
   مهاجردکتر جلسه آموزش خانواده  ششمین

 "هدایت تحصیلی"با عنوان 
 

با حضور آقای دکتر  مهراج  و اولیرای     17الی  15ساعت  16/11/98شنبه چهارجلسه آموزش خانواده روز  ششمین

 پایه هشتم و نهم دوره متوسطه اول ب گزار گ دید.

لرم و  اولین نکته مهم این است که زندگی انسان ها را باورهایشان می سازد و باورهرای للرم من ر  بره سروا   ل     

 است. ه که انسان تالش کند، اتالف ان ژیهای للم می گ دد و ه  چجواب

این است که باید کمک شود تا مهمت ین انتخاب ان ام شود زی ا منابع مالی  مهمت ین گام در سه سال متوسطه اول،

 و ان ژی انسان محدود می باشد و انسان محکوم به محدودیت است.

آینده او  ه،یا استعداد بچ IQ باعث نابودی بچه ها می گ دد این است که بزرگت ین اشتباهی که م تکب می شویم و

 آینده او را می سازد. در صورتی که انتخاب بچه، را می سازد،

 خشت اول آموزش و پ ورش و بسیار پ  اهمیت است. دوره متوسطه اول،

 .این است که زندگی انسان را انتخاب هایشان می سازد نه استعدادهایش ز اهمیتحائ نکته:

 نمودند:سپس مدل های انتخاب رشته را به ش ح ذی  بیان 

 مدل تصمیم گیری6

کره ایرن مردل     و ب اساس نظ ا  دیگ ان تصمیم گی ی ان ام می شرود، همه می گویند این رشته ب ویم  مدل اول:

 بسیار للم است.

دهد وقتی که از دانش آموزان سوال می شود که چ ا رشته کامپیوت  را انتخاب ک دی در جواب پاسخ می مدل دوم:

 که بابا و مامانم می گویند.

را انتخاب ک دی در جواب پاسخ مری  وقتی که از دانش آموزان سوال می شود که چ ا مهندسی شیمی :سوممدل 

 دهد که شیمی ام خوب بود.

 تاب صور  می گی د.ک رشته ب اساس دنیایانتخاب  در این مدل،

 که این مدل هم للم است.

 دانش آموزان تیزهوش در مع ض این تهدید ق ار می گی د. ممتاز را تهدید می کند.این مدل بچه های 

یکی از اشتباها  اساسی در دوره متوسطه یک این است که بچه ها انتخاب رشته مری کننرد نره انتخراب ح  ره و      

 با دنیای رشته متفاو  است.دنیای ح  ه 

مری گویرد مری خرواهم      رشته سینما را انتخاب کر دی،  وقتی که از دانش آموزان سوال می شود چ ا مدل چهارم:

 بازیگ  شوم.

 دانش آموز قادر به تصمیم گی ی نیست زی ا شاخصی ندارد. مدل پنجم:

 است. این یک گام از مدل قبلی هم عقب ت  ؟حا  ببینیم چی میشه مدل ششم:

 بچه ها را ب ش ب ش دور می ریزیم. در این نوع انتخاب رشته، این جمله خط ناکت ین جمله زندگی است.

 وجه مکعب است. 6 مدل  وق، 6مهمت ین مدل تصمیم گی ی مدل مکعب روبیک است.

 )هم زمان( با هم تصمیم گ  تن است بهت ین مدل تصمیم گی ی،

 نمی توانیم عالقه، بح ان بیکاری و تحصیل دانش آموز را نادیده بگی یم.باید همه این عوامل را جور کنیم. 

 هن مندی بسیار می خواهد که بتوانیم همه چیز را جور کنیم.



