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Don’t wait for extraordinary opportunities. Seize common
occasions and make them great.
Orison Swett Marden
دبیرستان دخترانه غیر دولتی مدبّران
79-79 سال تحصیلی

 ایستگاه اول  :پدر و مادرانه
عرض سالم و ادب ویژه خدمت پدر و مادرای خاص مدبّرانی؛ امیدواریم که حال و روز خونه و زندگی تون این روزا گرمِ گرم باشه و بهترین اسفندماه براتون رقم
بخوره .فرصت رو غنیمت می شماریم و روز مادر رو به مادرای نمونه تبریک میگیم و آرزوی تندرستی و شادمانی عمیق برای شما بزرگواران داریم.
از هر چه بگذریم سخن پدر و مادرانه خوش تر است  :با توجه به این مسئله که اسفندماه ،می تواند نقش مهمی در آینده ی تحصیلی فرزندان داشته باشد ،ولی توجه
کمتری به آن شده و در مورد این روزهای حیاتی ،گاهی سهل گیری هایی صورت می گیرد ،در محرمانه ی این هفته سعی داریم به نکاتی اشاره کنیم که می تواند به شما
کمک کند تا در دلبندتان انگیزه و احساس مسئولیت ایجاد کند .بدین ترتیب نوجوان تان نیز اهمیت موضوع را نیز بهتر درک می کند:

با مدرسه ی دلبندتان دائما در ارتباط باشید:
در مورد غیبتهای فرزندتان از مدرسه بسیار حساس باشید .اجازه ندهید با هر دلیل ساده ای از مدرسه رفتن سر باز زند .شما با نحوه رفتار خود اهمیت درس و مدرسه را به
طور تلویحی به وی می آموزید .بنابراین مراقب رفتار خود باشید.

توجه به افت تحصیلی دانش آموز:
چنانچه فرزندان دچار افت تحصیلی شدید شدند و نتوانستند از حداکثر توانایی های خود در یادگیری استفاده کنند ،باید در جستجوی علت یا عوامل مختلف آن باشید .مثالً
امکان دارد که فرزندتان از مدرسه ناراحتی داشته یا در منزل با مشکل خاصی مواجه شده باشد.

اصالح الگوی شناختی:
با توجه به شرایط محیطی و اقتصادی فعلی ،ممکن است برخی دانش آموزان ،عالقه به کار بجای تحصیل و یا عدم کاربرد تحصیل را بهانه کرده( که البته بهانه ی منطقی
نیست) و به همین خاطر از تمایل و تالش برای پیشرفت سر باز زنند و انگیزه ی خود را از دست بدهند .نقش والدین کوشا و مدبّر در این مورد ،ارائه ی خط فکری و
اطالعات صحیح و منطقی و عقالنی در رابطه با آینده ی دلبندشان به او بدهند و او را از اثر تحصیالت بهتر ،در ایجاد فضا و آینده ای موفق تر چه در راستای کار و چه زندگی
شخصی مطلع سازند.
برای ارائه چنین راهنمایی هایی الزم است که او را تشویق کنید که در مورد آینده خود فکر کند ،و نه فقط برای آینده نزدیک ،بلکه برای دهه های آتی نیز هدف هایی
داشته باشد .ببیند او امیدوار است که برای زندگی آینده خود چه کاری انجام دهد؟ در سال های آینده و با توجه به باال رفتن سطح تحصیلی جامعه می خواهد چه نوع شغلی
داشته باشد؟ و…
اگر در مورد آینده بینشی به او ببخشید ،ممکن است کم کم درک کند که چگونه تصمیم های امروز او می تواند در رسیدن به اهدافی که در آینده دارد موثر باشد .اگر امروز
تالش نکند ،باید تمام رویاهای خود را برای اینکه موقعیت شغلی ،اجتماعی ،زناشویی و … مناسب داشته باشد ،کنار بگذارد .در ضمن چنین راهنمایی هایی را می توان از
مشاوران صدیق و با تجربه که معلومات الزم را در این زمینه دارند ،دریافت کرد.
در انتهای مطلب این هفته الزم به ذکر است  ،سعی کنید از واکنش های شدید و هیجانی خودداری کنید .اگر بیش از حد جبهه گیری کنید و برای ایجاد برنامه ریزی و…
فشار زیادی به او وارد کنید ،همه تالش های شما نتیجه عکس می دهد.

