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 : چکیده

موضوع بسیار مهمی است که متأسفانه آن طور که باید به آن توجه نمی شود، در حالی که ایمنی روانی می تواند از مدرسه مشاوره 

اهمیت می توان بهداشت روانی دانش آموزان را تقویت  با روش هایی آسان و به ظاهر کم. به خانه منتقل شود و از خانه به اجتماع

یکی از این روش ها پخش موسیقی های مالیم در طول مدت زنگ تفریح در مدارس است، زیرا همین موسیقی مالیم موجب . کرد

ین، یکی از مرکز پیش دانشگاهی مب. افزایش تمرکز دانش آموز و آماده سازی ذهنی او برای آغاز یک ساعت جدید درسی می شود

 .مدارس موفق منطقه مان در ساعات تفریح، برای محصالن برنامه های رادیو را پخش می کند

انسان تنها موجودی است که با همنوعان خود به تبادل نظر می پردازد و برای شناخت و حل مشکالت خود با آنان مشورت و از 

ندگی آدمیان مطرح بوده وآنان با کسانی که مورد قبول و اعتمادشان راهنمایی ومشورت درطول ز. راهنمایی آنان استفاده می کند

با توسعه علوم انسانی و رشد علوم رفتاری به راهنمایی و مشاوره به عنوان شاخه ای مستقل از علوم . بوده مشورت می کرده اند

رادی است که در رشد، سازگاری، تصمیم امروزه راهنمایی و مشاوره به صورت حرفه ای یاورانه برای کمک به اف. رفتاری توجه شد

گیری، روابط خانوادگی، مهارت های اجتماعی و شیوه زندگی مشکالتی دارند ومشاوره به این افراد کمک می کند تا راه حل 

 .مناسبی برای مشکالت بیابند

 معلم، مشاور، مشاوره، مشکالت تحصیلی، مشکالت اجتماعی، مشکالت خانوادگی :کلمات کلیدی
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 :مقدمه 

از ( ی آموزش عمومی خصوصاً دوره)ی تعلیم و تربیت جهان  ای حیاتی است که در عرصه مشاوره و راهنمایی درمدارس برنامه

های اجتماعی توأم با رشد  ی آغازین تجربه آموزان در مرحله دانش  چرا که طیّ این دوره. های دور مورد توجّه قرار گرفته است سال

  .فردی قرار دارند

طوری  نماید به پذیری متناسب وی در جامعه ایفا می ای در هدایت فراگیر و نقش کننده ی مذکور نقش تعیین تعلیم و تربیت در دوره

ی ناشی از تربیت فراگیران در این دوره به ویژه با تأکید بر شناخت  ی فرهیختگی در جامعه ی انسانی و توسعه که ایجاد سرمایه

گزینی از  گیری و هدف های زندگی به ویژه فرآیند تصمیم ی مهارت کمک به توسعه .و عالیق آنان است ها ها، استعداد توانایی

 .سازد های ارزشمندی است که تقویت فرآیند مشاوره و راهنمایی از طریق معلّمان دانا و دلسوز را میسّر می ضرورت

سنج، مربى بهداشت، مربى  شناس، مددکار اجتماعی، روان روان ،مدیر معلم، مشاور، شامل مدرسه مشاوره و راهنمایىکارکنان برنامه 

از آنجا که راهنمایى فعالیتى جمعى است، براى کسب موفقیت در آن همکارى . شود امور تربیتى و اعضاى انجمن اولیاء و مربیان مى

  ها و وظایف کارکنان برنامه ولیتئسازى مس مشخص. مربوطه ضرورى است تمام کارکنان برنامه و نیز مؤسسات و نهادهاى اجتماعى

ت بیشترى موفقی با را راهنمایىکند و اجراى برنامه  جلوگیرى مى کارى کم نیز و ها فعالیت تکرار و تداخل از مشاوره و راهنمایى

 .سازد همراه مى

 هاى معلم  ولیتئمس

 را راهنمایىتوان موفقیت یا شکست برنامه  اهمیت دارد که مى بقدرى کننده، تسهیل عنوان به راهنمایىولیت معلم در برنامه ئمس

ترین تماس را دارد و این خود، عالوه بر  آموزان بیشترین و نزدیک معلم با دانش. فعالیت و همکارى او مربوط دانست به زیادى حد تا

آموز را در جهت نیل به  س عمالً دانشمعلم ضمن تدری. آورد تدریس، موقعیت مناسبى را براى انجام مشاوره توسط وى فراهم مى

آمیزند و با یکدیگر ارتباط  کند، و در نتیجه تعلیم و راهنمایى بطور تفکیک ناپذیرى درهم مى اهداف آموزش و پرورش راهنمایى مى

 .کنند پیدا مى

 در و دهد  مى یارى را سهمدر مشاور راهنمایی،پرونده  تکمیل در دارد، دقیقى و جامع اطالعات آموزان دانشمعلم که درباره 

هاى ویژه نیاز دارند، مشخص  آموزانى را که به کمک تواند دانش چنین مى معلم هم. کند نقش مهمى را ایفاء مى آموز دانش شناسائى

 به اجتماعى و تحصیلى و شغلى اطالعات ارائهمعلم عالوه بر موارد فوق، قادر است در زمینه . سازد و نزد مشاور ارجاع دهد

رو، همکارى معلم در برنامه راهنمایی، تا حد زیادى از سنگینى  از این. آموزان، به میزان قابل توجهى مشاور را کمک کند نشدا

 .کاهد وظایف مشاور مى

 حداکثر کند، همکارى راهنمایىمعلم باید با مشاور و مدیر مدرسه در نیل به اهداف برنامه ( ۵۵۱۱)و همکارانش  به نظر اریکسون

آموزان ارائه دهد،  آموزان فراهم آورد، اطالعات تحصیلى و شغلى دقیق و قابل درکى را به دانش از امکانات را براى دانش استفاده

آموزان اطالعات وسیعى کسب کند و مشاور را در حل مشکالت آنان یارى دهد،  ها و رفتار و اهداف دانش و رغبت ها توانائىدرباره 
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آموزان را به استفاده از خدمات راهنمایى مدرسه  شکالت رفتارى دارند به مشاور مدرسه ارجاع دهد و دانشآموزانى را که م دانش