مسئولیت را   زنرد و   %50نه   زند نه والدین نباید به تنهایی تصمیم بگی د زی ا مسئولیت به عهده ی شما می ا تد 

 نظ  بگی د. مسئولیت را والدین باید در 50%

در نظ سن ی که از والدین به عمل آمده است از آنان سوال شده است که ب ای   زندتان کدام یرک از گزینره هرای    

 زی  را انتخاب می کنید پیش  ت یا پولدار شدن؟

و سپس والدین پاسخ دادند پولدار شدن، زمانی که تصاوی  ا  ادی که پولدار ولی لمگین بودند را به آنان نشان دادند 

 سوال ک دند شما ب ای   زندتان پولدار بودن را انتخاب می کنید یا شاد بودن را؟

 پاسخ دادند شاد بودن، پس مسی  رسیدن به پول مهم است.

 چه عاملی وجود دارد که بین شادی و لذ  زندگی تعادل ب ق ار می کند: عشق به کار

 است. (passionیا گنج پنهان )مهمت ین هدیه والدین به   زندان کشف اشتیاق   زند 

 اگ  می خواهی مثل یک بالن اوج بگی ی باید اجازه بدهی که چیزی در درونت شعله ور گ دد.

 سپس شاخص های انتخاب رشته را به ش ح زی  بیان ک دند:

 نیم؟کاز ک ا عالئق   زندمان را شناسایی  شاخص اول:

 جواب سوال،  ک یاب ناب است.

 خیال   زند می باشد این همان عالقه اوست.یعنی آنچه که  ک  و 

 یادگی ی شاخص دوم:

بین اشتیاق و عالقمندی به نام آینده ساز وجود دارد که یادگی ی است،  ک ی من   به آینده سازی می شود  م زی

 که یادگی ی باشد.

 تالش شاخص سوم:

 سه دسته است. دسته اول  عالیتهای خنثی؛ یعنی انسان عاد  وار آن ها را ان ام می دهد.  عالیتهای انسان

 عالیتهایی هستند که از حد عادی بیش ت  ان ژی مص ف می کنند و دسته سوم  عالیتهایی هسرتند کره   دسته دوم 

 خودشان ان ژی تولید می کنند.

می کنند بیش از حد کار ب ایش تع یف می کننرد و بره همرین    بسیاری از  عالیتهایی که اولیا ب ای   زندان تع یف 

 جهت است س زا می باشد.

 است س یعنی  شار بیش از حد متعارف و از انسان ان ژی می گی د.

واند دوام بیاورد، ایرن ا ر اد نمری   در این موارد حتی اگ    زند به طور کوتاه مد  نتی ه بگی د، در دراز مد  نمی ت

 ند.توانند پیشگام باش

 در انتخاب  عالیت ها ب ای   زندان باید دقت کنیم که این  عالیت تولید ان ژی می کند یا ان ژی را می خشکاند.

 استعداد :چهارمشاخص 

 بگی د. بیشت ی  زندان در  عالیتی پیش  ت می کنند که در آن استعداد داشته باشند یعنی با ان ژی کمت  نتی ه 

 و پایان کار خودش را نشان می دهد. استعداد چیزی است که در ش وع

  یه دوم انتخاب رشته نظ یه میدان و نقش است.

والدین و   زندان در انتخاب رشته نقطه ای ب خورد می کنند که این انتخاب اسالیی یا ب شری مری باشرد و    معمو  

 ب ای انتخاب رشته باید میدانی ب خورد ک د.

در صورتی که رشته ت  بی شراخه هرای    ،پاسخ می دهد پزشکی ؟یعنی چهاز دانش آموزان سوال می کنیم ت  بی 

 دیگ ی هم دارد.

 گام اول در انتخاب رشته، پیدا ک دن میدان اشتیاق   زندتان است تا با آن زندگی کند و راه خود را پیدا کند.



  یه سوم: پیشه یابی 

هند. در صورتی کره  راکتوری بره نرام زمران      دانش آموزان  قم صحنه جلوی خود را میدان قضاو  خود ق ار می د

 بسیار مهم است.

 در این میدان نقشی آینده ساز می شود که م دم ب ای آن پول پ داخت می کنند.

 چگونه پیشه یابی می کنیم؟ :بحث جلسه آینده
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 4س کار خانم پشمینه مدی  دبی ستان   زانگان

 مورد هدایت تحصیلیسخن انی دکت  مهاج  در 


