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پیشگفتار

به موازات توس��عه ش��گفت انگیز عل��وم و فنون، دانش امروز بايد بتواند پاس��خگوي 
بحران ه��ای روحي، رواني انس��ان ها نیز باش��د. بحران هايی که متعاقب پیش��رفت علوم و 
تکنولوژي بر انس��ان ها رخ نموده اس��ت. در اين راس��تا ظهور علم »مش��اوره« توانسته تا 

حدودی زمینه های رفع اين دغدغه های مهم، را فراهم نمايد. 

يکی از میدان ها و عرصه هايی که علم مش��اوره توانسته است اثر قابل توجهی در رشد 
آن داشته باشد، حوزه تعلیم و تربیت و تحصیل است. يکی از اهداف و وظايف مهم نظام 
تعلیم و تربیت، ايجاد زمینه برای رش��د همه جانبه فرد و تربیت انس��ان های سالم، کارآمد 
و مس��ئول برای ايفای نقش در زندگی فردی و اجتماعی اس��ت. علم مشاوره تحصیلی و 
فعالیت های مرتبط با آن، می تواند در تسهیل فرايند رشد تحصیلی و تربیتی فراگیران، نقش 

مهمی ايفا کند. 

در فرآيند مشاوره تحصیلی، تالش می شود تا با در نظر گرفتن نقش هر يک از عوامل 
و مٌولفه ه��ای موث��ر در تعلیم و تربیت، اعم  از بر نامه های درس��ی، مدي��ر، معلم، عوامل 
اجرايی، والدين، گروه همساالن و ساير عناصر درون و برون از نظام آموزشی و همچنین 
ويژگی های روانش��ناختی ف��ردی و گروهی فراگیران، با به کارگی��ری روش های علمی و 
تخصصی و فنون و تکنیک های مش��اوره، به رش��د علمی، تحصیلی و شخصیتی فراگیران، 
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کمک قابل توجهی ارائه شود.

در فرايند انجام مش��اوره، ضمن شناخت ويژگی های جس��می، ذهنی، روانی، اخالقی 
و اجتماعی فراگیر، موانع و مش��کالت فرا روی رش��د و بالندگی وی نیز شناسايی شده و 
به فرد کمک می ش��ود تا بتواند مس��یر مناسب را در جهت رشد و تعالی فردی و اجتماعی 
خويش انتخاب و طی نمايد. در مجموع از طريق خدمات مشاوره می توان توانايي ها و نیز 
محدوديت های فراگیران را شناخت و از امکانات موجود حداکثر استفاده را به عمل آورد. 
در واقع مشاور تحصیلي با شناخت نقاط قوت و ضعف افراد، بستری را جهت رشد علمی 

و موفقیت تحصیلی آنها فراهم می نمايد.

با عنايت به نقش مهم مش��اوره تحصیلی در رشد تحصیلی و توسعه عملکرد يادگیری 
فراگیران، اين اثر تحت عنوان »مشاوره تحصیلی و مسائل اساسی مرتبط با آن« در 5 فصل 

به شرح ذيل تالیف گرديد:

فصل اول: مقدمه ای بر مشاوره تحصیلی

فصل دوم: هدف گذاری و برنامه ريزی برای يادگیری

فصل سوم: روش های مطالعه و يادگیری موثر

فصل چهارم: رژيم غذايی مناسب در فرايند مطالعه و يادگیری

فصل پنجم: آمادگی مطلوب برای موفقیت در امتحانات

در کتاب حاضر تالش ش��ده اس��ت تا ضمن معرفی علم مش��اوره تحصیلی در فصل 
نخس��ت، در فصول بعدی برخ��ی از مهم ترين راهکارها در جه��ت موفقیت تحصیلی و 
رش��د عملکرد يادگیری فراگیران، تشريح ش��ود. در حقیقت اين کتاب همانند يک مشاور 
تحصیلی کارام��د، توصیه های موثری را از آغاز فرايند مطالعه و يادگیری تا مرحله آزمون 
و امتح��ان، به فراگیران ارائه می کند. امید اس��ت اثر حاضر که ب��ا توجه به نیازهای کنونی 
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دانش آموزان و دانشجويان در زمینه شناخت بهتر عوامل موثر در توسعه عملکرد تحصیلی 
و رشد فرايندهای يادگیری تالیف گرديده است، بتواند در اين زمینه مفید و موثر باشد.

از مخاطبان و خوانندگان عزيز تقاضا داريم با ارائه ديدگاه ها، انتقادات و پیش��نهادهای 
ارزشمند خود، ما را در جهت غنی تر نمودن اين اثر، ياری نمايند1.

