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 با سمه تعالي
                                                                                                              

 « 1فرم شماره : »  

 « عالي ويژه ارتقاء رتبه شغلي » فرم خالصه اطالعات مربوط به كارمندان و مستندسازي 

 
 نام خانوادگي :                                    نام :

 مشاوره تحصیليرشته  شغلي :                                  نام پدر :

  شماره پرسنلي :                                          كد ملي :

 مشاوره مدرسهپست سازماني : 

 ماه 2سال و   22 سوابق تجربه قابل قبول ) روز / ماه / سال ( :روز ماه 2سال و  22سابقه خدمت قابل قبول ) روز / ماه / سال ( :

   «:شهر / شهرستان » حوزه محل خدمت             استان  محل جغرافيايي خدمت : آموزش و پرورش  . 1

 «اطالعات پرسنلي 205بر اساس فرم » سوابق تجربي كارمند :   . 2

 دوره تصدي عنوان پست سازماني رشته شغلي رديف دوره تصدي  عنوان پست سازماني رشته شغلي رديف

    7  معاون دبیر 1

    8  مشاور مشاور 2

3    9    

4    11    

5    11    

6    12    

  

 امتياز     ميانگين امتياز مكتسبه طول دوره ارزشيابي كارمند :  . 3

 « ساعت 051:  عالی» عناوين دوره هاي آموزشي مرتبط با شغل :  . 4

 ساعت  عنوان دوره  رديف ساعت  عنوان دوره  رديف

   7 00 تربیت مدرس آموزش خانواده 1

   8 00 مشاورهمهارتهاي عملي  2

   9 20 بازآموزي مشاوران شاغل با بیش از دوسال سابقه 3

   11 50 توجیه آئین نامه نظام سالي واحدي 4

   11 00 روشهاي آماري و اندازه گیري در علوم تربیتي 5

6      

 ساعت     * جمع ساعت دوره هاي آموزشي :
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 امضاء رييس امور اداري و تشكيالت استان : ............   .  مهر و امضاء مدير كل آموزش و پرورش استان :.....................   . 5

   

 «2فرم شماره : »                                     «عالي ويژه ارتقاء رتبه شغلي »                       

 « كارمند محترم لطفاً در خصوص هر يك از قسمتهاي زير  چند سطر توضیح دهید» * مستند سازي تجربيات 

 :  ارائه توضیح كلي در خصوص حوزه فعالیت كارمندمقدمه : 

 . ارزشيابي عمومي : 1

 نقاط قوت در زمینه وظايف و مسئولیت هاي شغلي :  -

 ده از تجربیات مربیان موفقاستفاب :         مشاورهاستفاده از کتاب های جديد در زمینه الف : 

  استفاده از وسايل کمک آموزشيد :    استفاده از نظرات ساير دبیران و کارمندان اموزشگاهج : 

 نقاط ضعف در زمینه وظايف و مسئولیت هاي شغلي : -

 کمبود وسايل مربوط به اين رشتهب :  عدم عالقه بعضي از دانش آموزان به اين فعالیت هاالف : 

 کمبود وقت برای مربي و دانش اموزد :                                         سرانه کافي برای پرورشي کمبودج :

 . اقدامات خاصي كه در طول خدمت صورت گرفته و به نتیجه رسیده است .  2

ت در تهیه جدول مراسم اغازين ـ نوشتن شومیز در زمینه مناسبت های مختلف ـ تشويق دانش آموزان جهت شـرک

 مناسبات و راهپیمايي ها
 . بیان نكات ويژه و كلیدي حاصل تجربیات كارمند كه منجر به بهبود وضع در حوزه كاري شده است .  3

تهیه برنامه ساالنه پرورشي ـ تهیه گزارش سه ماهه بصورت مصور و مکتوب ـ طرح سواالت آزمون نهـ  البالغـه   

سخنراني سر صف ـ بررسي مشکالت اخالقي و رفتاری دانـش آمـوزان و  احکام مفاهیم   قرائت   اذان و ..... ـ

 مشاوره به آنها

 
 . برنامه خاص براي آينده ناشي از تجربیات گذشته . 4

استفاده از فیلم و وسايل کمک آموزشي ـ استفاده از نظريات دانش آموزان   کارکنان و والدين ـ برگزاری جلسه 

 دانش آموزان در منزل و مدرسهمنظم با والدين در خصوص رفتار 
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 هوالرزاق

 «عاليويژه ارتقاء رتبه شغلي » 

 استان خراسان شمالياداره كل آموزش و پرورش 

 :  شماره ملي                                           :  كد پرسنلي

                                                       : نام خانوادگي                                                               :  نام

 يتیامور ترب يمرب:   سازمانيعنوان پست      مشاور مدرسه                               :    رشته شغلي

 /  /                                خبره                  رتبه قبلي و تاريخ اجراء   :

 / /                                         عالي      رتبه جديد و تاريخ اجراء   :

 عنوان مستندات تجربيات مدون :

