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 کلیات: فصل اول
 

ست؟ شده ا شکالتش  سان بر م شرفت تکنولوژی موجب غلبه ان ن لحاظ که در جواب باید گفت بله و خیر. بله به ای آیا پی

ا کارهایش را در هپیشرفت صنعتی موجب گردیده که انسان بتواند با استفاده از جدیدترین و پیشرفته ترین ابزار و ماشین 

ائیده دست زام دهد. اما عواقب ناخوشایند حاصل از پیشرفت سریع و کنترل نشده تکنولوژی که نهایت دقت و سرعت انج

های انسانی ارزش ای برای آن بیندیشند و توجه بهای از متخصصان علوم انسانی را واداشته تا راه چارهخود بشر است، عده

شی و پرداختن به کارهای یکنواخیرا مدنظر قرار دهند. عواملی نظیر احساس تنهایی، احساس پوچی و ب به عنوان  -تارز

ه، انسان اند. نتیجه آنکموجب خستگی و فرسودگی و کاهش کارآمدی انسان گردیده -های زندگی صنعتیبخشی از ارمغان

ست گیرد و از آ شرف مخلوقات باید با توجه به ارزش های واالی خود کنترل تکنولوژی را در د ن در جهت خیر به عنوان ا

ی غلبه بر نگرانی و  صالح و آرامش خود و همنوعان بهره برداری کند. مشاوران و روان درمانگران برای کمک به انسان برا

 ها و ناراحتی ها تخصص دارند و می توانند فرد درمانده را در رها شدن ازین گرفتاری یاری دهند. 

 

 درمانیهای راهنمایی، مشاوره و روانتعاریف و تفاوت 

ست از اییراهنم ست. راهنمایی آگاهی و بی: عبارت ا شاد و اداره کردن ا نش فرد را در معنی لغوی راهنمایی هدایت و ار

هویژگی دهد و موجب شنننناختای افزایش میزمینه باالتری از کمال و معرفت و در ن به درجات  یل  ایت های فرد و ن

ها ها، رغبتیسازد تا با شناخت تواناییی فرد را قادر میشود. راهنماگیری درست و پیشگیری از وقوع مشکالت میتصمیم

های روش ز ابزار واها و توسعه امکانات، زندگی سالم و پرثمری را سپری سازد. در فرآیند راهنمایی با استفاده و محدودیت

شناخته میها و محدودیتگوناگون، توانایی سب و منطقی براهای فرد  صمیم منا ساس ت یازهای نی تأمین شود و بر آن ا

 رود. رهبری به پیش می-گردد و فرد در جهت کمال و خودفردی و اجتماعی اتخاذ می

راهنمایی،  گردد.شود، بلکه در روند بلوغ فرد پدیدار میکمک به فرد در روند رشد. این کمک از خارج و در خأل انجام نمی

عاقالنه دسنننت بزنند،  رح بریزند، به تغییر بپردازند و  شنننود برای اینکه به انتخابکمکی اسنننت که به افراد داده می

توان و نباید فردی را های الزم، را به عمل آورند. البته راهنمایی به همکاری گرایش دارد نه اجبار و اکراه؛ نمیسنننازگاری

شننوند. اع میارج راهنماییای غیر داو لب به مسننالوالن برای قبول خدمات راهنمایی مجبور سنناخت. وقتی که به گونه

 ها کوشید. شود که باید اثرات نامطلوب آن را در نظر داشت و به رفع آنها بارز میمعموال مقاومت و رنجشی از  رف آن
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 ی درونی اشتیاق به تغییر متکی است. راهنمایی،اغلب بر انگیزه

کردند ا ارشاد مین و مذهب، مردم ر، اولین راهنمایان و مشاوران انسان بودند که از جایگاه دیروحانیونتوان گفت می

 دادند. و مورد راهنمایی قرار می

ست اماسابقه راهنمایی به معنای اطالع شاوره ا سانی مقدم بر م سط  ر با  سونزپاربرای اولین بار در آمریکا تو

شتغال جوانان  راهنمایی و مشنناوره صننورت گرفت. هدف پارسننونز 1908روش علمی در سننال  ف های مختلدر بخشا

 کرد تا بیکاران را در اشتغال کمک کند. توان او را پدر راهنمایی نامید. او تالش میصنعتی بود که می

  .پارسونز پدر راهنمایی با روش علمی است 

ش ستن فرد  شادتر زی ست که باعث افزایش کارآمدی و  شناخت خود و محیط ا سی راهنمایی،  سا صلی و ا ده و هدف ا

سان را به حداکث صیلی، راهنمایی خر میعملکرد ان ساند. راهنمایی، انواع گوناگونی دارد؛ راهنمایی تح انوادگی، راهنمایی ر

شتی و به لحاظ شکل عا فی یا هم میاجرا  بهدا شد. در راهنمایی گروهی، افراد م صی رتواند فردی یا گروهی با وانی خا

 آینده است.  ندارند بلکه هدف، افزایش دانش و بینش و پیشگیری از بروز مشکالت در

صیلیشننود. هدف راهنمایی به انواع گوناگون تقسننیم می یاز به نآموزان و افرادی اسننت که کمک به دانش راهنمایی تح

رات های گوناگون تحصننیلی از جمله انتخاب دروس یا رشننته تحصننیلی، آگاهی از قوانین مدرسننه و مقرکمک در جنبه

سازگاری تحصیلی دارند راهنمایی  نوع  شغلی راهنماییانجامد. تحصیلی در نهایت به موفقیت تحصیلی میامتحانات، و 

دن به راهنمایی شننغلی جریانی اسننت که بدان وسننیله افراد با شننناختن مشنناغل متعدد و پی بردیگر راهنمایی اسننت. 

روری باشد. ضهایش برای جامعه نیز مفید و گزیند که عالوه بر تأمین نیازها و خواستهخصوصیات خودش، شغلی را بر می

وابط سنننالم و رکمک به برقراری  راهنمایی خانوادهراهنمایی انواع دیگری از جمله خانواده و بهداشنننتی نیز دارد. هدف 

ست. هدف  سب ا سایش آنان از  ریق ارایه ا العات منا ضای خانواده و تأمین آ شتیراهنمایی بهدمتعادل بین اع نیز  ا

 است.  و روانیهای جسمی پیشگیری از ابتال به بیماری

شننود. راهنمایی ممکن اسننت به صننورت فردی یا گروهی اجرا شننود. در راهنمایی فردی، یک نفر به تنهایی راهنمایی می

هدف این نوع راهنمایی معموال کمک به فرد برای پیشننگیری از بروز مشننکالت شننخصننی و عا فی اسننت. در راهنمایی 

صی ندارن شکل عا فی یا روانی خا سب ا العات در زمینهگروهی، افراد م های مختلف از جمله تربیتی، د، بلکه خواهان ک
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شوند.  سب در آینده با مشکلی مواجه ن صمیمات درست و منا شتی و خانوادگی هستند تا با اتخاذ ت شغلی، اجتماعی، بهدا

 نده است. گردد و هدف اولیه آن پیشگیری آیهای متعدد میراهنمایی گروهی موجب دانش و بینش افراد در زمینه

توان به انواع های شننناخت متعددند. به  ور کلی میپذیر نیسننت. شننیوهبدون شننناخت فرد ارایه خدمات راهنمایی امکان

های متعدد ا العات های تستی، با استفاده از آزمونذهنی تقسیم کرد. شیوه -عینی یا تستی، ذهنی یا غیرتستی، و عینی

 دهند. نسبتاً موثقی درباره فرد ارایه می

شاهده ست. م شاهده، عملی ارادی و فعال ا شاهده، هدف از: گر بایدم شاهده را  اوالً قبل از اقدام به م عیین کند. ثانیاً در تم