 Moradi_master 2011@yahoo.com1. عالقه مندان می توانند انتقادات، ديدگاه ها و پیشنهادهای خود را به نشانی الکترونیکی
ارسال نمايند.





فصل اول:

مقدمه  ای بر مشاوره تحصیلی
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مقدمه

نیاز انس��ان به راهنمايی و مشورت با ديگران در تصمیم گیری، انتخاب و به کارگیری 
راه حل های مناس��ب در زندگی بر کسی پوشیده نیست. خصوصًا در سنینی که فرد ناچار 
به انجام انتخاب های مهمی اس��ت. مسلمًا چنین مش��اوره ها و راهنمايی هايی کمک شايان 
توجهی در اقدامات درست و مناسب او خواهد داشت و از خطا رفتن راه ها و تصمیمات 
انتخابی جلوگیری خواهد نمود. بیش��تر عدم موفقیت ها، شکست و در نیمه راه ماندن ها، 
ناشی از عدم داشتن اطالعات کافی در زمینه موضوع و انجام انتخاب های نادرست است. 
از اين رو انجام مشاوره در زمینه های مختلف اهمیت دارد. اگرچه مشاوره در همه جوامع 
بش��ري مطرح بوده و انس��ان ها به نوعي خود را محتاج مش��اوره با ديگران دانسته اند، اما 
امروزه به س��بب ظهور بحران های روحی – روانی جديد، ضرورت توجه به مش��اوره در 
دنیاي کنوني از اهمیت به س��زايي برخوردار شده است. به گونه اي که در کنار تخصصي 
شدن علوم، مشاوره نیز به صورت يک علم حیاتي درآمده است. در واقع در عصر حاضر 
با ظهور آسیب های روحي، رواني و اجتماعي عديده بر سر راه انسانها، ضرورت توجه به 

علم مشاوره بیش از پیش نمايان گشته است. 

انسان تنها موجودي است که با هم نوعان خود به تبادل نظر می پردازد و براي شناخت 
و حل مش��کالت خود با آنان مش��ورت و از راهنمايي آنان اس��تفاده می کند. راهنمايي و 
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مش��ورت در طول زندگي آدمیان مطرح بوده وآنان با کس��اني که مورد قبول و اعتمادشان 
بوده مش��ورت می کرده اند. امروزه با توس��عة علوم انساني و رشد علوم رفتاري، راهنمايي 
و مش��اوره به عنوان ش��اخه اي مستقل از علوم رفتاري، مورد  توجه قرار گرفت. راهنمايي 
و مشاوره به صورت حرفه اي ياورانه براي کمک به افرادي است که در رشد، سازگاري، 
تصمیم گیري، روابط خانوادگي، مهارت های اجتماعي وش��یوة زندگي مش��کالتي  دارند و 

مشاوره به اين افراد کمک می کند تا راه حل مناسبي براي مشکالت بیابند. 

بش��ر امروز در يک دورة پیچیده زندگي می کند، يکي از مشخصات اين دوره، تخصصي 
ش��دن مسائل و وابستگي افراد به يکديگر جهت اس��تفاده از تخصص آنها براي تداوم يک 
زندگي متعادل است. لذت بردن از زندگي شخصي و رشد و تعالي شخصیت، شکوفا نمودن 
اس��تعدادها و ارضاي نیازها، اعم از نیازهاي اولیة جس��ماني، نیاز به امنیت و آرامش، نیاز به 
تعلق، نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن، نیاز به احترام و نیاز به  شکوفايي در دنیاي 

امروز فرايند ساده اي نیست، در تمام اين مراحل به مشاور و خدمات مشاوره نیاز است. 

در اين میان در بین نهادهای مختلف اجتماعی، در  نظام آموزشی)به ويژه در نظام آموزش 
و پرورش(- با توجه به اينکه میدانی برای رش��د، نمو  تربیت اجتماعی و مهارتِی نوجوانان 
و جوانان است،  مشاوره و راهنمايِی فراگیران، دارای جايگاه بسیار مهم و برجسته ای است. 

کاربرد مشاوره در نظام آموزش و پرورش جهت مواجهه و سازگاري با مقتضیات قرن 
بیست و يکم که چالش های نوپديدی را شاهد هستیم، بسیار حساس و تعیین کننده است. 
اضطراب، افس��ردگي، س��وء مصرف مواد مخدر، رفتارهاي نابهنجار، مشکالت تحصیلي ، 
گراي��ش ارتب��اط با جنس  مخال��ف، از عمده  ترين مش��کالت رواني  اجتماع��ي فراگیراِن 
نظام های آموزش��ی اس��ت. اهداف نظام آموزش��ی زماني تحقق خواهند يافت که برنامه ها 
و محتواي آموزش��ي با توجه ب��ه نیازها و امکانات فراگیران تهی��ه و اجرا گردند. ازطريق 
»خدمات راهنمايي و مشاوره« می توان توانايي ها و نیز محدوديت های فراگیران را شناخت 
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و از امکانات موجود حداکثر  استفاده  را به  عمل آورد. 

