
 هٌاتغ:
تشحوِ هْشداد -آى ٍسًَى-آهَصش هْاستْای صًذگی-

 3131–اًتطاسات داًژُ -فیشٍص تخت

دایاى سَکی ًیک،ٍلیالم تٌذات،لیضا  -آهادگی ضغلی-

 3133-اًتطاسات سضذ-تشجوِ هشجاى فشجی-سافوي

جوغ آٍسی،تْیِ ٍ تٌظین: اهیذ ػاتذی ، هصطفی 

 هفتاح،آًَضا هْیوٌی،گیتا هصثاحی،فشصیي اهیٌی،

 

در جستجوی ضناخت خود پنذاره تحصیلی و 

کاربرد آن در فراینذ هذایت تحصیلی بایذ به 

 مولفه های زیر نیس توجه داضته باضیذ ....

 خود:

 درک کلی فرد از ضخصیت،سرضت 

 وفردیت خویص

 خود پنذاره :

درک ضناختی و ارزیابی آگاهانه فرد 

ازخودش،افکار و در کل عقایذ فرد درباره 

 خودش

 خود پنذاره تحصیلی: 

یافته ن مازسار تحصیلی یك ساختااره پنذدخو

یلی  ـمینه تحصد در زخواز ست که به مفاهیمی ا

ت طالعادازش اپرد و می ضوی سته بنذد 

د.می کنل کنترد را تحصیلی  مرتبط با خو  

 

 خود پنذاره تحصیلی و

انتخاب رضته    

 دانش آموز عزیز:

فؼالیتْا ٍ توشیي ّایی کِ دس ایي هجوَػِ طشاحی ضذُ اًذ تهِ  

ضوا ًَجَاى گشاهی کوک هیکٌذ کِ تِ یک ضٌاخت ضخصی اص   
خَد پٌذاسُ تحصیلی تاى دست یاتیذ ٍ تا ضٌاخت تْتش دس صهیٌِ 

ّای سفتاسی ٍ ّیجاًی خاصی تتَاًیذتِ هطکالت حال ٍ آیٌهذُ  

 خَد سسیذگی تْتشی داضتِ تاضیذ.

ایي فؼالیتْا طَسی طشاحی ضذُ اًذ کِ هیتَاى تِ صَست فشدی 
ٍ ّن دس گشٍُ ّای ّوساالى )تا ًظاست هطاٍس ( اجشا ضهًَهذ ٍ       

دقیقِ صهاى الصم هی  33تا  31تشای اجشای ّش یک اص آًْا حذٍد 

تاضذ. دس صَستی کِ پس اص اًجام توشیٌات احسها  ّهیهجهاى        

هٌفی ٍ افکاس خَد سشصًص گشی ٍ دس کل حس ًاخَضهایهٌهذی    
ًسثت تِ خَد داضتیذ ٍ یا خیلی سادُ ًتَاًستیذ خط سهیهشی     

تشای اًجام توشیٌات داضتِ تاضیذ لطفا ایي هَضَع سا جهذی ٍ      

 هْن تلقی کشدُ ٍ تا هطاٍس هطَست کٌیذ.

 :1فعالیت

دس اتتذا تایذ تا استفادُ اص سِ صفت یا سِ ػثاست کَتاُ خَد  

پٌذاسُ تحصیلی خَد  سا کٌیذ ٍ دس اداهِ آى گًَِ کِ دٍست 

داسیذ تاضیذ خَد سا تَصیف ٍ یا تِ یک الگَی سفتاسی تطثیِ 

 ًواییذ.

 :2فعالیت  

جذٍلی دس سِ ستَى تْیِ کٌیذ ٍ خصَصیات هٌفی تحصیلی ٍ  

دس  ّایی دس اًچام آًْا  ضؼیف ػول هی کٌیذ تٌَیسیذ ٍ دس 

ستًَی دیگش رکش کٌیذ کِ دس صَست اهکاى چگًَِ هی تَاًیذ 

آًْا سا تغییش ٍ یا اصالح کٌیذ. ٍ دسستَى سَم دس یک یا دٍ 

جولِ تَضیح دّیذ کِ اگش ایي ًقاط ضؼف اصالح ضَد   چِ 

 احساسی ًسثت تِ خَد پیذا هی کٌیذ.

 بسمه تعالی

 اداره کل آموزش و پرورش فارس

 معاونت پرورضی و فرهنگی

 اداره مطاوره دوره های تحصیلی

 گروه  آموزضی مطاوره استان

 دانص آموز گرامی:

 میتونم موفق بشم!!!!!