 .تشویق کند

آموزان بتوانند عقاید خود را آزادانه بیان کنند و از گفتار  معلم باید در کالس موقعیتى فراهم آورد که دانش( ۵۵۱۵) میرزبه عقیده 

هاى راهنمایى آگاهى یابند، بدانند که رفتار عللى دارد و پس  تصمیمات صحیح اتخاذ کنند، به لزوم برنامهدیگران بهره برند، بتوانند 

هاى صحیح مطالعه آشنا شوند، خود را در ابعاد گوناگون وجودى  توان به حل مشکالت اقدام کرد، با شیوه از شناخت علل مى

 .هاى استفاده از آنها را به خوبى یاد بگیرند معه شیوهبشناسند، و پس از آشنائى با منابع و مؤسسات کمکى جا

معتقد ( ۵۵۹۵)در این زمینه فرازیر . آموزان مشاوره کند تواند با دانش معلم در صورت آشنائى با فنون مشاوره، در مواقع ضرورى مى

چنین باید با مشاور  معلم هم. ى بدانندخوب  را به اى مشاوره رابطه ایجاداست که معلمان باید از فنون مشاوره آگاه باشند و نحوه 

 .ه یارى دهدمشاور انجام در را معلم همواره خودمدرسه در تماس دائم باشد و مشاور نیز باید به نوبه 

 هاى مدير مدرسه  ولیتئمس

 مدرسه مدیر. دارد سزائى به نقش آن موفقیت و راهنمایىبرنامه  اجراى چگونگى در بلکه مدرسه، ادارهمدیر مدرسه نه تنها در نحوه 

آوردن شرایط و امکانات  هاى آموزشى و پرورشى و نیز راهنمایى مدرسه نظارت مستقیم دارد و با فراهم  اجراى برنامه نحوه بر

مناسب براى اجراى برنامه، ایجاد تفاهم بیشتر بین کارکنان مدرسه، جلب همکارى والدین، تشکیل به موقع شوراى معلمان و طرح 

  به معلمان درسىهاى آموزش ضمن خدمت براى کارکنان مدرسه، و تنظیم برنامه  سائل مبتال به مدرسه، برگزارى دورهو پیگیرى م

مدیر . بخشد آموزان ارائه دهد، اجراى برنامه راهنمایى را بهبود مى نوعى که مشاور به موقع بتواند خدمات راهنمایى را براى دانش

تواند اجراى برنامه راهنمایى تحصیلى و شغلى  آموزان و والدین آنان و کارکنان مدرسه، مى نشمدرسه با تشکیل جلسات متعدد با دا

 .را مؤثرتر و کارآمدتر سازد

 بین هماهنگى ایجاد مدرسه، راهنمایى برنامه محتواىمدرسه شامل تهیه  راهنمایىنقش مدیر در برنامه ( ۵۵۱۱)به نظر مکدونل 

هاى مدرسه، برگزارى جلسات مشورتى با کارکنان مدرسه به منظور تسهیل کار مشاور، فراهم  راهنمایى با سایر فعالیت خدمات

مشورتى با  جلسات تشکیل آموزان، دانشآورى اطالعات درباره  آوردن امکانات و وسایل الزم براى انجام مشاوره، همکارى در جمع

 .ان استآموزان و سایر افراد جامعه به منظور جلب همکارى آن والدین دانش

 :شناس مدرسه هاى روان ولیتئمس

 آموزانى دانش با را خود وقتشناسى تربیتى و بالینى تخصص داد و قسمت عمده  هاى مشاوره و روان شناس مدرسه در زمینه روان

. ورزد ، به حل آنها مبادرت مىسازد و پس از تشخیص مشکالت یادگیرى و رفتارى دارند سپرى مى خاص مشکالت که

 :توان در موارد زیر خالصه کرد شناس مدرسه را مى هاى روان ولیتئمس
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 :هاى تربیتى تشخیص

شناس  در این مورد، روان. شود شناس مدرسه ارجاع داده مى آموزى پیشرفت تحصیلى مطلوبى نداشته باشد، نزد روان اگر دانش

سازد و سپس به رفع مشکالت اقدام  تحصیلى را مشخص مىمدرسه با استفاده از ابزار و وسایل متعدد سنجش، علل عدم پیشرفت 

 .کند مى

 :بررسى مسائل شخصیتى

شناس مدرسه ارجاع داده  آموزانى که اختالالت گوناگون شخصیتى دارند نیز براى تشخیص و درمان مشکالت نزد روان دانش

هاى متداول، به تشخیص و  تشخیصى و سایر شیوههاى  هاى متعدد شخصیتی، مصاحبه شناس از طریق کاربرد آزمون روان. شوند مى

 .کند آموزان اقدام مى درمان مشکالت دانش

 :هاى تربیتى توصیه

آموزان استثنائى و کسانى  بندى و تدریس و رفع مشکالت رفتارى دانش هاى طبقه شناس مدرسه با کارکنان مدرسه در زمینه روان

 .سازد بدین وسیله آموزش و پرورش مناسب و صحیح را ممکن مى کند و هاى خاص نیاز دارند همکارى مى که به کمک

آموزان،  شناس مدرسه شامل سنجش رشد ذهنى و عاطفى و اجتماعى دانش شناسان آمریکا نقش روان از دیدگاه انجمن روان

ادگیرى و سازگارى ى که ییها هاى تربیتى مفید براى کمک به آنان، تعیین روش آموزان استثنائى و طرح برنامه شناسائى دانش

 .هاى گوناگون است کند، و انجام تحقیق و استفاده از نتایج آن براى رفع مشکالت مدرسه در زمینه آموزان را تسهیل مى دانش

 هاى مددکار اجتماعى  ولیتئمس

آموزان و  مددکار اجتماعى مدرسه که در آموزش و پرورش و علوم اجتماعى آموزش دیده است، در پیشگیرى از بزهکارى دانش

آموزان است و در  مددکار اجتماعى رابط بین کارکنان مدرسه و والدین دانش. کند کشف علل مشکالت آنان نقش مهمى را ایفاء مى

 مددکار. کند مى همکارى راهنمایىآموزان با سایر کارکنان برنامه  تحصیلى دانش رفع مشکالت شخصى و اجتماعى و مالى و