 تجربیات مشاور مدرسه
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 مطالب فهرست

 7 ....................................................................................................................... : مقدمه

 9 ............................................................................................................... : یدیکل نکات

 9 ......................................................................... هنرستانها/ رستانهایدب در مشاوران فیوظا شرح

 01 .......................................................................................... آموزان دانش با ارتباط در -الف

 00 ................................................................................................ همکاران با درارتباط – ب

 01 .................................................................................................. یادار فیوظا ریسا – ج

 01 ........................................................................................ : درمان  روش و نییتب و تجارب

 01 ...............................................................آموز دانش حد از شیب بودن یخجالت:  0 شماره تجربه

 01 ............................. ر ماد و پدر بیج ای فیک از پول انهیمخف برداشتن به کودک عادت:  1 شماره تجربه

 01 ......................................................................................................... : یا مشاوره روش

 01 ......................................................... : مدرسه در مشاور با ارتباط صندوق کی گذاشتن:  3 تجربه

 01 ........................................................................................... مدرسه اعالنات تابلو:  1 تجربه

 07 ...................................................................................... مبهم سواالت ی مشاوره:  1 تجربه

 07 .............................................................................................. یعل مشکالت:  شش تجربه
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 11 ........................................................................... :مدارس در یا مشاوره یها تیفعال ضرورت

 11 ................................................................. :کند یم فایا نقش دو پرورش و آموزش امر در مشاور

 11 ............................................................................................ :یلیتحص امور در مشاور نقش

 17 .................................................................. :مشاوران توسط یلیتحص تیهدا اهداف نیتر عمده

 12 ............................................................................................. مدرسه مشاوره برنامه عناصر

 12 ............................................................................................................ یریشگیپ( الف

 12 ................................................................................................................. مداخله( ب

 31 .................................. رانیا در متوسطه و یعموم ی دوره در مشاوره یرو شیپ  مشکالت و یچالشها

 31 ....................................................................... جهان در یحت و  رانیا در مشاوره امر یتازگ-0

 31 ....................................................................................... کشور در امر نیا بودن یواردات-1

 30 ............................................................................. یواردات منابع در یحرکت و یعلم ستیا-3

 30 .............................................................. مقطع سه در آموزان دانش مشاوره در موجود یچالشها

 31 .......................................... : نمود میتقس یکل دسته 1 به توان یم را یسن گروه نیا یها ازین شتریب

 31 .............................................................................................................. نیوالد به ازین

 33 ............................................................................................................. همساالن گروه

 31 ................................................................................................................ بازی به نیاز
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 31 ............................................................................................................. غذایی نیازهای

 31 ........................................................................................................ یادگیری و آموزش

 31 ....................................................... ( بنده اتیتجرب جینتا)  بد؟ ای خوب - آموزان شدان در رقابت

 10 .............................................................................................. : مشاوران توجه مورد نکات

 10 .......................................................................... نوجوان یرفتارها خصوص در قضاوت عدم-0

 11 ...................................................................... نوجوان یها یمند عالقه خصوص در مطالعه-1

 11 ................................................................ نوجوان سواالت به پاسخ یبرا یآمادگ یبرا مطالعه-3

 11 ................................نوجوان یاجتماع طیمح...  و اقتصاد ، رسوم و آداب ، فرهنگ خصوص در مطالعه-1

 11 .......................................................................... منطقه عیشا یاجتماع یبهایآس با ییآشنا-1

 13 ............................................................ یلیتحص افت وکاهش کنترل یبرا یشنهادیپ یراهکارها

 13 ......................................................... آموزان دانش ی طهیح در ریمد یبرا یشنهادیپ یراهکارها

 13 ....................................................... معلمان ی طهیح در مدرسه ریمد یبرا یشنهادیپ یکارها راه

 11 .............................................................................. مدرسه معاون یبرا یشنهادیپ یراهکارها

 11 ....................................................................................... معلمان به یشنهادیپ یها راهکار

 11 .......................................................................................... مشاور به یشنهادیپ یراهکارها

 11 ..................................................................... : کنکور مطالعه یبرا آموزان دانش به شنهاداتیپ
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 10 ................................................................................................ :یریجهگینت و یجمعبند

 11 ................................................................................................................. :شنهادهایپ

 11 ............................................................................................................. :مآخذ و منابع

 

 مقدمه :

 با خود مشکالت وحل شناخت وبرای پردازد می نظر تبادل خودبه همنوعان با که است موجودی تنها انسان    

 وآنان بوده مطرح آدمیان زندگی درطول ومشورت راهنمایی. کند می استفاده آنان وازراهنمایی مشورت آنان

 به رفتاری ورشدعلوم انسانی علوم باتوسعه. اند کرده می مشورت بوده واعتمادشان قبول مورد که باکسانی

 حرفه صورت به ومشاوره راهنمایی امروزه. شد توجه رفتاری ازعلوم مستقل ای شاخه عنوان به ومشاوره راهنمایی