مش��اور تحصیلي با ش��ناخت فراگی��ران در زمینه ه��ای گوناگون، می توان��د آنان را به 
رش��ته های تحصیلي مناس��ب راهنمايي کند وآنان را در حل مش��کالت ياري دهد.گرچه 
آشنايي معلم با فنون راهنمايي، تدريس و عملکرد او را مؤثر و پر بار می سازد، ولي معلم 
به تنهايي نه می تواند  ونه فرصت دارد به تمام مس��ائل و مش��کالت رواني و خانوادگي و 
تحصیلي دانش آموزان رسیدگي کند و براي هر کدام راه حل ارائه دهد. از اين رو، مشاور 
تحصیلي با همکاري معلم و خانواده و مس��ئوالن مدرس��ه می تواند فراگیران را در جهت 
رفع مش��کالت تحصیلي و خانوادگي و رواني وتأمین ثبات عاطفي ياري دهد و نهايتًا نیل 

به اهداف خطیر آموزش و پرورش را ممکن سازد.

در س��الیان دراز طول عمر آموزش و پرورش، مش��اوران و معلمان همه بر آن بوده اند 
به راه و روش های بهینه ای دست يابند که حاصل آن يادگیری دلخواه و مطلوب از جانب 
يادگیرنده باش��د. متخصصان تعلیم و تربیت به ويژه برنامه ريزان درس��ی، پیوسته به دنبال 
راه حل هاي��ی بوده اند که چه به صورت نظری و چه به صورت تجربی و عملی، موفقیت 
دانش آموزان را تأمین و تضمین کنند. در حقیقت نقش راهنمايی و مش��اوره در آموزش و 
پرورش، مترادف با تعلیم و تربیت و آسان کننده جريان آن است. به طوری که امر هدايت 
راهنماي��ی تحصیل��ی می تواند در جهت ش��ناخت دانش آموز و محیط و اس��تفاده بهینه از 
توانمندی های هر يک،  متمرکز باشد. لذا کاربست مشاوره و راهنمايی به موقع و با آگاهی 
و بصیرت در نظام آموزشی، به ويژه در دنیای کنونی و در کشورهای رو به توسعه ای چون 

کشور ما، بیش از بیش احساس می شود. 

در فصل اول کتاب حاضر، ابتدا به تعريف و مفهوم مش��اوره پرداخته می شود و سپس 
تاريخچه و پیشینه مشاوره و راهنمايی اهداف مشاوره، مشاوره تحصیلی در نظام آموزشی، 
ض��رورت فعالیت های مش��اوره ای در م��دارس، زمینه ها و حیطه های مش��اوره تحصیلی، 
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وظايف مشاور مدرسه و فرايند مشاوره تحصیلی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند.

تعريف و مفهوم مشاوره

در راستای درک صحیح و روشن مشاوره ابتدا الزم است بدانیم اساسًا مشاور کیست و 
چه وظايفی دارد. مشاور)counselor( با اشخاصی کار می کند که مشکالت آنها ضعیف تر 
از مشکالت افرادي است که با روانشناس يا روان پزشک )psychiatrist( در ارتباط هستند. 
مشاوران اغلب با افراد بهنجار يا نسبتأ ناسازگار کار می کنند. به عقیده تیلر2)1969( مشاوره 
خاِص اش��خاص بهنجار می باش��د که در زمینه های مربوط به رش��د و توسعه توانائي های 

بالقوه خود مشکل دارند)اردبیلی،1380(. 

در تعريف ديگر آمده است : 

مشاوره رابطه حضوري بین يک فرد و متخصص با مراجع يا مراجعان است که طي آن 
مش��اور با استفاده از علم و دانش و مهارت و توانائي های خود، به مراجع کمک می کند تا 
درک و شناخت بهتري از مسايل و موقعیت خود به دست آورد، به مطلوب ترين شکل از 
توانايي استعداد و امکانات خود بهره گیرد و قادر گردد در مواجهه با پیشامد ها و مشکالت 
زندگي به گونه اي مناس��ب و عاقالنه تصمیم گیري کند. حاصل اين فعالیت نه تنها کمک 
به خود مراجع براي رفع مش��کالت اوست، بلکه رشد و تعالي شخص و اجتماعي وي را 

نیز به همراه خواهد داشت)احمدی،1384(. 

