ورت مشاوره تحصي در زمينه انتخاب رشته مشاغل
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان در زﻣﯿﻨﻪ
رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد در ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و ﻧﯿﺰ رﺷﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ
ﻋﺎری از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان
در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ﻣﻼکﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎذب و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و
اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی دﯾﮑﺘﻪی ﺷﺪهی اﻃﺮاﻓﯿﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آﮔﺎه و ﺣﺮﻓﻪای ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮز در اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ
ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی او ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ منﺎﯾﺪ .ﻣﺜﻞ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ رﯾﺎﺿﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻬﻪ اﺟﺘامﻋﯽ آن ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﺸﻢ ﻫﻢ ﭼﺸﻤﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻧﺒﺎﻟﻪ روی
از ﯾﮏ دوﺳﺖ و ﯾﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ او ﺑﻮدن در ﻃﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ .ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﺣﺘامل
ﺑﯿﺸﱰی ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﺷﮑﺴﺖ در ﺳﺎﻟﻪای ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﺎﻫﺶ در منﺮات ،ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮐﻨﮑﻮر و ﯾﺎ در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ در اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ.
ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در راﻫﻨامﯾﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در اﯾﻦ دوره از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
اﺳﺖ ،ﻃﺮحرﯾﺰی ﺑﺮای اداﻣﻪی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ﭘﺲ از آﻣﻮزش ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎور ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت وﺳﯿﻊ و دﻗﯿﻖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و رﺷﺘﻪ
ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﺿﻮاﺑﻂ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ورود ﺑﻪ ﻫﺮ
ﯾﮏ را در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﮕﺬراﻧﺪ و آﻧﺎن را ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮوﻧﺪ و ﯾﺎ ﭘﺲ از آﻣﻮزش ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﯾﺎری ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺸﺎوران راﻫﻨامﯾﯽ در ﻣﻮرد رﻓنت ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﮔﺎه ﻃﺮحرﯾﺰی ﺑﺮای رﻓنت ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮد ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﻫﺪفﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارد.
ﻣﺸﺎوره از آن ﺟﻬﺖ ﴐورت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮز
ﮔﻮﺷﺰد ﺷﻮد ﺗﺎ او ﻣﻼکﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی ﺧﻮد اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ و از اﺣﺘامل
ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮد در آﯾﻨﺪه ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی منﺎﯾﺪ.
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی درﺑﺎره اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ و ﺣﺮﻓﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﴎﻧﻮﺷﺖﺳﺎزﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .اﻣﺮوزه ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ دﻧﯿﺎی
ﮐﺎر ،ﴎﻋﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه رﺷﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی روزاﻓﺰون ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ
و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺴﺐ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮدی ،ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮردن
ﺗﻌﺎدل آﻣﻮزش و ﺑﺎزار ﮐﺎرﺷﺪه و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻫﺪاﯾﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ،
راﻫﻨامﯾﯽ ﺷﻐﻠﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺣﺮﻓﻪای ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
اﻫﺪاف ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ اﻫﺪاف ،ﺗﺴﻬﯿﻞ رﺷﺪ ﺣﺮﻓﻪای و ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ
اﻓﺮاد اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﻪ وﯾﮋﻩ در ﺣﯿﻄﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﺗﺎ ﺣﺪی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻟﺬا ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺷﺶ منﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﯿﺴﺘامﺗﯿﮏ ﺑﻪ
اﻫﺪاف از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ و راﻫﻨامﯾﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ – ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮدی و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺸﺎور در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻐﻠﯽ و ﺣﺮﻓﻪای ،ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت

و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺸﺎوره ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ و ﻋﺎﻗﻼﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را
در ﺑﺎره ﺷﻐﻞ آﯾﻨﺪه ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب منﺎﯾﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮد از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﺶ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﻐﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را
ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
ﴐورت ﻣﺸﺎوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻣﺸﺎوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻬﱰ
ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﻪ ﴍاﯾﻂ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺟﻪ
آﻧﺎن ﮐﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﱰی ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻧﻮاﻗﺼﯽ در
ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺎن آنﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و راهﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻧﻮاﻗﺺ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﱰی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ در زﻣﯿﻨﻪ درﺳﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺷﮑﺎﻻت اﺣﺘامﻟﯽ را ﻧﯿﺰ رﻓﻊ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺎوره در ﮐﺎﻫﺶ اﻓﺖ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﴍاﯾﻂ
وﯾﮋﻩای ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻣﻌﺮض اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن
اﻓﺘﺎن و ﺧﯿﺰان ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﯾﯽ از اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻋﻠﻞ ﻓﺮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﯿﺰه ﺧﻮد داﻧﺶآﻣﻮز ،روشﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻋﻼﯾﻖ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ
ﮐﻪ ﻣﺸﺎوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از داﻧﺶآﻣﻮزان اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد.
در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺸﺎوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻤﮏ ﻣﯽﺷﻮد ﻋﻠﺖ اﻓﺖﻫﺎ و
ﺷﮑﺴﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ در رﻓﻊ آن ﻋﻠﺖ
ﻫﺎ و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮ آنﻫﺎ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽﺷﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎوره
ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺣﯿﺎی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻓﺮد او را در متﺎم ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽاش ﻫﻤﺮاﻫﯽ
ﮐﻨﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽﻫﺎی ﺑﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮز ﻣﯽﺷﻮد ﭼﺮا
ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺪون ﻋﻼﻗﻪ و اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آﻣﺪه و ﺧﻮدﺑﺨﻮد در رﻗﺎﺑﺖ ﺟﺎ ﻣﯽ
ﻣﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ داﻧﺶآﻣﻮز آن
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻮاﻗﺐ ﻋﺪم ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ رﺷﺘﻪی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
ﺑﯽاﻧﮕﯿﺰه ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درس و ﺗﺤﺼﯿﻞ؛
ﻋﺪم متﺮﮐﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎدﮔﯿﺮی در دروس و اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ؛
ﺑﯽﻫﺪﻓﯽ و ﴎدرﮔﻤﯽ؛
روی آوردن ﺑﻪ اﻧﺤﺮاﻓﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﺘﯿﺎد؛
ﻧﺪاﺷنت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎمل و ﻗﻮی ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ؛
ﻫﺪر دادن ﴎﻣﺎﯾﻪ و وﻗﺖ؛
اﯾﺠﺎد ﺑﺎر اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ؛
ﻟﺬت ﻧﱪدن از دوران داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ.
ﻧﮕﺎرش :دﮐﱰ ﻣﺮﯾﻢ اﺳﻤﻌﯿﻠﯽ
دﮐﱰی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ

