اصَل هَفقيت تحصيلي
اغَل اغلي ٍاٍليِ هطبلؼِ مِ دس ٍاقغ ثبيذ آًْب سا «اغَل اغلي هَفقيت» ًبهٌذ ،هَاسدي ّستٌذ مِ ثب ثنبسگيشي آًْب هي
تَاى ثِ سًٍذهَفقيت تحػيلي سشػت ثيطتشي ثخطيذ.
هْوتشيي ايي اغَل ػجبستٌذاص:
-1داشتي ّذف :اٍليي قذم هَفقيت ايي است مِ ثذاًيذ چِ هي خَاّيذ ّذف هوني است مَتبُ هذت ٍ يب ثلٌذ هذت
ثبضذ اص اّذاف مَتبُ هذت ثشاي سسيذى ثِ اّذاف ثلٌذ هذت استفبدُ مٌيذ ً .نتِ ديگش ايٌنِ ّذف ثبيذ ٍاقغ ثيٌبًِ ٍ ثِ
ًسجت تَاًبئيْبي فشد ثبضذ( .الجتِ تَاًبئيْبي خَد سا مَچل ًطوبسيذ).
-2پيگيري ّذف :فشاهَش ًنٌيذ مِ ّذف ضشط است ٍلي ضشط مبفي ًيست ثشاي سسيذى ثِ ّذف ثبيذ پيگيشي الصم سا
داضتِ ٍ جْت پيگيشي ّذف ايي هطبلت سا دس ًظش ثگيشيذ.
الف:اّذاف ثبيذ هٌطقي ٍ قبثل دستيبثي ثبضٌذ.
ة:ثبيذ ّذف خَدسا ثِ طَس ٍاضح ٍ سٍضي ثيبى مٌيذ.
ح:اًگيضُ خَد سا اص اًتخبة آى ّذف هطخع سبصيذ.
ت:ثشًبهِ سيضي هٌبست جْت سسيذى ثِ ّذف داضتِ ثبضيذ.
ث:جْت سسيذى ثِ ّذف هَاًغ ٍ هطنالتي ٍجَد داسًذ مِ ثبيذ آًْب سا ثش طشف مٌيذ.
ج:اّذاف خَد سا چل مٌيذ ٍ صهبى سسيذى ثِ آًْب سا دس ًظش ثگيشيذ.
چ:هشٍس رٌّيٍتنشاسثِ تقَيت ّش ػولي مول هي مٌذ.
-3هذل سازي:ساّي سا اًتخبة مٌين مِ هطوئي ثبضين افشادي قجل اص هب ثباًتخبة آى ساُ هَفق ضذُاًذ.
-4تفكرهثبت :سيطِ ضنستيب هَفقيت دس افنبس ضوبست ثؼذاص تؼييي ّذف  ،تفنش هثجت هْوتشيي اغل هطبلؼِ ٍ هَفقيت
است.
 -5درست اًذيشيذى :اص ًيَتي پشسيذًذ ،قبًَى ثقل سا چگًَِ مطف مشدُ ايذ؟ گفت ثب اًذيطيدى پس دسست اًذيطيذى
ٍ غحيح تػوين گشفتي سهض هَفقيت هيجبضذ.
 -6ايواى بِ هَفقيت :ايوبى ػجبست است اص ّش ًَع گشايص ٍ اًتخبثي مِ ثِ صًذگي هؼٌي ٍ جْت هي ثخطذ

 .دس سبيِ

ايوبى ثِ هَفقيت است مِ افنبس ثِ اػوبل تجذيل هي ضَد.
 -7قَُ تخيلّ :شچقذس ثتَاًيذ اّذاف خَد سا ٍ اضح تش دس رّي تجسن ٍ تػَس مٌيذ ،سشيؼتش هي تَاًيذ ثِ آًچِ مِ هي
خَاّيذ ثشسيذ .فشاهَش ًنٌيذثيي خيبلجبفي(سطح ًگش)ٍ استفبدُ غحيح اص قَُ تخيل تفبٍت ثسيبسي ٍجَد داسد.
 -8اعتواد بِ ًفس :هْوتشيي چيضي مِ ثبيذ ثِ خبطش ثسپبسيذ ايي است مِ اػتوبد ثِ ًفس چيضي ًيست مِ كسي ثِ ضوب
ثذّذ ثزس اػتوبد ثِ ًفس سا دس دسٍى خَد داسيذ فقط ثبيذ آثيبسيص مٌيذ تب سضذ ٍ ًوَ مٌذ.
-9تلقيي رٍزاًِ هَفقيت :هي ّش سٍص ٍ ّش لحظِ ،اص ّش جْت ،هْوتش ٍ ثْتش هي ضَم ضوب هي تَاًيذ جوالت تػَسات،
اًذيطِ ّب ٍ افنبس هثجتي سا هتٌبست ثب اّذاف خَثص ّش سٍص ٍ ّش ضت ٍ خػَغب ضجْبقجل اصخَاة ٍ غجْب ثؼذ اص ثيذاس
ضذى دس رّي خَد القبء مٌيذ.
 -10شَر ٍ اشتياق :اگش ّذفي آهيختِ ثِ ضَس ٍ ّيجبى گشدد سسيذى ثِ آى آسبًتش است.
 -11افكار هتوركس :فنش فشهبًشٍا ،سّجش ،حبمنّ ٍ ،ذايت مٌٌذُ ٍجَد آدهي است ثب توشمض افنبس هيتَاى مليِ اػوبل ٍ
سفتبس خَيص سا تحت مٌتشل دس آٍسد.
-12داشتي اهيذّ :ش مبسي سا مِ آغبص هي مٌيذ ثب اهيذ ثِ ايٌنِ هَفق هي ضَيذ اًجبم دّيذ هٌتْي تٌْب اهيذٍاس ثَدى مبفي
ًيست ثبيذ حس اهيذٍاسي تَام ثب تالش ٍ مَضص ثبضذ.