در واقع مش��اوره و درمان مي توانند تس��کین دهنده درده��اي عاطفي و کاهش دهنده 
رنج ها باشند. اين دو به شما مهارت هاي جديدي را مي آموزند که با کمک آن ها مي توانید 
با مشکالت و مسايل برخورد مناسبي داشته باشید. مشاوره موفق اين احساس را براي  شما 

2.  Tiller
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به ارمغان مي آورد که گويي چیزي تغییر کرده است. احساس امید و اعتماد به نفس بیشتري 
پیدا مي کنید و متوجه مي شويد که از اعمالي که در گذشته نتايج رضايت  بخشي براي شما 
نداش��تند، نتايج متفاوتي مي گیريد. ترس ها، نگراني ها و عصبانیت تان از بین خواهد رفت. 
مهارت هايی را خواهید آموخت که ش��ما را به هنگام مواجه ش��دن با پیش آمدهاي ناگوار 

ياري خواهند کرد. 

معنای لغوی مش��اوره، همکاری کردن و رأی و نظ��ر تخصصی ديگران را برای انجام 
دادن کاری خواستن است)شفیع آبادی، 1390(. در ادامه به عمده ترين تعاريف مشاوره از 

منظر صاحب نظران و محققان پرداخته می شود:

مش��اوره اصطالحی کلی اس��ت که برای فرآيندهای مختلف نظیر مصاحبه کردن،  -
اجرای آزمون ها، راهنمايی و ... به منظور کمک به افراد و ياری دادن به آنان، برای 
حل مشکالتشان و برنامه ريزی برای آينده خود به کار می رود)ساعتچی، 1377(. 

مش��اوره جريان ياورانه ای اس��ت که در آن برقراری رابط��ه صمیمی بین مراجع و  -
مش��اور ضرورت دارد. مراجع، مش��کل روانی و عاطفی دارد که از طريق حضور 
و تعامل در جلس��ه ای مش��اوره، راه حل برای مش��کلش می يابد و مشاور در حل 
مش��کالت روانی مهارت دارد. در اين ديدگاه، برقراری رابطه ای مشاوره ای درمان 
بخ��ش اس��ت و تنها ارائه اطالعات و پند و اندرز به مراجع، مش��اوره محس��وب 

نمی شود) شفیع آبادی،1390(.

مش��اوره به مجموعه ی فعالیت هايی اطالق می ش��ود ک��ه در آن فردی را در غلبه  -
بر مش��کالتش ياری می کنند. مش��اوره، يک پويش يادگیری اس��ت که در آن فرد 
می آموزد که خويش��تن را بشناسد و روابط خود را با ديگران درک نمايد) شريفی 

و حسینی،1370(. 
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مش��اوره رابطه ای اس��ت بین دو فرد که در آن يکی می کوشد تا ديگری را درک و  -
در حل مسائل سازگاری و انطباقی کمک کند. زمینه مشاوره انطباقی، بیشتر شامل 
مش��اوره تحصیلی، مش��اوره حرفه ای و اجتماعی و نظاير آنهاس��ت، بر اساس اين 
تعريف، مش��اوره رابطه ای متقابل اس��ت که در آن مش��اور و مراجع هر دو درگیر 

هستند)صافی،1381(.

مش��اوره عبارت اس��ت از رابطه ی روياروی و مس��تقیم بین مش��اور و مراجع که  -
هدف آن کمک مراجع در س��ازگاری موثر با خود و محیط خويش اس��ت) نوابی 

نژاد،1373(.

به نظر پالمر3)1970( مش��اوره همانند فعالیتی جديد در انگلستان به اوج شکوفايی  -
خود رس��ید. مش��اوره همچون ي��ک روش درمانی، فعالیت تخصص��ی آگاهانه و 
قانونمن��دی اس��ت که در آن فرد آموزش ديده ای به نام مش��اور ب��ا تاکید بر نقش 

حمايتی و اجتناب از قضاوت درباره مراجع، به حل مشکل او می پردازد.

مش��اوره نوعی بستگی و رابطه بین دو فرد است که يکی قصد دارد ديگری را در  -
حل مش��کالت خود در زمینه خودشناسی، شغلی و آموزش کمک کند و اين نوع 
کمک نیز معموالً از طريق مصاحبه های ش��خصی و بعد از گرد آوری اطالعات و 
حقايق مربوط به آن ش��خص و مطالعه و بازنگرِی اطالعات به دس��ت آمده، انجام 

می شود)شعاری نژاد،1374(.

3. pallmer


