


مقدمات راهنمایی و مشاوره

ایی گفتار اول، تعاریف و ضرورت راهنم
و مشاوره

ویژه دانشجویان رشته ی  روانشناسی
دانشگاه رشدیه



تعاریف راهنمایی

رامونپیباآشناییوخودشناسیدرراانسانکهاستپویاییتالشراهنمایی

(1974استونوشرتزر)دهدمییاری

میآگاهترجیحاتشوامیالوهاتواناییازراانسانکهاستفعالیتیراهنمایی

محدودیتوهاتواناییشناختازپسفردکهشودمیموجبوسازد

(1957ترکسلر)برداردگامبهتریزندگیجهتهایش،در

شخصیوتحصیلیوشغلیهایفرصتبتواندتااستفردبهکمکراهنمایی

بهرهوهاستفادبیشترینموقعیتهرازودهدتشخیصآگاهانهودرستیبهرا

(1956دانیلمک)ببردراممکنی



خودهایمحدودیتوهاتواناییبتواندتااستفردبهمندنظامکمکراهنمایی

حلسازد،درمتعادلگوناگونهایموقعیتدرراحاالتشوبشناسد،رفتاررا

شغلیوندکاتخاذتحصیلیزمینهدرمناسبیتصمیمویابدتوفیقمشکالتش

(1974پاترسون)برسدکمالورشدحداکثربهنهایتدروبرگزیندمناسب

نظامهایفعالیتسلسلهیکطریقازکهاستایدهندهیاریفرایندراهنمایی

موجباتوانجامدمیانسانمتعادلوجانبههمهرشدبهیافتهسازمانومند

راشپروروآموزشنظامدرفردیبالقوههایتواناییحداکثرازگیریبهره

(آبادیشفیع...عبدا).آوردمیفراهم



اجزای راهنمایی

ومداومامرموضوعاین.استایدهندهیاریفرایندراهنمایی1)

تمامدرراهنماییعملانجاماعتبارهمینبهواستمستمری

.استضروریومحرزتحصیلیوسنیمقاطع

عالیتفمجموعه.شودمیتشکیلهافعالیتسلسلهیکازراهنمایی2)

ردرافردپذیردمیانجامدیگرافرادیاراهنماخودتوسطکهها

.رساندمییاریهدفبهنیل

.هستندیافتهسازمانومندنظامراهنماییهایفعالیت3)



در ابعاد .راهنمایی به رشد متعادل و همه جانبه انسان می انجامد1)

.جسمی،ذهنی،روانی،اجتماعی و اخالقی قابل بررسی است

راهنمایی موجب می گردد که از توانایی های بالقوه اش حداکثر2)

.استفاده را ببرد

ستند راهنمایی و آموزش و پرورش از یکدیگر غیرقابل تفکیک ه3)

ر و استفاده از راهنمایی، آموزش و پرورش را موثر تر و کارآمد ت

.می سازد



مشاوره تعاریف 

جریانی است که در آن وجود ارتباط خاص بین مراجع و مشاوره 

مراجع معموالً با مسئله و مشکلی عاطفی . مشاور ضرورت دارد

مواجه است و مشاور در ارائه راه حل برای مشکالت عاطفی 

مشاور از طریق برقراری رابطه ی مشاوره ای،به . تخصص دارد

.مراجع کمک می کند تا راه حلی برای مشکلش پیدا کند

ق مشاوره فرایندی تخصصی بین مراجع و مشاور است که از طری
آن مراجع با کمک مشاور به بررسی و تحلیل مشکلش اقدام می 

ر تعامل کند؛بر نکات ناشناخته ی شخصیت خود،آگاهی می یابد؛ بر اث
و رابطه ی مشاوره ای با مشاور،به جست و جوی راه حل برای 
ن مشکالتش می پردازد و درهای دنیای روشن تری را برای خویشت