هد؛ و رابعاً به هر لحظه فقط یک مورد را مشننناهده کند؛ ثالثاً مشننناهده را در موقعیتی  بیعی و به دفعات متعدد انجام د

قایسه سنجی، موقعیت و خصوصیت رفتاری مشخص فرد، در مرداری خودداری کند. در گروهبهنگام مشاهده از یادداشت

ش در گروه تعیین گیرد و جایگاه او در مقایسننه با دوسننتان و همکارانبا سننایر افراد گروه مورد بررسننی و ارزیابی قرار می

شنامهشود. می س شخصمجموعه پر سنجیدن رفتار م ست که به منظور  سؤاالت ا ستفاده قرار می ای از  گیرد. مورد ا

سته ، نوعی پرسشنامه است که در آن از کسانی نظیر معلم، مدیر، مشاور، والدین، و روانبندیمقیاس درجه شناس خوا

صهمی صی ضاوت بپردازند. در مقیاس درجهشود تا در مورد خ صه باید ای درباره فرد معین به ق صی ضوح ببندی، هر خ ه و

، از فرد الشرح حگیری باشد، و امالک ارزیابی آن مشخص شده باشد. در قابل مشاهده و اندازهتعریف شود، به سادگی 

آورد بنویسد و ای از زندگیش که با موضوع مشخصی ارتباط دارد آنچه را به خا ر میشود در ارتباط با زمینهخواسته می

شاور تحویل دهد.  صاحبهبه م ضوری دوجانبه م ست از گفتگوی ح شاور که هدف یا هدف، عبارت ا هایی بین مراجع و م

 دارد. 

  آموز ضرورت آوری و ثبت ا العات اساسی درباره دانشدر مدارس به منظور جمع پرونده راهنماییتشکیل

 شود.  های بعد تکمیلدارد. پرونده راهنمایی باید از دوره کودکستان تشکیل گردد و به تدریج در سال

 

 : مفاهیم راهنمایی عبارتند از

 : مفهوم خودشناسی تربیتی .1

کند تا فرد خود را بشناسد. این خودشناسی که عرفا به آن معتقد بودند و آن را شرط خداشناسی راهنمایی کمک می

سی از لحاظ روانمی ستند، تفاوت دارد. خودشنا ستعدادها، تواناییدان سی یعنی آگاهی یافتن فرد از برد و وسعت ا ها، شنا
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ها و شننود تا خودش را بشننناسنند یعنی پی ببرد که شننخصننیت او دارای چه عالقهخود. به فرد کمک میهای عالقه و آرزو

 های بدنی برخوردار است. آرزوهایی بوده و نیز از چه خصوصیات و مهارت

 : مفهوم خدمات .2

 مفهوم هانآ بردن کار به که کندیم اسننتفاده ییهاکیتکن و هاروش از فرد یخودشننناسنن به کمک یبرا «ییراهنما»

 : شودیم انجام ریز موارد در اغلب( مدارس) پرورش و آموزش در خدمات. دهدیم لیتشک را ییراهنما خدمات

شناختی  -الف شننده برای  آوری، تحلیل و به کار بردن انواع فنون تراز شننده و غیرترازکه مبتنی بر جمع: خدمات 

 شناخت فرد است. 

های دارک هرچه بیشننتر ا العات تحصننیلی، حرفه و فراهم سنناختن فرصننتکه مبتنی بر ت: خدمات اطالعاتی -ب

 شخصی و اجتماعی است. 

 ضنننمن یفرد رشننند جادیا و «خود» دنیفهم یبرا الزم التیتسنننه تدارک بر یمبتن که: ایخدمات مشاااوره -پ

 کی از یاریسب اندازه تا دیبا زین ییراهنما خدمات یهمه. است کوچک یهاگروه با ارتباط خالل در ای یگروه یهاآموزش

شاوره مطلوب ارتباط شاور انیم یام شند، برخوردار مراجع و م شاوره یول با ست عبارت خاص یمعن به م  ارتباط کی :از ا

 . شودیم انجام مراجع و مشاور انیم خاص یمنظور یبرا که رودرو

ها ن فرصتز در انتخاب و به کار بردآموکه مبتنی بر کمک به دانش: ریزی، کارگماری و خدمات پیگیریبرنامه -ت

سعه می شخص را از امور تو شناخت  سته از خدمات راهنمایی،  ستند. این د سه و بازار کار ه ستقیمًا در مدر شند و م بخ

 شوند. آموز میمتوجه دانش

شیابی کردن -ث ست تا از خدمات نامبرده باال،: ارز سه و جامعه ا صلی آن متوجه مسالوالن مدر شیابی ار که هدف ا ز

 ی راهنمایی را مشخص نمایند. به عمل آورند و نقاط ضعف و قوت برنامه

 

  

http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/


  

.:یادداشت

.. 

6        k a y h a n r a v a n . i r 

 مشاوره

رسون ارایه به نظر پاتمشاوره در لغت به معنی همکاری کردن و نظر تخصصی دیگری را برای انجام کاری خواستن است. 

بطه به نظر او را .توان مشننناوره نامیداه نمیگا العات صنننرف، پند و اندرز دادن و تلقین افکار و عقاید به دیگران را هی 

روری را ایجاد بخشی مهمی دارد و اگر مشاور نتواند چنین رابطه مطلوب ضای بین مراجع و مشاور اثر درمانحسنه مشاوره

 کند، مشکلی مراجع در حد مقبول حل نخواهد شد. 

ضرورت دارد سه مورد  شاوره  ضور مراجع در مرحله اول : در جریان م شاور و تعامل فعال بین آنح ای ها اهمیت ویژهو م

شکل روانی. دارد ست که م سی ا شاور فردی ا از این دیدگاه، مراجع ک ست، م ست که در دارد و خودش قادر به حل آن نی

تنوع و های مشاوره مهدف. دومین مورد ضروری برای انجام مشاوره، داشتن هدف است. مشکالت روانی تخصص داردحل 

، توجه به اصول انجام مشاوره سومین مورد الزم برای. د که به موضوع مشاوره و وضعیت مراجع و مشاور بستگی داردمتعدن

های مهم مشاوره درمانی به نوعی با این اصول سروکار دارند و یکی از هدفهای مشاوره و رواننظریهتمام . یادگیری است

 شود.  است که به مراجع رفتار جدیدی آموزش داده آن

حل  وکوشنند تا مراجع را در درک آن مشنناور می ای حضننوری و متقابل بین مشنناور و مراجع اسننت که دررابطه مشنناوره

ست که از شاور ا شاوره تعاملی پویا بین مراجع و م سازگاری و انطباقی یاری دهد. به  ور کلی، م شکالت  آن  ریق به  م

شناخت خود و مشکلش مراجع کمک می صمیم معقول و مقبولی برای حل آن اتخاذ کند. مشاوره شود تا پس از  ز نظر ات

 : شودوضوع به چهار نوع تقسیم میم

 مشاوره تحصیلی -

 مشاوره شغلی -

 مشاوره خانواده -

 بهداشتی مشاوره -
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تخصصی است که  -فعالیتی حضوری شود. مشاوره فردیمشاوره نیز همانند راهنمایی، به صورت فردی و گروهی انجام می

کند تا با کسننب آگاهی و مهارت حل مسننأله مشننکلش را حل کند و مشنناور در هر زمان به یک مراجع کمک میدر آن 

 توانمندی مواجهه با مشکالت را در خود افزایش دهد. 

