتشان را دسته جمعی مطرح کنند با 

شرح این فعالیتها و معرفی تا حدودی دانش اموزان شناخت بهتری از مشاور را بدست اوردند و با آنها اشنایی 
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از دانش اموزان خواستیم که سواالتشان را با مراجعه به اتاق مشاور و پیدا کردند به دلیل کمبود زمان 

 .پرسیدن از دانشجویان کارورز مشاور که به گونه ای همکار مشاور در مدرسه بودند پیگیری کنند

در زنگ دوم آن جلسه از کارورزی پس معرفی کار مشاور و چگونگی ارایه خدمات توسط مشاور به مشاوره 

آموزان و اولیاء و ثبت اطالعات در فایل محرمانه مشغول شدیم ان روز چند تا از دانش اموزان فردی با دانش 

مقطع نهم که خیلی در مورد انتخاب رشته اینده شان استرس داشتند وارد اتاق مشاوره شدند و خواهان 

م و برخی اوقات با گرفتن راهنمایی از مشاور شدند و ما نیز به عنوان  همکار مشاوربه خوبی گوش فرا دادی

مکث صحبت از جانب مشاور و دانش اموز به ادامه بحث و حل مسئله دانش اموز کمک میکردیم و اطالعات 

خود را در اختیار دانش اموز قرار میدادیم تا بتوانیم به سواالت انها در مورد رشته های نظری و فنی جواب 

نفر بودند به صورت جداگانه صحبت کردیم  4اموران که  دهیم ما سه نفر کارورز همراه با مشاور با این دانش

بعد از  .و به انان در مورد رشته ای که بدان عالقه مندند و میخواهند ان ان را ادامه دهند توضیح دادیم 

کارورز با راهنمایی مشاور مدرسه  به پر کردن اطالعات شخصی  3مشاوره فردی هر کدام از دانش اموزان ما 

مدرسه پرداختیم اول فرم اطالعات انها را در لیستی کتبی نوشتیم و بعدا با نرم افزار اطالعات دانش اموزان 

به دلیل کمبود زمان  مشاور در مدرسه و  .محرمانه ای مشاوره اشنا شدیم و ان اطالعات را وارد کردیم 

به صورت تک به تک وارد تعداد زیادی از دانش اموزان در مدرسه که باید این اطالعات شناسنامه ایشان را 

کنیم نتوانستیم به صورت فردی با اولیا و خود دانش اموزان به صورت مشاوره فردی مشاوره بدهیم و با انها 

کسانی  )صحبت کنیم ولی به نظر من میتوان زمان مشخصی را برای  مشاوره فردی دانش اموزان مورد دار

را در مدرسه  (هستند  .......یلی و مشکالت خانوادگی و که دارای اختالالتی در مورد یادگیر ی و افت تحص

تعیین کرد و به انها رسیدگی کرد در نهایت با حدااکثر توانایی و زمان خود توانستیم بیش از نیمی از 

اطالعات محرمانه دانش امزان را در سایت و پرونده الکترونیکی مشاوره ای انها پر کنیم و بتوانیم جهت اگاه 

ی از دانش اموزان در مورد انتخاب رشته و مشکالت تحصیلی با آنها گفتگو کنیم و به آنها سازی یک سر

ونیم از مدرسه 12راهکار های جهت افزایش زمان مطالعه را بدهیم پس از پایان زمان کارورزی راس ساعت 

ای صحبت کردیم خارج شده و با هم در مورد تجارب شیرین مشاوره تحصیلی و کار با نرم افزار های مشاوره 

 .که چقدر تکنولوژی باعت راحت تر شدن کارها و تسریع در ارایه خدمات مشاوره ای شده است
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 جلسه سوم کارورزی 

به ارایه خدمات راهنمایی فردی و گروهی وهمچنین پاسخگویی به نامه هاو سواالت دانش آموزان وبایگانی  

دادیم درواقع مشاور مدرسه این راهنمایی های فردی و گروهی را در مدرسه بوسیله  در پوشه خاص را انجام

برگزاری جلسات گروهی انجام داد و قبل از برگزاری جلسات گروهی برای راهنمایی و  /بروشور /سخنرانی

مع اوری را تهیه و ج ....مشاوره بروشور هایی در مورد انتخاب رشته و موضوعاتی مانند استرس و اضطراب و 

کردند و فقط انها را در مدرسه به تعداد دانش اموزان کالسهایی که قرار بود در آن به مشاوره گروهی بپردازد 

پرینت گرفت و بین این دانش اموزان توسط ما کارورزان پخش شد مشاور مدرسه در طول ان روز مشاوره 

زان و بایگانی در پوشه خاص پرداخت ما بین زنگهای کالسی به پاسخگویی به نامه ها و سواالت دانش امو

ابتدا این نامه ها را از صندوق مشاوره بیرون کشیدیم و خانم مشاور به هر کدام از نامه ها بنا به رمزی که 

دانش اموزان برای دریافت جوابهایشان خود در نامه قید کرده بودند جواب داد مثال گل الله عزیز تو بایستی 

د خود مدیریت داشته باشی تا اعتماد به نفست باال برود و بتوانی امتحاناتت را به بتوانی بر هیجانات شدی

در کل مشاوره برای پاسخ به سوالت کتبی و فردی و  ........بهترین وجه جواب دهی وجوابهای از این دست

ابطه با استفاده نمود در ر /(فردی)شفاهی  /گروهی/(محرمانه)گروهی دانش اموزان از این روشهای کتبی 

انجام این مشاوره گروهی میتوان گفت در واقع مشاور در آن روز انقدر سرش شلوغ بود و برنامه های مشاوره 

فشرده بود که جلسات سخنرانی و مشاوره گروهی را کم کرد و زمانش برای تفهیم بچه ها و پرسش و 

رگزار گردید دانش اموزان خیلی سواالت دانش اموزان کم بود و چون این سخنرانی در اخرین زنگ مدرسه ب

خسته وکسل بودند روش سخنرانی برای دانش اموزان مقطع متوسطه اول در مشاوره و راهنمایی گروهی به 

نظرم روشی کسل کننده ومنفعالنه می باشد چرا که دانش اموز در تمام مراحل مشاوره گروهی باید فعاالنه 

یانش تعامل داشته باشد تا بتواند روی مشکالتش فکر کند پرسش و پاسخ داشته باشد با دوستان و همکالس
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و در صدد سازش و حل مشکالت اجتماعی خود باشد در ضمن مشاور در حین پاسخ به نامه های کتبی 

دانش اموزان بایستی غیر از ارایه راهکار هایی برای حل مشکالت به گونه ای جواب میدادن که دانش اموز در 

بعدا حضوری با مشاور مشکالتش را در جریان بگذرد و انها را  .....وحی و صورت حل نشدن مشکالت ر

حضوری میکردند تا مشکل ان دانش اموزان کم رو و خجالتی نیمه کار /ترغیب و تشویق به مشاوره فردی

برای  .نمیماند و پیگیری های این مسائل دانش اموزان به صورت مستقم وحضوری بهتر و پر ثمرتر میباشد 

ابتدا مشاور مدرسه به مشاوره فردی چند تا از دانش  :ی این برنامه ها در سه زنگ مدرسه در زنگ اولاجرا

اموزان که قبال با همیار مشاور هماهنگ کرده بودند و مشکالت درسی داشتند پرداخت این دانش اموزان 

تی خانواده ها و مدیر در درس ریاضی بسیار ضعیف عمل کرده اند و باعث ناراح 8مدتی در مدرسه در مقطع

و کارکنان مدرسه شده بودند به طوری که این مدت انقدر از طرف معلم ریاضیشان سرکوفت شنیده بودند 

عزت نفسشان هم پایین امده بود و چون خانواده ای انها بخاطر وضعیت درسی انها و شکایتهای که از انها از 

ر میشدند هر هفته یا حداقل هر ماه در مدرسه حضور جانب مدیر مدرسه ومعلم ریاضی میشد به اجبار مجبو

داشته باشن و سرکوفتهای معلمشان در رابطه باوضعیت درسیشان را بشنوند و با این همه ناراحتی در رابطه 

با فرزندانشان به خانه برگردند و در محیط خانه انها نیز به تحقیر کردن و اعمال زور به فرزندانشان بپردازند و 

روز افزون این دانش اموزان در درسهایشان عالوه بر ریاضی در برخی دیگری از درسهایشان شوند  باعث افت

مشاور با دیدن این اوضاع ابتدا در صدد برگزاری کالسهای فوق برنامه اموزشی مدرسه و کالسهای جبرانی 

رسه و اموزش و ریاضی برای این دانش اموزان بی بضاعت مالی پرداخت و این گزارش را برای مدیر مد

پرورش ناحیه نوشت و بعد به راهنمایی کردن و چیدن برنامه تحصیلی و درسی و همچنین کمک گرفتن از 

دیگر همکالسیانشان که وضعیت درسی و تحصیلیشان بویژه در درس ریاضی خیلی بهتر بود پرداخت و این 

از انها برای پیشرفت این دانش اموزان و دانش اموزان زرنگ از لحاظ تحصیلی را به اتاق مشاوره فرا خواند و 

کمک به انها یاری خواست و برنامه ای در خور توان و عالقه دانش اموزان که وضعیت تحصیلی مناسبی 

ندارند چید این دانش اموزان هم با عالقه و خشنودی خود از این برنامه استقبال کردند و همگی با گرمی در 

مشاور نیز به این دانش اموزان گفت که در طول این یک هفته ان را به اجرا صدد استقبال اجرای  ان برامدند 

دراورید و شنبه هفته اینده نتایج و نحوه اجرای ان را به من خبر دهین که من مطلع شوم تا کجا پیش رفته 

این و مشکالت موجود در چه سطحی میباشند در زنگ دوم من و دیگر همکاران کارورزم نامه های کتبی 

چه ها را که در صندوق مشاوره گذاشته بودند و تعداد دیگری از دانش اموزان که دست نوشته هایی را به ما ب

سه کارورز داده بودند در زمان هایی که به کالسها میرفتیم وتدریس درس تفکر و سبک زندگی داشتیم 

مع کرده و به اتاق مشاوره جمع اوری کرده بودیم تمام این نامه ها و درخواستهای مشاوره ای کتبی را ج
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بردیم خانم مشاور همه انها را مطالعه کرده و با رمز مشخصی که دانش اموز خود تعیین کرده بود به جواب 

و این جواب های کتبی را در برگه های کوچکی نوشته با اسم  .دادن ودادن راحل و راهکارهایی مشغول شد

را باالیه برگه ها جواب به نامه های دانش اموزانی که در رمز روی تابلو مشاوره نصب کردند و عنوان ان 

صندوق مشاوره نامه نوشته بوده اند را نوشتند مشاوره مدرسه با کمک معاون پرورشی به جمع کردن دانش 

اموزانی را که وضعیت نمره و تحصیلی انها بخصوص در درسهای ریاضی ،علوم و زبانه انها خیلی بد بود  

لیست این دانش اموزان را که افت تحصیلی شدیدی داشتند و مدیر نیز اسم انها را قبل  مشغول شدند و اول

به عنوان دانش اموزانی که وضعیت تحصیلی نامناسبی در طول دو سال در مدرسه داشته اند را به مشاور 

را در نماز خانه اعالم کرد مشاور از معلمان این دانش اموزان مقطع نهم اجازه گرفته و همه این دانش اموزان 

برای مشاوره گروهی جمع کردند و زنگ اخر با استفاده از روش سخنرانی به ارایه راهکار هایی برای پیشرفت 

این دانش اموزان در درسهایشان پرداخت و تا حدودی در مورد اینکه ریشه این ضعف ها در درس ها به چه 

ین چند ماه تا حدودی اگاهی پیدا کرد ه و به اخر دلیل میباشد و علل و دالیل افت تحصیلی انها در طول ا

دقیقه بعد ز ایراد سخنرانیش به جواب دادن سواالت دانش اموزان پرداخت میتوان به  10سر نزدیک به 

صورت کلی گفت انجام این فعالیتها یعنی مشاوره گروهی و پاسخ به مشاوره های کتبی دانش اموزان از 

 .نجام شد و تا حدودی برای دانش اموزان موثر واقع شد طریق صندوق مشاوره به  خوبی ا

 جلسه چهارم کارورزی

ه روز واقعا شلوغ و پر کار بود و من ودوستان کارورزم بیشتر در ان روز نقش نظارتی و عکاس جلسه و در ک 

ورزیمان اخر جلسه نیز جزوه گروه پزیرایی کننده از انجمن اولیا و مربیان را داشتیم در این جلسه از کار

انجمن اولیاء و مربیان برگزار گردید در آن روز مشاور قبل از اینکه این جلسه  /جلسات ماهانه مشاوران 

تشکیل شود چند روز قبل نامه ای جهت درخواست حضور و آمدن والدین دانش اموزانی که جزوه انجمن 

این جلسه ماهانه حضور بهم برسانند  اولیاء مدرسه هستند نوشت و به این دانش اموزان داد تا والدینشان در

و آن روز با مدیر هماهنگی کرده تاساعتی دیرتر کالسها تشکیل شوند تا مربیان ومعلمان همینطور چند تا از 

مشاوران مدرسه های اطراف که قبال با امدن به این جلسه هماهنگ شده بودند بتوانند در این جلسه شرکت 

ه در دفتر معلمان ومعاونین تشکیل شد در این جلسه مدیر به همه کنند مدیر موافقت کردند این جلس

همکارانش بویژه کسانی که به عنوان مشاور از مدارس دیگری آمده بودند عرض خوشامد گویی و خدا قوتی 

گفته و جلسه توسط مشاوره مدرسه شروع شد در این جلسه مشاوره به اعالم نتایجی که در طول این چند 

حصیلی و مشکالت دانش اموزان در حیطه های انتخاب رشته د راینده و استرس ها و ماه از وضعیت ت
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اضطرابهایی که دانش اموزان این مدرسه مدام با آن درگیرند پرداخت در مورد طرح پیشگیری از اعتیاد که 

یژه باید کارگاه هایی در خصوص آن بایستی در مدرسه اجرا شوند و این طرح به تازگی در شهر قزوین بو

برای مدارس حاشیه نشین ان امده تا اجرایی شوند هر کدام نظر میدادند و انجمن اولیاء از این طرح بسیار 

استقبال کردند و نسبت به مشکالت مالی مدرسه جویا شدند و حاضر شدند با تقبل نیمی از هزینه های مالی 

و فناوری های مدرسه تصمیم به خرید  ان امکاناتی برای مدرسه تهیه کنند مثال به دلیل کم بودن مجهزات

یک لبتاب برای اتاق مشاوره گرفتند که راحتر مشاور بتواند با استفاده از این سیستم به مشکالت دانش 

اموزان بپردازد در این جلسه همچنین معلمان از وضعیت درسی و اخالقی و روحی دانش اموزان با هم حرف 

زان به دالیلی چون برنامه ریزی های آموزش و پرورش در حیطه های زدند که متاسفانه بیشتر این دانش امو

انتخاب رشته که هر ساله یک برنامه ای به مدارس میدهد و باعث سردرگمی هایی در دانش اموزان شده که 

صحبت شد ودر مورد دانش اموزان این مدارس که بیشتر والدینشان  .....چه رشته ای را انتخاب کنند و

این باعث دغدغه های ذهنی، بی خوابی هایی در طول شب و بدخلقی و همچنین احساس معتاد است و 

حقارت در انها شده است که باید چاره ای برای این دانش اموزان اندیشیده شود بویژه اینکه درصدی زیادی 

