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دسٍد ثش داًطجَيبى گشاهي:
ثب ػشؼ تجشيك ثِ هٌبسجت ضشٍع سبل تحػيلي ٍ ثب ػشؼ خيش همذم ثِ داًطجَيبى ٍسٍدي جذيذ ،آيب تب كٌَى اص خَد
پشسيذُايذ:

ضبيذ ثشاي ضوب ّن پيصآهذُ ثبضذ كِ دس آغبص ًيوسبل جذيذ تحػيلي ،ضشٍع يك عشح تحميمبتي خبظ يب دساثتذاي هغبلؼِ يك كتبة هْن دسسي ثب ضَس ٍ ضَق ٍ حشاست
ثسيبس ،اٍليي گبمّب سا ثشداضتِايذٍ ،لي پس اص گزضت هذتي ،ػاللِ ٍ اًگيضُ خَد سا اص دست دادُ ثبضيذ .ثِساستي چشا ايي اتفبق هيافتذ؟ اًگيضُ اٍليِ چگًَِ تحليل
هيسٍد؟
چٌبىكِ هيداًيذ تفكشات هب دسثبسُ اهَس ٍ پذيذُّبي اعشاف ،احسبسبت هبسا ضكل هيدٌّذ .ثٌبثشايي دس غَستي كِ يك احسبس هٌفي هثل ثيػاللگي ثِ حضَس دس كالس،
ثياًگيضُ ثَدى ثشاي ثِ پبيبى سسبًذى يك عشح تحميمبتي يب هغبلؼِ يك كتبة هْن دسسي ثِ سشاؽ هب هيآيذ ،اثتذا ثبيستي تفكش هشتجظ ثب ايي احسبس ضٌبسبيي ضَد.
پس دس غَست ثشٍص يك احسبس هٌفي ،اص خَدتبى ثپشسيذ دسست دس ّويي لحظِاي كِ دچبس ايي احسبس(ثياًگيضگي ،ثيػاللگي ،ػذم توبيل ثِ حضَس دس كالس ،يأس ٍ
 )...ضذم ثِ چِ هَضَػي فكش هيكشدم يب ثِ ػجبستي ،كذام فكش دس رّي هي ضكل گشفت كِ ثِ ايي احسبس هٌجش ضذ.
ضٌبسبيي ايي افكبس تب حذٍدي ػلت ثياًگيضگي ضوب سا هطخع هيسبصد ،الجتِ يبفتي ػلت دس ثشخي هَاسد كوي پيچيذُ است ٍ حتوأ ثِ كوك هتخػع سٍاًطٌبسي ًيبص
داسد.

داليل هختلف دس كبّص اًگيضُ تحػيلي هإثشًذ :اص جولِ هطكالت ػبعفي ،تؼبسضبت ضخػي ،پبيييآهذى احسبسبت خَداسصضوٌذي ،افت تحػيلي ٍ ػذم فشاگيشي هٌبست
ثشخي دسٍسّ ،ذف ًذاضتي ،ثيػاللگي ثِ سضتِ تحػيليً ،ذاضتي آگبّي كبفي دسثبسُ هَضَع هَسد ًظش ،هطكالت استجبعي ٍ هبًٌذ آى .ايي داليل ثِ افكبس هٌفي هٌجش
هيضًَذ ٍ ثِ تذسيج ،اًگيضُ ٍػاللِ كبّص هييبثذ.چٌبًچِ دس ّش يك اص ايي هَاسد هطكلي داسيذ ،الصم است اثتذا ثب كوك يك هتخػع ثِ سفغ ايي هطكل ثپشداصيذ ٍ پس
اص آى ثش سٍي كست اًگيضُ هتوشكض ضَيذ .ثشاي آًكِ ثتَاًيذ اًگيضُ خَد سا حفظ كٌيذ ٍ استمبء ثجخطيذ ثِ ًكبت صيش تَجِ كٌيذ:
)1واقعبينباشيد:اگش ثذثيٌي هغلكٍ ،الغثيٌي ٍ ،هثجتثيٌي هغلك سا دس يك پيَستبس هجسن كٌيذ ،خَاّيذ ديذ ٍالغ ثيٌي كِ دس هٌغمِ هيبًي لشاس هيگيشد ثيطتشيي كوك سا
ثِ حفظ اًگيضُ ضوب هيكٌذ .چٌبًچِ ًسجت ثِ يكي اص كالسْب ثذثيٌي صيبدي داضتِ ثبضيذ ّيچ ػاللِاي ثِ توشكض ثش سٍي آى ًخَاّيذ داضت ٍ اص آغبص خَد سا ثشاي ضكست
آهبدُ هيكٌيذّ .وچٌيي هثجت ثيٌي هغلك ثذٍى تَجِ ثِ كبستيّبي هوكي ٍ احتوبالت خبظ ،ثِ سشخَسدگي ٍ ًباهيذي صٍدسس ضوب هٌجش هيضَد صيشاثب هطبّذُ اٍليي
هبًغ سؤيبّبي خَد سا ًمص ثشآة هيثيٌيذ .دس هٌغمِ ٍالغ ثيٌي ثِ ضكلي هتٌبست ضبّذهَاسدهثجت ٍهٌفي خَاّيذثَدٍآّستِ ٍ پيَستِ حشكت خَاّيذ كشد.
)2اًگيضُ خَد سا ثب تَجِ ّذف خَد تٌظين كٌيذ :ثشاي هثبل ايجبد ٍ حفظ اًگيضُ تحػيلي ثذٍى آىكِ ّذف هطخػي داضتِ ثبضذ ،ثسيبس هطكل است .هثالً اگش ضوب هبيل ثِ
اداهِ تحػيل دس همبعغ تكويلي ثبضيذ يب ضغل خبغي سا دس ًظش داضتِ ثبضيذ ،احتوبأل ثب اًگيضُ ثبالتشي هجبحث تحػيلي خَد سا دًجبل هيكٌيذ.
ّ)3وَاسُ ثش ّيجبًبت خَد ًظبست داضتِ ثبضيذ :ثذيي هؼٌبست كِ ثتَاًيذ اص ثبال ثِ خَدتبى ًگبُ كٌيذ ٍ ّيجبًبت ٍ سفتبسّبي خَد سا ّوبًٌذ يك ًبظش كٌتشل كٌيذ ،آًگبُ
افت ٍ خيضّبي ّيجبًي خَدسا ضٌبسبيي كشدُ ٍ ػلتّب سا جستجَ كٌيذ .هغوئي ثبضيذ ضٌبسبيي ػلتّب گبم هْوي دس كست اًگيضُ است.