شد، و نگرش شکالت، موانع ر ست که در آن م شاوره گروهی یک تجریه اجتماعی ا امن و  های افراد گروه در یک محیطم

است، صرفه  ن بهشود. مشاوره گروهی در مقایسه با مشاوره فردی اوالً از نظر زمان و میزان هزینه مقرومطمالن بررسی می

های اعضاء نسبت  واکنشپردازند؛ ثالثاًمی آموزند و به نقد عملکرد خود و دیگرانای را میثانیاً اعضا در گروه رفتارهای تازه

شوند که دیگران نیز شود؛ رابعاً اعضاء متوجه میبینش بیشتر منجر می سببه یکدیگر بیشتر از مشاوره فردی است که به ک

 یابد. و در نتیجه مقاومت آنان در جریان درمان کاهش می مشکالت مشابهی دارند

صنناحبه مهای گروه اسننت. برای تحقق این مورد معموال انجام یک ترین مورد در تشننکیل مشنناوره گروهی تعیین هدفمهم

روه که اعضاء گرسد. قوانین اساسی مدت با هر کدام از داو لبان شرکت در مشاوره گروهی الزم به نظر میتشخیصی کوتاه 

 : باید در جلسه تشخیصی به خوبی با آن آشنا شوند تا در جلسات مشاوره گروهی رعایت کنند به شرح زیرند

 جلسه گروه مشخص سازد.  هایی را قبل از ورود بهعضو مشاوره گروهی باید برای خود هدف و یا هدف -

 موظف است در جلسات گروه به سایر اعضا با دقت گوش فرا دهد.  -

 جلسات گروه ضروری است.  ها در رح به موقع مشکالت و بحث درباره آن -

 شوند. محرمانه تلقی می بداند که تمام موارد و موضوعات مطرح شده در گروه -

 وره گروهی الزم است. ی مشابداند که حضور منظم و به موقع در جلسه -

شاور او ر - شد م سه به نفعش با شاور ترک جل شخیص م شاور اجازه دهد چنانچه در مواردی به ت ا از این باید به م

 موضوع بیاگاهاند و او جلسه را ترک کند. 

 شود. های نهایی با توافق اکثریت اعضا در گروه اتخاذ میبداند که در موارد ضروری تصمیم -

 شوند، بیاگاهاند. وه، مشاور را با عواملی که به نوعی مانع مشارکت فعال او در گروه میقبل از تشکیل گر -

 باید بپذیرد که در صورت ضرورت با نظر مشاور در جلسات مشاوره فردی نیز حضور پیدا کند.  -

رسد و برای اعضاء مفید های تعیین شده برا انجام دهد تا بتواند به هدف مشاور برای تشکیل مشاوره گروهی باید موارد زیر

 : و موثر واقع شود
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 د. االمکان هماهنگ باشنحتی اعضای مشاوره گروهی باید از نظر جنس، سن و سوابق قبلی: انتخاب اعضاء -1

ضاء -2 شکالت ع: تعداد اع صورت وجود م ست. در  شش تا دوازده نفر ا شاوره گروهی  ضای م ا فی معموال تعداد اع

ز پنج نفر اشوند. تشکیل مشاوره گروهی با کمتر تعداد یعنی شش نفر تشکیل میترین شدید، گروه معموالً با کم

اعث افزایش های قبلی اعضنناء بتواند مفید باشنند. تعداد اعضنناء بیش از پنج نفر باشنند تنوع تجربیات و زمینهنمی

اد توجه کافی از افر درمانی بیش از دوازده نفر باشنند، احتماال به برخیگردد. اگر تعداد اعضننای گروهیادگیری می

 معطوف نخواهد شد. 

 شود. ای یکبار تشکیل میجلسات مشاوره گروهی هفته: تعداد جلسات هفتگی -3

 کند. کفایت می ی مشاوره گروهی برای حل مشکلمعموالً هشت تا ده جلسه: تعداد کل جلسات -4

 . زمان هر جلسه به تعداد جلسات مشاوره هفتگی بستگی دارد: زمان هر جلسه -5

نشننینند تا آرامش اعضننای گروه دور هم و به صننورت دایره بر روی صننندلی و یا روی زمین می: هیه امکاناتت -6

 بیشتری را احساس کنند. 

 کند. ی گروهی نقش مهمی ایفا میمشاور در چگونگی آغاز جلسه: آغاز جلسه گروه -7

شرکت: انواع گروه -8 شرکت کرده باگر  شند داو لب نامیده میکنندگان به میل و اراده خود در گروه   شود؛ و درا

با توجه به گردد. گذاری میصننورتی که اعضنناء به دالیلی به شننرکت در گروه وادار شننده باشننند، گروه اجباری نام

تواند در هر زمان توان گروه را به باز و بسته تقسیم کرد. گروه باز، گروهی است که عضو جدید میها نیز میهدف

شود و یا ع سته تا پایان فعالیتوارد گروه  صورتیکه در گروه ب ضو ضوی از آن خارج گردد. در های گروهی هی  ع

 هایی که برای حل مشنننکالت عا فی تشنننکیلتواند به عضنننویت گروه پذیرفته شنننود. معموالً گروهجدیدی نمی

 شوند از نوع بسته هستند. می

الصه کردن خبا  دن ختم جلسه را اعالم کند ومشاور باید دقایقی قبل از پایان یافتن جلسه فرا رسی: ختم جلسه -9

 گیری کند. از آن نتیجه های جلسهبحث

شاوره گروهی -10 سایی، انتقال، عمل، و پایان. در مرح: این مراحل به ترتیب عبارتند از: مراحل م سایی شنا شنا له 

 مرحله، سننطحی های گروه در اینهای تشننکیل گروه معین شننوند. بحثاعضنناء به یکدیگر معرفی شننوند؛ و هدف

عمل،  شود. در مرحلهاست. پس از شناخت اعضاء و حصول اعتماد و ا مینان نسبت به یکدیگر، مشکل مطرح می

شکل آغاز می ضا برای حل م شکل برمشود و آنان به راحتی به گفتگو میتالش اع صدد حل م آیند. یپردازند و در

ه مشنناوره گروهی زمانی اسننت که گروه ب جلسننات ترین لحظه برای پایان دادن همیشننگی بهبهترین و مناسننب

 های تعیین شده قبلی رسیده باشد. هدف
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 گروه رهبر هاینقش

دن شرایط گفتگو پذیرش اعضاء، فراهم آور: مشاور خصوصاً در اولین جلسات نقش بسیار مهمی دارد. این نقشها عبارتند از

سالله عا فی  ضایی که با م ضاء، حمایت از اع سه، و تعبیشدیدی مواجه میبرای تمام اع سیر شوند، تنظیم وقت جل ر و تف

 های اعضای گروه. مناسب و به موقع گفته

 : تعاریف متعدد و متنوع از مشاوره به شرح زیر است

 سون  جودو به نفر دو نیب «خاص» یارتبا  قی ر از که کندیم فیتعر دهندهیاری یندیفرا را مشنناوره پاتر

 رابطه» یبرقرار با خواهدیم و روسنننتروبه یروان ای یعا ف یمشنننکل با نفر دو آن از یکی واقع در. دیآیم

 . کند حل را مشکل «بخشدرمان یامشاوره

  ست معتقدمک دانیل شاوره»: ا ستق یهاتماس یسر کی م ست مراجع با میم  کمک میتقد آن هدف که ا

 «. باشدیم طشیمح و خود با او مؤثرتر دادن سازش یبرا

 ستاد مراجع و  داند که بر یادگیری تأکید دارد و در این فضنناوره را یک فرایند و رابطه آموزشننی میمشننا گو

های ظریهداند و در کنار نهای یادگیری را میمشاور هر دو فعال هستند. مشاور، کسی است که اصول و شیوه

ا حل د که مشننکل خود رگیردرمانی به دنبال آموختن رفتار جدیدی در در مراجع اسننت. مراجع یاد میروان

 کند نه اینکه مشاور مشکلش را حل کند. 