بی حوصله گیه از گونه دانش اموزان نابهنجار را دانش اموزان با اقلیت افغانی تشکیل میدهد معاونین نیز از 

اکثر دانش اموزان این مدرسه در رابطه با حضور غیر فعال انها در حیطه های فرهنگی ،ورزشی و علمی 

چه چیزی یا چیزهایی باعث شده که انقدر دانش !مقالهای صحبت کردند که واقعا علت اصلی چیست؟

وسواالت زیادی از  !ا کم شده است؟اموزان غیر فعال و بی نشاط شوند چرا تعداد عالقه مندان به این فعالیته

انجمن اولیاء ومربیان در طی /برای پیشبرد این برنامه و تشکیل جلسه ماهانه مشاوران  .این دست مطرح شد

بامدیر صحبت کرده وایشان را راضی کردند تا بین زنگ  :زمان حضور در مدرسه در سه زنگ که بودیم 

معلمان و مربیان و اعضای انجمن اولیاء د ردفتر مدرسه با هم استراحت دانش اموزان یک ربع یا نیم ساعت 

دانش اموزان تبادل نظر و مشورت کنند ......جلسه ای تشکیل داده و در مورد مشکالت تحصیلی و روحی و

مدیر موافقت کرده و ودر کالسها به معلمان حضور در جلسه ماهانه را اطالع دادند البته چند روز قبل مشاور 

گی مدیر و معاونین مدرسه مشورت کردند و با هم نامه ای جهت حضور انجمن اولیاء در مدرسه با هماهن

نوشتند تا این اولیاء با اگاهی و امادگی قبلی بتوانند رد جلسه حضور یابند این نامه توسط فرزندان آنها که 

اعضا تلفن کرده و تلفنی  دانش اموزان مدرسه بودند به دستشان رسید ان روز مدیر بار دیگر به تک تک این

به آنها حضور در جلسه امروز را یاداوری کردند معلمان ومشاوران مدارس اطراف این مدرسه و همچنین 

انجمن اولیاء در جلسه حضوری ماهیانه در دفتر مدرسه حضور داشتند و درمورد برنامه ی دانش اموزان برای 

امه هایی که مشاور تا به اکنون آنها را در مورد دانش دوران امتحانات آنها و مشکالت افت تحصیلی و برن
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اموزان مورد دار اجرا کرده و ثمره بخش بوده یا نه صحبت کردند و هر کدام راهکار ها و گزارشاتی از وضع 

موجود مدرسه و دانش اموزان میدادند سرانجام مشاور مدرسه نکات خوب وکلیدی که در مورد اجرای برنامه 

ت دانش اموزان عنوان شده بود و امکاناتی که بایستی برای مدرسه خریداری شود را که هایی جهت پیشرف

در حین جلسه یاداشت برداری کرده بود طبقه بندی و مرتب کرده و برای اجرای انها برنامه ریزی میکرد و 

د انها را برای در مورد دانش اموزانی که در مدرسه مشکل دارند و در مورد انها در جلسه بسیار بحث شده بو

اینکه در اتاق مشاور ببیند و از نمرات انها با خبر شود اسمشان را یاداشت کرده و لیست نمرات را اماده کرده 

 .تا از وضع تحصیلیشان مطلع شود و زمانی را برای گفتگو با این دانش اموزان در اتاق مشاوره اختصاص دهد

ان میتوان گفت تا حدودی جلسه خوبی بود و نتایج اعالم  در اخر ارزیابی خودم از جلسه و چگونگی اجرای

شده از وضعیت دانش اموزان این مدرسه به خوبی و با اسناد ومدارك که واقعا قابل شهود و اندازه گیری 

باشند شرح داده شد و جایه هیچ شبه و ابهامی در واقع وجود نداشت اما پیشنهاداتی که این معلمان در مورد 

موزان دادند تا حدودی قابل اجرا بود مثال اینکه ما با پدر و مادر های دانش اموزان معتاد وضعیت دانش ا

حرف بزنیم تا دانش اموزان و فرزندانشان را با این مشکالت درگیر نکنند بیشتر این خانواده ها حاضر به 

بلکه خود این معلمان  !احوال پرسی تحصیلی از فرزندانشان نیستند چه برسد به اینکه مشاوره فردی بیایین؟

باید سعی در تغییر خود دانش اموزان باشند کاری کنند که عزت نفس این دانش اموزان باال برود تا برنامه 

ریزی تحصلی و خوبی داشته باشند مشاوران بایستی این کارگاه های پیش از اعتیاد را در مدرسه اجرا کنند  

رابطه با این رفتار های پرخطر محتاط عمل کنند آن روز از  و آگاهی دانش اموزان را افزایش دهند که در

کارورزی پس از پایان جلسه من و دوستانم مشغول به مطالعه و مرور بخشنامه ها، تکمیل فرم شماره 

، شناسایی موقعیت های اجتمایی، پرونده های تربیتی تحصیلی دانش اموزان شدیم در آن روز (1)یک

تشکیل فایل بایگانی بخشنامه های حوزه )نامه ها پرداخت و این بخشنامه هامشاوربه مطالعه و مرور بخش

را در رابطه با برنامه های اجرایی مدارس در مورد کار و فعالیتهای مشاوره به  (تفکیکی)گروه مشاوره تربیتی

ی مشاوره ای ما نشان داد تا مطالعه کنیم و از آنها اگاهی یابیم تا براساس این بخشنامه ها اهداف فعالیتها

خود را در اینده د رمدارس اجرا کنیم همچنین در آن روز ما کارورزان همراه با راهنمایی های مشاور به 

از دانش  (خانوادگی /فردی)تکمیل فرم شماره یک که در واقع این فرم که شامل استخراج اطالعات شخصی

شناسایی موقعیت های اجتمایی  آموز بود مشغول شدیم همچنین در حین تکمیل این فرمها مشغول به

برای تکمیل این فرمهای  (تحصیلی/خانوادگی/رفتا ری/شناسایی دانش آموزان از نظروضعیت اقتصادی)

بودند را  9 . 8شماره یک شدیم اما بیشتر این پرونده های دانش اموزان مدرسه را که مربط به مقطع 

موقعیتهای اجتماعی آنها در دسترس بود و نیازی  توانستیم پر کنیم چون قبال اگاهی هایی در مورد سطح 
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به مصاحبه و تحقیقات در مورد خانواده آنها نبود بلکه از همان سوابق قبلی آنها که از مدارك و اسناد موجود 

در مدارس موجود بود به آن پی بردیم و به تکمیل فرمها پرداختیم برای اجرای این مراحل پر کردن 

و همچنین تکمیل اطالعات موقعیتی واجتماعی دانش اموزان همچنین مطالعه  1اطالعات و فرم شماره 

بخشنامه ها همراه با مشاور مشغول به مطالعه بخشنامه ها شدیم تا از اهداف برنامه های اجرایی و فعالیتهای 

ها به  مشاوره ای که از مرکز اموزش و پرورش کل استانها صادر میشود اطالع یابیم و براساس این بخشنامه

با راهنمایی های مشاور مدرسه به تکمیل اطالعاتی د رمورد  .برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف تالش کنیم

از دانش آموزبودند مشغول شدیم  (خانوادگی /فردی)فرم شماره یک که مربوط به استخراج اطالعات شخصی

اطالعات در مورد شرایط و موقعیتها و سرانجام همراه با تکمیل اطالعات فرم شماره یک مشغول به تکمیل 

رفتا /اجتماعی دانش اموزان که در مورد شناسایی دانش آموزان از نظروضعیت اقتصادی

مدرسه را در فرمها  9و  8تحصیلی بود مشغول شدیم و همه اطالعات دانش اموزان پایه /خانوادگی/ری

پیشرفته برای سهولت فعالیتهای مشاوره ای و  تکمیل کردیم و آنها را وارد سیستم رایانه ای که یک نرم افزار

شناسایی اسان پرونده دانش اموزان شدیم و حداقل نیمی از اطالعات را رایانه ای کردیم در رابطه با تکمیل 

پرونده ها و بایگانی کردن اطالعات دانش اموزان میتوان گفت به دلیل کمبود وقت و ازدیاد دانش اموزان 

میل پرونده های تربیتی تحصیلی دانش اموزان اقدام کنیم این فرم تربیتی را تکمیل مدرسه نتوانستیم به تک

و شماره گذاری فرم شماره یک و بایگانی درفایل اطال عات محرمانه را انجام دهیم و بیشتر اطالعات موجود 

العات قدیمی نیز که در مورد شرایط و موقعیت اجتماعی دانش اموزان بود ناقص و درست نبود و در واقع اط

بود چون زمان برای تکمیل این پرونده ها کم بود و والدین این دانش اموزان برای مصاحبه در مدرسه جهت 

تکمیل این اطالعات به مدرسه نمایند بالجبار مشاور مدرسه مجبور بود به همان اطالعات قدیمی برای 

و بسیار پرکاری بود برای منو دوستانم به تکمیل فرمها قناعت کند این جلسه از کارورزی که روز پر مشغله 

خیر و خوشی تمام شد ما از اینکه امروز خیلی از فعالیتهای بایگانی کردن پرونده ها دانش اموزان را از خانم 

راست جو یاد گرفته بودیم از ایشان تشکر نمونده و سپاسگزاری کردیم و از اینکه به ما در تکمیل پرونده 

ش اموزان اعتماد کرده بودند بسیار خرسند و خوشحال بودیم و برای اولین بار های شخصی و خصوصی دان

حس اعتماد و رعایت اصول رازنگهداری که یکی از مهمترین و اصولیترین اصل مشاوره میباشد را درك 

کردیم و خارج از دروس تئوری که به ما این اصل را یاد داده بودیم اینبار خود از نزیک درگیر این اصل 

ودیم و به خود میبالیدیم که میتوانیم اشخاصی راز نگهدار برای آینده شغلی و حتی خانوادگی و شخصی ب

 .خود باشیم 

 : جلسه پنجم کارورزی
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در این جلسه من از قبل با دوستانم تصمیم گرفته بودیم امروز درسی را به دانش اموزان ارایه دهیم  

درسه درس تفکر و سبک زندگی را تدریس نمیکردند ما بنا به متاسفانه چون ان روز خانم راست جو مشاور م

عالقه پیشینی که به درس هنر داشتیم تصمیم گرفتیم هم یک اموزش نظری و هم عملی را به دانش اموزان 

کالس ارایه دهیم که هم خود ا ان لذت ببریم و هم دانش اموزان از حالت کسالت و خستگی ناشی از زنگ 

سته بودند برهانیم پس با اجازه معاون اجرایی خانم اسدی با معلم درس  هنر که اخر مدرسه که همه خ

جلسه قبل هماهنگ کرده بودیم و ایشان نیز بنا به دالیلی امروز و این جلسه به مدرسه تشریف نیاورده بودند 

مان را که ما تصمیم گرفتیم در زنگ ایشان  با هماهنگی معاونین وارد کالس دانش اموزان شویم و ارایه 

اهداف ان را قبال مشخص کرده بودیم ارایه و تدریس کنیم من در اینجا نکات مهم و اهداف و زمان بندی 

 :نحوه تدریس و طراحی درس را به صورت گروهی ذکر کرده ام که در واقع بدین صورت میباشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 موضوع تدریس

 پایه در و پذیرفت خواهد انجام ای حرفه و فنی و یهپا نظری،علوم علوم شاخه سه در نهم پایه در رشته انتخاب

 ازپایه و نماید انتخاب را نظر مورد رشته نموده، انتخاب که ای شاخه براساس تواند می آموز دانش دهم

 انتخاب را پایه علوم شاخه نهم پایه در که آموزی دانش مثال طور به .شد خواهد تخصصی ها رشته یازدهم

 پایه در کند می کسب که نمراتی اساس بر و دهد می ادامه عمومی صورت به را شاخه ینا دهم پایه در نماید،

 نامه آیین از برخی به  اینجا در نماید، انتخاب را ریاضی علوم یا تجربی علوم های رشته از یکی تواند می دهم

 ::میکنم بیان مدرسه مشاور زبان از اند شده بیان تازگی به که تحصیلی هدایت های
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 دبیران دروس مرتبط هر رشته-مشاور مدرسه-مدیر مدرسه :کیب اعضای هدایت تحصیلی واحد آموزشیتر

انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان بر اساس مالك هایی که در این آیین نامه مطرح شده است در پایان 

 دوره اول متوسطه انجام می شود

 معارف و علوم پایه هدایت خواهند شد در شاخه نظری دانش آموزان به یکی از رشته های ادبیات،

در شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای مطابق با ضوابط مربوط دانش آموزان به یکی از زمینه، گروه و رشته 

 هدایت خواهند شد

ثبت نام در رشته معارف صرفا در مدارس خاص با مجوز وزارت آموزش و پرورش و انجام مصاحبه و گزینش 

 انجام می شود

در رشته موسیقی صرفاً در مدارسی که تحت نظارت وزارتخانه ها و سازمان های متولی است و تحت  ثبت نام

ورود به این مراکز از سال اول دوره دوم متوسطه ).نظارت آموزش و پرورش فعالیت می کنند، انجام می شود

 (است

 

دهای درخشان، استثنایی، هدایت تحصیلی دانش آموزان واحدهای آموزشی بزرگساالن، ایثارگران، استعدا

 .داوطلبان آزاد و دانش آموزان تطبیقی همانند دانش آموزان عادی است

 

 

 

 طراحی واحد یادگیری

واحد یادگیری عبارت است از مشخص کردن یک نقشه برای تدریس به صورتی که دانش آموزان به آن 

 درس مسلط شوند و به پیامدهای مورد نظر دست یابند

یادگیری ابتدا به کتاب درسی رجوع کرده و به استخراج مفاهیم مصادیق و مهارت های  برای طراحی واحد

الزم به ذکر است که در تمامی مراحل .اساسی و مهم پرداخته و سپس آنها را با نظم خاصی فهرست کردیم 
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گروه بر  طراحی نظرات و پیشنهادات استاد محترم و معلمان راهنما یاری گر ما بود ضمن اینکه تمام تالش

 این بود که طراحی واحد یادگیری مبتنی بر رویکرد یادگیری مشارکتی بود

  طراحی نقشه ذهنی

 از استخراج مفاهیم بر اساس نظرات اعضای گروه و مشورت مشاور محترم محتوای پس

 واحد یادگیری ما که تحت عنوان انتخاب رشته ی تحصیلی شد

 آشنایی با برخی مهارت های تعیین رشته

طور کلی منظور از راهنمایی تحصیلی کمک کردن به دانش آموزان در انتخاب دروس یا رشته های  به

تحصیلی، آگاهی از مقررات مدرسه، آگاهی از مقررات امتحانی، بر طرف کردن مشکالت درسی و خالصه هر 

نمایی و مسئله و مشکلی است که ممکن است در کالس درس و یا مدرسه برای دانش آموزان رخ دهد راه

هدایت تحصیلی چیست؟ غرض از راهنمایی و هدایت تحصیلی در دوره متوسطه ، هدایت دانش آموزان به 

مناسب ترین شاخه یا رشته تحصیلی بر اساس استعداد و عالقه آنان و به تناسب امکانات و نیازهای کشور 

 است

هدف آموزش و پرورش اجباری  .استعداد عام و استعداد خاص :هر انسانی دارای دو گونه استعداد است

تالش برای شکوفایی استعدادهای عام افراد است، اما هدف آموزش متوسطه تقویت جنبه های  (عمومی)