موقع بتواند افراد نیازمند را  آشنایى کامل داشته باشد تا به آنها، خدمات ارائهاجتماعى مدرسه، باید با منابع کمکى جامعه و نحوه 

 .هاى ضرورى به آن مراکز ارجاع دهد براى دریافت کمک

آموزان و کمک به مشاور مدرسه  هاى مددکار اجتماعى مدرسه شامل ارزیابى مشکالت دانش ولیتئمس( ۵۵۱۱)هلیچ به نظر فرو

براى بهبود و رفع مشکالت آنان، ارجاع  ضرورى اقدامات انجام و دارند ویژه مشکالت که آموزانى دانش فردىبراى حل آنها، مطالعه 

 .دهنده است آموزانى که مشکالت آنان توسط کارکنان مدرسه قابل حل نیستند به افراد و مؤسسات کمک دانش

 سنج  هاى روان ولیتئمس

گیرى  آموزش دیده است و با بهره -فردى و گروهى  -هاى روانى  آزمون انواع تفسیر و تعبیر و اجرا و تهیهسنج اصوالً در زمینه  روان

 یارى تحصیلىها و تعیین رشته  گیرى شغلی، شناسائى استعدادها و رغبت آموزان را در تصمیم هاى روانی، دانش از نتایج آزمون

هاى روانی،  اطالعات حاصله از آزمون. دکن آموزان همکارى مى تر دانش شناخت بهتر و دقیق زمینه در مدرسه مشاور با و دهد مى
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شناس مدرسه به مقدار زیادى با یکدیگر تداخل دارد و  سنج و روان هاى روان ولیتئمس. گیرى است تصمیمیکى از منابع مهم در 

 .یابد سنج توأماً ضرورت مى شناس و روان صرفاً در مدارس بزرگ، وجود روان

 هاى گروه بهداشت  ولیتئمس

 روانى و جسمى سالمت به نیل و راهنمایىپزشک، و مربى بهداشت براى موفقیت برنامه  پزشک، دندان حضور پزشک، روان

و روانى اطالعات  جسمى سالمتآموزان در زمینه  هاى بهداشتى مدرسه، به دانش طریق اجراى برنامه از. کنند اقدام آموزان دانش

چنین از وقوع حوادث ناگوار  هم. آید اگون و پیدایش اختالالت روانى پیشگیرى به عمل مىشود و از سرایت امراض گون کافى داده مى

 .شود انجامد، جلوگیرى مى آموز مى که به نقص عضو و ناراحتى دانش

مناسب و شرایط روانى و اجتماعى مطلوب، آموزش نکات بهداشتى  ساختمان تأمین قبیل از هائى فعالیت مدارس، بهداشتدر برنامه 

آموزان،  آموزان و والدین و کارکنان مدرسه و کمک به آنان در حل مشکالت بهداشتی، تعیین نیازهاى بهداشتى دانش به دانش

به افراد بیمار و مصدوم انجام  هاى فورى آموزان از تماس با بیماران، و ارائه کمک هاى مسرى و منع دانش تشخیص و کنترل بیمارى

 .گیرد مى

آموز حضور یک  آموزان نقش مهمى دارد و در ازاى حداکثر هزار تا هزار و پانصد دانش مربى بهداشت مدرسه در تأمین سالمت دانش

پزشک ارجاع آموزان بیمار را نزد  آموزان باید در تماس مستقیم باشد و دانش مربى بهداشت با دانش. مربى بهداشت ضرورى است

آموزان و والدین و کارکنان مدرسه در امر پیشگیرى از شیوع  دهد و در انجام معاینات جسمانى و نیز آموزش بهداشت به دانش

 و دقیقآموزان، مشاهده  حال بهداشتى دانش شرحمربى بهداشت مدرسه نسبت به تهیه . ها با گروه پزشکى همکارى کند بیمارى

آموزان،  آموزان، تشکیل جلسات بحث و گفتگو براى آشنا سازى دانش بینائى و شنوائى دانش آزمایش ن،آنا رفتار و حاالت مداوم

 .کند آموزان اقدام مى آموزان، و نظارت بر تغذیه دانش هاى رایج بین دانش والدین و کارکنان مدرسه، با عالئم بیمارى

 هاى مربى امور تربیتى  ولیتئمس

آموزانى که مشکل دارند و  او با شناسایى دانش. کند ایفاء مى مهمى نقش راهنمایىدر موفقیت برنامه  مربى امور تربیتى مدرسه نیز

ان و ایم تقویت و همکارىارتقاى روحیه  منظور به گروهى و فردى هاى فعالیتریزى در زمینه  ارجاع آنان نزد مشاور مدرسه، برنامه

آموزان، برگزارى مسابقات هنرى و عقیدتى  تفریحى براى دانش -هاى آموزشى  آموزان، تهیه و اجراى برنامه اعتقادات مذهبى دانش

هاى خود را به  ولیتئزان در پیشبرد اهداف راهنمایى مسآمو دانش فراغت اوقات از صحیحریزى براى استفاده  در مدرسه و برنامه

 .رساند انجام مى

 هاى اعضاى انجمن اولیاء و مربیان  ولیتئمس

 بر عالوه مربیان و اولیاء انجمن. شود گرفته نادیده راهنمایىاهمیت انجمن اولیاء و مربیان، مدرسه، نباید در پیشبرد اهداف برنامه 

وجود . معلمان باشد ولین مدرسه وئتواند یار و مددکار مس وناگون مىهاى گ هاى مالى به مدرسه، در موارد متعدد و زمینه کمک

سزائى  آنان نقش به رفتارى و تحصیلى پیشرفت و مدرسهآموزان، در اداره  صمیمیت و تفاهم بین کارکنان مدرسه و والدین دانش
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. طور کامل و دقیق، پیوسته در جریان چگونگى کارها و اعمال فرزندشان در مدرسه قرار گیرند حیح بهصوالدین باید به شیوه . دارد

هاى ارسالى مدرسه باید حاوى اطالعاتى باشد که والدین را هر چه بهتر و بیشتر در شناسائى پیشرفت و رشد  رو، گزارش از این

تفاهم بین کارکنان مدرسه . عمل آورد فرزندشان کمک کند و از آنان براى مذاکره و مشاوره با معلمان و حضور در مدرسه دعوت به

