تکٌیک ّبی هغبلؼِ هَثش

ثَدى ًسجی آى افضٍدُ هی ضَد ّ ،ن ثشسشػت هغبلؼِ ٍّن ثش اًگیضُ ٍػالقِ ی

هغبلؼِ اًتخبة هی کٌٌذ ٍ تَقغ یبدگیشی سغح هغلَة سا

ضوب افضٍدُ خَاّذضذ.

داسًذٍ ،لی اص ایي حقیقت غبفلٌذ کِ ایي هحلْب ثذتشیي

حتوبًایي جولِ ساثبسّب ٍثبسّب اصدیگشاى ضٌیذُ ایذ یبضخصبً تجشثِ
کشدُ ایذ کِ ّشچِ هی خَاًن یبدًوی گیشم ٍاصتالش ّبی صَست

هحل ثشای هغبلؼِ است .
 -4ثِ پیطشفت ّب ٍهَفقیت ّبیتبى پبداش ثذّیذ تب اًگیضُ فؼبلیت ٍ یبدگیشی

گشفتِ ثبصدّی هٌبسجی حبصل ًطذُ ٍسضبیت ًذاضتِ ایذ کِ

تذسیجبً افضایص یبثذ  .ثْتشاست پبدا ش ّب ضخصی ٍدسًٍی ثبضذ

ثسیبسی اص ایٌگًَِ هطکالت ثِ ًذاضتي یک سٍش صحیح ثشای

گفتي ثِ خَد ثِ خبعش یبدگیشی هغبلت .

:هثالً آفشیي

 -9تالش کٌیذ هغبلت دسسی ساثبسٍش ّبی گًَبگَى ثِ
صَستی لزّت ثخص ٍ تفشیحی دسآٍسیذ .

هغبلؼِ ثبص هی گشدد  .دسایي چٌذجولِ قصذداسین ضوبساثبػلت
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ّبٍدالیل ایي اهشٍثبصدّی ثیطتشصهبًی کِ ثشای هغبلؼِ صشف

 -5اػتوبد ثِ ًفس داضتي ٍ ًذاضتي احسبس ًبتَاًی دسیبدگیشی

هی ًوبییذ  ،آضٌبسبصین .

دسصذ افشاد اصَّش هتَسظ ثشخَسداسًذ  ٍ .ثذاًیذ کِ ضوب یگبًِ ٍهٌحصش ثِ

هشحلِ پیص خَاًی

فشد ّستیذ  .ضبیذدسیک یبچٌذ صهیٌِ دسسی ضؼف داضتِ ثبضیذ ٍ دسسبیشصهیٌِ

دس ایي هشحلِ کتبة یب هظ لت ثصَست یک هغبلؼِ اجوبلی

 -1 .هغبلؼِ ثِ هٌظَساّذاف ثضسگتش ًِ فقظ جْت سفغ تکلیف ٍ

ّب اصقَت ثشخَسداسثبضیذ کِ دسایي هَاسد ّن ثشای پبسخگَیی ثِ هؼلن ٍهذسسِ

ٍ هقذهبتی هغبلؼِ ضَد ّ.ذف دس ایي هشحلِ یبفتي یک

پبسخ ثِ هؼلن ٍدیگشاى  .ثشای ًوًَِ  ،دسس ػلَم سا ّن هی ضَد

دسحذ هتَسظ ًیض هی تَاًیذ ثب تالش ٍاجشای دستَسالؼول ّبی ػلوی ثِ حذ

دیذ کلی ًسجت ثِ کتبة ٍ استجبط دادى ثخطْبی هختلف

ثشای پس دادى دسس (ّذف کَتبُ هذت ) هغبلؼِ کشد ٍّن ثشای

اًتظبس ثشسیذ  .دسهَاسد گًَبگَى تَاًبیی ٍ قَت دسکبس ،فقظ ثِ تالش ثِ اًذاصُ

کتبة ثب یکذیگش هی ثبضذ.

استفبدُ دسصًذگی ٍ اداهِ تحصیل دسسبل ّبی ثؼذ ٍ کست ضغل

هٌبست ٍجْت داس هشثَط است تب ًب تَاًی راتی فشد  .کبفی است دسایي صهیٌِ

ٍحشفِ (ّذف ثلٌذ هذت )

هغبلؼِ ی ثیطتشی داضتِ ثبضیذ ٍصًذگی افشاد هَفق سا دقیق تش هَسدثشسسی
قشاسدّیذ تب ثِ ػلل آى پی ثجشیذ .