  .بدیع و متفاوت افراد و شکوفایی استعداد های خاص آن هاست

 داختیمبا دقت فراوان و با توجه به مفاهیم استخراج شده به تدوین هر یک از شاخه هدی نقشه ذهنی پر
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 نقشه ی ذهنی
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 این بر گروه سعی ایده این انتخاب در. کردیم انتخاب ایده یک مساله پیرامون فراوان تامل و مشورت از پس

 کنیم بهترین مالك برای انتخاب رشته را انتخاب تا بود

 

 نتخاب رشتهبهترین مالك ا :کلیدی ایده

 شایستگی مورد انتظار

 

 .کنند می کسب را آن یادگیری واحد یک تدریس از پس آموزان دانش که یی شایستگی یعنی توانایی ها
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 .با توجه به اهداف واحد یادگیری و مشورت اعضای گروه شایستگی مورد نظر به این شرح انتخاب شد

 .دتاثیر انتخاب رشته بر زندگی فردی تا چه حد می باش

 

 

 :شرحی در خصوص متون تدریس شده به تفصیل

همیشه این سوال برای اغلب دانش آموزان کالس پایه نهم پیش می آید که رشته تجربی را انتخاب کنند یا 

 .ریاضی؟ در رشته انسانی در چه رشته هایی موفق تر هستند

است که فارغ التحصیالن سال پایه نهم در بدو ورود به سال  این سوال و سوال های مشابه از جمله مواردی

 .دهم درگیر آن می شوند و چه بسا در برخی اوقات در آینده از انتخاب خود راضی نیستند

انتخاب رشته تحصیلی نیاز به توجه به چند مورد می باشد که شناخت این موارد و مشورت و آگاهی در مورد 

 .ه یک انتخاب درست کمک کندرشته های تحصیلی می تواند ب
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 شناخت شخصی

شخصی که توانایی  .مهم ترین مساله در انتخاب رشته در سال پایه دهم، شناخت توانایی های شخصی است

ها مفهومی و استداللی دارد، بالطبع می تواند در ادامه مسیر در رشته ریاضی موفق  واالتری در خصوص درس

ارد ذکر شده توانایی علمی مشخصی در دروس تخصصی تجربی یعنی شخصی که عالوه بر مو .تر ظاهر شود

دروس زیست شناسی دارد، می تواند در رشته تجربی موفق تر ظاهر شود و در نهایت شخصی که بر دروس 

 .علوم انسانی و مسایل مربوط به آن اشراف بیشتری دارد می تواند در رشته علوم انسانی موفق تر ظاهر شود

 رشناخت بازار کا

از مسایلی که می تواند به انتخاب رشته درست در شما کمک کند و زمینه ساز موفقیت های علمی و  یکی

شغلی آینده شما باشد، شناخت بازار کار مربوط به رشته های دانشگاهی مرتبط با رشته تحصیلی شما در 

مربوطه به شما در مطالعه در این خصوص و مشورت با فارغ التحصیالن رشته های  .دانشگاه می باشد

 .انتخاب درست کمک می کند

 توجه به پتانسیل دانشگاه ها

در برخی از رشته ها مانند پزشکی با توجه به پتانسیل کم دانشگاه ها در پذیرش دانشجو و استقبال زیاد 

 داوطلبان کنکور در خصوص آن، شرایط و امکان قبولی در این گونه از رشته ها سخت تر از رشته های دیگر

 .است

 مشاوره با افراد متخصص

از موثرترین کارهای در انتخاب درست رشته در سال پایه دهم، مشاوره با متخصصین و مشاوران در این  یکی

از جمله کسانی که می توانند در این خصوص کمک شایانی به شما بکنند، فارغ  .خصوص می باشد

ه های دانشگاهی، بازار کار مربوط به آنها و التحصیالن دانشگاهی است که اطالعات جامع در خصوص رشت

 .شرایط تحصیلی در دانشگاه های کشور در رشته مرتبط با خود را به شما خواهند داد

توان  عوامل مؤثر در انتخاب رشته را به دو دسته عوامل فردی و درونی و عوامل اجتماعی و بیرونی می

ا پیرامون هر یک از عوامل مشخص شده توضیح مختصری ج بندی، در این با توجه به این تقسیم .تفکیک کرد

 :گردد ارائه می
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 و درونی یفرد عوامل -الف 

 

معموالً فراهم آمدن  .دهد شود که اساس رفتار آگاهانه افراد را تشکیل می انگیزه به عاملی تعبیر می :انگیزه 

گیری  شود، مبنای شکل ی میاز شرایط و مقتضیات که موجب انگیزش فرد برای وصول به هدف  های مجموعه

بسته به نوع شرایط و مقتضیات انواع مختلفی از انگیزش و  .گردد و ایجاد این عامل، یعنی انگیزه می

 .توان برشمرد ها را می محرك

البته  .انگیزه واقعی مبین نیروی درونی است که مشوق و محرك فرد برای حرکت به سوی مطلوب است

نیروهای نهایی و درونی نیست، بلکه محیط بیرونی فرد بر ایجاد آن اثر عامل این شوق و حرکت تنها 

توان موجب ایجاد  است که می (خانواده، مدرسه، دوستان، جامعه)این تأثیرات محیط بیرونی  .گذارد می

ها و  لذا، داوطلبان ورود به دانشگاه به یک بررسی درونی همه جانبه، تأمل در خواسته .انگیزه کاذب شود

ای که در راستای  انتخاب رشته .ها به زمینه خاص علمی بگرایند، نیازمندند شود آن ملی که موجب میعوا

 .انگیزه واقعی فرد صورت بگیرد به عنوان انتخاب رشته اصلح مطرح است

 

ط گرچه انگیزه و عالقه ارتبا .توان به ترجیح میان اشیاء مختلف هنگام انتخاب تعبیر نمود عالقه را می :عالقه

ولی بهتر است در مسائل   تنگاتنگی با یکدیگر دارند و شاید بتوان عالقه را نوعی انگیزه بالفعل قلمداد نمود،

شود، هر کدام را در جایگاه ویژه خود قرار دهیم،  حساسی مانند انتخاب رشته که به آینده داوطلب مربوط می

تواند در کنکور سراسری و در هدف ورود به  میداوطلب ن .ها را نادیده بگیریم که ربط مستقیم آن بدون آن

دانشگاه بدون انگیزه باشد و احتماالً پذیرش دشواری این رقابت سنگین باید به معنای وجود انگیزه قوی 

برای ادامه تحصیالت دانشگاهی باشد، اما ممکن است که هنوز عالئق وی شکل واضحی نیافته باشند و 

به هر حال، احتماالً هر  .دانشگاهی به عالقه واقعی خود دست نیافته باشدهای متنوع  داوطلب از میان رشته

جا عالقه به معنای خواستن و دوست  در این .داوطلبی باید به یک یا چند رشته تحصیلی عالقه داشته باشد

جاد تواند ای انگیزه کاذب می .که عوامل خارجی این خواستن را کدر نموده باشند داشتن شفاف است بدون این

های  بدین ترتیب که ممکن است داوطلب در فضایی قرار گیرد که دیگران همواره از رشته .عالقه کاذب کند

های مطلوب خود  رشته (فهمیده و نفهمیده)خاص دانشگاهی برای وی بتی را ساخته باشند و با صدها دلیل 

در اینجاست که خانواده داوطلب و  .انندرا برای داوطلب بیارایند، و به تدریج عالقه کاذبی را در وجود او بنش

 .نیز دوستان واقعی او باید به وی کمک کنند تا او عالئق واقعی و اصیل خود را از عالئق کاذب باز شناسد

چنانچه عالقه براساس انگیزه واقعی شکل بگیرد، از آن باید به  .عالقه واقعی در راستای انگیزه واقعی است

 .مل مؤثر در انتخاب رشته یاد کردعنوان یکی از مهمترین عوا
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شناخت مبیین آگاهی معرفت کافی  .های دانشگاهی است عامل بعد، شناخت کافی داوطلب از رشته :شناخت

ممکن است که داوطلب  .تواند واقعی باشد عالقه بدون شناخت نمی .انتخاب است  از موضوع مورد بررسی و

تواند نسبت به  ولی نمی .زه قوی برای تحصیالت عالیه بیابدهای دانشگاهی در خود انگی بدون شناخت رشته

لذا، داوطلب باید تالش کند که از هر طریق ممکن  .مند باشد ای که هیچ شناختی از آن ندارد، عالقه رشته

بعضی از منابعی که هم اکنون در دسترسند عبارتند  .های دانشگاهی را به دست آورد شناخت کافی از رشته

های دانشگاهی  های تحصیلی گزینه دو که مطالب آن به معرفی و توضیح رشته معرفی رشتهدفترچه  :از

سنجش و راه دانشگاه منتشر شده است،   پردازد و همچنین، مطالبی که در این خصوص در نشریات پیک می

ی دانشگاهی ها التحصیل رشته آشنایان و دوستانی که دانشجو یا فارغ»عالوه بر این  .باشد قابل استفاده می

تماس »، «کنند های گروهی مطرح می مطالبی که مشاوران خبره در دبیرستان یا از طریق رسانه»، «هستند

های  بروشورهای مختلفی که در زمینه رشته»، «ها مورد نظر هستند هایی که مجری رشته با دانشگاه

کسب شناخت الزم در اختیار  تواند اطالعات الزم را برای ، می«تحصیلی یا مشاغل گوناگون وجود دارد

 .بگذارند

 

ای  توان انتظار داشت که هر صاحب عالقه می .مسئله توان علمی متفاوت از انگیزه و عالقه است :توان علمی

خالل تحصیالت   قدرت علمی داوطلب در .اش توانمند نیز باشد لزوماً برای ادامه تحصیل در شته مورد عالقه

توان علمی گرچه به استعداد  .شود ل از شرکت در کنکور سراسری ارزیابی میدبیرستانی و نتایج علمی حاص

کوشی و پیگیری مستمر در فراگیری نقش اصلی را در باال بردن بنیه علمی  یابد، ولی سخت تحصیلی ربط می

لمی به هر حال برای ورود به هر رشته تحصیلی در دانشگاه فرد باید از توان و بنیه ع .کند داوطلب ایفا می

منتها در این جا منظور توان علمی داوطلب به صورت مطلق نیست، بلکه آمادگی علمی  .الزم برخوردار باشد

به عنوان مثال، در رشته  .دهند های تخصصی رشته دانشگاهی را شکل می داوطلب در دروسی است که پایه

برای رشته  .خوبی داشته باشدشناسی قابلیت علمی  داروسازی داوطلب باید در دروسی مانند شیمی و زیست

برای رشته معماری عالوه بر ریاضی خود  .های ریاضی فیزیک قوی بود مهندسی الکترونیک باید در زمینه

در مهندسی شیمی عالوه بر ریاضی و فیزیک به توانایی ویژه  .باید هندسه و قدرت تجسمی مناسبی داشت

حسابداری فقط دروس علوم انسانی نیست بلکه دروسی پیش نیاز رشته اقتصاد یا  .در شیمی نیز نیاز است

 .مانند ریاضی و آمار نیز نقش مهمی را دارند

که  یکی آن .در رابطه با سطح توانمندی علمی الزم برای ورود به رشته دانشگاهی باید به دو نکته توجه کرد

که شرط  دیگر آن .قدرت علمی در دروس متناسب یا رشته مورد نظر مهمتر از توان علمی عمومی است
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به عبارت دیگر ممکن  .االشاره است وابسته به میزان تسلط بر دروس فوق (پس از قبولی)توفیق در دانشگاه 

است که فردی در ورود به رشته خاصی توفیق یابد منتها این قوت علمی فرد در دروس اختصاصی رشته 

  .شدبا آمیز وی در آن رشته می است که ضامن ادامه تحصیل موفقیت

 .طور خالصه باید گفت که برای ورود به یک رشته مشخص دانشگاهی باید از توان علمی الزم برخوردار بود به

از این  .های در دسترس برای ارزیابی این توانایی هستند ترین مالك سوابق تحصیلی و نتیجه کنکور مناسب

 .یلی یاد کردتوان به لزوم تناسب توان علمی با سطح دشواری رشته تحص مطلب می

 

منظور از استعداد،  .جا استعداد تحصیلی متفاوت از بنیه علمی لحاظ شده است در این :استعداد تحصیلی

ممکن  .سازد ها و اموری است که فرد را از افراد مشابه متمایز می توانایی ویژه در انجام دادن بعضی از فعالیت

کوشی از بنیه علمی بسیار باالیی  سایه تالش و سخت است که فردی به لحاظ استعداد متوسط باشد، اما در

ای از  ممکن است فردی با استعداد باشد اما به علت کاهلی و تنبلی نه تنها بهره .برخوردار گردد و بالعکس

به هر حال  .گونه توفیقی نیابد استعداد خود نبرد بلکه در مسابقه با افراد پر تالش و با استعداد متوسط هیچ

لت آن است که استعداد تحصیلی با تالش سخت و مستمر برای کسب علم توأم شود تا این بهترین حا

های رقابت علمی پیروز  گونه افراد در همه صحنه ها در صحنه جامعه بدرخشند و بدیهی است که این استعداد

 .شود ربوط میای باید اشاره کرد که مستقیماً به انتخاب رشته تحصیلی م جا به نکته در این .خواهند بود

عنوان مثال،  به .ها معموالً استعداد در زمینه یا درس خاصی ظهور و بروز بیشتری دارد تا در همه زمینه

اما در درس شیمی، در مقایسه با دیگران،  .آموزانی هستند که در ریاضی از استعداد باالیی برخوردارند دانش

و یا )داد سرشاری برخوردارند اما در دروس عمومی یا در زمینه نقاشی از استع .شوند متوسط ارزیابی می

داوطلب باید به استعداد علمی  .شناخت این استعداد بسیار مهم است .اند نظری با ضعف مواجه (تخصصی

 .منظور از نسبی در اینجا آن است که تمام افراد از نوعی استعداد برخوردارند .نسبی خود دقیقاً توجه کند

در  .تلف علمی و عملی این استعداد در افراد مختلف از شدت و ضعف برخوردار استهای مخ منتها در زمینه

بهترین  .انتخاب رشته تحصیلی به تناسب بین استعداد علمی و محتوای رشته دانشگاهی باید توجه داشت

ی ها بسیاری از ناسازگاری .رشته تحصیلی برای داوطلب آن است که وی استعداد خود را همسو با آن بیابد

شود، در انتخاب غلط رشته  درون دانشگاهی و فشارهای روانی ناخواسته که به برخی از دانشجویان وارد می

هجوم دانشجویان برای تغییر رشته فعلی آنان از عدم  .الذکر ریشه دارد تحصیلی به علت غفلت از عوامل فوق

اوطلبان کنکور که در رشته خاصی بسا با استعدادترین د .انگیزه و عالقه به رشته تحصیلی حکایت دارد

های علمی مطرح در دبیرستان و در سطح کنکور خبری  پذیرفته شدند ولی نه تنها در دانشگاه از برجستگی
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 .نبود بلکه واهمه عدم توفیق در اتمام دوره دانشگاهی نیز وجود داشت

و لحاظ  (مثالً عالقه)ل در انتهای این قسمت باید متذکر این نکته مهم شد که محور کردن فقط یک عام

  .کردن بعضی عوامل به صورت کم اثر و اقماری منجر به انتخاب رشته خوب و مفیدی نخواهد شد

 رونی و اجتماعییب عوامل- ب 

 

منظور از محیط بیرونی، کلیه عوامل و افرادی است که با داوطلب در تماس و مراوده بوده و  :محیط بیرونی 

از خانواده،   در این خصوص .گذارند ی وی در ارتباط با انتخاب رشته تأثیر میها گیری به نوعی در تصمیم

 .توان نام برد ای که داوطلب را مستقیماً احاطه کرده و با او برخورد دارند، می مدرسه، دوستان و جامعه

جهتی مثبت که عبارت از کمک به داوطلب برای  .تواند در دو جهت مختلف عمل کند محیط بیرونی می

براساس   گیری کاوش درونی، کشف عالقه واقعی و میزان استعداد تحصیلی و دور ساختن داوطلب از تصمیم

های شخصی خود به داوطلب است  باشد و جهت منفی که القاء عالیق و برداشت احساس بدون شناخت می

 .دکه انگیزه، عالقه، توان علمی و استعداد داوطلب چندان مورد توجه قرار گیر بدون آن

کنند باید دقت کامل مبذول دارند تا از محیط  داوطلبان کنکور سراسری که مبادرت به انتخاب رشته می

بیرونی فقط در جهت اثرگذاری مثبت آن بهره ببرند و خود را تا حد امکان از تأثیرات نامطلوبی که منجر به 

 .گردد، دور نگه دارند ها از مسیر صحیح می انحراف آن

 

برای برخی هدف ورود به  .کند ای را ایفا می اشتغال در انتخاب رشته دانشگاهی، نقش دوگانه عامل :اشتغال

پذیر  آن امکان  های خاص است که بدون قبولی در آن رشته دانشگاهی، وصول به دانشگاه اصوالً تصدی شغل

ه اشتغال مرتبط با برای برخی دیگر قبولی چنان مهم است که اصوالً در زمان انتخاب رشته به مسأل .نیست

 :شود در ارتباط با مسأله اشتغال نکات زیر به اختصار مطرح می .کنند آن رشته توجه نمی

حتماً توجه کنند  (تواند بشود یا می)شود  کلیه داوطلبان به شغلی که آن رشته دانشگاهی منتهی به آن می

 .شتغال محدود شودوجه نباید فقط به مسأله ا هر چند که هدف ورود به دانشگاه به هیچ

به  .داوطلب از نظر روحی و روانی باید آمادگی الزم برای پذیرش کار مرتبط با رشته مورد نظر را داشته باشد

ای را  هراسد، نباید رشته عنوان مثال کسی که مشاهده خود برای او غیر قابل تحمل بوده و حتی از آن می

اشتغال  .ان اشتغال همواره امکان این برخورد وجود داردکه در زم (مانند پزشکی و دامپزشکی)انتخاب کند 

های علوم آزمایشگاهی، شیمی  ها، عمدتاً به معنای کار در آزمایشگاه است، مانند رشته در برخی از رشته

شوند که غالباً باید خارج از شهرها  ها در نهایت منجر به شغلی می برخی از رشته .ها کاربردی و نظایر این
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رشته دامپزشکی همواره  .های کشاورزی و غیره مانند رشته استخراج معدن، تعدادی از رشته صورت پذیرد

رشته مشاوره  .طلبد ای از آمادگی روانی را می رشته حقوق نوع ویژه .برخوردهای خاصی را با دام و طیور دارد

ی و دبیری که باید های معلم شناسی نیاز به آمادگی خاص درونی دارند، همچنین است رشته و شاید روان

هر حال فرد باید آمادگی روحی و روانی الزم را برای  به .توأم با عشق و عالقه ویژه به امر آموزاندن باشد

 .شود، حتماً داشته باشد تصدی شغلی که رشته دانشگاهی منتهی به آن می

 .یربط را داشته باشدعالوه بر آمادگی روحی و درونی، باید داوطلب آمادگی بدنی برای اشتغال در شغل ذ

های دبیری نیاز به نوعی آمادگی بدنی  برداری، تکنسین اتاق عمل، حتی رشته مثالً، استخراج معدن، نقشه

ای، آمادگی  اگر شغل مرتبط با رشته .در این ارتباط داوطلبان دختر باید توجه بیشتری داشته باشند .دارند

ها وجود ندارد، لذا نباید  ه آمادگی الزم برای این مهم در آنطلبد ک ای را می خاص بدنی و کار در محیط ویژه

ها زمینه اشتغال  برای تعدادی از رشته .توجه به زمینه اشتغال نیز مهم است .ای را انتخاب کنند چنین رشته

لذا اگر برای داوطلبی تضمین اشتغال مهم است باید عمدتاً  .های دیگر به مراتب بیشتر فراهم است تا رشته

در این ارتباط داوطلب باید از افراد و مراجع آگاه،  .هایی باشد که زمینه کار مناسبی دارند پی رشته در

 .اطالعات الزم را به دست آورد

 

ها و همین طور عناوین اجتماعی که تعدادی از  ای از رشته عنوان پاره :، برداشت اجتماعیعنوان اجتماعی

حال این   .ه دنبال خود دارند، برای برخی از داوطلبان مهم استهای دانشگاهی ب های مرتبط با رشته شغل

رسد که  به نظر می .اهمیت به معنای عالقه و توجه است یا به معنای عدم عالقه و دوری جستن از آن

تواند یک کشش کاذب  ها دارای عناوین جذاب اجتماعی هستند و همین عناوین است که می تعدادی از رشته

به هر حال، داوطلب باید میزان  .گیری منحرف سازد کند و او را از مسیر صحیح تصمیم در داوطلب ایجاد

کشند، برای خود تجزیه و تحلیل  التحصیالن رشته مورد نظر به دوش می اهمیت عنوان اجتماعی را که فارغ

 .کند

 

ها،  حتی در برخی از آن .ها شرایط خاص آموزشی حاکم است بر تعدادی از دانشگاه :محیط ویژه دانشگاهی

عنوان مثال کسی که یک رشته دانشگاهی مربوط به  به .ای قرار گیرد دانشجو باید تحت انضباط و رفتار ویژه

کند باید توجه داشته باشد که در داخل دانشگاه باید از  نیروهای نظامی، انتظامی یا صنایع دفاع را انتخاب می

گاه عالوه بر دروس علمی دوره، باید دروس مورد  .لباس فرم بپوشدبعضاً باید  .مقررات خصوصی تبعیت کند

های جنگی نیز در  های رزمی و آشنایی و کار با سالح تمرینات بدنی و آمادگی .نیاز شغل آینده را بگذارند

ود کند، حتماً باید تناسب روحیه خ ها را انتخاب می لذا فردی که این قبیل رشته .گیرد برنامه دانشجو قرار می
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ها را  البته این سخن به این معنا نیست که این رشته .را با شرایط و مقتضیات محیط آموزش در نظر بگیرد

های بسیار خوبی که در  نباید انتخاب کرد، بلکه بیشتر عکس آن مدنظر است و آن به این که عالوه بر رشته

شود و نباید بیم مبهمی  وطلبان فراهم میشود، نوعی زمینه اشتغال آتی نیز برای دا ها عرضه می این دانشگاه

 .ها باز دارد گونه رشته ها دارد وی را از انتخاب این که داوطلب از این گونه محیط

هدف اصلی از مطالب طرح شده در این بخش ابالغ این پیام است که داوطلب نباید به هیچ وجه موضوع 

سرنوشت بسپارد و یا خود را دست و پا بسته  انتخاب رشته را به دست تصادف تحت عنوان بخت و تقدیر و

بلکه داوطلب باید به صورت  .تسلیم نظرات دیگران کند و افسار انتخاب رشته را به دست دیگران بسپارد

فعال شدن داوطلب در فرآیند  .فعال و تعیین کننده در فرآیند انتخاب رشته حضور و بروز داشته باشد

م زندگی وی در زمینه بروز قدرت ارزشیابی مسایل، ظهور مؤلفه های مه انتخاب رشته یکی از تمرین

های اتخاذ شده، اعالم داشتن رأی و نظر در کنار آراء و  گیری در زندگی، قبول مسئولیت تصمیم تصمیم

هدف وارد  چنین فردی هرگز بی .باشد نظرات دیگران و در نهایت تحریک و تقویت حس اعتماد به نفس، می

 .گردد و در نتیجه دچار سردرگمی و سلب انگیزه در ادامه تحصیل نمی شود دانشگاه نمی

 

 

 طرح درس 

 

   مشخصات کلی

 انتخاب رشته و آینده ی من:موضوع درس                   :نوادگی خا نام و نام

  دقیقه45:زمان تدریس                                   گیزند مهارت:درس نام

 تاریخ  تدریس                                                     نهم      :ایه تدریسپ

  

 هدف کلی درس

  

 .دانش آموزان با تعیین رشته ییآشنا

  

  

  

  

 :انتظا رمیرود دانش اموز در بایان این درس بتواند 

 (دانشی).ح دهد یتوض را انتخابش نحوه-1
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اهداف جزیی و 

 رفتاری

 (تحلیلی/دانشی ).سه کندیمقا  هم با را ها رشته انواع-2

  

 (رشیگن).رابداند شغل ارزش-3

  

 (مهارتی).در رشد فردی را تحت عنواندنیای من هستم  انجام دهد  رنوع انتخابیتاث-4

  

 (دانشی_).انتخاب ر ا توضیح دهید یدرست عوامل-5

  

 (دانشی).انجام انتخابش رابگویید ی نحوه-6

  

 روش تدریس

  

 (سخنور محوری )محوریت توضیحات معلم ری با کف بارش

  

  

  

 کالس مان چید

  

 ره اییدا

  

  

  

 وسایل مورد نیا ز

  

 تخته وایتبرد/پاورپونت/روژکتورپ

  

  

  

 قبل از تددریس  

  

 رسیدگی به وضع روحی وروانی دانش آموزان/حضورو غیاب/یبرس واحوال سالم

  

ارزشیابی 

 تشخیصی

  

 :یه ارزشیابی تشخیصیسؤال

 .زان تاثیر انتخاب در زندگی را توضیح دهدیم-1

 .اربرد شغل رادر زندگی بیان کندک-2

  

  

    

  

  

 .میشوم ...خیاط و /معلم/همندس  /جاد چالش من در اینده یک دکتریا
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   ایجاد انگیزه  

   

 ارایه درس جدید

 .ری اغاز میشودکف بارش با

  

  

  

  

 ارزشیابی تکوینی

  

 :جدیدرسش از درس پ

 ندنوع شغل داریم؟آنها راباهم مقایسه کنیدچ-1

 ش اشتغال رابیان کنید؟یافزا عوامل-2

 ف کنید؟یراتعر بودن شاغل-3

 جه تالش رابیان کنید؟ینت-4

  

  

  

جمع بندی 

 وخالصه درس

  

 .نظر سنجی همگانی و کالم اخر صورت میگیرد یک با

  

 ارزشیابی تکمیلی

  

 .ن قسمت حذف میباشدون تدریس یک جلسه بود ایچ

  

 اختتامییه  

  

 ...تشویق تمام میشود یک با

  

 

 :ارهای که مربی پرورشی انجام می دهد و در دست اجرا داردک عمده

 

 تییترب ستاد •

 دانش آموزی یشورا •

 از منکر ینه و معروف به امر و نماز •

 نیآغاز مراسم •
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 اهگفروش •

 میته ی ورزشیک •

•  

 دبیران یشورا •

 صالحین ی حلقه •

 :تی یترب ستاد •

متشکل از مدیر ،  معاون آموزشی ،مربی پرورشی و نمایند  .................... زاری جلسه ی تربیتی در مورخ گبر

زمانبندی و موضوعات  .ی معلمان با نظارت و رهبری معاون پرورشی که هر ماه یک بار برگزار می شود 

 :جلسه به صورت زیر هستند 
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 جلسه دستور :خ یتار جلسه

 دگی به وضع ظاهری دانش آموزان،یرس 15/7/94 اول ی جلسه

تربیتی ، )وضعیت آموزشگاه در مدتی که از سال تحصیلی گذشته  یبررس 26/8/94 دوم ی جلسه

 (اخالقی و پوششی

 وضعیت دانش اموزان یبررس

 گاه برای بررسی  وضعیت خوابگاه رستان خوابپسر و آموزان دانش از دعوت 24/9/94 سوم ی جلسه

مدرسه برای هماهنگی مشاوره ای با دانش آموزان  ی مشاوره از دعوت

 مشکل دار و خانواده ی آنها

ونگی لحاظ نمودن موارد تربیتی نوبت اول در انضباط و کارنامه ی چگ 29/10/94 هارمچ جلسه

مشکالت کالس های تدریس و عملکرد میزان  یبررس،  دانش آموزان 

 دبیران در میزان کنترل و  برخورد با موارد پیش آمده
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 وضعیت کالس ها در خصوص گم شدن وسایل کمک اموزشی  یبررس 3/11/94 نجمپ ی جلسه

 ن تکلیف دانش آموزان در خصوص عضویت در شوراییتع

یشگیری از آسیبهای مواد منفجره زاری کالس های مشاوره ای جهت پگبر 27/11/94 ششم  ی جلسه

 و ترقه

 ه دانش آموزان در خصوص عدم استفاده از گوشی در کالسیتوج

 هار شنبه سوری و بررسی آسیبهای احتمالیچ 11/12/94 هفتم ی جلسه

 نترل غیبتهای موجه در هفته ی پایانی پایانی سالک

 ری از تعطیلی زودهنگام آموزشگاهگیجلو

 محترقه به آموزشگاهری از ورود مواد گیجلو

 

 :شورای دانش آموزی   2. 