 شیوهمشاوره جریانی یاری: گویدمی (1955) اسمیت صول و  ست که مراجع، ا خاب های مربوط به انتدهنده ا

 گیرید. و ادامه یک زنگی معقول و موفق را یاد می

 وی و که مراجع با کمک مشاور به خودکای فردی و گروهی دهندهای تخصصی و یاریرابطه: استفلر و گرانت

 پردازد تا زندگی سالمی را ادامه دهد. خودشناسی می

 عمراج ،یعا ف ییفضنننا در که( گانهی کتا،ی) فرد به منحصنننر و دهندهیاری یانیجر: (1973) یونا یهکن 

 . است حلراه دنبال به متخصص مشاور کمک با دارمشکل

 مراجع عملکرد یفیک شیافزا هدف با مشاور و مراجع نیب یتعامل یندیفرا: (1995) وریف . 

 سات ق،یعال افکار، از شناخت یبرا درونش یایدن به مراجع فراخوان: (1997) کروچ  شیهاتیمحدود و احسا

 . ردیگیم صورت مشاور و مراجع یخودآگاه و یهمدل با که

 سب یتیموقع آوردن فراهم: (1996) هاوارد ضا و ترراحت یزندگ یبرا منا س که مراجع در تربخشتیر  طتو

 . شودیم لیتسه مشاور

 مشاور و مراجع نیب حسنه یارابطه: یفرد یروانشناس روانیپ از: (1972) ریما نکید . 
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 سکیپپ ش: (1954)ین ص و ی ب یرو شکالت درمان یبرا یتخص سبتاً یعا ف م سمان علل که یسطح ن  یج

 . ندارد

 مراجع و مشاور مشارکت براساس هدفمند و ایپو یارابطه: رن لبرتیگ یس . 

 و خود با مؤثرتر سننازش یبرا ییهاحلراه ارئه هدف با مراجع با میمسننتق یهاتماس یسننر کی: لیدان مک 

 . طیمح

 مراجع یبرا ترمطلوب و بهتر یزندگ جادیا یبرا نفر دو نیب یاختصاص و یانحصار یانیجر: (1977) آرباکل . 

 یعا ف بلوغ شیافزا گران،ید و خود با بهتر سننازش کسننب یبرا یعاد افراد به کمک: (1950) نسااونیراب، 

 . تیمسالول قبول و استقالل

 اجعمر در شتریب شناخت یبرا مشاور و مراجع نیب یتخصص و دهندهیاری یارابطه: (1972) هاچ و استفلر 

 . یزندگ یبرا مناسب و معقول یریگمیتصم و

شمتداول سیبترین دلیل برای این مراجعه به م ست. آ شدی زندگی ا شکل ارتبا ی یا تغییرات ر های هیجانی یا اور م

ل هسننتند. های متعدد برخی دیگر از این دالیفیزیکی، مشننکل پیدا کردن به خا ر یک بیماری و عوارن ناشننی از فقدان

 مند است. ی هدفمشاوره نوع خاصی از ارتباط است، بین مشاور و کسی که جویای کمک است. این ارتباط یک رابطه

 باشد. ی بین مراجع و مشاور میمحوریت فرایند مشاوره، رابطه 

شد، هر چند که کمک به مراجع شته با ساس بهتری دا ست برای اینکه اح شاوره، کمک به مراجع ا صلی م برای  هدف ا

، این است که شاورههای اصلی فرایند ممدت احساس بهتری داشته باشد، کافی نیست. بنابرابن یکی از هدفاینکه در کوتاه

 در مراجع تغییر به وجود آوریم. 

وجود دارد؛ دیدگاه  قضاوت در مورد مؤثر بودن مشاوره، امری کامالً ذهنی است و در این رابطه دو دیدگاه کامالً متفاوت

خا ر بهتر مین مراجع و دیدگاه مشنناور ممکن اسننت مراجع، مؤثر بودن را کامالً متفاوت از دیدگاه مشنناور درک کند، به ه

 است دقایقی را صرف کنید و ابتدا به انتظارات مراجع و سپس به دیدگاه مشاور توجه کنید. 

سودمند کوت شیم. یک هدف  شته با شیم باید مفهوم دقیقی از اهداف خود دا شاور مؤثر با مدت این اهبرای اینکه یک م

ساس راحتی کند. شد یا حداقل اح شته با ساس بهتری دا ست که مراجع اح ست که به ا مراجع  در بلندمدت، معقول این ا

های آتی کمک کنیم تا خودش کشننف کند که چگونه خوداتکا شننود و چگونه با روشننی سننازنده و بدون کمک با موقعیت

ندمدت ایجاد مدت، دوست دارند تا تغییرات بلهای کوتاهاش روبرو شود. چه مشاور و چه مراجع، به جای حل مساللهزندگی

 کنند. 
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د و های مهم برای مشناوره این اسنت که به مراجع کمک کنیم تا خودش کشنف کند چگونه خوداتکا شنواز هدفیکی 

کنند تا خودشننان گیری ا مینان کند. بنابراین مشنناوران به مراجعان کمک میهای خودش برای تصننمیمچطور به توانایی

صمیم شاور فکر کند راهت ست م ستهای مراجحلگیری کنند. گاهی ممکن ا ستند، مهم این ا سب نی که  ع، معقول و منا

رد مشاور متکی توانند تصمیماتشان را آزمایش کنند و به جای اینکه به عقل و خاند و میمراجعان، خودشان تصمیم گرفته

 های خودشان بهره ببرند. شوند، از تجربه

شاوره ضوعی نظیر اهداف خاصقرارداد م سر مو شامل توافقاتی بر  ست  شاوره،  ای ممکن ا های وشرو عمومی فرایند م

شاوره سیلهم شاور به کار برده میای که به و شود و حتی ی م شد یا گفته  سائلی که باید محرمانه با اید تعیین ششود، م

سر قرارداد صحبت بر  شد. هنگام  سات با صل بین جل سفوا شود و به خوا شمرده  ت مراجع ها تمایالت مراجع باید محترم 

 ه مسائلی بحث خواهدشد و چه مسائلی بحث نخواهد شد، توجه شود. نسبت به اینکه چ

 : اند ازبه  ور خالصه اهداف فرایند مشاوره عبارت

  .کند کشف را حلراه و شود خارج شیهایآشفتگ از تا میکن کمک او به نکهیا یبرا مراجع با یهمکار( الف

 . دده رییتغ را شیرفتارها و افکار تا میکن کمک مراجع به( ب

 . شود اتکا خود تا میده قدرت مراجع به( ج

 . باشد داشته یبهتر احساس تا میکن کمک مراجع به( د
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 جمع بندی

 هدف مشاوره، خودشناسی، یادگیری و قبول مسالولیت در مراجع است.

ایی و مشاور فض اولین شرط در مشاوره، ایجاد محیطی امن و سرشار از اعتماد برای تعاملی پویا بین مراجع

 است. مملو از آزادی، تفاهم و صداقت

 درمانی است.رسان و البته متخصص و آگاه به اصول یادگیری و رواندهنده، یارینقش مشاور، کمک

 است.  نوع رابطه، حضوری مستقیم و بدون تحمیل عقاید

 است. های حل مساللهنقش مراجع، فراگیری روش

گوناگونی  ، پیشگیری و درمان است که معطوف به ارائه خدماتهدف در راهنمایی، پیشگیری و در مشاوره

خاب کردن و نهایتًا ی کمک به فرد در انتهای مختلف، ارزیابی براهایی در زمینههمچون ارائه ا العات و آگاهی

 خودشناسی در فرد یا گروه است.