(1961آرباکل،)می گشاید



از طریق مشاوره، مشکالت کنشی نسبتاً سطحی مراجع که خود در اثر 

(1954پپینسکی،)شودیادگیری پدید آمده اند،درمان می 

از طریق مشاوره، سازش مراجع با خود و دیگران و نیز مسئولیت پذیری و 

(1954رابینسون،)یابدبلوغ عاطفی وی افزایش می 

مشاوره، رابطه ی یاری دهنده ای است که مراجع پس از شناخت خصوصیات 

استفلر و )خویش،در نهایت تصمیم گیری معقول و مناسب را یاد می گیرد

(1972گرانت،

مشاوره فرایند تخصصی ویژه ای است که مراجع از طریق ارتباط با مشاور، 

(1972نای،هکنی و )به حل مشکلش موفق می شود

مشاوره رابطه ای آموزشی بین مراجع و مشاور است که در آن بر یادگیری 

(1957گوستاد،)شودتاکید می 



در مشاوره نباید صرفاً حل مشکالت آنی مراجع مدنظر مشاور باشد،بلکه نقش اصلی 
و اساسی مشاور ایجاد و توسعه ی اعتماد به نفس و استقالل و افزایش قدرت مبارزه 

(1957ترکسلر،)با مشکالت و گسترش رشد فکری مراجع است 

مشاوره فرایندی آموزشی است که به رشد شخصیت فرد می 
(1954ویلیامسون،)انجامد

رابطه ای هدفدار و پویاست که مراجع را در خودشناسی و تصمیم گیری مشاوره 
و 2006جونز-و نلسون1954رن،)دهدمناسب و برآوردن نیازهایش یاری می 

2008)

مشاوره فرایند یادگیری ای است که بدان وسیله مراجع مطالبی را درباره ی خود و 
(1974شرتزر و استون)مناسباتش یاد می گیرد

. مشاوره، به تجزیه و تحلیل مشکل و یافتن راه حل های مناسب مبادرت می شود
مراجع از طریق گفتگو با مشاور در یک جو مملو از تفاهم، خود را بهتر و بیشتر 
می شناسد،چگونگی تصمیم گیری را می آموزد و سرانجام راه حلی برای مشکلش 

.پیدا می کند



تفاوت های مشاوره با راهنمایی 

راهنمایی تمام برنامه ها و فعالیت هایی را که برای کمک به فرد ـ 1

اما مشاوره یکی از خدمات و تکنیک . تهیه می شوند، شامل می گردد
.های خاص راهنمایی است و اصطالحاً قلب راهنمایی به حساب می آید

راهنمایی جنبه ی پیشگیری دارد، ولی مشاوره در وهله ی اول بعد ـ 2
.دارددرمانی 



تفاوت های مشاوره با روان درمانی

، از طریق مشاوره به اصالح و رفع مشکالت تربیتی، شغلی، تحصیلیـ 1
خانوادگی و بهداشتی افراد عادی در مدت زمان کوتاه اقدام می شود، در 

حالی که با استفاده از روان درمانی به حل مشکالت افراد مبتال به 
.ناراحتی های روانی شدیدتر در مدت طوالنی تر مبادرت می گردد

معتقد است مشاوره کمک به افراد عادی است که هویت( 1969)تایلر ـ 2
ه ی و شناخت روشنی از خود دارند و مشکالت آنان بیشتر ماهیت و جنب

میق تربیتی دارد، در حالی که روان درمانی به حل مشکالت و اختالالت ع
.پردازدشخصیتی می 



خالصه ی نتایج تفاوت مشاوره و روان درمانی 

ـ در مشاوره مسائل حادّ عاطفی کم تر مطرح می شود، اما در روان درمانی از 1
.مسائل حاد سخن گفته می شود

.  در مشاوره نسبت به مراجع و نگرانی او نگرش مثبت بیشتری وجود داردـ 2
.استمدت درمان در مشاوره کوتاه تر ـ 3



