ورت مشاوره تحصي برای دانشآموزان
اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اول ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮ اﺳﺎس
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﺗﻮامنﻨﺪیﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ،ﻫﺪاﯾﺖﺷﺪه
و در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﴩﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺸﺎوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻬﱰ
ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﻪ ﴍاﯾﻂ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮐﻤﱰ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﱰی ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ .در اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺳﺎزﮔﺎری رﺷﺘﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ و اﻓﮑﺎر ﻓﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻓﺮد را از
آﯾﻨﺪه ﺷﻐﻠﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮدآﮔﺎه ﮐﺮد ﻗﻄﻌﺎً وی در آﯾﻨﺪه دﭼﺎر ﺗﻌﺎرض ﺷﻐﻞ و اﻓﮑﺎر
و ﺷﺨﺼﯿﺖ منﯽﺷﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﺸﺎوران ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺶآﻣﻮزان را در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮده و ﺗﻮامنﻨﺪیﻫﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ را ﺑﻪ
آﻧﺎن ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻧﻮاﻗﺼﯽ در ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺶآﻣﻮزان ،آن
ﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و راهﺣﻞﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﱰی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ در زﻣﯿﻨﻪ درﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪی اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و اﺷﮑﺎﻻت اﺣﺘامﻟﯽ را رﻓﻊ منﺎﯾﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻼکﻫﺎی ﻣﻬﻢ در اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺷام رﺷﺘﻪﻫﺎی
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ و ﺑﻌﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺰﻧﯿﺪ .از دﯾﮕﺮ ﻣﻮارد ﴐورت ﻫﺪاﯾﺖ و
ﻣﺸﺎوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﺑﻬﱰ رﺷﺘﻪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎوران ،ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻮرد ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺎﻫﯿﺖ رﺷﺘﻪ،
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﺑﺎزار ﮐﺎر را ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﻌﺪاد و ﺗﻮامنﻨﺪی
داﻧﺶآﻣﻮزان در ﮐﻨﺎر اﻧﮕﯿﺰه و رﻏﺒﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان اﻧﺘﺨﺎب درﺳﺘﯽ داﺷﺖ.
ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺸﺎوران ،اﻃﻼﻋﺎت و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮﺑﯽ از رﺷﺘﻪﻫﺎ ،آﯾﻨﺪه
آن در ﺑﺎزار ،ﺗﻮامنﻨﺪیﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ،
داﻧﺶآﻣﻮزان و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﻬﱰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب درﺳﺖ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
• ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
• رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ و ﭘﯿﴩﻓﺖ در ﮐﺎر
• ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ
• ﻟﺬت از زﻧﺪﮔﯽ
• ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘامﻋﯽ
راﻫﻨامﯾﯽ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن دو ﻧﻘﺶ دارد :ﯾﮑﯽ ﻧﻘﺶ ﺟﱪاﻧﯽ و دﯾﮕﺮی ﻣﻮﺿﻮع
ﻃﺮحرﯾﺰی ﺑﺮای اداﻣﻪی ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ .در ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم ﻧﻘﺶ
ﺟﱪاﻧﯽ ،ﻣﺸﺎور ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮز رﺷﺘﻪی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده

اﺳﺖ ،او را ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ دﻫﺪ.
ﴐورت ﻣﺸﺎوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺮای واﻟﺪﯾﻦ
راﻫﻨامﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻌﺎون و ﻫﻤﮑﺎری در ﺳﻄﺢ ﻣﺪارس اﺳﺖ .ﻫﺪف اﯾﻦ
ﺗﻌﺎون و ﻫﻤﮑﺎری ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت و آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘامﻋﯽ ،ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و...
اﺳﺖ .ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻼت داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری واﻟﺪﯾﻦ و اوﻟﯿﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ
راﻫﻨامﯾﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و ﻣﺸﺎور ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ را در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ
منﺎﯾﺪ.
ﺑﺪون ﺷﮏ ﻣﺸﺎور ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهی داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ
در اﻣﺮ ﻣﺸﺎوره داﻧﺶآﻣﻮزان ﺧﻮد ﮐﺴﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺧﺎﻧﻮاده و واﻟﺪﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ
در ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺷﻐﻠﯽ آنﻫﺎ دارﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻮاده ﴎﻋﺖ
داﻧﺶآﻣﻮز را در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺑﺪون اﻧﮕﯿﺰه،
ﺑﺪون اﻃﻼع و ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﴎﻋﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎاﺳﺘﻌﺪاد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از
اﯾﻦ رو در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺸﺎوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺸﺎور ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮاده را از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﮐﻤﱰ دﯾﺪهﺷﺪهی
ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن آﮔﺎه ﻣﯽﺳﺎزد و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ او را ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽآﻣﻮزد.
ﻣﺸﺎور ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت درون ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز
اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮز ﺷﻮد ،ﮐﻤﮏ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮاده از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﴩﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮز ﯾﺎ وﻗﻮع اﻓﺖ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ .اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ و ﻋﻼﯾﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮز در ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻪ
آن ﺟﻬﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺴﯿﺮی ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ آن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .از اﯾﻦ رو در ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﻣﺸﺎوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﴐورت و اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس آرزوﻫﺎ و ﻧﺪاﺷﺘﻪﻫﺎی
ﺧﻮدﺷﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﯿﺸﱰ ﺷﻮد و ﺑﺎ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ و ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت
ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﻏﻠﻂ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺖ.
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ واﻟﺪﯾﻦ در راﺳﺘﺎی ﻫﺪاﯾﺖ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان اﺳﺖ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﻓﺮزﻧﺪان را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﻨﺪ و دﻟﯿﻞ آن ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻓﺮزﻧﺪان در ﺷﻐﻞﻫﺎی اداری
و دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ در ﮐﺸﻮر و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً
اﺳﺘﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
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