از طرف اداره آموزش و پرورش  ..................... زاری انتخابات شورای دانش آموزای که نامه ی آن در تاریخ گبر

 .ارسال می شود و هر ماه یک دفعه برگزار می شود

 

 جلسه دستور :خ یتار جلسه

 شورای دانش آموزش شدندبه دانش آموزانی که عضو  یکتبر 19/8/94 اول ی جلسه

 مشکالت موجود در مدرسه یبررس

 اعضا با یکدیگر و تعیین رئیس و نائب رئیس و شورا ییآشنا

 ح حدود وظایف شورا و هر یک از اعضایتشر
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وضعیت عملکرد شورا و میزان  یبررس،  ری مصوبات جلسه ی گذشتهپیگی 18/9/94 دوم ی جلسه

 یت آنهاموفقیت در کارها و یا دالیل عدم موفق

 ت انتخابات و نحوه ی برگزاری آنهایوضع 23/10/94 سوم جلسه

 دی و بررسی ان از دیدگاه رهبر 9حماسه ی  یبررس

 ونگی برگزاری برنامه های دهه ی فجر چگ 7/11/94 هارمچ جلسه

 م وظایف در خصوص برنامه های دهه ی فجریتقس

 

 

 بهمن 22ایی ونگی حضور در راهپیمچگ 21/11/94 نجمپ جلسه

 م وظایف در خصوص تقسیم بنرها و پوسترهایتقس

م گیری در خصوص حضور دانش آموزان منظم و ساعی در استخر یتصم 11/12/94 ششم  جلسه

 اردوگاه قدس

 ه دانش آموزان توسط اعضا در خصوص استفاده از مواد محترقهیتوج

 95ال ام بهار سیا در خروج و ورود ساعت 24/1/95 هفتم جلسه

اری با عوامل اجرایی در خصوص برگزاری کالس های تقویت ی نحوه کهم

 ی پوشش دانش آموزان در فصل بهار

 

 از منکر ینه و معروف به امر و نماز .3

جاد ستاد امر به معروف و نهی از منکر متشکل از نماینده ی شورای دانش آموزی ، مدیر ، معاون آموزشی یا

و رهبری و معاون پرورشی که هر ماه یک بار برگزار می شود و در مورد مسائل و مربی پرورشی با نظارت 

 :گوناوگونی بحث و گفت وگو می کنند 
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 جلسه دستور :خ یتار جلسه

 ل ستاد امر به معروف و نهی از منکر آموزشگاهکیتش 15/8/94 اول ی جلسه

وضعیت کلی آموزشگاه و شناسایی منکرات و محسنات  یبررس

 آنها

لیه دانش آموزان در  نماز خانه و آموزش صحیح واجبات ک حضور 18/9/94 دوم ی هجلس

 نماز و اذان

 زاری نماز جماعت به امامت خود دانش آموزانگبر

 ق دانش آموزان در نماز خوانی یتشو

 رد ستاد در سه ماه نخست سالکعمل 23/10/94 سوم ی جلسه

 نقاط قوت و ضعف ستاد یبررس

 ماه اتیزی برای یر برنامه

 ری مفاد جلسه ی قبل و میزان تحقق آنهاپیگی 21/11/94 هارمچ ی جلسه

 ری بیشتر امور دینی و اعتقادی دانش آموزانپیگی

 

 (روز امور تربیتی)اسفند  8داشت گبزر 4/12/94 نجمپ ی جلسه

 وضعیت چهار شنبه سوری یبررس

 موزان در فصل بهاروضعیت پوشش مناسب برای دانش آ یبررس 24/1/95 ششم  ی جلسه
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 ونگی برگزاری نماز درفصل بهارچگ یبررس

 

 

 

 :ن یآغاز مراسم •

 

ن در طی جلسه ای که توسط کارکنان مدرسه و با نظارت و رهبری معاون پرورشی انجام گرفت یآغاز مراسم

  .برگزار شد ..................... این جلسه در تاریخ  .مشخص شد 

 :شخص شدند که مفاد آن عبارت بودند از ن جلسات قوانین و چگونگی اجرای آن میا در

 

 ل ستاد اجرایی در آموزشگاهکیتش-1

 دانش آموزان با اخالق و توانا در امر برگزاری مراسمات ییشناسا-2

 السی نمودن برنامه ی مراسم آغازین و نصب برنامه ماه به ماه در درب آموزشگاهک-3

 دانش آموزان توانمند در امر قرائت قرآن ییشناسا-4

 ق بهترین اجرا در مراسم آغازین توسط مدیر آموزشگاهیتشو-5

 :اه گفروش.5

 زاری جلسه ی توجیهی فروشگاه مدرسه گبر

با حضور مدیر آموزشگاه ، معاونان پرورشی و آموزشی و شورای دبیران  .......................... ن جلسه در مورخ  یا

 .با رهبری و نظارت معاون پرورشی برگزار شد

 : از ودندب عبارت جلسه دستورات
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 ل ستاد اجرایی در آموزشگاهکیتش •

 دانش آموزان با اخالق و مستمند جهت کار در فروشگاه ییشناسا •

 ه ی مواد خوراکی و مورد عالقه دانش آموزان برای بوفهیته •

 ه ی سیب زمینی ، تخم مرغ و پخت در آموزشگاه و عرضه در بوفهیته •

 فروش در فروشگاهاز مسئولین  یک هر به تومان هزار روزانه اختصاص •

 :میته ی ورزشی ک •

 زاری جلسه ی توجیهی کمیته ی ورزشی در آموزشگاه گبر

 : جلسه دستور

 زاری مستمر و مداوم ورزش صبحگاهی در مراسم آغازین گبر •

 دانش آموزان ورزشکار و ساعی برای انجام ورزش صبحگاهی ییشناسا •

 

 :دبیران  یشورا.7

 

 جلسه دستور :خ یتار جلسه

زارش تحلیلی امتحانات سال قبل و بررسی علل و افت دانش گ ی ارائه 18/7/94 اول ی جلسه

 آموزان

د اداره ی کل و ناحیه ی از مدرسه به همکاران و عوامل یبازد بازخورد

 اجرایی

دبیران در تابلوی اتاق دبیران در معرض دید  یشورا مصوبات نصب

 همکاران
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 زود هنگام مدرسه ری از تعطیلیگیجلو 23/9/94 دوم ی جلسه

 ت امتحانات و چگونگی برگزاری انهایاهم

 اران دبیران محترم در ایام امتحانات طبق برنامهکهم

 ی جلسه

 سوم

 زارش تحلیلی و میانگین نمرات نوبت اول و درصد قبولی دانش آموزانگ 29/10/94

نقاط ضعف علمی دانش آموزان  یبررس،  ل آزمون پیشرفت تحصیلییتحل

 اربردیک یعلم مسابقات،  هاو تقویت آن

 ی جلسه

 هارمچ

 فرایند ارزشیابی مستمر و مداوم در ایام پایانی سال  یاجرا 18/12/94

 عملکرد دانش آموزان در مسابقات استان یبررس

 زارشی از روند و کیفیت آموزشی مدرسهگ ی ارائه

 :صالحین  ی حلقه .8

 جلسه دستور :خ یتار جلسه

 ل حداکثری حلقه ی صالحینکیتش 10/8/94 اول ی جلسه

 ح وظایف و مسئولیت هر یک از اعضایتشر

 بار و استکبار شناسی از دیدگاه مقام معظم رهبریکاست

 رامی داشت هفته ی بسیجگ 2/9/94 دوم ی جلسه

 راهیان نور مریوان یاردو

 ونگی جذب بیشتر دانش آموزان بسیجیچگ

 دیدگاه رهبری در این زمینه دی و 9حماسه ی  یبررس 7/10/94 سوم ی جلسه

 وحدت و بازتاب آن در میان توده ی مردم ی هفته
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 رد سه ماهه نخست سال حلقه و پایگاه بسیج آموزشگاهکعمل

 1365دی ماه سال  28اد بود بمباران ی 28/10/94 هارمچ جلسه

 ابعاد و اثار حادثه ی مذکور یبررس

 دن جشن های مبارك دهه ی فجریرس فرا

 ونگی حضور منسجم و پر رنگ در چگ 18/12/94 نجمپ جلسه

 م وظایف و شرح وظایف هر یک از اعضایتقس

 ری کارت بسیجیان فعال و عادیپیگی

 :ارش مشارکت در فعالیت های مربی پرورشیزگ

 

با مشارکت و همکاری مدیر مدرسه و معاون  11/12/94هفتم ستاد تربیتی که در مورخ  ی جلسه •

رت و رهبری معاون پرورشی برگزار گردید بنده و دوستم در برگزاری این جلسه به آموزشی و با نظا

  :نحو احس کمک کردیم و در اموری چون 

ردن آنها و در پایان در مورد خطرات احتمالی چهار شنبه سوری ک منظم و آموزان دانش آوردن صف سر به

 .برای دانش آموزان صحبت کردیم

با حضور اعضای منتخب شورای دانش  24/1/95زی که در مورخ هفتم شورای دانش آمو ی جلسه •

آموزی و با نظارت معاون پرورشی در اتاق ایشان برگزار گردید ، بنده و دوستم در این جلسه حضور 

داشتیم و در پایان ما هم به نوبه ی خود نظر خود را در هر چه بهتر انجام دادن وظایف شورا و راه 

 .ارائه دادیم حل  در انجام بهتر امور 

که با حضور  4/12/94نجم ستاد نماز و امر به معروف و نهی از منکر که در مورخ پ ی جلسه •

نماینده ی شورای دانش آموزان و نظارت معاون پرورشی در نماز خانه ی آموزشگاه برگزار گردید 

وزان را به بنده  با دوستم در حین برگزاری این جلسه با صحبت در مورد مسائل دینی ، دانش آم

 .انجام نماز و فرائض دینی ترغیب کردیم
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در دفتر آموزشگاه با حضور کلیه ی  18/12/94هارم شورای دبیران که در مورخ چ ی جلسه •

بنده و دوستم در این جلسه حضور  .همکاران و با نظارت و رهبری مدیر آموزشگاه برگزار گردید 

ش آموزان در عرصه ی آموزش ارائه دادیم و داشتیم و نظر خود را  در بهتر کردن عملکرد دان

 .راهکارهای برای حل نقاط ضعف و کمرنگ کردن آنها در پیشرفت دانش آموزان بیان کردیم 

در اتاق معاون پرورشی با حضور  18/12/94نجم ستاد حلقه ی صالحین که در مورخ پ ی جلسه •

جلسه تقسیم وظایف بین اعضای اعضای حلقه ی صالحین برگزار گردید نقش بنده و دوستم در این 

 .ستاد و شرح وظایف اعضای حلقه ی صالحین بود

 

 

 

 

 عدم پذیرش  و انکارمرگ مادر توسط دانش آموز  :1وهیپژ اقدام

ک مرگ پایان زندگی هرشخصی است و افراد با مرگ عزیزلن خود رو به رو می شوند ،در طی ی:ف مسالهیتعر

دوره که معموال کوتاه مدت است  تغییراتی در حاالت روحی و روانی آنها ایجاد می شود مراحل سوگ که در 

 .ادامه ذکر می شود ممکن در بعضی از افراد همه ی آنها رخ ندهد

ایه هشتم پس از اجرای طرح حداقل از حالت انکار بیرون بیاید و نسبت به فوت مادر خود پ آموز دانش:هدف

 .بین باشد و به مسئولیتی که بعد از فوت مادرش جزو اختیارات او شده است آگاهی پیدا کندواقع 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش گزارش کارورزی 

با قیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 

www.asemankafinet.ir 

 

 :ن مراحل فعالیتییتع

برقراری ارتباط صمیمانه و سالم و احوال پرسی و آشنایی اولیه با اوضاع و شرایط دانش آموز و ایجاد :ام اولگ

 .جلب توجه و اعتمادسازی دوطرفه جهت پایایی حل مسئله

حاالت رفتاری و جسمی که دانش آموز در حین صحبت های خود نشان می دهد و بعضی از :م دوماگ

 .رفتارهای اشتباهو بی جایی که از دانش آموز سر می زد،یادداشت،تجزیه و تحلیل و دسته بندی کردم

ایش پیش ایجاد انگیزه و امید دادن به دانش آموز از طریق صحبت کردن و توجیح اتفاقی که بر :ام سومگ

اموز دارد که  آمده که ممکن است برای هرکسی پیش می آید و یاد آوری توانایی ها و استعدادهایی که دانش

با عملی کردن آن می تواند از افکارمزاحم بیرون بیایید و یادآوری وظایفی که با مرگ مادرش بر او محول 

 شده است

به همین دلیل از دانش آموز خواستم تا دالیلی را  مشکل دانش آموز انکار مرگ مادرش می باشد:ام چهارمگ

 نمی تواند مرگ او را باور کند بیان کند

توضیح حاالتی که یک دانش اموز  بعد از مرگ والدینش ممکن است با  آن رو به رو شد و ویژگی :ام پنجمگ

 های این دورانی که دانش آموز در آن قرار گرفته است

موز توضیح دادم که اکثر نوجوانان بعد از مرگ والینشان با این مساله رو به در این گام به دانش آ:ام ششمگ

 .رو می شوند و این دوره  زود گذر می باشد و فرد به حالت عادی بر می گردد

در این گام به ،گام قبلی را تکرار کردم و صحبت هایی که دانش آموزمی گفت با بعضی از شیوه  :ام هفتمگ

 .اند از این حالت بیرون بیاید،را یادداشت می کردمهای رفتاری خود می تو

در این گام به دنبال اهداف گام های قبلی،اهدافی را که تا این مرحله باید صورت می گرفت را :ام هشتم گ

 بررسی و تجزیه و تحلیل کردم

ار شده است و در این گام دانش آموز در رفتارهای خود از حالت انکار خارج شده و با واقعیت سازگ :ام نهمگ

که در گام های قبلی داشت در این گام  (مانند خنده های بیش ازحد بدون دلیل)رفتارهای غیر معمولی

 اصالح شده است و باورپذیری نسبت به مرگ مادر و عاقالنه رفتار کردن در دانش آموز شکل گرفته است

 :ت اجرایموقع
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 .اجرا شد یفرد صورت به مدرسه،مساله نمازخانه

 :دبازخور

ام ها از بازخورد های  شفاهی کارورز در غالب کلمات و جمالت مثبت و سازنده استفاده شد و گ یتمام در

اما در باز خورد های دانش  .باز خورد بنده طوری بود که دانش آموز راحت توانسته بود ارتباط برقرار کند

ی گام های اجرایی توجه نشا ن می داد و   آموز  با نادیده گرفتن برخی از رفتارها در گام های اولیه ،به همه

شوق در این داشت که هر چه زود تر از مساله ای که برایش پیش آمده خارج شود و یا  این که با مسئله رو 

 .به رو شده سازگار شود

 :ابی و سنجش آمووخته هایارزش

او به صورت پرسش های ام ها به گونه ای طراحی شده که در هر مرحله پرسش از دانش آموز و صحبت با گ

شفاهی انجام می گیرد و براساس اطالعاتی که از راه مشاهده و مصاحبه با دانش آموز داشتم در رفتار دانش 

 :آموز مشاهده که

ه برایش پیش امده  هیچ گونه افت تحصیلی از وی توسط معلمان ک یا مساله به توجه با اموز دانش در-0

 .گزارش نشده است

با شرایط موجود سازگار شده  رفتار های گام   0،7،1،1ن گام ها مخصوصا در گام های یآخر در آموز دانش-1

 .های قبلی در او تکرار نمی شد

ذیرش شرایط موجود،در نقشه ذهنی خود آینده ای بهتر را برای خود ترسیم می کند و پ با آموز دانش-2

 .در کالس تفکر و سبک زندگی را دارد همچنین شوق و تالش بیشتری را در انجام تکالیف مخصوصا حضور

 :شییاند باز

این طرح علی رغم محدودیت زمانی و به خصوص شرایط نا مساعد مکانی که در نماز خانه که در  یاجرا در

 .تردد کامل دانش آموزان بود و تمرکز کامل در این محیط به اندازه کافی صورت نمی گرفت 

ود دانش آموز و پیگیری مشاور مدرسه و استفاده ازمنابع معتبر و جه حاصل را مرهون تالش و انگیزه خینت

علمی در حوزه روانشناسی و  و اختالالت و پیگیری استاد راهنما و استفاده از تجربیات مشاور مدرسه و 



این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش گزارش کارورزی 

با قیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 

www.asemankafinet.ir 

 

همچنین طرح ریزی مراحل به منطقی از ساده به دشوار می دانم و همچنین تالشی که خود دانش آموز 

 .این مساله داشت درر نتیجه بخشی این طرح بسیار مثمر ثمر بودبرای رهایی از 

 :ه گزارش و روایت از کاریته

سال دارد و کالس دوم راهنمایی است یک برادر  02ریحانه نام، یآموز دانش. است 14 ماه اسفند 01 امروز

سهل انگاری ساله و به گفته ی خودش پدرش در امور قضایی کار می کند و مادرش به علت یک  7کوچک 

چند مدتی بستر نشین  بوده و فوت می کند و فردا چهلم مادرش است  و هر لحظه از روزهایی که با مادرش 

بعد از مرگ مادرش ،ریحانه در  .بوده و مهر و محبت هایی که نسبت به هم داشتند برایم صحبت  می کند

ریحانه دختری تودار است و آنگونه .اوایل روزهای نبودن مادرش به گفته ی خود احساس تنهایی می کرد 

  .که از رفتارش پیداست کمی مغرور است و با همه کسی اخت نمی شود

مادر ریحانه تاثیر زیادی در تحصیل او نداشته و با دوستانش بسیار صمیمی است اما معتقد است رابطه  گمر