)4نسبتبهفعاليتهايخودمتعهدباشيد :ايي اهش ثذيي هؼٌبست كِ ثب صهبىثٌذي هٌبست ٍ تؼييي اٍلَيتّب ّوَاسُ خَد سا ثِ سٍص ًگبُ داسيذ ٍ اص تؼلل ٍ هسبهحِ ثپشّيضيذ،
صيشا تؼلل هٌجش ثِ سٌگييتش ضذى كبس هيضَد ٍ ضوب سا ثِ اًجبم ًذادى آى فؼبليت تشغيت هيكٌذ .ثِ يبد داضتِ ثبضيذ تػَس اًجبم دادى اًجَّي اص كبسّبي ػمتهبًذُ دس
ثسيبسي هَالغ ،اًگيضُ اٍليِ هب سا پبييي هيآٍسد ٍ ثِ غَست ًبخَدآگبُ هب سا ثِ ثْبًِتشاضي ٍ فشاس اص هسئَليت تشغيت هيكٌذ.
)5دس هسبئل تحػيلي اص همبيسِ دائوي خَد ثب ديگشاى پشّيض كٌيذ :دس غَست چٌيي كبسي احتوبالً اًگيضُ هب تحليل هيسٍد .اگش اص اعشافيبًوبى ثسيبس ػمت ثبضين دچبس يأس
ٍ دلضدگي هيضَين ٍ ديگش اًگيضُاي ثبلي ًويهبًذ ٍ اگش جلَتش اص ديگشاى ثبضين ،دچبس غشٍس ٍ آسَدگي خيبل ضذُ ٍ هوكي است اص تالش الصم دست ثشداسين ٍ ثِ تذسيج
اًگيضُ ٍ ضَق خَد سا اص دست ثذّين.

( ثشاي حفظ اًگيضُ تحػيلي خَد ثِ ايي پيطٌْبدّب تَجِ كٌيذ)
ً – 1سجت ثِ كبسّبيي كِ ثبيستي اًجبم دّيذ هسئَليت پزيش ثبضيذ.
 – 2اًجبم ثِ هَلغ اهَس ،ضبداثي ٍ اػتوبد ثِ ًفس ضوب سا ثيطتش كشدُ ٍ دس ًتيجِ ػاللِ ٍ اًگيضُ ضوب سا ًسجت ثِ اداهِ كبس ثيطتش هيكٌذ.
 – 3ثذاًيذ كِ ثشاي سسيذى ثِ خَاستِّبيتبى ثبيذ صحوت ثكطيذ ٍ ّضيٌِّبي هؼٌَي ٍ هبدي ثپشداصيذ ،سسيذى ثِ خَاستِّب ثِ آسبًي هيسش ًيست ،پس صٍد خستِ
ًطَيذ.
 – 4چٌبًچِ دس ثشخي دسٍس ضؼفّبيي داسيذ ثِ كوك يك فشد آگبُ دس آى دسس ،پبيِ خَد سا تمَيت كٌيذ.افتتحػيلي ٍ ضكستّبي هكشس اًگيضُ تحػيلي سا كبّص
هيدّذ.
 – 5هتوشكض ػول كٌيذ ٍ اص ايي ضبخِ ثِ آى ضبخِ پشيذى پشّيض كٌيذ.
 – 6ثِ هٌظَس ثْجَد ػولكشد تحػيلي ،ػبدات هغبلؼِ سا تػحيح كٌيذ ٍ اص سٍشّبي هإثش ثْشُ ثگيشيذ.
ّ – 7ذف اغلي خَد سا اص تحػيل يبدداضت كٌيذ ٍ دس ثشاثش ديذگبى خَد ثگزاسيذّ ٍ ،ش سٍص ثِ خَد يبدآٍسي كٌيذ.
 – 8استجبط خَثي ثب استبداى خَد داضتِ ثبضيذ .ثِ اييتشتيت ثب ػاللِ ثيطتشي دسٍس آى استبد سا دًجبل هيكٌيذ ٍ ًتبيج ثْتشي ًيض هيگيشيذ ٍ ايي اهش اًگيضُ ضوب سا لَيتش
هيكٌذ.
 – 9دس غَست ّشگًَِ افت ٍ ػذم يبدگيشي ،ثالفبغلِ دس غذد ثشعشف كشدى هطكل ثبضيذ ،اص تسلين ضذى ثِ ضذت پشّيض كٌيذ ٍ اجبصُ ًذّيذ ثِ ضؼيف ػول كشدى ػبدت
كٌيذ .ػبدي ضذى ايي هسئلِ ثِ تسلين ضذى ٍ دس ًْبيت ًباهيذي ٍ يبًس هياًجبهذ.
 – 10سؼي كٌيذ دس سضتِ تحػيلي خَد هتخػع ضَيذ ٍ خَد سا ثشاي ضغل آيٌذُتبى آهبدُ كٌيذ.
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