 مشاوره یکی از خدمات اصلی راهنمایی است.

 و نیترهمم مشاوره، گفت توانیم. شودیم محسوب آن از یجزئ مشاوره، هک است یکل برنامه کی ،ییراهنما

 ازمندین که دارد یتریعلم مفهوم مشاوره،. است «ییراهنما قلب» اصطالح به و ییراهنما کیتکن نیتریاصل

 ای دارد یا العات یانهیزم در یهرکس که است گونه نیا( خودش خاص یمعنا به) ییراهنما اما است تخصص

 .بدهد ورهمشا مشکل، حل یبرا تواندینم اما کند ییراهنما را گرانید تواندیم و کرده کسب را یجاربت

 

به نوعی معالجهدرمانی، روان ضاامیر ی مشنننکالت عمیق روحی، روانی و عا فی اسنننت که در آن روان درمانگر 

نت، درمانی، مراجع بیماری است که نیازمبیمار توجه دارد. در روانناخودآگاه  نع مداوای دند خدمات بیمارستانی اس ر واق

نت که مراجع ممکن است برآن ناللی اس نی یا اخت ند وناخوش نه باش نرلی نداشت نگر ها کنت حل را راه ر(درمانگروان، )درمان

 کند. برای او انتخاب می

 درمانیروان و مشاوره راهنمایی، مقایسه 

شنود و می اب درسنت و مناسنب اسنت که از بروز مشنکالت آینده پیشنگیریتمرکز راهنمایی بر آگاهاندن افراد برای انتخ

شاوره مهم شاوره بر تغییر رفتار و احساس و حل مشکالت تمرکز دارد. چون م صم ست، ا طالحاً قلب ترین روش راهنمایی ا

 شود. راهنمایی تلقی می
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مشکالتشان ماهیت  ره کار کردن با افرادی است کهشود. او معتقد است مشاودرمانی تمایز قائل میتایلر بین مشاوره و روان

شخصیتی هستند. تربیتی دارد؛ درحالیکه روان ست که دارای اختالالت عمیق  درمانی ر روانددرمانی کار کردن با افرادی ا

ا واجهه بمشنود درحالیکه تمرکز مشناوره بر افزایش رشند و توانمندی فرد برای به تغییرات عمیق شنخصنیتی پرداخته می

 آنکه کیفی باشد کمّی است.  درمانی بیش ازمشکالت است. تفاوت بین مشاوره با روان

شاوران و روانعده شاوره و روانای از م سان تمایزی بین م ستند و اختالف آنشنا شی از درمانی قائل نی شتر نا ها را بی

درمانی و روان همشاور نیب( 1973) پاترسون هدیعق به: مثال یبرا. دانندیم معالجه مکانتفاوت هدف، نوع مراجعه، روش و 

نیز بهبود تعامل با  ودرمانی، نهایتاً تأمین رشد و افزایش کارآمدی تفاوت مهمی وجود ندارد زیرا هدف نهایی مشاوره و روان

 خود و دیگران است. 

 تیهو که است یادع افراد با دنکر کار مشاوره، است معتقد و بوده قائل تفاوت یدرمانروان و مشاوره نیب( 1969) لریتا

 کار ،یدرمانروان که یحال در است یتیترب یجنبه و تیماه یدارا شتریب آنان مشکالت و ندارند خود از یروشن شناخت و

 . هستند یتیشخص قیعم مشکالت یدارا که است یافراد با کردن

 مشاوره لزوم

سب یهاروش از یکی سامان با مبارزه منا شکالت اهشک و قرن یهایناب ست آن ،یاجتماع م شک از یریشگیپ که ا  و التم

صالح سل از نامطلوب یرفتارها رییتغ و ا  تیاهم و رزشا به بردن یپ یبرا. گردد آغاز -مدارس آموزاندانش یعنی -جوان ن

 باور و ردگایهل نظر به. میپردازیم آموزاندانش یریادگی انیجر لیتحل و هیتجز به ،یآموزشننن نظام در مشننناوره یاتیح

 ا العات اوال ف،یعرت نیا تحقق یبرا. نباشد رشد از حادث که است بالقوه رفتار در داریپا نسبتاً راتییتغ یریادگی( 1975)

 عالقه و اسنتعداد دیبا رندهیادگی ایثان. شنود هیارا سنپس و هیته -معلم-کار به آشننا و آگاه یفرد توسنط دیبا اتیتجرب ای و

 .باشد داشته موضوع یریادگی یبرا یکاف

عیین تآموزان باید امکان تفکر و کشننف معنی و معتقد اسننت که در یک نظام آموزشننی موفق، برای دانش (1965)گلسننر

شده فراهم آید شاور با فراهم آور .کاربردها از مطالب آموخته  سه، م شاوره مدر سب  دن موقعیتیدر برنامه راهنمایی و م منا

صلیمحوری، دانش-ی محتواکه در آن به جا -آموزان برای دانش شی قرار گیفعالیت آموز در مرکز ا ها رد و برنامههای آموز

برای یاری  .ندکتواند به بهبود رفتار و پیشنننرفت یادگیری آنان کمک می -آموزان تغییر یابند با توجه به نیازهای دانش

 : شودثر پیشنهادهای زیر ارایه میمنظور بهبود رفتار و افزایش میزان یادگیری مو آموزان بهرساندن به دانش

ساس نیاز و عالقه به مطالب آموختنی .1 باید انجام  اگر فرد نداند چه چیزی برایش مهم اسننت و چه: ایجاد اح

آموزان مشاور باید به دانش .کرد های خود در زندگی نخواهد رسید و توفیقی در کارها کسب نخواهددهد، به هدف
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ست که از دیدگاه -عالقه خود راکمک کند چیزهای جالب و مورد  سند -هر فردی متفاوت ا شنا سات .ب سا و  اح

 .ها و اعتقادات و ادراکات پدیدآورنده رفتار هستند رز تلقی

سته به آنشناخت خود و ارزش .2 شتن: های واب ست که فرد درباره کل وجودشخوی صور و پنداری ا  پنداری، ت

نوع  .گیردمی را در بر -سننمانی، ذهنی، اجتماعی، عا فی و اخالقی ج -این تصننور و پندار، تمام ابعاد خود  .دارد

آموزی دارای اگر دانش .گرددتصنننور انسنننان در هر کدام از این ابعاد، رفتار معین و مشنننخصنننی را موجب می

بین  پنداری بر اثر تعاملخویشننتن .پنداری منفی باشنند در انجام کارها موفقیتی نصننیبش نخواهد شنندخویشننتن

صیات گردند که فرد نسبت به خصوکند، مجموعه این عوامل موجب میآید و رشد میتعددی به وجود میعوامل م

این  .دهد جسمانی، ذهنی، اجتماعی، اخالقی و عا فی خود نگرش خاصی پیدا کند و بر آن اساس کارها را انجام

 : عوامل عبارتند از

توانند والدین می .کندانواده از والدین خود تقلید میکودک اولین الگوهای رفتاری را در محیط خ: نظر والدین •

 .آرامش یا خشونت را آموزش بدهند ها به کودک، استقالل یا وابستگی، ودر خالل این سال

ستان و همبازی • نزل میابد و به بیرون از می با افزایش سننن، روابط کودک با ا رافیان گسننترش: هانگرش دو

 .کنندتوان پی برد که آنان نقش دوستان صمیمی را تقلید میی کودکان میبا مشاهده باز .شودکشانده می

 .شودپنداری او محسوب میرابطه بین معلم و کودک عامل مهمی در تکوین شخصیت و خویشتن: نظر معلمان •

 .دآموز در عملکرد او در مدرسه و خانواده نقش مهمی دارنگرش معلم نسبت به رفتار و توانمندی دانش

سان دست می: بر اینجا و اکنون تأکید .3 فتار کنونی ردهد باید در ارتباط با فرد، چون احساس در زمان حال به ان

سی قرار گیرد شته، عذر و بهانهتأکید بر نگرانی .او مورد برر شکالت گذ آورد و آموز فراهم میای برای دانشها و م

هبود وضع عوامل گذشته نسبت دهد و برای ب را به های آینده خوددهد که به راحتی تمام شکستبه او امکان می

 .موجود تالش نکند

 ادی آموزدانش دهد، قرار کارش یاصنننل هدف را نمره فقط معلم اگر: (یابی-خود) تفکر یبرا فرصاات دادن .4

 محفوظات بر فقط که یابیارزشننن نوع آن رو،نیا از. بپردازد یدرسننن مطالب حفظ به شنننتریب چه هر که ردیگیم

ست ثمریب کامال دارد دیتأک هرندیادگی شد آموزاندانش در را تیخالق و دنیشیاند و تفکر قوه و ا  در. دهدینم ر

 صفر از یگذار نمره یجا به است گرفته قرار استفاده مورد مدارس در تیموفق با( 1965) گلسر توسط که یروش

 و شودیم منظور «بخشتیرضا» دهیذرانگ تیموفق با را درس که یآموزدانش یبرا( ج و ب و الف) ای و ستیب تا

ند و کند تکرار را آن تا شنننودیم داده مجدد فرصنننت او به درس آن در قیتوف عدم صنننورت در   ور به بتوا
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 یزیربرنامه ندیفرآ به کمک و آموزاندانش مشنننکالت رفع و هاتیفعال تیهدا. بگذراند را درس «بخشتیرضنننا»

 .شود واقع ؤثرم وهیش نیا موفق یاجرا در تواندیم

شیوه .5 اشنتن آموزش و پرورش به معلمانی نیاز دارد که عالوه بر د: های گزینش و آموزش معلمتجدیدنظر در 

ه برخوردار علم و دانش در انجام وظایف محوله احساس تعهد و مسؤولیت کنند و از صفات اخالقی نیکو و پسندید

  .باشند

 مشاوره هایروش

ت مراجع، شخصیت مشاور، نگرش او نسبت به ماهیت انسان، نوع مشکل، خصوصیا: از جملهدر انتخاب روش عوامل متعدد 

 و امکانات محیطی دخالت دارند. 

ستقیم -1 شننود، اعتقاد بر آن عا فی اسننتفاده می -های رفتارگرایی و تا حدی عقلیاز این روش در نظریه: روش م

ستفاده از روش شاور با ا ست که م شیو های گوناگون باید مراجعا شکلش یاری دهد. در این  ه کاربرد را در حل م

 شود. های روانی بر تشخیص علل ناراحتی و مشکل اهمیت داده میها و آزمونانواع پرسشنامه

ستقیم -2 عتقاد امحوری، و وجودگرائی کاربرد دارد،  -های گشننتالت، مراجعدر این روش که در نظریه: روش غیرم

لش اقدام تواند به حل مشکای گرم و پذیرا قرار گیرد، خودش مییط مشاورهبر آن است که اگر مراجع در یک مح

 شود. های خاصی تأکید نمیکند، و در نتیجه بر استفاده از روش

یابی مشکل تتأکید بر تشخیص و عل ،سازدموارد مهمی که روش مشاوره مستقیم را از روش غیرمستقیم متمایز مییکی از 

وم در روش ره است. مورد دوم میزان تأکید بر کاربرد فنون مشاوره در جلسه است. تفاوت سی مشاومطرح شده در جلسه

ستقیم مقدار زیادی از هدایت فعالیت سهم ستقهای جل ست؛ درحالیکه در روش غیرم شاور ا شاوره بر عهده م یم خود ی م

دارند معمواًل  ه مشکالت عا فی و روانیکند. در مشاوره با کسانی کهای آن را هدایت میمراجع تا حد زیادی جلسه و بحث

والً روش روش غیر مستقیم مفیدتر است. هنگامی که مسایل و مشکالت مراجعان پایه و اساس عا فی مشخصی ندارد معم

 تر است. مستقیم مؤثر

 وکوشنند با شننناخت محاسننن سننازد بلکه میمشنناور خود را به اسننتفاده از یک روش محدود نمی: روش انتخابی -3

ط ترین روش را با توجه به وضننعیت و شننرایهای متعدد مشنناوره، درباره هر مراجع مناسننبهای روشدیتمحدو

 موجود انتخاب کند و بکار بندد. 

 ایی مشاورهرابطه
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 یمشاوره» را کردشیرو تا دهدیم حیترج یو. کرد ییشناسا را مشاور یهایژگیو از یتعداد راجرز کارل ش،یپ هاسال

 او. تیکفایب وجود کی تا رندیبگ نظر در انسنننان کی عنوان به را مراجعان مشننناوران، داشنننت دیتأک رایز دبنام «فردمحور

شاور یرابطه ستیم فرد به فرد یرابطه کی را مراجع و م شمند و محترم مراجع آن در که دان . شودیم تهگرف نظر در ارز

 و( شننودیم تهگرف نظر در یهمدل عنوان به معموال امروزه) ههمدالن فهم ،یخوانهم ،یامشنناوره رابطه در مؤثر یژگیو سننه

 . دارد نام نامشروط مثبت توجه

ید هو پیوستگی، گانه راجرز اضافه کرد. در دیدگاه دیوهای سهدیوید هو، یک ویژگی جدید به نام پیوستگی را به ویژگی

پیوستگی  ی پیوستگی درمانی هو، برای ایجادهاها و ویژگیهمکاری دو رفه از سوی مشاور مراجع است. بر  بق مشخصه

کننده بودن، سودمندی، هایی نظیر گرم بودن، حامی بودن، توجه داشتن، فهم و درک، وضوح، یاریمناسب، نیازمند ویژگی

 وارد قضایا شدن، همکاری، حساس بودن و سازگاری مناسب هستیم. 

د تا ی مناسننب، باید بکوشننبرای رسننیدن به یک رابطه کندهنگامی که مشنناور از یک رویکرد التقا ی اسننتفاده می

 : های زیر را داشته باشدویژگی

 بودن خوانهم( 1

  مناسب یسازگار با بودن حساس و بودن گرم ،یهمدل( 2

 نامشروط مثبت توجه با همراه بودن یقضاوت ریغ( 3

 بودن یحام و کردن درک داشتن، توجه(4

 میهست قائل احترام مراجع یهاتیصالح یبرا میدهیم نشان که یحال در یهمکار( 5

 یامشاوره یهامهارت از هدفمند یاستفاده در تبحر( 6
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 همخوانی و همدلی 

شخصی شاور کمی از ا العات  ست که م شا کند، در غیر همخوان بودن با خود گاهی نیازمند این ا صورت ااش را اف ین 

 تشابه کند.  مراجع ممکن است در  ول رابطه به شدت احساس عدم

شود که مراجع در آن ی این امر محیط اعتمادبرانگیزی ایجاد میهمدلی به معنی همراه شدن با مراجع است، در نتیجه

 کند. احساس ایمنی و عالقه می

 غیر قضاوتی بودن همراه با توجه مثبت نامشروط

شاور، مراجع را به عنوان یک ا ست که م شروط به این معنی ا ضاوتی بپذتوجه مثبت نام سان به روش غیرق یرد، یعنی ن

 های مثبت او را قبول کند. ها و ویژگیی توانمندیها و همهها و سستیی ضعفهمه

نیم. با انجام های مراجع ببیگام اول برای رسیدن به توجه مثبت نامشروط، این است که بکوشیم جهان را از میان چشم

 ای مراجع را درک کنیم و رفتارهای او را بپذیریم. هتوانیم انگیزهاین عمل است که بهتر می

 توجه داشتن، درک کردن و حامی بودن

 باشد داشته وجهت که است نیا باشد فعال تواندیم مشاور کی که ییهاراه نیترتیاهم پر از یکی. باشد فعال دیبا مشاور

ست یمعن نیا به بودن فعال شاور. دهد فرا گوش دیگویم جعمرا آنچه به عامدانه و هدفمند یشکل به که ا  گوش منض م

ست نیا ازمندین فعال دادن سب. اندشده درک کندیم انیب که یمطالب بفهماند مراجع به که ا ست منا ش که ا  و درک اورم

 مشاور کندیم احساس مراجع که است صورت نیبد. بپردازد گفتگو به هاآن با ارتباط در و دهد نشان را مراجع از تشیحما

 . است شده میسه هاآن در و متصل او مسائل به و اوست کنار در اکتشاف و نییتب هنگام که است یفرد نندهما

 های ضروریتمرین یادگیری مهارت

شاور، یهاآموزش یضرور قسمت کی شاوره خاص یهامهارت یریاگی شامل م ست یام سب که ا  ینظر یالگو با متنا

شدیم فرد یحیترج شاوره یهامهارت یریادگی یبرا راه نیبهتر. با ستفاده ،یام ست، روش سه بیترک از ا  روش سه نیا ا

شاوره یهامهارت خواندن: از اندعبارت شاهده ،یام س به هاآن شینما یم شاور کی یلهیو  هاآن ردنک نیتمر و تجربه با م

 . میکنیم افتیدر سودمند یبازخوردها و میریگیم قرار مشاهده مورد که یحال در

 ای خود را افزایش دهیدهای ذاتی مشاورهارتمه

 های اوست. گام اول در فرایند مشاور شدن، همراه شدن با فرد پریشان و گوش دادن به صحبت
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 یادگیری سه نفره

کار، تثلیث یا  ترین راه برای انجام اینبهترین کار این اسنننت که خرده مهارت مربو ه را در گروه تمرین کنید. معمول

ست. یک دانشجو نقش مشاور، دومی نقش مراجع و سومی نقش مشاهدهیک گروه  شجو ا سه دان گر را بر عهده متشکل از 

 دارد. 

 های شخصی واقعیاستفاده از مسئله

شخاگر بخواهیم آموزش سالله  سه نفره باید م شد، مراجع در گروه  شته با سترین تأثیر را دا شاور بی صی واقعی و های م

 ند. کتر احساسات مراجع را درک شود کارآمور مشاوره، راحتهای واقعی باعث میمسالله حال حاضرش را مطرح کند.

 های اعضای گروه سه نفرهتکلیف

د ممکن ی او مشناهده اسنت و باید تا حی کارهای صنورت گرفته قضناوت کند بلکه وظیفهکننده نباید دربارهمشناهده

گر ممکن مشاهده ی تمرین اتفاق افتاده نداشته باشد. برای مثال،جلسهی آنچه واقعا در عینی باشد و هی  تفسیری درباره

راجع چه ماسننت این نکته را ثبت کند که وقتی مشنناوره از یک مهارت خاص اسننتفاده کرد در رفتار کالمی و غیرکالمی 

 تغییراتی ایجاد شد. 

 های تمرینی گروه سه نفرهطول جلسه

سه شاورهجل شد یعنی  ول آن حدود ی تمرینی نوعاً باید های م ست  10کوتاه با شد. ترجیح این ا ه عالوه بر کدقیقه با

 . وقت گروه سه نفره را مورد مشاهده قرار دهدی با تجربه به  ور تمامدهندهکننده، آموزشدانشجوی مشاهده

 یادگیری از طریق مشاهده

گوبرداری شود؛ ید از یک مشاور واجد صالحیت، المهارت مربو ه باها در گروه سه نفره، خردهمهارتقبل از تمرین خرده

 شود یا از  ریق یک نوار ویدئویی. یا از  ریق نمایش که به  ور زنده اجرا می

 الگوبرداری از فرایند مشاوره

 کنند؛ های واقعی مشاوره مشاهدهبرای کارآموز مشاوره، بسیار ارزشمند است که مشاوران باتجربه را در جلسه

  خواهد یتجربه ممکن اسننت با یک کارآموز، مشنناوره انجام دهد. این کارآموز داو لب اسننت و میک مشنناور با

 روی گروه آموزشی صحبت کند. اش روبهی یکی از مسائل واقعیدرباره

http://www.kayhanravan.ir/
http://www.kayhanravan.ir/


 

.یادداشت:

 

19        k a y h a n r a v a n . i r  

 کناری نشسته  یک مشاور با تجربه ممکن است به یک مراجع، مشاوره ارائه دهد. در این مورد، کارآموز در اتاق

ها را در ی یک  رفه که مجهز به سیستم صوتی است آنق یک تلوزیون مدار بسته با یک آینهاست و از  ری

 ی مراجع ضروری است. دهد. برای اینکه این امر صورت بگیرد، اجازهمورد مشاهده قرار می

 مر ین اای واقعی را ببیند البته برای وقوع ای مشننناورهکارآموز ممکن اسنننت یک نوار ویدئویی از یک جلسنننه

 ی مراجع الزامی است. اجازه

 ای، الزم و ضروری ی مشاورهی مناسب از آنها در بافت یک رابطههای اساسی و استفادهمهارتیادگیری خرده

 است ولی کافی نیست. 
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 اول فصل شده یبندطبقه یهاتست

 نامند؟یم چه را اساات بوده درآن که یطیمح و حالت ت،یوضااع در فرد رفتار ینیع ریتفساا و فیتوصاا -1

 (79یسراسر)

  ینگارواقعه( 2  یمورد مطالعه( 1

 احساسات یانعکاس( 4  رفتار یبنددرجه( 3

 (79یسراسر) شود؟یم محسوب ییراهنما فنون از مورد کدام -2

 احساسات یانعکاس( 4 فعال دادن گوش( 3 کردن سؤال( 2 مصاحبه( 1

 ( ۸0یسراسر)  است؟ کدام مشاوره ندیفرا نیتریاساس و نیترمهم -3

 مراجع یریگ میتصم( 2  مراجع مشکل حل( 1

 حسنه رابطه جادیا( 4  مراجع یجانیه هیتخل( 3

 (۸0یسراسر) شود؟ینم محسوب یدرمان روان و مشاوره اهداف جزء اهداف کدام -4

 مراجع رفتار رییتغ( 2 مراجع ارشاد و حتینص( 1

 مراجع مشکالت لح به کمک( 4  مراجع شخص ییکارآ بهبود( 3

 ( ۸0یسراسر) است؟ کدام مشاوره جلسه نیاول در مشاور اقدام نیترمهم -5

 مراجع اعتماد جلب( 2  مراجع درک( 1

 ریتفس و ریتعب( 4 مراجع از هیاول ا العات کسب( 3

 (۸0یسراسر) بود؟ چه اشخاص و شغل شدن مشخص یبرا غالب یهامالک درگذشته -6

 تیجنس و ارث( 4  ثروت و سن( 3 سواد و ثروت( 2 تیجنس و سن( 1

حب از یبعضاا دهیعق به -7 مانروان و مشاااوره نیب نظرانصااا فاوت یدر  :رایز ندارد، وجود یمهم ت

 (۸2یسراسر)