نظیر آموزش، بهداشت، ورزش و تفریحات سالم، ساختمان،  -هاى متعدد  توانند در کمیته والدین مى. و اولیاء را گسترش دهد

 مشاوره و راهنمایىشود، شرکت جویند و با استفاده از تخصص خود، به پیشبرد اهداف برنامه  که در مدرسه تشکیل مى -کتابخانه 

 .کنند کمک

 هاى راهنما يا مشاور مدرسه  ولیتئمس

 برنامه، صحیح اجراى زمینه در او زیرا. است مشاورعهده  بر مدرسه مشاوره و راهنمایىولیت فنى و تخصصى اجراى برنامه ئمس

آموزان، راهنمایى و مشاوره  هاى شناخت دانش هائى در زمینه مشاور مدرسه، به انجام فعالیت. تخصص دارد و است دیده آموزش

آموزان نیازمند به مراکز ذیربط براى دریافت  آنان و کارکنان مدرسه، و ارجاع به موقع دانش اولیاى و آموزان دانش با گروهى و فردى

مشاور مدرسه در دوره . هاى مشاور مدرسه در مقاطع متعدد تحصیلى متفاوت است ولیتئمس. ورزد هاى ضرورى مبادرت مى مکک

کند؛ و در دوره  آموزان توجه مى دانش خودشناسى بر بیشتر راهنمایی، ورزد؛ در دوره ها تأکید مى از ناراحتى پیشگیرى بر ابتدایی،

آموزان کمک   چنین معلم را در شناخت دانش مشاور مدرسه، هم. دهد را مورد توجه قرار مى ها ناراحتى و مشکالت درمان دبیرستان،

 .کند مى

آموزان،  هاى روانى براى دانش تفسیر نتایج آزمون هاى مشاور مدرسه شامل تعبیر و ولیتئمس( ۵۵۹۵)به اعتقاد راتنى و روئنس 

هاى  حل آموزان و پیشنهاد راه هاى تحصیلى مناسب، کشف علل مردودى دانش آموزان در انتخاب دروس و رشته کمک به دانش

ولیت ئمسکه  (۵۵۱۵)نوئل. آموزان در حل مشکالت رفتارى است آموزان، و کمک به دانش مناسب، ارائه اطالعات شغلى به دانش

آموزانى که مشکل  گوید معلمان توقع دارند که مشاوران فقط با دانش مشاوران را از دیدگاه معلمان مورد بررسى قرار داده است مى

راهنمایى تحصیلى به گفتگو بنشینند، و معلمان را در حل  صحیح هاى شیوهعاطفى دارند به مشاوره بپردازند، با معلمان درباره 

 برگزارى شامل مشاوره و راهنمایىولیت مشاور مدرسه در برنامه ئمس( ۵۵۱۵)به نظر استوارت . زان یارى دهندآمو مشکالت دانش

دقیق و گسترده  اطالعات آورى جمع آموزان، دانش براى راهنمایىآموزان، تشکیل پرونده   دانش با گروهى و فردى مشاوره جلسات

 .آموزان است براى رفع مشکالت دانش معلمان به کمک و آنان، زندگى محیط و آموزان دانشدرباره 

آموزان و  مشاوره با دانش. شود ارجاع و پیگیرى خالصه مى و هماهنگی، مشورت، مشاوره، در مدرسه مشاورهاى عمده  ولیتئمس

گیرى از اوقات مشاور را  بخش چشم و آید مى حساب به مدرسه مشاورهاى اساسى و اولیه  اولیاى آنان و کارکنان مدرسه از فعالیت

سات و احسا شناخت از پس آنان، اولیاى و آموزان دانش با گروهى یا فردىمشاور مدرسه از طریق مشاوره . دهد به خود تخصیص مى

موفقیت در براى . هدد گیرى و مقابله با مسائل آینده یارى مى ها، مراجعان را در حل مشکالت عاطفی، تصمیم افکار و نیازها و ارزش

آموزان  مشاور نباید از راهنمایى دانش. هاى مشاوره آگاهى کافى داشته باشد ولیت، مشاور مدرسه باید از فنون و روشئانجام این مس
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هاى تحصیلى و شغلى و  و اولیاى آنان غافل بماند و از طریق تشکیل جلسات راهنمایى فردى و گروهی، اطالعات مفیدى در زمینه

گیرى صحیح در هر مورد کمک کند و از پیدایش  تصمیم در را آنان و دهد قرار آنانآموزان و خانواده  سترس دانشخانوادگى در د

 .عمل آورد  مشکالت آینده پیشگیرى به

هاى  اى در مورد شیوه وسیله آن اطالعات ارزنده پردازد و به آموز نیز مى مشاور عالوه بر انجام مشاوره به مشورت با اطرافیان دانش

مشاور مدرسه با مدیر و معلم و سایر . دهد آموز را در دسترس کسانى که با او در ارتباط هستند قرار مى تعامل و کارکردن با دانش

آموز  ترى از دانش دقیق و بهتر شناخت اطالعات،  دهد و ضمن مبادله آموز جلسات مشورتى تشکیل مى رباره دانشکارکنان مدرسه د

مشاور  .کنند مى نظرخواهى خود فرزندهاى متعدد درباره  والدین نیز ضمن تماس با مشاور مدرسه، از او در زمینه. آورد دست مى به

هاى  مشاور براى موفقیت در این مورد، باید در شیوه. وناگون به موقع به والدین ارائه دهدباید اطالعات صحیح و دقیق را در موارد گ

براى کسب اطالع بیشتر به . )هاى حل آنها مسلّط باشد گوناگون تربیت و نیز انواع مشکالت کودکان و نوجوانان و جوانان و روش

 (.کتاب فنون تربیت کودک مراجعه کنید

انجام شده از طرف اشخاص گوناگون را در جهت کمک به  هاى فعالیتمشاور مدرسه عالوه بر مشاوره و مشورت، باید مجموعه 

هاى مهم مشاور مدرسه محسوب  ولیتئهاى متعدد، از مس نگى بین فعالیتایجاد هماه. آموز و حل مشکالت او، هماهنگ سازد  دانش

از این رو، مشاور مدرسه باید با افراد و منابع کمکى در تماس دائم  .آموز ضرورت دارد شود و براى موفقیت در کمک به دانش مى

آموزى را حل کند، باید او را نزد افراد آگاه و متخصص ارجاع دهد و از آنان براى  باشد و در صورتى که مشاور نتواند مشکل دانش

 .کمک به مراجع، طلب یارى کند

 خصوصیات راهنما يا مشاور 

 :راهنما و مشاور باید. سزائى دارد خصوصیات راهنما یا مشاور در موفقیت کارش تأثیر به

 از سالمت روانى و جسمانى برخوردار باشد و از بخل و حسد و دروغ بپرهیزد؛ 

  باهوش باشد و به راحتى و صراحت و فصاحت صحبت کند و توانائى الزم براى استدالل و درک و فهم مطالب را داشته

 .باشد

 ها و حل مسائل و مشکالت آنان عالقمند باشد به انسان. 