 میدونم که می تونم......

 نمی تونم......

 نمی تونم............

 نمی تونم................



  

 خود پنذاره تحصیلی:
خَد پٌذاسُ تحصیلی، تِ ایي کِ چگًَِ دس هذسسِ ػهوهل   

هی کٌین ٍ  چگًَِ یاد هی گیشین هشتثط هی ضَد ٍ دس     

دٍ سطح قشاس داسد:خَد پٌذاسُ تحصیلی ػوَهی هثٌی تهش   

ایٌکِ ها چگًَِ سٍی ّن سفتِ ػول هیکٌین ٍ تشآیهٌهذ ٍ     

هیاًگیي ضشایط تحصیلی ها چگًَِ است ٍ دیگشی خهَد    

پٌذاسُ هحتَایی ٍیژُ کِ تَضیح هی دّهذ چهقهذس دس          

 دسٍ  هختلف هثال سیاضی،ػلَم،صتاى ٍ... ػول کی کٌین.

ایي ٍاقؼیت سا تایذ دس ًظش داضهت کهِ خهَد پهٌهذاسُ            

تحصیلی یاد گشفتٌی ٍ قاتل اکتساب دس طی صهاى تَدُ ٍ 

دس ًتیجِ کٌص ّای هتقاتل ٍ تجاسب تا دیگشاى هطخص 

هی ضَد. تِ ایي تشتیة تسیاس ضشٍسی تِ ًظش ههی سسهذ      

کِ داًص آهَصاى داسای خَد پٌذاسُ ی هثثت تاضٌذ ، صیشا 

خَد پٌذاسُ  تحصیلی  هثثت اص ػَاهل هَثش دس هَفقهیهت    
تحصیلی ٍ اًتخاب صحیح  ضغلی ٍ تحهصهیهلهی داًهص        

 آهَصاى تاضٌذ.

اگش خَدپٌذاسُ ها فقط ضاهل صفات هٌفی تاضذ، دس ایهي  

سٍ،    حالت ػضت ًفس پاییٌی سا تجشتِ خَاّین کشد. اص ایي 

ای کاسآهذ خَاّذ تَد کِ تشکیثی اص صهفهات        خَدپٌذاسُ

ّهوهضههاى ح هَس           خَب ٍ تذ تاضذ. اگش ایي دٍ  ٍیژگی

داضتِ تاضٌذ، خَدپٌذاسُ ها اص کاسایهی الصم تهشخهَسداس        

 خَاّذ تَد..

تِ خاطش داضتِ تاضین کِ خَدپٌذاسُ، ًِ خَب است ٍ ًِ  

تذ. تصَیشی کِ ها اص خَد داسین، تِ خَدی خَد  اسصضهی   

کٌیهن ٍ     ًذاسد. ایي ها ّستین کِ آى سا اسصش گزاسی هی 

دّین، احسا  اسصضوٌذی  تِ ٍاسطِ اسصضی کِ تِ آى هی

 کٌین. اسصضی هی یا تی

 خود پنداره تحصیلی و انتخاب رشته  

 دانش آموز عزیز:
فؼالیتْا ٍ توشیي ّایی کِ دس ایي هجوَػِ طشاحی ضذُ اًذ تهِ    

ضوا ًَجَاى گشاهی کوک هیکٌذ کِ تِ یک اسصیاتی ضخصهی اص    

خَد دست یاتیذ ٍ تا ضٌاخت تْتش دس صهیٌِ ّهای سفهتهاسی ٍ        
ّیجاًی خاصی تتَاًیذتِ هطکالت حال ٍ آیٌذُ خَد سسیهذگهی   

 تْتشی داضتِ تاضیذ.

ایي فؼالیتْا طَسی طشاحی ضذُ اًذ کِ هیتَاى تِ صَست فهشدی  

ٍ ّن دس گشٍُ ّای ّوساالى )تا ًظاست هطاٍس ( اجشا ضهًَهذ ٍ       
دقیقِ صهاى الصم هی  11تا  01تشای اجشای ّش یک اص آًْا حذٍد 

تاضذ. دس صَستی کِ پس اص اًجام توشیٌات احسا  ّیجاى هٌفی  

ٍ افکاس خَد سشصًص گشی ٍ دس کل حس ًاخَضایٌذی ًسثت تِ 

خَد داضتیذ ٍ یا خیلی سادُ ًتَاًستیذ خط سیشی تشای اًهجهام   
توشیٌات داضتِ تاضیذ لطفا ایي هَضَع سا جذی ٍ هْن تهلهقهی      

 کشدُ ٍ تا هطاٍس هطَست کٌیذ.