ضرورت راهنمایی و مشاوره

ا تحول جامعه از حالتی ساده و ابتدایی به وضعی پیچیده مشکالتی ر

برای انسان به وجود آورده است که پیشگیری و حل آن ها لزوم 

. بهره گیری از راهنمایی و مشاوره را ضرورت می بخشد

به ارائه هرقدر جامعه گسترده تر و روابط افراد پیچیده تر باشد، نیاز

.  ی خدمات راهنمایی بیشتر احساس می شود



با تعدد رشته های تحصیلی و شغلی، امکان انتخاب مناسب برای 

دانش آموزان به سادگی میسر نیست و در این زمینه به متخصصان 

.شودراهنمایی تحصیلی و شغلی نیاز شدیدی احساس می 

. و آموزش و پرورش نیز دو امر تفکیک ناپذیر هستندراهنمایی 

راهنمایی را می توان بخشی از آموزش و پرورش تلقی کرد که 

ارضای نیازهای جسمی، ذهنی، اجتماعی، اخالقی و عاطفی دانش 

راهنمایی برای حصول سریع و درست . آموز را تسهیل می کند

.اهداف آموزش و پرورش ضرورت دارد



پرورشوآموزشنظاماساسیارکان

وآموزشفرایندهایقطبازیکیآموزدانش:آموزدانشـ1

وآموزدانشتوانمیشماورهوراهنماییطریقاز.استپرورش

وبهداشتیزمینهدرضرورینکاتبارااویخانواده

برایهمچنینآموزدانش.ساختآشناهابیماریازپیشگیری

.اشدبداشتهرغبتواستعدادذهنی،آمادگیبایدموضوعیادگیری

تاشودمیکمکآموزاندانشبهراهنمایییبرنامهطریقاز

هایتفاوتبهتوجهباوبشناسدراخودهایرغیتواستعدادها

.بپردازدمطالبیادگیریبهفردی



معلم رکن مهمی در آموزش و پرورش محسوب می شود و مسئوالن : معلمـ 2

آموزش و پرورش باید درصدد ارضای نیازهای جسمی و تآمین یک زندگی

.نسبتاً مرفه برای معلم برآیند

:فواید آشنایی معلم با فنون راهنمایی

فراهم آوردن محیطی برای یادگیری درس بدون ترس از تنبیهـ 1

آن اصالحدانش آموز و ضعف شناخت نقاط ـ 2

رفع عالیم ناسازگاری و اشکال در یادگیری دانش آموزـ 3

تقویت یادگیری و رشد جنبه های گوناگون شخصیت دانش آموزـ 4



ولحصبرایموضوعبهتوجه.پیونددمیهمبهرامعلموآموزدانشموضوع،:موضوعـ3
.داردضرورتپرورشوآموزشاهداف

هایتفاوتبهاست،آنیادگیریدرصددآموزدانشکهموضوعیتدویندرچهچنان
هبآموزدانشومعلمتالشنشود،توجهآموزدانشهایرغبتوهاتواناییجملهازفردی
.رسیدنخواهدمطلوبیینتیجه

زادروسیارائهیشیوهومحتوایدربارهسالههمهبایددرسیریزانبرنامهرو،ایناز
ینتدودرالزمهایبررسیازپسراآناناصالحیپیشنهادهایوکنندنظرخواهیمدرسان

.دهندقرارتوجهمورددرسیکتب



راهنمایی و مشاوره در اسالم
قرآن کریم با ارائه ی دستورهایی درصدد راهنمایی و تربیت و ایجاد 

. اخالق پسندیده و هدایت انسان به سوی کمال است

دی این کتاب در آن تردی. )ذلَک الکتاُب ال ریَب فیه، هدًی للمتّقین

.(نیست و برای پرهیزکاران راهنما و هدایت کننده است

راهنمایی در قرآن کریم برای نخستین بار در آیه ی ششم سوره ی 

ما را به)« إهدنا الّصراط الُمستَقیم»: فاتحه الکتاب مطرح شده است

.(راه راست راهنمایی کن

خداوند هیچ گاه بشر را به حال خود رها نساخته و برای راهنمایی او 

در  سعادت دنیوی و اخروی، پیامبرانی را مبعوث فرموده جهت 

.است



توصیه های حضرت علی درباره ی 

:ضرورت و شیوه ی راهنمایی

ـ مشورت کردن با دوست دوراندیش 1

و مهربان

ـ مشورت نکردن با بخیل2

ـ شرکت ندادن بخیل در مشورت و 3

خوداندیشه ی 

، هیچ پشتیبانی (ع)از دیدگاه امام علی

.استوارتر از مشورت کردن نیست



:اسالمدرراهنماهایویژگی
بودناسوهوالگوـ1
تقواوگفتاردرصداقتـ2
جانبههمهآگاهیـ3
پایداریواستقامتـ4
خوداحساساتبرراهنماتسلطـ5



ند پیروز و سربل
.باشید