 پذیر و صبور باشد و کسى را به تبعیت از خویش مجبور نکند در روابط خود با دیگران انعطاف. 

 صمیمى و مهربان و رازدار باشد و به دیگران احترام بگذارد. 

 هاى خود آگاه باشد ها و محدودیت از توانائى. 

  نیز امکانات شغلى و تحصیلى و بهداشتى جامعه آگاهى  و شناسی، جامعه تربیت، و تعلیم انشناسی،رو مشاوره،در زمینه

 .داشته باشد

 نام باشد و خدمت صادقانه و خالصانه به همنوع را مدّ نظر قرار دهد متقى و خوش. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

8 

 

 حضور ذهن داشته باشد و بتواند سؤاالت دقیق و مناسب را به موقع مطرح سازد. 

 گیرد قرار خود رشتهترین مطالب علمى درباره  مند باشد و بکوشد در جریان جدید افزایش دانش خود عالقه به مطالعه و. 

 ها مجرب باشد و تحمل شنیدن مطالبى را که خود به آنها معتقد نیست داشته باشد در برقرارى رابطه با انسان. 

 مدارس در مشاور نقش بخشی اثر بررسی

یکی از موانعی که بر سر راه دانش آموزان مقطع دبیرستان در سال اول راهنمایی وجود دارد و می تواند روند فعالیت تحصیلی آنها 

را خدشه دار نماید انتخاب رشته تحصیلی است و اگر در این ضرورت توسط راهنمایی تحصیلی مناسب در خصوص انتخاب رشته 

 .موز می شودآمی تواند با احساس دلهره ونگرانی نسبت به شغل و رشته خود در دانش تحصیلی و گزینش صحیح رهنمون شود 

اگردانش آموزان به .با توجه به نقس حساس و مهم که مشاور و دانش آموزان با آن مواجه هستند انتخاب رشته تحصیلی می باشد

 .طور صحیح هدایت نگردد آینده ای توأم با نگرانی برای انها ایجاد میشود

آموزش و پرورش می خواهد زمینه .بهره گیری از خدمات راهنمایی و مشاوره در آموزش و پرورش یک ضرورت اجتناب ناپذیراست

ای را فراهم کند تا تمام استعداد های انسانی که به طور بالقوه در وجود انسان نهفته است به بالفعل تبدیل کند و زمانی به این 

ه دانش آموزان از نظر جسمی و روانی و اخالقی برای انجام این فعالیتها آمادگی داشته و در حین هدفها در تحقیق خواهیم رسید ک

تنها . مشکل که یادگیری او را مختل می سازد که نه معلم فرصت و نه دانش آموز به تنهایی قادر به حل آن مشکل نمی باشد 

 .انش آموزان قرار دهد تا مشکالت آنا را کاهش دهد مشاور می باشدفردی که می تواند از طریق اصولی اطالعات معتبر در اختیار د

 مشکالت تحصیلی  

عبارت است از فقدان اطالعات کافی برای انتخاب رشته تحصیلی تغییر دادن رشته تحصیلی ، مسائل و مشکالت مادی ، فقدان 

و نگرانی و دلهره و وحشت مردود شدن از امتحانات استعداد و توانایی برای سازگار شدن با محیط تازه ، مشکل مردودی ، اضطراب 

، چگونگی مطالعه ، ناراحتیهایی که از تنبیهات بدنی ایجاد می شود، انتخاب رشته تحصیلی بدون داشتن استعداد و یا عالقه و 

 .را شامل می شود...... رغبت 

 مشکالت شغلی  

انتخاب شغل نامناسب، عدم برنامه ریزی شغلی ، معرفی شغل در هفته عبارت است از عدم انتخاب شغل ، تردید در انتخاب شغل ، 

 .مشاغل ، تهیه نشریه یا بروشور شغلی ، عدم شناخت استعدادها و رغبت ها و محدودیتهای خود می باشد

 مشاوره چیست ؟  

قادر به حل مشکل روانی مراجع شخصاً . مشاوره جریانی کمکی و تخصصی بین مراجع و مشاوره است ( ۵۵9۹) به نظر پاترسون 

 . دارد یاری می طلبد خود نیست و برای دریافت کمک به منظور حل مشکل از مشاور که در حل مشکالت روانی مهارت

( فرد مشکل دار)و یـا بین مراجـع با توجه به تعاریف فوق ، می توان چنین نتیجه گرفت که مـشاوره فـعالیتی تـخصصی ، هـدفدار 

است که در آن مراجع در یک جو مملو از تفاهم و ( سنه و حل مشکالت روانی تخصص داردر برقراری رابطه حکسی که د)و مشاو 
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، با ضوع و خود شناسی بیشتر و عمیق تر، آزادانه و صادقانه به طرح مشکلش با مشاور می پردازد و پس از تجزیه و تحلیل مولیهمد

 .کل موفق می شودکمک مشاور به تصمیم گیری مناسب و نهایتاً حل مش

 اهمیت و ضرورت راهنمايی و مشاوره  

تحول جامعه از حالتی ساده و ابتدایی به وضعی پیچیده و بغرنج ، مشکالتی را برای انسان به وجود آورده است که پیشگیری و حل 

 . آنها ، لزوم بهره گیری از راهنمایی و مشاوره را ضرورت می بخشد

هنمایی تحصیلی وسیله تسهیل کننده ای در آموزش و پرورش محسوب می شوند که بدان وسیله خدمات انجام شده ، از طریق را