از اینکه زمان خود را به مطالعه ی محرمانه اختصاص دادید ،سپاس گزاریم .
#روانشناس-زهراسروریان

دبیرستان دخترانه غیر دولتی مدبّران
سال تحصیلی 79-79

ایستگاه دوم  :قهرمانان روز حساب
دهم ریاضی
این روزا یکی از لحظه های مهم سال تحصیلی 79-79داره رقم می خوره  ،داریم اماده میشیم برای
امتحانات میان ترم دوم و خیلی مهم که تو خوب از فرصتت استفاده کنی  .خرید کردن و گشتن رو
همه بلدن اما تو قراره برعکس خیلی از آدم معمولی ها که تقریبا همه چیز رو تعطیل می کنن رفتار کنی

 -1سونیا آقایی

122

 -0عسل بهرامی

98

 -3مدیسا جوادی

92

و بیشتر تالش کنی برای رسیدن به اهدافت چون تو خاص ترین آدم زندگیت هستی پس عالی
تالش کن ..

دهم تجربی
این روزا یکی از لحظه های مهم سال تحصیلی 79-79داره رقم

 -1شهرزاد رهبریان

79

 -0زینب امامی

78

می خوره  ،داریم اماده میشیم برای امتحانات میان ترم دوم و خیلی

 -3نرگس جلودار مقدم

73

مهم که تو خوب از فرصتت استفاده کنی  .خرید کردن و گشتن رو

 -8زهرا بشیری

97

همه بلدن اما تو قراره برعکس خیلی از آدم معمولی ها که تقریبا همه

 -5ریحانه نصیری

99

 -6ملیکا بنسی

95

 -9پارمیدا ترابی

98

 -9مبینا نجیبی  ،فریماه ابراهیمی 93
 -7فاطیما ساری خانی

چیز رو تعطیل می کنن رفتار کنی و بیشتر تالش کنی برای رسیدن به
اهدافت چون تو خاص ترین آدم زندگیت هستی پس عالی
تالش کن ...

90

دهم انسانی
… No comment
همه ازتون ناراحتن بچه ها  ...باید زود درستش کنیم (:

یازهم انسانی
 -1شمیم شه منش

92.93

شمیم جان دمت گرم عزیزم خسته نباشی *_* .....

یازهم تجربی 1
می خوام از یکی از مهربون ترین و پر تالش ترین بچه های کالس تشکر کنم که وقتی اسمش رو توی لیست نفرات

 -1صبا لطفی

92.29

برتر دیدم کلی ذوق کردم و با خودم گفتم باالخره جواب تالش های بینظیرش رو گرفت  ،جواب مهربونیاش و انرژی های

 -0مائده پیراسته

خوبش ...

 -3زهرا سنگیان

زهرا سنگیان عزیزم ،ممنونم ازت و خیلی خیلی خیلی خوش اومدی به جایی که حقته
بچه ها امتحانای میان ترم شروع شده و می دونم مثل همیشه همگی تون پر تالش امتحانارو می ترکونید *_*...

یازدهم تجربی 0
 -1گلفام چهرازی

بچه ها همونطور که می دونید جایگاه کالستون اینجا نیست  ....و باید درستش کنید !!!

 -0حانیه بهبهانی

می دونم که تالشتون بی نظیره و از پسش بر میاید ...

 -3آتنا پیله وری

بترکونید و نشون بدید قدرت بچه های یازدهم تجربی این مدرسه رو ^_^....

یازهم ریاضی
سالم سالم بچه های گل *_*
مثل یه چشم به هم زدن سال  79هم داره تموم میشه .....
رسیدیم به امتحانای میان ترم دوم  ....مثل همیشه این امتحان ها رو هم بترکونید که نمره های عالی تون
یه عیدی خوب برای هممون باشه ^_^ .......