 1فعالیت شماره   

فشض کٌیذ قشاس است یک ّفتِ دس جضیشُ ای : دستورالعمل

تا  33تواًیذ. دس صیش هطالثی هشتَط تِ ّطت ًَجَاى تیي 

سال ًَضتِ ضذُ کِ دس ایي جضیشُ صًذگی هیکٌٌذ.  32

ًفش سا کِ دٍست  2هاجشای اًْا سا تخَاًیذ ٍ اص تیي آًْا 
داسیذ دس صهاى هذت صًذگی دس جضیشُ تا آًْا تاضیذ سا 

 اًتخاب کٌیذ.

1انتخاب ضماره   
ضواسُ یک تِ ػٌَاى تْتشیي ٍسصضکاس هٌطقِ اًتخاب ضذُ است.قیافِ 

خَتی داسد ٍ تسیاس هزّثی هیثاضذ.گاّی اٍقات تشای سسیذى تِ  

 خَاستِ ّای خَد تِ قیافِ اش هتَسل هیطَد.

2انتخاب شماره   
دس فؼالیتْای گشٍّی هذسسِ ًقص سّثش سا داسد ٍ دس تاتش  2ضواسُ 

هحلی تسیاس فؼال است. اٍ قاًَى ّای هوٌَػیت ّای ًَجَاًاى سا دٍست 
ذ.  ًذاسد ٍ گاّی سیگاس هیکطذ .پذس ٍ هادس اٍ اخیشا جذا ضذُ ًا

 هیگَیذ.

 

 خود پنذاره

))خَد پٌذاسُ((ػثاست است اص تصَس ٍپٌذاسی  کِ فهشد  

دستاسُ  کل ٍجَد خَد داسدیا تِ ػثاست دیگش)ّهَیهت    

خَد فشض کشدُ(.ایي تصَس ٍ پهٌهذاس تهوهام اتهؼهاد             

جسواًی،رٌّی،اجتواػی،ػاطفی ٍ اخالقی سا دس تهش      

 هی گیشد.

خَد پٌذاسُ حاصل تؼاهل ػَاهل هتؼذدی اص جهولهِ     

ًظش ٍالذیي،ًظش دٍستاى ٍ ًظش هؼلواى هی تهاضهذ ٍ       

دیذ فشد سا ًسثت تِ جَاًة خَد اص جهولهِ ًهگهشش       

ّا،اسصش ّا،اّذاف،تصَسات جسواًی،اسصش ضخصی ٍ 

 تَاًایی ّا سا ضاهل هی ضَد.

 

 

سٍث ستشًگ هؼتقذ تَد کِ خَد داسای چْاس تؼذ اصلهی  

پٌذاسُ کلی کِ ضاهل کهل))ادساکهات     نخست خود است. 

ًَجَاى اص تَاًایی ّا،هَفؼیت ٍ ًقص ّایص دس چهْهاى     

 خاسج است((.

،خَد پٌذاسُ ّای هَقت یا دس حال دگشگًَی،کِ  دوم

تحت تاثیش تجاسب کًٌَی فشد ّستٌذ.اظْاس ًظش اًتقادی 

دیگشاى هوکي است هَقتا تِ کاّص اسصش فشد دس 

 دیذگاُ خَدش هٌجش ضَد.

،خَد اجتواػی ًَجَاى،یا تِ ػثاست دیگش، خَد اٍ سوم

دس سٍاتط تا دیگشاى ٍ خَدی کِ دیگشاى تِ آى ٍاکٌص 

ًطاى هی دٌّذ.احسا  ًَجَاى ًسثت تِ خَدش ٍقتی 

دس گشٍُ ّای احتواػی قشاس هی گیشد،یکی اص ػَاهل 

 هَثش تش خَد پٌذاسُ است.

، ًَجَاًاى دٍست داسًذ خَد آسهاًی تصَسی چهارم

ضاى تاضٌذ.ایي تصاٍیش هوکي است ٍاقغ گشایاًِ تاضٌذ 

یا ًثاضٌذ. خَد سا خَدی پٌذاضتي کِ ّشکض صَست 

 ٍاقؼیت ًخَاّذ گشفت تِ سشخَسدگی هٌجش هیطَد.

ضوا ًَجَاًاى گشاهی تایذ خَد آسهاًی تاى  سا تصَس ٍ 

 تشسین کٌیذ ٍ تکَضیذ کِ تِ ّواى فشد تثذیل ضَیذ.
 