و از طریق راهنمایی . دانش آموزان را یاری می دهند ، تا موانع یادگیری را از سر راه بردارد و سریع تر به اهداف تعیین شده برسد 

 . سانی در بخش معینی از مشاغل مشخص می گرددشغلی بازار مشاغل شناخته می شود کمبود یا تراکم نیروی ان

 اهمیت و ضرورت توجه به راهنمايی و مشاوره در سازمان آموزش و پرورش  

یکی از نهادهای اجتماعی نهاد آموزش و پرورش است که مسئولیت مهمی در تربیت کودکان و نوجوانان بر عهده دارد از همین جا 

پرورش بیشتر به شکل رسمی و شهری و سازمان یافته درسطحی گسترده جریان  به خوبی معلوم می شود امروزه آموزش و

 .داردوارتباطی تنگاتنگ با رشد اخالقی ، فرهنگی ، اجتماعی و توسعه ی علمی ، صنعتی و اقتصادی دارد

دوخته ان انتقال ، فرادا ذاتی و بالقوه امکانات به بخشیدن فعلیت در مؤثر عاملی عنوان به پرورش و آموزش نقش به گسترده نگاه 

، افزایش معلومات و ایجاد مهارت های الزم در افراد برای زندگی و باالخره تسهیل سیر گذشتگان ، ارایه ارزش های مطلوب تجارب

گسترش . ، اهمیت امروزه ی این نهاد اجتماعی را بیش از پیش نشان می هدآدمی به سوی کمال و قرب الی اهللحرکت وجودی 

و پرورش نشانگر گرایش و استقبال همگان به اثر بخشی این نهاد و گسترش کیفی آن ناشی از توسعه معارف ، علوم و کمی آموزش 

بنابراین برای تحقق اهداف . رشد بی وقفه ی تکنولوژی است که این دو بر پیچیدگی و ظرافت جریان آموزش و پرورش افزوده است 

نقش راهنمایی در آموزش و . انان باید از خدمات راهنمایی به خوبی استفاده کرد تعلیم و تربیت و رشد شخصیت کودکان ، نوجو

پرورش افراد به حدی است که عده ای از دانشمندان آن را مترادف تعلیم و تربیت گفته اند و بعضی راهنمایی را تسهیل کننده ی 

زیاد کردن ، برکشیدن و مرغوب یا قیمتی ساختن و به حد  اگر تربیت را به معنی نشو و نما دادن ،. جریان تعلیم و تربیت می دانند

اعتدال سوق دادن آدمی بدانیم ، و اگر تعلیم را رشد دادن آدمی در بعد شناختی و عقالنی ، تزکیه را پاکسازی نفس آدمی برای 

مری بسیار مؤثر و تسهیل کننده و تحقق گوهر آدمی بدانیم ، راهنمایی را ا( رشد دادن آدمی)یافتن ، و غرض از هر سه راه را رشد 

 . ی جریان رشد و کمال آدمی خواهیم یافت

  جهان در مشاوره و راهنمايی تاريخچه

از دانشگاه هاروارد گرفته و سـپـس تـوسـط بـرونر  مـیالدی تـوسـط کـلی  ۵۵۵۹واژه راهنمایی تحصـیلی اولـین بـار در سـال 

هدف آنان از راهنمایی تحصیلی کمک به دانشجویان برای انتخاب رشته تحصیلی وکسب سازگاری بیشتر با محیط پیرامون . شد

. در این معنی ، راهنمایی با تعلیم و تربیت از نظر هدف و روش و نتایج تشابه زیادی دارد و تفکیک آنها از یکدیگر ممکن نیست. بود
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میالدی ویلیام پراکتور اظهار داشت که مدارس متوسطه آمریکا به شدت نیازمند به برنامه هایی هستند و  ۵۵91سالهای بعد از  در

 .مدعی شد که از طریق راهنمایی تحصیلی دانش آموزان باید بتوانند با مدرسه و عوامل زندگی سازگاری بهتر و بیشتری پیدا کنند

 از پیروزی انقالب مشاوره تحصیلی در ايران بعد

پس از پیروزی انقالب اسالمی برای راهنمایی با توجه به اهداف جدید مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و نتیجه آن سیستم معلم 

 برنامه انقالب اهداف با هماهنگ هدفهای تهیه برای مدتی از پس. پرداختند می مشاوره به هم و تدریس به هم که بود مشاور –

پرورشی با عنوان متولیان انقالب در مدارس طرح ریزی  مربیان طرح آن جای به و گردید تعطیل و حذف مشاوره مراکز و راهنمایی

هسته های مشاوره و  ۵6۱۹تا اینکه . این طرح به تدریج مسئوالن را متوجه نیاز به مشاوره و راهنمایی در مدارس نمود . و اجرا شد

ارس به سمت تخصصی شدن در حال حاضر برنامه های مشاوره ای مد. راهنمایی مجدداً در مناطق آموزش و پرورش تأسیس گردید

 . و خدمات مشاوره ای سوق داده شده است و طرحهایی چون طرح احیا نقش مشاوره ای معلمان در حال اجرا است 

 هدفهای فرايند مشاوره 

 سازگاری – خود هویت با نقش شدن و کردن اجتماعی – سازگاری – اضطراب کاهش به اقدام( خود)  تکامل و رشد –الف 

 ییر رفتار تغ – اجتماعی

 .نفس کفایت گیری، تصمیم ، مشکل حل ، برخورد های شیوه بر تسلط –رفع تعارضات و مشکالت فرایند رشد : کارایی تکاملی -ب

  بازخود صداقت – نفس به اعتماد – پذیری خود –خود آگاهی : عزت نفس  -ج

 شکوفا کردن قابلیتهای عقلی ، عاطفی ، اجتماعی : خود شکوفایی  -د

 هدفهای برنامه ی راهنمايی تحصیلی 

 . معموالً هدفهای یک دوره ی راهنمایی تحصیلی به ترتیب زیر طبقه بندی می شود

  آینده به مربوط تحصیلی های برنامه .۵

  ای حرفه تحصیالت .9

  هنری فعالیتهای .6

  فکری و جسمی سالمت حفظ به مربوط فعالیتهای .۹

 ئق اجتماعی عال رشد .۱

منظور این نیست که دانش آموز در یک یا چند فعالیت مربوط به این هدفها شرکت نماید ، بلکه الزم است برنامه ی راهنمائی 