-13عالقِ :ػالقِ ثِ هَضَػي دقت ٍ توشمض سا ثْجَد هي ثخطذ ٍ جشيبى يبدگيشي سا تسْيل هي مٌذ.
-14خَاستي :خَاستي تَاًستي است جَيٌذُ يبثٌذُ است  .اٍليي قذم ثشاي ايجبد تغييش دس صًذگي ٍ سسيذى ثِ هَفقيت ايي
استمِ ثجيٌين ٍاقؼب چِ هي خَاّين ٍ دسًتيجِّ ،ذفي دسًظش داضتِثبضين مِ ثِ سَي آى حشمت مٌين.
-15رٍحيِ عالي :سفتبس هب ًبضي اص سٍحيبت هبست يني اص سهَص هَفقيت داضتي سٍحيِ ػبلي خػَغبً ٌّگبم ثشٍص هطنالت
است.
-16اًگيسش :هَفقيت دسّش فؼبليتي ثِ هيضاى اًگيضش آى ثستگي داسد ثسيبسي اص سٍاًطٌبسبى هؼتقذًذ

مِ اًگيضش

هْوتشيي ػبهل هؤثش دس مبسآيي ٍ يبدگيشي است.
-17آراهشرٌّي :ثضسگتشيي ًطبًِ يل اسادُ قَي ٍ استَاس ٍجَد آساهص است ٍ دس سبيِ آى هي تَاى اص استؼذادّبي
خَد ثِ خَثي استفبدُ ًوَد.
ً-18شاط ٍشادهاًي :ضبدهبًي يل حشمت سٍحي است مِ اص رّي فشد ًطبت هي گيشد ٍ هي تَاى ثب توشيي ٍ تػَس افنبس
ًطبط آٍس دس رّي خَيص آى سا ثِ ٍجَد آٍسد.
ً -19ترسيذى :تشس ًَػي حس هٌفي است مِ اص سفتبس فنشي فشد ًبضي هي ضَد ٍ ايي تػَس سا دس رٌّص جبي هي دّذ
مِ استؼذاد ٍ تَاًبئيْبّبيص موتش اص آى چيضي است مِ هي پٌذاسد ٍ ايي حس هبًغ اص اًجبم مبسي دس فشد هي ضَد.
-20تصوين گيري :تػوين قبطغ گشفتي ٍ اسادُ ساسخي داضتي ،اهشي هْن است  .اگش ّش لحظِ اًذيطِ ٍ تػويوي تبصُ
داضتِ ثبضيذ دس آى صهبى ادسامبت ٍ افنبس ّب اص استٌتبج دقيق ٍا هي هبًٌذ.
-21شرٍع بِ فعاليت :افشاد هَفق ثؼذاص گشفتي تػوين ثالفبغلِ ضشٍع ثِ فؼبليت هي مٌٌذ .صهبى سا اص دست ًويذٌّذ،
اهشٍص ٍ فشدا ًوي مٌٌذ سشيؼب ثِ تالش ٍ مَضص هي پشداصًذ.
-22عسم ٍارادُ :پشٍاضح است مِ دسساُ سسيذى ثِ ّذف هَاًؼي ّن ٍجَد داسدٍ ،لي داضتي اسادُ قَي دسحل هطنالت ٍ
ػضهي ساسخ جْت سسيذى ثِ ّذف هْن است.
-23استقاهتٍپشتكار :ثشايسسيذى ثِ ّذف استقبهت ٍ پبيذاسي ضشط ضشٍسي است  .هطنل داستشيي اضخبظمسي است
مِ آسصٍّبيص صيبد ٍ قَُ سؼي ٍ ػولص من ثبضذ.