ز مرگ مادرش را باور نکرده ریحانه هنو .صمیمی که با مادرش داشته است جای هیچ چیزی را پر نمی کند

 .است و هنوز در خیاالت خود با مادرش زندگی می کند ،ریحانه انکار می کند که مادرش فوت کرده است 

معتقد است که اگر کس دیگری جای مادرش را بگیرد ،آن رابطه ی محبت آمیزی که با مادرش داشته 

 .آنچنان دیگر تکرار نخواهد  شد 

ساس  از زندگی قرار گرفته است از یک طرف در دوره ی بلوغ قرار گرفته است و از حانه در مرحله ای حیر 

طرف دیگر فقدان مادرش فشارهای روحی و روانی برایش ایجاد می کند و دوره ی تکامل بلوغ ریحانه از 

ریحانه در حین این که از مادرش صحبت می کند  گاهی بغض می کند و  .اتفاق ناگوار تاثیر می گیرد

 .ایش می لرزد اما به خود اجازه نمی دهد که خود را خالی کندصد

ه اشاره کردم امروز اولین دیدارم با ریحانه بود ،جلسه ی اول بیشتر آشنایی با ریحانه و مسائلی ک طور همان

دوست داشتم فقط  .در این جلسه حدود نیم ساعت با ریحانه صحت کردم .،بود که برایش پیش آمده است 

ا مساله را خوب متوجه شوم و از جلسات بعدی با مطالعه بیشتر در مورد مساله ریحانه حضور گوش کنم ت

ریحانه در حین این که در مورد خودش صحبت می کرد ،صورتش زرد می شد و از چشمانش هم . .یابم

ریحانه در حین صحبت هایمان می خواست دوستانش هم باشند اما قبول نکردم و به  .خستگی می بارید

بر خالف این که  .ریحانه به راحتی می توانست با دیگران ارتباط برقرار کند ..صحبت های خود ادامه دادیم
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در این مدت اتفاقی که برای  .دانش آموز زرنگی هست اما دوست ندارد  در بعضی از کالس ها حضور یابد

  .فاقی نیافتاده  هستریحانه پیش آمده بود ، بی تفاوت بود و طوری  رفتار می کرد که انگار ات

حانه در صحبت هایش  می گفت که خیلی نگران برادرش است مبادا این که زنی بیاید و برادرش را اذیت یر

ازاین که اولین دیدارم با ریحانه  .....(من مادرم را می خواهم)کند و هر لحظه این جمله را تکرار می کرد

 اینگونه شروع شد واقعا ناراحت شدم

ریحانه نسبت به اولین  .داری که با ریحانه داشتم اولین هفته بعد از عید بود روز هجدهم بود ن دییدوم در

دیداری که با او داشتم حالش کمی خوب بود و کمی از آن حالت بی حالی در آمده بود اما در صحبت هایی 

در البه ای صحبت که باهم داشتیم از مادرش صحبت می کرد و مرگ مادرش را تا حدودی پذیرفته بود اما 

ریحانه دوست داشت با یکی صحبت کند که  .هایش هنوز نشانه هایی از عدم پذریرش مرگ مادرش بود

 .بتواند خود را خالی کند

حانه خودش هم از این مسئله عذاب می کشید که چرا نمی تواندبا این مشکل را به راحتی هضم کند و با یر

طالعاتی که از قبل در این مورد داشتم بر اساس خوانده های خود  براساس م ..اتفاق پیش آمده سازگار شود

دانش اموز را راهنمایی کردم در حین صحبت هایی که با ریحانه داشتم ریحانه خودش هم مشتاق بود تا از 

این مشکل راحت شود و تالش  و کوشش خود دانش آموز باعث شد تا در اندك زمانی تغییرات بسیار 

 .ار او پدید آید که کوچترین آن پذیرش فوت مادرش بودگسترده ای در رفت

 

 

 مرحله انکار – 0 

 مرحه خشم – 1

 مرحله غم –2

 مرحه پذیرش –4

 

 :در مرحله انکار – 0 
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این مسئله مخصوصاً در حوادثی که منجر به  .عزیزمان بسیار غیر ممکن خود را نشان می دهد گمر قبول 

 .مرگ مغزی می شود بیشتر مشهود است

چون  .موافقت نمی کنند اعضاء  دلیل نیست بیشتر بازماندگان فردی که مرگ مغزی شده است، با اهداء  یب

برنامه ای که در باالبه آن اشاره کردیم کمک موثری به ما می کند  .انکار واقعیت مرگ یکی از مراحل است

دانش آموزمساله  .این مرحلهبا توجه به  .که این مراحل را به خصوص مرحله انکار را به سرعت سپری کنیم

که چند ماه پیش مادرش را ازدست داده است ،به مدت چند هفته متوالی در این مرحله قرار  (ریحانه)دار 

 داشته است

  : در مرحله خشم – 1

نجا اگرچه مرگ عزیزمان را باور کردیم ولی نسبت به علل آن خشم می گیریم و جالب این است که این یا در

 :این مسئله را بیشتر در چنین حوادثی شاهد هستیم  .ن است به دیگران نیزانتقال دهیمخشم را ممک

تصادفات رانندگی ؛ سکته هایی که به خاطر یک بگو مگو پیش آمده؛ یا در اتاق عمل جراحی که ممکن 

ست به لذا به هنگامی که در این مرحله هستیم ، ممکن است حرفهای ناشای .است باپزشک سر دعوا برداریم 

 .مسببین بزنیم یا دست به انتقام یا رفتارهای تهدیدکننده بزنیم

ر فردی به علت تصادف باعث مرگ کسی شده است ، بهتر آن است که در این مرحله ، اقدامی به گرفتن گا 

اگر هم مسببی برای مرگ عزیزان نیابیم  .رضایت از بازماندگان متوفی نکند که نتیجه عکس خواهد گرفت

 . «…خدایا چرا باید اینطور می شد یا  »ست خدایی ناکرده ، شروع به شکایت از خدا بکنیم ، مثال ممکن ا

مرحله خشم .برنامه ریزی مرگ که در این یادداشت اشاره شد ، موجب عبور سریع از مرحله خشم می شود

می کنند و ممکن  در نوجوانان به این صورت رخ می دهد که آنها خشم خود را بیشتر سر دوستانشان خالی

اینگونه نوجوانان در موقع خشم نمی  .است در مواقع زیادی اشیایی را که در دستشان هست آنهارا بشکنند

 توانند در جمع گریه کنند و تمایل آنها بیشتر در این است در خفا خود را خالی کنند

  :مرحله غم  – 2

در غیر این صورت ،  .ید از شش ماه بیشتر شودولی حداکثر نبا .ر مراحل قبل طوالنی تر استیسا به نسبت

برنامه ریزی برای مرگ ، کمک فراوانی در جهت کوتاه  .مسئله افسردگی و درمان آن باید در نظرگرفته شود

تمرکز زدایی نیز تکنیکی هست که می تواند در این زمینه به فرد غمگین کمک .شدن این مرحله می کند

 .ز بر روی خاطراتی که با متوفی داشته ایمکند و آن اینست که به جای تمرک
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ای دید خودرا وسیع کنیم و وقت بیشتری با زندگان بگذاریم ، یعنی کسانی که هنوز نوبت از دست یدن 

بیشتر اوقات فقط یک داغ عزیز دیده ایم و این فرصت خوبی است که بیشتر به دیگر  .رفتنشان نرسیده است

مرحله غم از مهم ترین مراحل است و افرادی که در اطراف .را بدانیم عزیزانمان نزدیک شویم و قدر آنها

نوجوان وجود دارند باید تا چند دوره به او توجه ویژه ای داشته باشند تا آن احساس فقدان در نوجوان 

 طوالنی مدت نشود

 مرحله پذیرش – 4 

له آخر در رابطه با مرگ عزیزان ه از دید عموم ، به اشتباه فراموشی مردگان نام گذاشته می شود، مرحک :

باعث تسهیل این روند می شود ؛   همه باید به این مرحله برسند ولیبرنامه ریزی در مورد مرگ اوالً .است

به عالوه اینکهبه ما  ثانیاًموجب سرعت آن می شود ؛ ثالثاً عوارض منفی ناشی از داغ عزیزان را از بین می برد،

فاده دیگری که از این مراحل می شود ، نحوه تسلی دادن به بازماندگان و است.در خودشناسی بینش می دهد

  .داغ دیدگان است

 

 :شنهادی برای آسان طی کردن مراحل چهارگانه پذیرش مرگ توسط نوجوانانپی  یها حل راه

این شتری هست که در  »به فرد داغ دیده مخصوصاً در مراحل نخست ، نصیحت نکنیم مثال اینکه  (الف

همچنین به او نگوئیم  .«  تو باید صبور باشی ، تو بایدتکیه گاه باشی  »یا اینکه  « ه همه می خوابه خان

 . «  تو غمگین نباش ، او االن در بهشت جایش خوب است  »

فوت عزیزتان برای ما نیز بسیار   » :بیشترین کمک ما به داغ دیدگان ابراز همدردی با جمالتی مانند (ب

 .«االن لحظات سختی باید برای شما باشد  »یا  «  واقعا داغ بزرگی برای شما بوده  »یا  «بود متاثر کننده 

شاید بتوان گفت سکوت و در آغوش گرفتن داغ دیده ، کمک بسیار موثری به او در طی کردن مراحل  ( ج

 .چهارگانه پذیرش مرگ است

 جهت هماهنگی قانونی، پزشکی کارهای، بیلق از متعدد اجرایی کارهای جهت در دیده داغ به کمک ( د

 .، بسیار درتسکین داغ دیده موثر است .… و مراسمات هماهنگی دفن، و کفن و مجوز صدور



این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش گزارش کارورزی 

با قیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 

www.asemankafinet.ir 

 

در مرحله سوم یعنی غم ، که معموالً مراسمات تمام شده و شرکت کننده گان نیز دور فرد را خلوت  ( هـ

دا می کند، بهتراست که به این افراد سر بزنیم ، یا آنها را به کرده اند و بیشتر بعد از هفتم یا چهلم نمود پی

 .منزل دعوت کنیم 

آورده   (الف )فلسفی یا توصیه های دینی و نصیحت هایی را که در بند  نین با صحبت های شناختی ،چهم 

یطی به شرطی که بستر مناسبی از نظر مح .شده، می توانیم مرحله خروج از غم و پذیرش را سهل کنیم

 .فراهم کرده باشیم

د به این موضوع اشاره کنیم که برنامه ریزی برای مرگ اوال عبور از چهار مرحله کنار آمدن با یبا خاتمه در

ثانیاً پرداختن به این برنامه ، ناخودآگاه ما را به سوی فلسفه زندگی و مرگ  .مرگ عزیزان را تسهیل می کند 

  .رویه زندگی ما شودمی کشاند و می تواند باعث تغییر در 

ن برنامه ما متوجه این نکته مهم می شویم که آرزوها و برنامه های خیالی و زیادی برای اهداف نه یا با

چندان روشن آینده خود داریم ، لیکن مرگ را که کامال طبیعی و در کنار ماست و مهمترین مرحله زندگی 

 .را تشکیل می دهد ، غیر منصفانه نادیده می گیریم

 

 

 

 افت تحصیلی دانش آموز :2وهی پژ اقدام

 :ف مساله یتعر
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کاهش  »منظور از افت تحصیلی  .به معنی کمبود ، کمی ، کم و کاست و نقصان است  یلغو نظر از افت

همچنین افت در لغت به  « .عملکرد تحصیلی دانش آموز از سطح رضایت بخش به سطحی نامطلوب است 

اما در بعضی از متون فارسی  .ای ضایعات ، ضایع کردن که بیشتر در نظر اقتصاددانان مطرح شده است معن

به عبارتی افت تحصیلی عبارت است  .کلمه ترك تحصیل نیز معادل افت تحصیلی در نظر گرفته شده است 

  .از نزول از یک سطح باالتر به سطح پایین تر در تحصیل و آموزش 

معنای دقیق آن ، زمانی است که فاصله قابل توجهی بین توان و استعداد بالقوه و توان افت تحصیلی به 

 .بالفعل فرد در فعالیتهای درسی و پیشرفت تحصیلی مشهود باشد 

س ازاجرای طرح حداقل بتواندبه اهمیت برنامه ریزی درسی پی ببردوبااجرای پ یانسان آموزدوم دانش :هدف

ی به وضعیت مطلوب برسدوشیوه درس خواندن مفیدرایادبگیردتابه احساس خوب برنامه بتواندازنظردرس

 .وبتوانددردرس زبان که حتی بازیادخواندش هم موفق نمیشودپیشرفت کند.رضایت ازخودش برسد

 ن مراحل فعالیت ییتع

سالم واحوالپرسی گرم خوشامدگویی گرم وصمیمانه همراه بالبخندبهترین راه برای شروع :ام اولگ

هدف آشکار،قراردادن مراجع دریک وضعیت راحت وسپس شناسایی هرچه .حبه یاجلسه مشاوره استهرمصا

البته بایدبه مراجع بگوییدکه ارمالقات .سریع ترمشکالت ونگرانی های مراجع است

استفاده .اغلب ،کمی غیررسمی بااوحرف میزنیم تابرای آرمش مراجع کمک کنیم.اوبسیارخرسندهستید

انندچه کاری می توانم برای شماانجام دهم؟می خواهم بدانم درحال حاضرباچه مشکالتی ازکلمات یخ شکن م

واین که می خواهم مرادرحل مشکل .مواجه هستید؟می توانندبه تمرکزروی علت مالقات کمک کند

 (133تکنیک های مصاحبه ومشاوره ،صفحه ).خودیاری کندتابتوانم بخوبی کمکش کنم

انی وحاالت عاطفی وهیجانی وتوجه به طرزحرف زدن دانش وشیوه برقراری دقت به وضعیت جسم:ام دومگ 

چراکه کودکان ونوجوانان دردوره ای .ارتباط آن دانش اموزجهت ثبت ویاداشت آن وتجزیه وتحلیل آن 

ازتحول به سرمیبرندکه تغییرات سریع درقلمروزیستی،رفتاری ،شناختی وعاطفی ازوژگی های بارزآن به 

بخشی ازاین .تغییرات رشدی ناخواسته استرس هایی رابرکودکان ونوجوانان تحمیل می کند این.شمارمیرود

فشارهاناشی ازتغییرات رشدی به هنجارمیباشدمانندبلوغ وتغییرات هورمونی ونیزتغیراتی که درارتباط 

ودداردکه عالوه براین تغییرات فیزیولوژیکی واحتماعی عوامل دیگری نیزوج.باوالدین واجتماع رخ می دهند

برکودکان ونوجوانان فشاورواردمی کنندازجمله این عوامل می توان به فشاردوستان برای مصرف 
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موادوسیگار،تغییرمحل سکونت خانواده،تغییرمدرسه ،اختالف وکشمکش بین والدین ویافشارخانواده برای 

 (آموزان راهنمای تشخیص مشکالت روانی واجتماعی دانش ).اشاره کرد....پیشرفت درمدرسه و

ازهمان ابتدای .مقاومت مراجعان ناراضی وبی انگیزه میتواندبرفرایندونتیجه تاثیرمنفی بگذارد:ام سومگ

بااستفاده ازتکنیک های چون خوب گوش دادن به گفته .کار،بااین مقاومت برخوردمحترمانه داشته باشند

ن به دانش آموزجهت این که این های دانش آموزوایجادانگیزه ازطریق صحبت کردن بادانش آموزوامیدداد