چنانچه دانش آموز بخواهد در . تحصیلی طوری تربیت یابد که دانش آموز با هر کدام از هدفهای فوق درگیری فعاالنه داشته باشد 

ورشی فوق به طور مؤثر شرکت نماید ، الزم است به او کمک شود ، کمکی که در این راه به دانش کلیه ی فعالیتهای آموزشی و پر

 . آموز می شود ، می تواند از ناحیه معلمان و کارکنان مدرسه به طور کلی و از جانب مشاور راهنمائی بخصوص انجام شود

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

11 

 

 مهارتهای مشاوران 

 : این مهارتها عبارتند از . مشاوران مهارتها را از راه تحصیل و کار عملی کسب می کنند

  ارتباطی مهارتهای -۵

  کالمی غیر مهارتهای -9

  کالمی ارتباط مهارتهای -6

  تشخیصی مهارتهای -۹

  انگیزشی مهارتهای -۱

  مدیریتی مهارتهای -۱

 راهنمايی تحصیلی در دبیرستان 

تحصیل در دانشگاه  یکی نقش جبرانی و دیگری موضوع طرح ریزی برای ادامه ی: تحصیلی در دبیرستان دو نقش دارد راهنمایی 

در مورد انجام نقش جبرانی ، مشاور باید در صورتی که دانش آموز رشته ی تحصیلی نامناسبی انتخاب کرده است ، . یا انتخاب شغل

موضوع دیگری که در . ه در این مورد معموالً انعطاف پذیر است ، تغییر رشته دهد او را کمک کند تا برابر مقررات مدرسه ، ک

راهنمایی تحصیلی در این دروه از اهمیت خاصی برخوردار است ، طرح ریزی برای ادامه ی تحصیل یا انتخاب شغل پس از آموزش 

مختلف و رشته های تحصیلی دانشگاه ، و  در این مورد مشاور باید اطالعات وسیع و دقیق در زمینه مشاغل. متوسطه است 

مؤسسات آموزش عالی و ضوابط و چگونگی ورود به هر یک را دراختیار دانش آموزان بگذراند و آنان را برای تصمیم گیری مناسب 

 . در این که به دانشگاه بروند ویا پس از آموزش متوسطه به انتخاب شغل بپردازند ، یاری برساند

گاه طرح . صیالت متوسطه باید از مشاوران راهنمایی در مورد رفتن به دانشگاه یا اشتغال به حرفه کمک بگیرنددانش آموزان در تح

 . ریزی برای رفتن به دانشگاه نامناسب فرد نیست و گاه نیز هدفه های حرفه ای نیاز به تحصیالت دانشگاهی ندارد

 وظايف و مسئولیتهای مشاوران در دبیرستانها 

 آموزان دانش عقلی و معنوی و فکری قوای توسعه و رشد  

 آموزان دانش ای حرفه و شغلی مهارتهای توسعه رشدو  

 آموز دانش شخصیت توسعه و رشد  

 مشاور مسئولیتهای و وظایف تدوین و تنظیم  

 راهنمايی دانش آموزان توسط مشاور 

آموزش و پرورش زمانی مؤثر و مفید خواهد بود و به درستی انجام . دانش آموزان یکی از قطبهای جریان آموزش و پرورش است 

چنانچه . خواهد پذیرفت که دانش آموزان از آمادگی کافی در ابعاد جسمی ، ذهنی ، روانی ، اجتماعی و اخالقی برخوردار باشد

آموزش و پرورش او بدرستی عملی نخواهدب ود و مطالب ارائه شده بخوبی . بیمار باشند  دانش آموزان از نظر جسمی ناراحت و
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در این مورد ، ازطریق راهنمایی و مشاوره می توان دانش آموزان و خانواده او را با نکات ضروری در زمینه . یادگیری نخواهد شد

ایی و مشاوره می توان به پیشگیری و رفع بسیاری از موارد و از طریق راهنم. نارسائیها اقدام کردهای مختلف به رفع مشکالت و 

 .ا برای آموزش و پرورش آماده ساختمشکالت مبادرت ورزید و دانش آموزان ر

 شرايط انجام مشاوره تحصیلی 

وجود دارد ، معموالً در مدارس اتاقی با عنوان اتاق مشاوره . تحصیلی همانند سایر مشاوره هاست شرایط الزم برای انجام مشاوره

پاسخهای خود را نیز می توانند . دانش آموزان می توانند به صورت مستقیم یا از طریق صندوق مشاوره با مشاور ارتباط برقرار کنند

 . بطور مستقیم از مشاور دریافت کنند یا به صورت ناشناس در بولتن مشاوره مطالعه کنند

  مشاوره تحصیلی در زمینه کاهش اضطراب از امتحان

دانستن مقداری اضطراب در شرایط امتحانی کامالً . اغلب افراد در جلسه امتحان و یا قبل از آن درجاتی از اضطراب را دارا هستند

اما . چون موجب باال نگه داشته شدن سطح انگیختگی فرد شده و عملکرد او را بهبود می بخشد. طبیعی و گاهی حتی ضروریست 

بنابراین مشاور تحصیلی تالش . ب ازحد طبیعی باال برود باعث مختل شدن عملکرد فرد خواهد شد در صورتیکه میزان این اضطرا

می کنند با آموزش شیوه صحیح مطالعه ، باال بردن کارایی حافظه و استفاده بهینه از زمان، دانش آموز به مراکز اختصاصی تر ارجاع 

 . داده می شود

 مشاوره تحصیلی در زمینه آموزش شیوه های صحیح مطالعه و روشهای بهسازی حافظه 

اما ممکن است نیاز به آموزش شیوه های صحیح مطالعه و . برخی از دانش آموزان با وجود اینکه افت تحصیلی نشان نمی دهند

ز اتالف وقت دانش آموز و باال بردن بهره آموزش چنین روشهایی می تواند به جلوگیری ا. روشهای بهسازی حافظه داشته باشند

، رعایت اصول یادگیری در برنامه ریزی برای مطالعه ، رعایت ویژگیهای حافظه های برنامه ریزی برای مطالعه. مک کندوری او ک