پس اص هغبلؼِ اجوبلی هَضَػبت ٍ ًکبت اصلی ،ثِ عشح

 -2هغبلؼِ ٍ خَاًذى ثیطتشثشای فْویذى اًجبم ضَد ًِ حفظ
کشدى  .ثشای فْویذى هغبلت ًیض هی تَاًیذ
ٍکبسثشدی ثشای هغبلت استفبدُ ًوبییذ ،

 :اصهثبل ّبی آضٌب
ثِ تصبٍیشّوشاُ هتي

یبتصبٍیش اضبفی دسسبیش کتبثْب هشاجؼِ کٌیذ  ،هٌبثغ ٍ کتبثْبی
ثیطتشی ساهغبلؼِ کٌیذ تبافق دیذ ضوب گستشش یبثذ ،

 -6تٌَع دسهغبلؼِ  .سؼی ضَد دسکٌبس هغبلؼِ ی خَة ٍقَی  ،فشصتْبیی
ثشای تٌَع  ،تفشیحبت سبلن ٍ سبیش ثشًبهِ ّب جْت افضایص

هشحلِ سؤال کشدى

کیفیت آى دسًظش

گشفتِ ضَد .

ثشای سفغ

اثْبم اصدیگشاى ثپشسیذ  ،اصخَدتبى اهتحبى ثِ ػول آٍسیذ ٍیب

 -7تَقؼبت ٍاًتظبساتوبى اصخَدهبى دس حذتَاى خَدهبى ثبضذ  .دسایي صهیٌِ

ثپشسیذ ؛ یؼٌی دسس ثِ خَدتبى پس ثذّیذ ،

ضشٍسی است تَاى ٍاقؼی خَدهبى ساثطٌبسین ٍ ثشای استفبدُ ثْیٌِ اصآى ثشًبهِ
سیضی ًوبیین .

 -3دسهقبثل دضَاسی هغب لت یب سٌگیٌی تکبلیف ضشثِ فٌی ًطَیذ .
ثْتشاست اصهغبلت آسبى  ،هَسدػالقِ ٍ حجن کوتش ضشٍع ًوَدُ

 -8فشاّن کشدى هکبى ٍ صهبى هٌبست ثشای هغبلؼِ  .هحل ٍ هکبًی کِ هغبلؼِ

ٍکن کن ثش دضَاسی ٍ حجن آى ّب افضٍدُ ضَد  .ثِ ػجبستی ثب خشد

دس آًجب ا ًجبم هی ضَد ثبیذ هٌبست ثبضذ  .هٌظَس اص هحل هٌبست هکبًی است کِ

سؤال دس هَسد آًْب ثپشداصیذ  .ایي کبس ثبػث افضایش دقت
ٍ توشکض فکش ٍ سشػت ٍ سَْلت یبدگیشی هی گشدد.
هشحلِ خَاًذى
دس ایي هشحلِ ّذف فْویذى کلیبت ٍ جضئیبت هغبلت ٍ ًیض
پبسخگَی ثِ سؤاالت هشحلِ قجل هی

ثبضذ .دس هشحلِ

خَاًذى ثشای فْن ثْتش هغبلت هی

تَاى:اص یبدداضت

ثشداسی ،ػالهت گزاسی ٍ خالصِ ًَیسی ثْشُ جست .

هشحلُ تفکش

کشدى ٍظبیف ٍکبسّبی سٌگیي ثِ ثخص ّبی کَچک ٍسجک  ،هی

آسام  ،سبکت ٍ دٍس اص ػَاهل هضاحن هحیغی ثبضذ ،ایي ثبػث توشکض ثْتش سٍی

تَاًیذ آًْب سا ثِ ساحتی اًجبم دّیذ  .الصم ثِ رکشاست کِ ثِ ّوبى

هَضَع هغبلؼِ هی ضَد .ثؼضی افشاد هحل ٍ صهبًی سا ثشای هغبلؼِ اًتخبة

دس ایي هشحلِ ٌّگبم خَاًذى،سبختي سؤالْبٍ ایجبد

صَست کِ ثشهیضاى یبدگیشی ثِ خبعش حجن کن هغبلت یب سبدُ

هیکٌٌذ کِ ثسیبس ضلَؽ ٍ پش سشٍ صذا است  .ثؼضی اص افشاد سختخَا ة سا ثشای

استجبط ثیي داًستِ ّبی خَد ،دسثبسُ هغلت فکش کٌیذ  .دس

ایي هَسد ًیض هْوتشیي اصل ّوبى سثظ هؼٌبیی است .سثظ هؼٌبیی
هوکي است دس هشاحل اص حفظ گفتٌی ٍ هشٍس کشدى ًقطی داضتِ
ثبضذ.