هوش وضعیف است بلکه  واین به معنی آن نیست که اوکم .وضعیت تنهابرای اوپیش نیامده است 

چراکه مراجعان  .اونیزاستعدادآن راداردکه یکی ازشاگردان خوب مدرسه باشدووضعیت درسیش عالی باشد

نمی کنندودریافت کمک ازدیگران رانوعی ناراضی وبی انگیزه احتماالجنبه های منفی موقعیت خودرادرك 

همچنین .پایبندی بیهوده ،به همساالن ودیگران تلقی می کنندودرنتیجه دربرابرآن مقاومت نشان می دهند

بااین .الرابی اضهارمی داردکه سوال های بازپاسخ به مراجعان ناراضی کمک می کندتابه خودارزیابی بپردازند

کتاب ).به عنوان تنهاراه ابرازتوجه مسئوالنه به مراجع ،ضروری است  حال گاهی وقت هااستفاده ازسکوت

 (تکنیک های مصاحبه ومشاوره 

مشکل دانش آموزافت تحصیلی به خصوص دردرس زبان انگلیسی میباشدازاوخواستم که دالیل :ام چهارمگ

 .کند که باعث شده است افت تحصیلی داشته باشدرابرایم بیان

  HYPERLINKا در مهم عوامل

"http://www.akairan.com/khanevadeh/tahsil1/18334.html"آموزان دانش تحصیلی فت 

 :از عبارتند

 :یفرد عوامل:0

مبود هوش و توانائی های ذهنی است، مطالعات نشان داده ک تحصیلی افتاز عوامل مهم در  یکی کش بدون

 .ذهنی فرد است یناتوان علت به تحصیلی افتاز موارد  (%01)است که درصد بسیار اندکی 

بدیهی است که اگر دانش  .ر سپردن هر مطلبی اولین شرط، توجه به آن مطلب استادگیری و به خاطی یبرا

علت  .آموز از هوش باالیی برخوردار باشد، ولی به مطلب یا موضوعی توجه نکند، نمی تواند آن را فراگیرد

 افت و شکست تحصیلی بعضی از دانش آموزان ناشی از عدم توجه به معلم و مواد تدریس شده و نیز عدم

 .تمرکز حواس هنگام مطالعه و انجام تکالیف درسی است
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انگیزه در  .دیگر انگیزه است که موجب هدایت رفتار فرد به سوی نوعی هدف مطلوب می شود یفرد عامل

 .زه پیشرفت می دانندگیان نداشتن را تحصیلی افتمحققان یکی از دالیل  .واقع موتور حرکت هر فردی است

 .به عنوان بهانه ای برای عدم موفقیت استفاده کنند

ضعیف دانش آموزانی که دارای بنیه ای  .است یفرد تحصیلی افتهای جسمی یکی دیگر از عوامل  یینارسا

هستند و از سالمت عمومی کامل برخوردار نیستند، نمی توانند به اندازه کافی کوشش و فعالیت داشته 

وجود  .این دسته به خاطر دارا بودن استعداد ابتالء به انواع بیماری ها از پیشرفت درسی باز می مانند .باشند

 .اطی از جمله این موارد می باشدضعف در بینایی، ناراحتی های مربوط به ضعف عصبی و مشکالت ارتب

 :گیخانواد علل:2

د بتوان گفت مهمترین عامل مؤثر در شکل گیری نگرش دانش آموز نسبت به تحصیل، خانواده است، که یشا

 افتیکی از مهمترین عوامل  .با مساعد کردن محیط خانواده می توانند باعث پیشرفت فرزندان خود گردند

خانواده است که می تواند به طور غیرمستقیم بر پیشرفت تحصیلی مؤثر  یمال فقر آموزان دانش تحصیلی

 .محروم ماندن از غذای سالم و کافی و نداشتن استراحت الزم موجب عقب ماندگی درسی می شود .باشد

ادی والدین، فقدان والد یا والدین، مشاجره و ناسازگاری میان والدین و فقر فرهنگی و بیسوادی یا کم سو

 دانش تحصیلی افتنحوه برخورد و ارتباط دانش آموز با برادران و خواهران از مهمترین علل خانوادگی در 

 .است آموزان

 :و مدرسه ای یشآموز علل:2

شیوه تدریس  .ا شکست درسی دانش آموزان را باید در مدرسه جستجو کردی و تحصیلی افتاهی علت گ

ساعاتی معلم، برنامه درسی مدرسه که درست طراحی نشده مثال دروس نسبتاً سخت را پشت سر هم یا در 

پیشداوری های معلم، شرایط فیزیکی کالس، تعویض  .گذاشته اند که عموماً دانش آموزان خسته هستند

معلمان به طور مکرر در طول سال تحصیلی و ارزیابی های نادرست معلمان از عملکرد دانش آموزان، کنترل 

ان یم از .هستند آموزان دانش تحصیلی افتنامناسب کالس و فقدان وسایل کمک آموزشی از دیگر علل در 

معلمان شایسته دارای صفاتی چون سالمتی جسمانی و روانی، ) .عوامل فوق معلم اهمیت بسیاری دارد

 .هستند ...مهربان بودن، باثبات بودن و منطقی بودن، صبور و بردبار بودن و

مانند عدم تناسب نیازها و عالیق دانش آموزان با محتوای کتب درسی و عدم هماهنگی اهداف  یواملع

 اگر محتوا و روش و فنون آموزش و .باشد یم تحصیلی افتآموزشی با نیازها و عالیق دانش آموزان از عوامل 

http://www.akairan.com/khanevadeh/tahsil1/18334.html
http://www.akairan.com/khanevadeh/tahsil1/18334.html
http://www.akairan.com/khanevadeh/tahsil1/18334.html
http://www.akairan.com/khanevadeh/tahsil1/18334.html
http://www.akairan.com/khanevadeh/tahsil1/18334.html
http://www.akairan.com/khanevadeh/tahsil1/18334.html
http://www.akairan.com/khanevadeh/tahsil1/18334.html
http://www.akairan.com/khanevadeh/tahsil1/18334.html


این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش گزارش کارورزی 

با قیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 

www.asemankafinet.ir 

 

پرورش واقعاً با نیازها و رغبت ها و مسائل و مشکالت دانش آموزان تناسب داشته باشد، باعث می شود که 

آنها در تحصیل بهتر کوشش کنند و تحصیالت خود را به پایان برسانند و در نتیجه از میزان ترك تحصیل 

 .کاسته شود

جاناتی است که به مناسبت بلوغ در اهی عقب ماندگی در تحصیل بر اثر تنش فکری و وضع آشفته وهیگ

از یک سو بحران بلوغ و مسائل مربوط به آن و از سوی دیگر بحران هویت و  .نوجوانان ایجاد شده است

مسائل ارزشی و از طرفی روابط با والدین و همساالن، نوجوان را بر سر راه های انتخاب قرار می دهد و واقعاً 

این امور باعث  .دیگران نسبت به او چه عکس العملی نشان می دهندنمی داند از زندگی چه می خواهد و 

 .جه عقب افتادگی و شکست در تحصیل می شودینت در و نوجوان اضطراب و افسردگیناراحتی، 

حال برنامه ریزی برای درس خواندن نداشته است ویکی هم  توضیح دانش آموزاین بودکه اوتابه:ام پنجمگ

به .این که اوشیوه درست خواندن رانمیداندوهرچقدرهم که میخواندمفیدواقع نمیشودونمیتواندنتیجه بگیرد

توضیحاتی درابطه .طورمثال روزهایی که زبان داردهشت ساعت میخواندولی موفق نمیشودنمره خوب بگیرد

 .به اودادمبااهمیت برنامه ریزی 

 ت برنامه ریزی تحصیلی یاهم

بر این اساس  .های زندگی دارد از مهمترین فعالیتهاست که اهمیت زیادی در سایر جنبه یکی یدرس امور

انجام این فعالیت مهم به نحو احسن بطوری که نتایج خوب و عالی در بر داشته باشد اهمیت زیادی پیدا 

بویژه مسائل درسی و تحصیلی بیشتری  .فعالیتی کامل نخواهد بود برنامه ریزیهیچ کاری بدون  .کند می

  . ...دارند، مدت زمان در آنها مهم است و 

 د برنامه ریزی تحصیلی یفوا

  .کند مک میک اهداف شدن روشن به

کند توجه بیشتری به اهداف برنامه مبذول  ه فرد اقدام به تهیه یک برنامه تحصیلی برای خود میک یزمان

اهداف  .کند کند تا شناخت بیشتری از اهداف پیدا کند و آنها را دسته بندی می و این کمک می .ددار می

 .طوالنی مدت و کوتاه مدت را تشخیص دهد و هیچیک را فدای دیگری نکند

  .کند ری میگیجلو وقت اتالف از

http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/11718.html
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برنامه  .ت هستندون سایر امور زندگی مسائل تحصیلی نیز از لحاظ تنظیم وقت و زمان دارای اهمیچهم

ریزی به فرد کمک خواهد کرد، استفاده مفیدتری از مدت زمانی اختیار بکند و از اتالف وقت خود جلوگیری 

مسأله وقت در برخی موارد تحصیلی همچون نزدیکی امتحانات و در حین برنامه ریزی برای کنکور  .نماید

ود با از دست دادن بسیاری از موفقیتها در از دست دادن وقت برابر خواهد ب .اهمیت شایان توجهی دارد

استفاده از یک برنامه ریزی استاندارد و با اصول صحیح علمی به فرد کمک خواهد کرد انرژی و توان  .آینده

در این نوع برنامه ریزیهای استاندارد عمدتا روشهای مفیدی مورد  .ذهنی خود را بیهوده به هدر ندهد

ب خواهد شد، فرد بیشترین استفاده را از توان ذهنی خود بکند و از اتالف آن گیرد که موج استفاده قرار می

اصل در  های روانشناسی یافتهبه یک مثال توجه کنید، در برنامه ریزی تحصیلی بر مبنای  .جلوگیری کند

نحنی بعد از شروع مطالعه و یادگیری م (دقیقه 45حدود )شود، با این محتوا که بعد از مدتی  نظر گرفته می

آید، بطوری که فرد یادگیری خوبی بعد از این زمان نخواهد داشت، مگر اینکه یک  یادگیری بسیار پائین می

با در نظر گرفتن اصولی از این قبیل ، فرد برنامه ریزی تحصیلی خود را  .استراحت کوتاهی داشته باشد

شد تا دوباره با تجدید قوای ذهنی دقیقه یکبار استراحت کوتاهی داشته با 45دهد تا هر  طوری انجام می

 (87مدیریت زمان ،بهنام حکمتی،انتشارات ورای دانش ،بهار) .شروع به یادگیری نماید

به دانش آموزتوضیح دادم که مشکل اصلی دانش آموزانی که افت تحصیلی دارندعدم برنامه ریزی :ام ششمگ

واوبابرنامه ریزی میتواندبه .شکل اونیستمیباشدوهنگام درس خواندن باتمرکزکافی درس نمیخوانندوتنهام

 .وضعیت قبلی خودبازگردد

دراین گام به اوگفتم که اوبابرنامه ریزی ونوشتن ساعت مطالعه خودمیتواندبه نتیجه مطلوب :ام هفتمگ

برسدویکیم اینکه باشیوه صحیح خواندن درس هابه خصوص درس زبان که به جای هشت ساعت مطالعه 

ت درطول هفته مطالعه کندوبادقت بخواندواگربخواهدازفلش کارت نیزبرای آموزش دریک روزهرروزیک ساع

 .زبان استفاده کندویاکتاب های کمک آموزشی تاوضعیتش دردرس زبان که بهبودیابد

 ح برنامه ریزی تحصیلی یصح اصول

  .نیدک روشن را خود اهداف

این مسأله در برنامه ریزی تحصیلی  .ته باشیدبرنامه ریزی در کلیه امور باید اهداف دقیق و روشنی داش یبرا

برای خود روشن کنید اهداف بلند مدت شما کدامها هستند، اهداف کوتاه مدت  .حائز اهمیت فراوانتری است

  :مثال :کدامها هستند
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 در کنکور تجربی دانشگاه سراسری امسال  یقبول :مدت بلند هدف •

 یا در این هفته  مطالعه فالن دروس در این ماه :وتاه مدتک هدف •

  .نیدک یبند زمان را خود اهداف

مثال تعیین کنید که مطالعه چه دروسی را در  .قی برای هر یک از اهداف کوتاه مدت تعیین کنیدیدق زمان

  .چه مدت زمانی به اتمام خواهید بود

  .انجام دهید یمواز صورت به را دروس مطالعه

این شیوه موجب  .مثال یک هفته برای یک درس .کنند اده میافراد از شیوه مطالعه تک درسی استف یبرخ

گردد به جای روش تک درسی از شیوه  توصیه می .شود خستگی ذهنی و کاهش بازده یادگیری در آنها می

به این ترتیب که دو یا سه درس را برای مدت زمان معین انتخاب کنند و مطالعه  .موازی استفاده کنند

هر چقدر تنوع در زمان بندی  .هند توانست از خستگی ذهنی جلوگیری کنندبه این ترتیب خوا .کنند

های  به برنامه .مطالعه این دروس بیشتر باشد به همان اندازه از خستگی ذهنی بیشتر جلوگیری خواهد شد

  .زیر با تنوعهای متفاوت توجه کنید

  .ان دروس را رعایت کنیدیم تناسب

به عبارتی تنوع در انتخاب دروس نیز  .خود تناسب ، مسأله مهمی است زی برای مطالعه دروسیر برنامه در

  .زی خود فراموش نکنیدیر برنامه در را استراحت  .مهم است

کنید عالوه بر استراحتی  ه برای کنکور یا برای امتحانات برنامه ریزی مییکزمان مثال خود وقت تمام مطالعه در

گیرند، هر چند ساعت یکبار مدت زمان  برای خود در نظر میدقیقه یکبار و به مدت یک ربع  45که هر 

دقیقه در نظر بگیرید و استراحت طوالنیتری برای پایان هر  45طوالنیتری برای استراحت مثال نیم ساعت تا 

  .و شروع مقطع در نظر داشته باشید (مثال یک هفته ، یک ماه)مقطع زمانی 

 زی برای طول سال تحصیلی یر برنامه

زی برای طول سال تحصیلی اندك تفاوتهایی با سایر برنامه ریزیهای تحصیلی مثال آمادگی برای یر هبرنام

آمیزد و شما برای برنامه ریزی درسی  به این صورت که اهداف شما با اهداف مدرسه در هم می .کنکور دارد

اف برنامه ریزی شده مدارس با اینحال شما در کنار اهد .کنید خود تا حدی از برنامه ریزی مدرسه تبعیت می



این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش گزارش کارورزی 

با قیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 

www.asemankafinet.ir 

 

کند در چه روزی به مطالعه کدام دروس بپردازید، اهداف خود را در راستای همان  که برای شما تعیین می

کتاب مهارت های مطالعه وروش های ).دروس تنظیم کنید و سایر اصول برنامه ریزی را نیز رعایت کنید

 (مافی،مهران یزدیموفقیت درتحصیل ـ گردآوری سیدیداهلل حسینی،مهنوش 

 

 

 :ام هشتمگ

ن گام به دنبال اهداف گام های قبلی،اهدافی را که تا این مرحله باید صورت می گرفت را بررسی و یا در

 .تجزیه و تحلیل کردم

دراین گام دانش آموزبه اهمیت برنامه ریزی پی بردوتصمیم گرفت که برای خودبرنامه ریزی :ام نهمگ

سدوشیوه خواندن خودش راتغییردهدوهرروزیک ساعت درس زبان رامطالع کندوساعات مطالعه خودرابنوی

اوحتی درموردموفقیت درکنکورنیزحرف میزدواوکم کم به .کندتابه درس های دیگرش نیزرسیدگی کند

 .وباورش شده بودکه اوخودش بایداقدام کند.استعدادهای خودامیدوارمیشد

 :ت اجرایموقع

 .جراشدا یفرد صورت به مشاوره،مساله اتاق

 بازخورد

ام ها از بازخورد های  شفاهی کارورز در غالب کلمات و جمالت مثبت و سازنده استفاده شدبه گ یتمام در

طورمثال اول آشنایی به اوگفتم که من میخواهم اوراهنمایی کنم تامشکلش حل شودوبازخوردمن این بودکه 

و او در اول .م جزئیات برای من بیان میکرددانش آموزراحتربامن ارتباط برقرارمیکردومساله خودراباتما

کارهیچ عالقه ای به برنامه ریزی نداشت ولی درگام های بعدکه به اهمیت پی بردوتصمیم گرفت که باجدیت 

وامیدوارشدکه اوبابرنامه ریزی وشیوه درست خواندن درس های میتواندمشکل خودش .انجامش خواهدداد

 .بودراحل کند وبه خودش باورش زیادترشده 

 :ابی و سنجش آموخته هایارزش
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ام ها به گونه ای طراحی شده که در هر مرحله پرسش از دانش آموز و صحبت با او به صورت پرسش های گ

شفاهی انجام می گیرد و براساس اطالعاتی که از راه مشاهده و مصاحبه با دانش آموز داشتم در رفتار دانش 

 :آموز مشاهده که

ضطراب ،استرس ،افسرگی ویاانزواطلبی نداشته است اورابطه خیلی خوبی باهم ونه ایچگآموزه دانش:1

 .کالسی های خودداردوموقع حرف زدن بامن بخوبی حرف های خودرابیان میکند

به اهمیت برنامه ریزی پی بردوتصمیم گرفت  6،7،8،9ن گام هابخصوص گام های یآموزدرآخر دانش:2

 .م های اول به برنامه ریزی بی غالقه نیستساعات مطالعه خودرابنویسدودیگرمثل گا

خودپی بردکه میتواندباانجام برنامه ریزی درست وشیوه درست خواندن  یاستعدادها آموزباباوربه دانش:3

درس ها مشکل خودراحل کندومیتواندیکی ازشاگردهای خوب باشدوشوق آن دانش آموززیادشده وحتی به 

 .کنکورهم فکرمیکند

 :شییبازاند

ت زمانی واجازه ندادن معلم برای خارج شدن مراجع ازکالس درس برای مشاوره این یمحدو به باتوجه

 .فراینددراتاق مشاوره اجراشد

جه حاصل رامرهون تالش وانگیزه آن دانش آموزبرای پیشرفت ومعرفی خانم صداقت معاون آموزشی به ینت

میخواهم راهنمای اوباشم تامشکلش حل مشاوروتوجیه آن دانش آموزتوسط مشاورکه من به عنوان یک کاروز

شودواستفاده ازمنابع معتبرعلمی درزمینه روانشناسی وپیگیری استادراهنماواستفاده ارتجربیات 

مشاورودوستم وبااجرای طرح های اجرایی ازمراحل آسان به دشواربه صورت منطقی می دانم وهمچنین 

ل خودنتیجه این بودکه اجرای این مراحل خواستن خودآن دانش آموزبرای همکاری بامن جهت حل مشک

 .ثمربخش بود

 ه گزارش وروایت ازکاریته

 نب دانه باش یز:آموز دانش

ه مراجع رابرای بحث مسئله یابی به من معرفی کند اونیزبامشورت خانم صداقت ک ازمشاورخواستم امروزمن

ردومشاورآن دانش که که معاون آموزشی میباشدشخصی رابه من معرفی کرد  که افت تحصیلی دا
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آموزراصدازدوجلوی دراتاق مشاوره برایش توضیح دادکه من کارورز هستم وکارمن دراین ترم حل کردن 

  .مسئله میباشدوازاوخواست که بامن همکاری کند

سالم :دانش آموزواردشدومن وازش خواستم که درصندلی بشیندوبرایش توضیح دادم گام اول :ام اول گ

مدگویی گرم وصمیمانه همراه بالبخندبهترین راه برای شروع هرمصاحبه یاجلسه واحوالپرسی گرم خوشا

هدف آشکار،قراردادن مراجع دریک وضعیت راحت وسپس شناسایی هرچه سریع ترمشکالت .مشاوره است

اغلب ،کمی غیررسمی .البته بایدبه مراجع بگوییدکه ارمالقات اوبسیارخرسندهستید.ونگرانی های مراجع است

استفاده ازکلمات یخ شکن مانندچه کاری می توانم برای .میزنیم تابرای آرمش مراجع کمک کنیم بااوحرف

شماانجام دهم؟می خواهم بدانم درحال حاضرباچه مشکالتی مواجه هستید؟می توانندبه تمرکزروی علت 

 واین که می خواهم مرادرحل مشکل خودیاری کندتابتوانم بخوبی کمکش کنم .مالقات کمک کند

دقت به وضعیت جسمانی وحاالت عاطفی وهیجانی وتوجه به طرزحرف زدن دانش وشیوه برقراری  :م دوم اگ

 ارتباط آن دانش اموزجهت ثبت ویاداشت آن وتجزیه وتحلیل آن 

بااستفاده ازتکنیک های چون خوب گوش دادن به گفته های دانش آموزوایجادانگیزه ازطریق  :ام سوم گ

 .امیددادن به دانش آموزجهت این که این وضعیت تنهابرای اوپیش نیامده است صحبت کردن بادانش آموزو

هوش وضعیف است بلکه اونیزاستعدادآن راداردکه یکی ازشاگردان خوب  واین به معنی آن نیست که اوکم

چراکه مراجعان ناراضی وبی انگیزه احتماالجنبه های منفی  .مدرسه باشدووضعیت درسیش عالی باشد

درادرك نمی کنندودریافت کمک ازدیگران رانوعی پایبندی بیهوده ،به همساالن ودیگران تلقی موقعیت خو

  .می کنندودرنتیجه دربرابرآن مقاومت نشان می دهند

وشروع کردبه گفتن مشکل خود،وگفت که من افت تحصیلی دارم وهرچقدرهم که میخوانم :ام چهارم گ

صوص دردرس زبان افت دارم وهرچقدرهم که میخوانم نمیتوانم نتیجه رضایت بخش تری کسب کنم وبخ

نمیتوانم نتیجه موردنظرخودرابگیریم ومن ازش پرسیدم که آن روزهایی که زبان داردچندساعت مطالعه 

میکنداوگفت هشت ساعت مطاله دارم وبعدگفتم که وضع نمره ات چطورمیشود،گفت که یازده یادوازده 

دکه وضعیت درس  های دیگرش چطوری است ؟اوگفت که متوسط میگیرد وسوالی بعدی من درمورداین بو

  .میباشدواگرخوب بخواندمیتواندنمره ای درحدشانزده بگیرد

وبهش گفتم که آیاتابه حال برنامه ریزی درسی داشته است وبرای خودش برنامه ریزی کرده است :ام پنجم گ

ه بخش نبودنتوانستم طبق آن پیش بروم گفت که نه من برنامه ریزی نمیکنم دوسه بارانجامش دادم نتیج.
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ومن گفتم که آیادوست داردکه طبق برنامه ریزی پیش برود،گفت که بله میخواهم طبق برنامه پیش بروم 

ولی نمیدانم که چطوربرنامه ریزی کنم  واوهی تاکیدمیکردکه مشکل اصلی اودردرس زبان میباشدومیگفت 

نم ویکی هم اینکه من واقعن به این درس عالقه ندارم وروزبه که من اصلن طرزخواندن این درس راهم نمیدا

روزنسبت به این درس بی عالقه میشوم ،ومن بهش گفتم که کسی که هشت ساعت یک درس خواندش هم 

وپیشنهادمن این شدکه ساعت مطالعه خودراکم .غلط باشدمطمعنن نسبت به آن درس بی عالقه میشود

اختصاص دهدویااینکه فلش کارت بگیردولغات راازروی آن کندمثلن هرروزیک ساعت برای زبان 

بخواندتااینکه بتواندنسبت به این درس عالقه خودراافزایش دهدوبهش گفتم اوفلش کارت هاررابه اتاق 

ویادراتبوس نشسته بتواندآنهارابه راحتی بخواند  چون .خودبچسباندوهرازگاهی نگاهی به آنهاداشته باشد

ودومن هم بی تجربه بودم چیزی بیشترازاین نتوانستم بگویم وازایشان خواستم که اولین جلسه آشنایی ماب

جلسه بعدی دوباره بیایدواین گفته هاراهم انجام بدهدومن نیزباراحل های دیگربتوانم کمک بیشتری برای 

ینب من برای باردوم میخواستم آن دانش آموزراببینم وازمشاورخواستم که ز  .این دانش آموزانجام دهم 

راصداکندواونیزاینکاراکرد وزینب دوباره آمدوبعدازاحوالپرسی بامن نشست ومن بهش گفتم که ازآن روزبه 

بعدچه کارهایی راانجام داده است اوگفت که هنوزبرنامه ریزی نکرده است یعنی نمیداندازکجاشروع 

 کندوچون زبان هم این هفته نمیپرسیداصالنخوانده است 

سخ گفتم که آیانمیخواهی پیشرفت کنی میخواهی دراین وضعیت بمانی اوگفت که نه ومن درپا . :ام ششم گ

من خودم هم خسته شدم فقط سردرگم هستم ونمیدانم که چطوربرنامه ریزی کنم وچطورمفیددرس هایم 

به دانش آموزتوضیح دادم که مشکل اصلی دانش آموزانی که افت تحصیلی  .رامطالعه کنم تاثمربخش شود

برنامه ریزی میباشدوهنگام درس خواندن باتمرکزکافی درس نمیخوانندوتنهامشکل  دارندعدم

  .واوبابرنامه ریزی میتواندبه وضعیت قبلی خودبازگردد.اونیست

وبهش گفتم که هرشخص بایدخودش برنامه ریزی کندومن نمیتوانم برای توبرنامه ریزی کنم : ام هفتمگ

هایی درمورداهمیت برنامه ریزی بهش دادم وگفتم که  فقط میتوانم راهنمایی کنم ومن یه نوشته

آنهارامطالعه کندچراکه این نوشته هادرنوشتن برنامه ریزی میتواندبرای اوکمک کندودرمورددرس زبان هم 

همان گفته های قبلی راتکرارکردم این که به جای هشت ساعت مطالعه هرروزیک ساعت درطول هفته 

زبان عالقمندشودوهم بیشتریادش بماندکمی هم درمورداهمیت درس  مطالعه کندتااینطوری هم به درس

واقعا دوست داردکه آن راخوب بخواندوموفقیت   .زبان گفتم ودیدم که اونیزبه اهمیت آن پی برده است 

اینباراودرموردکنکورودانشگاه .وپیشنهاددادم که ازکتاب های کمک آموزشی هم استفاده کند.کسب کند
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که میخواهدخوب درس بخواندوانگیزه اش برای پیشرفت دوچندان شده بودگفت که حرف میزدمعلوم بود

ویک سوالی که ذهنم رامشغول .ازاین به بعدبابرنامه درس میخواندوهنگام درس خواندن تمرکزخواهدکرد

گفت که مطمعنن یک سری شخص هایی .کرده بوداین بودکه آیادوستانش درافت این دانش آموزموثرهستند

نسان راتشویق به درس نخوانده میکنندولی من عدم موفقیت خودراتقصیرآنهانمیدانم چراکه من هستندکه ا

 میخوانم ولی نمیتوانم نتیجه بگیرم ویکی هم این که برنامه مشخص برای درس هایم ندارم  

ت را در این گام به دنبال اهداف گام های قبلی،اهدافی را که تا این مرحله باید صورت می گرف :ام هشتمگ

 .بررسی و تجزیه و تحلیل کردم

وآخرین حرف من این بودکه اگرآن چیزهایی که گفته شدعمل کندمطمعنن به یک سری موفقیت :ام نهم گ

خواهدرسیدفقط بایدخودش انگیزه داشته باشدوتالش کنداوهم بالبخندگفت که اینباردیگرمیخواهم باجدیت 

درس بخوانم وبهش گفتم این خوبه که باورت به خودت تمام تالش کنم چراکه من دوست دارم دردانشگاه 

 .خوب شده واگربخواهدبازهم میتواندبه من مراجعه کند ومن نیزوضعیت اوراازمشاورپی گیرخواهم شد

 ارهای پیشگیری افت تحصیلیکراه ارائه

سر اما حل آن هم یکباره و ناگهانی و با شیوه های آنی می .لی موضوعی غیر قابل حل نیستیتحص افت

برنامه هایی که بر  .برای مقابله با این پدیده، به برنامه ریزی های درازمدت و زیر بنایی احتیاج است .نیست

اساس واقعیت های اجتماعی باشند و ضمانت اجرایی به عنوان یکی از اصول برنامه ریزی آموزشی را داشته 

  .باشند

 :درازمدت یا بنیادی  یها برنامه (الف

 انش آموزان هر کالساهش تعداد دک(1

 ابی هوشی دانش آموزان قبل از دبستانیارز(2

 د نظر در نظام ارزشیابییتجد(3

 ردن امکانات آموزش و پرورشک فراهم(4

 :وتاه مدت ک یها برنامه (ب

 ه به موقع کتابهای درسی و فراهم آوردن وسایل کمک آموزشییته(1
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 اری نزدیک بین مدرسه و والدین دانش آموزانکهم(2

 ابی عملکرد معلمان و تشویق معلمان کارآمدیارز(3

 ت انگیزه های درونی دانش آموزانیتقو(4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :منابع

 الکترونیکی علمی های مجله و پایگاهها- 

 الکترونیکی علمی مراجع و کتابها- 

http://library.ut.ac.ir/scientific-databases-e-journals
http://library.ut.ac.ir/scientific-databases-e-journals
http://library.ut.ac.ir/scientific-e-books
http://library.ut.ac.ir/scientific-e-books
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 آزاد دسترسی علمی اطالعات پایگاههای- 

 آموزشی کارگاههای برنامه- 

 (دکتر منیژه کرباسی)ل جوانان و نوجوانان در ایران معاصریمسا-

 (دکتر سید مهدی حسینی بیرجندی)راهنمای و مشاوره  یها روش و اصول-

 (السون.اچ.تی )اجتماعی یروانشناس-

 .37و  36، چاپ اول، ص 1379اکیا، لیدا؛ نگرشی نو به افت تحصیلی، تهران، اقاقی، ک -

 .189، چاپ سیزدهم، ص 1378د؛ بهداشت روانی، تهران، رشد، یسع شاملو، -

 116، چاپ چهارم، ص 1376شناسی تربیتی، تهران، علمی،  ارسا، محمد؛ روانپ -

 .823، چاپ اول، ص 1387شناسی تربیت و تدریس، تهران، اطالعات،  اکبر؛ روان نژاد، علییشعار -

 

، چاپ اول، 1376آموزان، ترجمه پرویز صالحی، تهران،  گیری و رفتاری دانشن، پل؛ مشکالت یادکیدور -

 .286ص 

http://library.ut.ac.ir/scientific-open-access-databases
http://library.ut.ac.ir/scientific-open-access-databases
http://library.ut.ac.ir/workshops-program
http://library.ut.ac.ir/workshops-program