 .شودیم مطرح کمتر حاد یعا ف مسائل یدرمانروان و مشاوره در( 1

 . برد کار به گریکدی یاج به را یدرمانروان و مشاوره توانیم افراد مشکالت به توجه با( 2

 . است فرد یاجتماع یهامهارت بهبود زین و یکارآمد شیافزا و رشد نیتأم دو هر ییغا هدف( 3

 .دهستن مشکل یدارا که است یافراد با کردن کار یدرمانروان و است یعاد افراد با کردن کار مشاوره،( 4

صاحبه انجام -۸ شجو انتخاب جهت م شته یبرا دان س فمختل یهار شنا شدیکار  انواع از کی کدام جزء ار

 (۸2آزاد)  باشد؟یم مصاحبه

 یا العات( 4 یاستخدام( 3 یادهیعق( 2 یابیقتیحق( 1
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 منابع
 یآباد عیشف دکتر یا حرفه و یشغل مشاوره .1

 یآباد عیشف عبداله دکتر مشاوره، و ییراهنما فنون و ها روش .2

 ن اینیحس نیمیس ةترجم گلدارد، دیوید ،یا مشاوره یها مصاحبه در خرد یها کیتکن .3

 ییکوال و انینیحس نیمیس ، مشاوره در شرفتهیپ و هیپا یها مهارت .4
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 آداب مطالعه کارآمد )پس خبا(
بدون چارچوب  کنند نسبت به کسانی کهدانشجویانی که از روشی نظام مند برای مطالعه استفاده میتحقیقات نشان داده 

ت خود روند، در به خا ر سننپردن و یادآوری مطالب بهتر عمل می کنند و موفقیت بیشننتری در تحصننیالعلمی جلو می

ن اسننتفاده برای پاسننخ دادن به نیازهایتاتوانید از این روش  ور میگوییم چهکنند. ما در کیهان به شننما میکسننب می

 کنید؟ 

 زمونآه خود پس دادن، بواندن، خوال کردن، سیش مطالعه، پپس خبا = 

 تان چیست. فخواهید به کجا بروید و هداولین گام برای موفقیت در مطالعه این است که دقیقًا بدانید می

ل و تصاویر )در ه چیست. به تیترها، نمودارها و جداوفصل را یک ارزیابی کلی بکنید. ببینید دربار: پیش مطالعه .1

صورت امکان مروری کنی صل و چکیده ابتدایی آن را در  صه ف شد(، نگاهی بیندازید. خال د تا ایده صورتی که با

 کلی فصل دستتان بیاید. 

ار اسننت چه باز هم به تیترها نگاه کنید. فکر می کنید این فصننل چه هدفی را دنبال می کند. قر: سوال کردن  .2

همیتی اهای گوناگون فصل در بین سواالت سالهای اخیر سراسری چه چیزی از آن یاد بگیرید؟ کل فصل و بخش

 می خواهم از این فصل چه چیزی یاد بگیرم؟ : داشته اند؟ اینجا چراغ ذهنتان باید روشن شود که

ر کتاب و خطوط خط بکشننید یا در کنامطالعه را به  ور فعال شننروع کنید. اگر الزم اسننت زیر برخی : خواندن  .3

ست و باید جزوه شید. فراموش نکنید که مطالعه یک کار فعاالنه ا شته با سی هایی دا شیه نوی ر آن تماماً دتان حا

شای تلویزیون یا چ صدای دیگران یا تما شغول گوش دادن به  شید نه اینکه به  ور همزمان م ضر با ک کردن حا

 ، هوشمند و هدفمند مطلب مورد نظر را بخوانید. پیام های گوشی تان باشید! فعال

ود توضیح خوقتی قسمتی از فصل را خواندید ببینید می توانید مطالب خوانده شده را برای : به خود پس دادن .4

ر آوردن دهید یا خیر؟ به متن نگاه نکنید و سننعی کنید توضننیح دهید. این کار در به خا ر سننپاری و به خا 

 ی است. مطالب امر بسیار مهم

ل فصننل را کاین مرحله شننباهت زیادی به مرحله قبل دارد. با این تفاوت که حاال باید : آزمودن و مرور کردن .5

و هم به وسیله  بعد از این که خوانده شد به خود پس دهید. این کار را هم به  ور شفاهی می توانید انجام دهید

از خوانده  ساعت که 12بیه به آن. این مرحله بعد از پاسخ دادن به سواالت فصل مربو ه یا سواالت سراسری ش

د داد. شدن فصل گذشت، انجام می شود و در سه چهار دور انجام می شود که مشاور شما به شما آموزش خواه

شتن س ساختن عمارتی بدون کار گذا ست و بدون مرور انگار که مشغول  سیار مهمی ا سیار ب تون های مرور امر ب

 تید. پس مراقب باشید سقف عمارتتان خراب نشود!کافی زیر سقف آن هس
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اید از یاد خواهید  مطالبی را که خوانده ٪80بدون مرور متناوب مطالب مطالعه شده، به احتمال : نتایح تحقیقات

 برد !

 

 چند نکته کوتاه در باب مطالعه کارآمد جزوات

 ستفاده کنید و مرور های متناوب را شاوره خدمتتا همچنان از روش مطالعه پس خبا ا سات م ن معرفی که در جل

 شده است، فراموش نکنید.

 ا مطالعه مطالب آنها ر همهشوند. پس باید جزوات درسی معموالً مهمترین مطالب کتاب های درسی را شامل می

 کنید. 

 تر به ادی، زوداگر  هنوز به جزوه ای که در دسننت دارید اعتماد کافی ندارید، به جای شننروع مطالعات با بی اعتم

ن را  ی وسنیله مقایسنه مطالب موجود آن با سنایر کتاب های مشنابه و کتاب مرجع آن درس، فرآیند ارزیابی آ

 کنید تا با ا مینان به مطالعه ادامه دهید.

 سیار کوتاه دهند تا در زمانی بجزوات با خالصه کردن مطالب مهم در کتاب های مرجع، این فرصت را به شما می

ال نگه داشتن ب موجود دسترسی داشته باشید. این فرصت بالقوه زمانی بالفعل می شود که با بابه مهمترین مطال

 زمان ساعات مطالعاتی تان، بتوانید بیش از دو سه دور آنها را مرور کنید. 

 چند نکته کوتاه در باب مطالعه کارآمد

 قیقه د 15ات حتماً از دسننت کم  ول سنناعات مطالعاتی تان را بیش از یک و نیم سنناعت نکنید. بین این سنناع

 استراحت بهره ببرید. 

 خل تمرکز حواس را از خود د مل م عه عوا طال گام م یک چیز. هن به  ور تمرکز یعنی معطوف کردن حواس فقط 

 هد کرد. در غیر اینصورت بازدهی مطالعاتی شما به شدت افت خوا ....تاپ، تلفن وموبایل، تبلت، لپ: کنید

 ما دست این کار به قدرت حافظه ش: ، مایعات و میوه جات را به حد کافی مصرف کنیدشود سبزیجاتتوصیه می

 افزاید. درصد می20کم 

 .برخی  در صورت تمایل به خط کشی زیر نکات مهم، مراقب باشید زیر تنها بخش کوچکی از مطالب خط بکشید

 کند!تر میتکردن مطالب مهمتر را سخ کنند و این، کار پیداکشی میداو لبان زیر تقریباً تمام خطور کتاب خط

 خود در این  اور.. بیش از اندازه شنما را آزار می دهد حتماً با مشن.پرتی ودر صنورتی که اسنترس، نگرانی، حواس

 زمینه صحبت کنید.

 ای مطالعه کنید، حرفه ای نتیجه بگیرید. موفق باشید حرفه 

 گروه آموزشی کیهان: تهیه در
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