ایمان دارم که بهترینید

منتظرم که امتحانای میان ترم رو

 -1ریحانه پاکیان

99.80

 -0سارا حاتمی نصر

99.91

 -3نگار معتکفی

95.70

 -8فریال نبی زاده

93.97

 -5ملیکا مهربان راد

90

ایستگاه سوم  :روانشناسانه
گل دخترای مدبّرانی سسسالاااممم ...سه شنبه ی زمستونی تون بخیر ...واسه این دو هفته ی باقی مونده برنامتون چیه؟ ...خودتونو آماده کنید تا به یاد موندنی ترین دو
هفته ی آخر سال و با هم بسازیم بچه ها  ...دو هفته ی موثر که هر زمان یادش افتادیم بزنیم روی شونه ی خودمون و بگیم  :خسته نباشی رفیق ؛ کارت حرف نداشت ):
محرمانه ی هفته ی پیش چطور بود؟! یادگیری فعال رو خوب تمرین کردین؟؟؟ این هفته قراره که در مورد تشخیص حق انتخاب هامون و نحوه ی تصمیم گیری مون
براساس اون حق انتخاب ها با هم بخونیم ....بزن بریم رفیق جان *_*
شما معموالً سعی می کنید به چیزی بچسبید که حتماً در اختیار دارید ،چیزی رو به دست بیاورید که ندارید و یا از چیزی دوری کنید که نمی خواهید .ذهن خودگرای شما
آلت دست نفس شما ست که برای « توجیه منطقی» تقاضاها و توقعات ایمنی ،احساسی و قدرتی شمادستور میده .وقتی که از بار سنگین وابستگی هایی کم می کنید که تا
حاال حمل می کردید ،ذهن خردگرای شما رفته رفته آروم می شه و شما به افزایش بصیرت و هوشیاری خودتون می پردازید .انتخابی می کنید که قبل از توجه به نحوه گفتار و
کردارتون در دسترس شما قرار نداشت .وقتی که فضای ارزشمند آگاهی و ادراک شما با هشدارهای اضطراری برانگیخته نشده و با الگوهای تعلّق آور مختلف مربوط به اینکه
دنیا چطوری باید باشه  ،اشغال نشده باشه ،شما با انرژی ها و روش های ظریف تر اطراف خودتون همنوا می شید و قدرت تفکّر خلّاقتون می تونه مسیرها جدیدی از
انتخاب رو کشف کنه .راه های زیادی وجود داره که به قلّه کوه آگاهی منتهی می شوند .چیزی که برای شما اهمیت داره اینه که راه خودتون رو پیدا کنیدو بعد اون رو ادامه
بدهید حتی وقتی که ادامه راه رو مشکل میبینید .یکی از دام های نفس ،به شک انداختن شماست که آیا راهی که می روید نتیجه بخش هست یا نه ؟ اگر تالش کنید نتیجه
بخش خواهد بود .توجه کردن به سه عاملی که جنبه های رشد آگاهی رو ارائه می کنند می تونه مفید باشه .این عوامل چنان درهم تنیده اند که هرگونه پیشرفت در یکی از
اون ها باعث پیشرفت در دو عامل دیگه می شه:
 – 3احساس

 – 0آرام کردن ذهن
 – 1ترک انتظارات عادتی
همدردی نکردن با « خود » که نفس شما چنان با ثبات و استواری از آن محافظت می کند.

چیزی که مهمه اینه که یادمون باشه در سخت ترین لحظات هم ،بن بستی نیست و همیشه انتخاب دیگه ای برای جستجو کردن وجود داره .مشخصه فرایند خلّاق ،آزمودن
و تجربه کردن است .هر تفکر خلّاقی ،نتیجه اش موفّقیت نیست .امّا اگه افراد احساس عدم موفقیت کنند حس خالقیتشون برانگیخته نمی شه و دنبال کشف چیز تازه ای
نمی روند .اشتباهات مهمند چون تفکر رو به سمت جلو هدایت می کنند .بخاطر همین برای پرورش تفکر خالّق جنبه حیاتی دارند .همچنین موفقیت و پیدا کردن راههای
تازه خود نه تنها تقویت کننده ی این شیوه است بلکه به پرورش اعتماد به نفس فرد و بروزاین احساس که « من می توانم » کمک می کند.
ادامه دارد .....

تا اینجا فهمیدیم اینکه ما بدونیم چه راه هایی برای تصمیم گیری داریم و می تونیم چطور حق انتخاب هایی داشته باشیم ،چقدر می تونه توی تصمیماتمون موثر باشه.
هفته ی آینده قراره که روش های تشخیص این راه ها رو با هم بخونیم  ...تا اون موقع خیلی مواظب خودتون باشید!!!
فکر کن ببین چندین بار تصمیماتی گرفتی که بخاطر ندونستن این مطالب نشد بهترین تصمیمت  ):قراره از هفته ی دیگه این فرایند و به بهترین شکل ممکن پیش
ببریم ^_^ ...

#روانشناس-زهراسروریان
دبیرستان دخترانه غیر دولتی مدبّران
سال تحصیلی 79 -79