تکٌیک خالصِ ثشداسی
ثِ ًَضتي ػجبست  ،هفبّین ٍ هَضَػبت کلیذی هتي پشداختِ  ،ثغَسی کِ د

س

هشٍس هغبلت  ،ثب ًگبُ کشدى ٍ خَاًذى خالصِ ّب ّ ،وِ هغبلت خَاًذُ ضذُ سا
یبدآٍسی کٌذ  .یک سٍش ثسیبس هغلَة ایي است کِ اص خالصِ

هشحلِ اص حفظ گفتي

ّب ًیض دٍثبسُ

خالصِ ثشداسی ضَد .

دس ایي هشحلِ ثبید ثذٍى هشاجؼِ ثِ کتبة ٍ اص حفظ ثِ یبدآٍسی
هغبلت خَاًذُ ضذُ پشداختِ ضَد ٍ ثبس دیگش ثِ سؤاالتی کِ خَد
فشد عشح کشدُ ثَد پبسخ دّذ .

تکٌیک سبصهبًذّی هغبلت
ایي تکٌیک ثبػث افضایص دسک ٍ سشػت یبدگیشی ٍ سَْلت دس ثبصیبثی هغبلت
آهَختِ ضذُ هیضَد .ثشای سبصهبًذّی هغبلت استخشاج سِ ثخص اص هتي

هشحلِ هشٍس کشدى

اصلی هَسد هغبلؼِ الصم است کِ ػجبستٌذ اص :

هشحلِ آصهَى دس پبیبى ّش فصل اًجبم هی گیشد .دس ایٌجب ثِ هشٍس
هَضَػبت اصلی ٍ ًکبت هْن ٍ ًیض استجبط هفبّین هختلف ةُ یکذیگش

گرد آورنده :سركار خانم مريم برجيان

هَضَع اصلی :هَضَػی کِ توبهی هغبلت سا دس ثش هی گیشد ٍ ثقیِ هغبلت حَل

كارشناس راهنمايي و مشاوره

ٍ حَش آى هیچشخذ.

پشداختِ ٍ دس صَست ثشخَسد ثب هَضَػبت هَسد اضکبل ثِ هتي
اصلی یب هشجغ هشاجؼِ ضَد  .یکی اص ساّْبی کوک ثِ ایي هشحلِ
پبسخگَئی ثِ سئَاالت ٍ توشیٌبت پبیبى فصل است

 :اجشای ایي

هشحلِ هیتَاًذ هقذاسی اص اضغشاة اهتحبى سا کبّص دّذ .
سٍش دقیق خَاًی
ّذف اص ایي هشحلِ ایي است کِ هغبلت کبهل ٍ دقیق دسک ضذُ ٍ
ثصَستی سبصهبى یبفتِ ٍ هٌظن دس حبفظِ ًگْذاسی ضَد  .ثشخی اص
فٌَى هَجَد کِ هی تَاًذ ثِ سٍش دقیق خَاًی کوک کٌذ ػجبستٌذ
اص:

ًکتِّبی اصلی  :خغَط ٍ اًذیطِ ّبی اصلی ٍ هْن ّستٌذ کِ دس هجوَع
هَضَع اصلی سا هیسبصًذ ٍ اص صشاحت ثیطتشی ثشخَسداس است .
ًکبت جضئی  :اعالػبت جضئی تش ّستٌذ کِ ثصَست هثبلْب ً ،وًَِ ّب  ،ػکس ٍ
تصَیش اعالػبت ٍاقؼی هغشح هی گشدًذ.

منابع :مدارس بد ون شکست  .ترجمه مهدی قراچه
داغي و باقر رمضان زاده

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

تکٌیک ػالهت گزاسی دس هتي
دس ایي تکٌیک ػالهتْبیی سا ثش سٍی هتي اصلی اًجبم دادُ  ،اص قجیل ػالهت
گزاسی ثِ ضکلْبی هختلف دس هتي  ،خظ کطیذى صیش ػجبسات هْن  ،حبضیِ

اداره مشاوره

ًَیسی ٍ  ، ...ایي هَاسد ثستِ ثِ سلیقِ ّبی افشاد هتفبٍت هی ثبضذ .اهب ًکتِ
هْوی کِ دس ّش ًَع ػالهت گزاسی حبئض اّویت است
اصلی  ،هَاسد جضئی)

( :هَضَع اصلی ً ،کتِ

به مناسبت هفته بهداشت روان