 . مختلف می تواند به دانش آموز کمک کند تا روش مطالعه صحیحی داشته باشد و نتیجه بهتری کسب نماید

 یلی در زمینه بررسی افت تحصیلی مشاوره تحص

برخی از این دانش آموزان خود به مشاوره تحصیلی مراجعه می کنند . برخی از دانش آموزان ممکن است دچار افت تحصیلی شوند

در هر حال مشاور تحصیلی به بررسی علل مختلف افت . و برخی توسط مسئولین مدرسه به مشاور مدرسه معرفی می شوند

عوامل مدرسه را . دازد و برای بررسی احتمال وجود عمل خانوادگی از خود دانش آموز و خانواده او کمک می گیردتحصیلی می پر

 . نیز مورد بررسی قرار می دهد و همچنین به بررسی سالمت جسمی و روانی دانش آموز می پردازد

ن علت ، مشاور به کمک دانش آموز و در صورت لزوم بعد ازپیدا کرد. شناخت و پیدا کردن علت افت تحصیلی در گام اول قرار دارد

یا اینکه راهنماییهایی به دانش آموزان برای رفع علت ارائه می شود و . خانواده و مسئولین مدرسه به رفع آن علت اقدام می کنند

آموزش شیوه های صحیح مل شیوه افزایش انگیزش دانش آموز، از جمله این راهنمایی شا. رفت او مورد پیگیری قرار می گیردپیش

 . ، آموزش شیوه های مواجهه با تغییرات اساسی و غیره خواهد بودمطالعه
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 مشاوره تحصیلی در زمینه انتخاب رشته و راهنمايی شغلی 

در این زمینه مشاور به دانش آموز کمک می کند با اطالع از ویژگی ها و شرایط خود ، رشته ها و شرایط جامعه تصمیم مناسبی در 

چنین فرایندی چه در سال اول دبیرستان و برای انتخاب رشته تحصیلی دوره متوسطه . رد انتخاب رشته تحصیلی اش اتخاذ کندمو

آشنـایی مـشاور با ویژگیها و مـقررات مـوجود مربـوط . صورت بگیرد و چه برای انتخاب رشته دانشـگاهی تفاوت چندانی نمی کند

مشاور تالش می کند عالوه بر اینکه مراجع را از جنبه های مختلف . بسیار حائز اهمیت است (  متوسط یا دانشگاهی) به هـر دوره 

هوشی ، استعداد و عالیق شناسایی کند بلکه این شناخت را با شناختهای خود دانش آموز در هم می آمیزد وبا در نظر گرفتن 

: عبارتند از . ویژگیهای خود دانش آموز که باید شناسایی شوند. مقررات بیرونی و شرایط ویژه جامعه اقدام به تصمیم گیری کنند

میزان بهره هوشی ، نمرات تحصیلی او ، تعیین نقاط قوت و ضعف او در دروس مختلف ، بررسی عالیق و استعدادهای او در زمینه 

آزمونهای سنجش استعداد کمک برای اینکار گاهی مشاور از آزمونهایی چون تست هوش ، آزمون رغبت سنج و . رشته ها و مشاغل 

اینکه چه دروسی در آن مطالعه می . از سوی دیگر باید دانش آموز شناخت کاملی نیز از خود رشته تحصیلی بدست آورد. می گیرد

 شوند ، آینده شغلی آن چیست ؟
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 : نتیجه گیری

معموالً معلمان ابتدایی به دلیل . راهنمایی و متوسطه یکسان نیستبه طور حتم نقش مشاوره ای معلمان در دوره های ابتدایی، 

اما در دوره های راهنمایی و . ارتباط مستمر با دانش آموزان، آزادی عمل و وقت بیش تری برای درگیری با مسائل مشاوره ای دارند

ی و تخصصی و مهارت های معلمان را با این حال آموزش های الزم می تواند کیفیت علم. متوسطه، این نقش کمرنگ تر می شود

در هر صورت معلم هر دوره تحصیلی باید در زمینه های فعالیت خود و محدودیت هایی که دارد واقف . در این زمینه افزایش دهد

 .باشد

ا و توانایی مشکالت دانش آموزان، زنجیره ای از عوامل فردی و اجتماعی است که نیازمند دیدی جامع نگر و نظام مند به استعداده

مشاور مدرسه با آگاهی از ارتباط تنگاتنگ  .ها و عالئق، شخصیت، ساختار و وضعیت خانواده و سایر متغیرهای محیطی است

اجتماعی دانش آموزان، با استفاده از متون و روش های راهنمایی و مشاوره از طریق شیوه  - مشکالت تحصیلی با زمینه های روانی

ی و خانوادگی به دانش آموزان کمک می کند تا با بررسی های همه جانبه مشکل بتوانند راه حل یا راه های مختلف فردی، گروه

 .حل های مناسب را انتخاب و برای اجرای آنها برنامه ریزی نمایند و در نهایت عملکرد دانش آموزان در ابعاد مختلف بهبود یابد

نامه ها و محتوای آموزشی با توجه به نیازها وامکانات دانش آموزان تهیه و اهداف آموزش وپرورش زمانی تحقق خواهند یافت که بر

می توان توانایی ها ونیز محدودیت های دانشآموزان را شناخت و از امکانات « خدمات راهنمایی و مشاوره»ازطریق . اجرا گردند

 .موجود حداکثر استفاده را به عمل آورد

ر زمینه های گوناگون می تواند آنان را به رشته های تحصیلی مناسب راهنمایی کند و مشاور تحصیلی با شناخت دانش آموزان د

گرچه آشنایی معلم با فنون راهنمایی تدریس و عملکرد او را موثر و پربار می سازد، ولی معلم  .آنان را در حل مشکالت یاری دهد

انی و خانوادگی و تحصیلی دانش آموزان رسیدگی کند و برای به تنهایی نه می تواند و نه فرصت دارد به تمام مسائل و مشکالت رو

از این رو، مشاور تحصیلی با همکاری معلم وخانواده و مسئوالن مدرسه می تواند دانش آموزان را در . هر کدام راه حل ارائه دهد

اهداف آموزش و پرورش را ممکن جهت رفع مشکالت تحصیلی و خانوادگی و روانی و تامین ثبات عاطفی یاری دهد و نهایتا نیل به 

 .سازد
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