 اجتماعی خانوادگی،مهارتهای گیری،روابط ،تصمیم دررشد،سازگاری که است افرادی به کمک برای یاورانه ای

 .بیابند مشکالت برای مناسبی حل تاراه کند می  کمک افراد این به ومشاوره دارند مشکالتی زندگی وشیوه

 ایبهینه هایروش و راه به اند بوده آن بر همه معلمان و مشاوران پرورش، و آموزش عمر طول دراز سالیان در

 ویژه به تربیت و تعلیم متخصصان. باشد یادگیرنده جانب از مطلوب و دلخواه یادگیری آن حاصل که یابند دست
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 و تجربی صورت به چه و نظری صورت به چه که اندبوده هاییحل راه دنبال به پیوسته درسی، ریزان برنامه

 .کنند تضمین و تأمین را آموزان دانش موفقیت عملی،

 واقع، در. است آن جریان کننده آسان و تربیت و تعلیم با مترادف پرورش و آموزش در( مشاوره) راهنمایی نقش

 توانمندیهای از بهینه استفاده و محیط و آموز دانش شناخت جهت در تواندمی تحصیلی راهنمایی هدایت امر

 در و کنونی دنیای در بویژه بصیرت، و آگاهی توأم و موقع به راهنمایی ضرورت لذا. باشد متمرکز یک، هر

 هدایت روند بررسی دلیل بدین. شودمی حساس بیش از بیش ما، کشور چون ایتوسعه به رو کشورهای

 تحصیلی افت کلی، طور به. رسدمی نظر به ضروری آن هایمالک ارزیابی و کشور در آموزان دانش تحصیلی

 از تنگناها، شناخت و قوت و ضعف نقاط بررسی ضرورت تحصیلی، رشته به الزم عالقه نداشتن مدرسه در موجود

 .کند می چندان دو مدرسه در را تحصیلی هدایت بررسی اهمیت که هستند مواردی

 نیازهای آن، پیمودن با که است مسیری در آموزان دانش تحصیلی هدایت آموزشی، نظام هدف ترینعمده

 و آموزش وزارت مسئوالن. شوند می برطرف دیگر سوی از آموزان، دانش فردی نیازهای و سو یک از جامعه

 مقتضیات و نیازها و آموزان دانش شخص ویژگیهای با آموزشی های برنامه ساختن هماهنگ برای پرورش

 طریق از که باورند این بر و اندداده اختصاص تحصیلی هدایت به را آموزشی برنامه فرآیند از بخشی جامعه،
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 آموزشی نظام مطلوب هدف و یافت دست شایسته تحصیلی راهنمای به توان می تحصیلی، هدایت طرح اجرای

 .بخشید تحقق را کنون

هدف از نوشتن این تحقیق ارائه تجربیات کاری بنده به عنوان مشاور در مدرسه بوده و امیدوارم که مورد استفاده 

 همکاران گرامی قرار گیرد .

 نکات کلیدی :

 تجربیات راه حل ها –مشاوره 

 

 

 

 هنرستانها/ دبیرستانها در مشاوران وظايف شرح

 تربیتی،سیاسی سالم درایجادفضای وهمکاری وانقالبی اسالمی ازارزشهای دارپاسداری عهده پست این شاغل

 وظایف انجام به موظف هنرستان/دبیرستان زیرنظررئیس مقررات مطابق که بوده آموزان دانش بین در واخالقی

 :باشد می ذیل
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 آموزان دانش با ارتباط در -الف  

 . فردی وتوانائیهاومحدودیتهای ویژگیها به آموزان دانش آگاهیهای سطح بردن باال برای الزم زمینه ایجاد -

 آن یاتقلیل رفع جهت وکوشش مختلف طریق از ،تربیتی تحصیل مشکل دارای که آموزان دانش شناسائی -

 مشکالت

 تحصیلی تربیتی های وپرونده ومربیان اولیاء طریق از مشکلدار آموزان دانش مورد در اطالعات گردآوری -   

    . لزوم مواد وسایر همکاران

 و تحصیلی،استعداد شخصیتی،هوشی،پیشرفت تستهای جمله از نتایج وتفسیر تستها اجرای با مشاور آشنائی -

 . ودرمان مشاوره کلنیک ویا مشاوره هسته رغبت

 .الزم های پیگیری واعمال ویژه استعدادهای دارای آموزان دانش شناسائی -

 . آنان وخانوادگی ،تربیتی تحصیلی امور در آموزان دانش با فردی مشاوره انجام -

 . آنان وخانوادگی ،تربیتی تحصیلی امور در آموزان دانش با گروهی مشاوره انجام -

 . ذیربط تخصصی مراکز به آموزشی واحدهای در حل قابل وغیر حاد مشکالت دارای آموزان دانش ارجاع -
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 .شده انجام وبررسیهای مطالعات به مربوط وسوابق اطالعات وضبط ثبت -

 تربیتی پرونده)ومحرمانه مخصوص پرونده دیگردر وموارد شده اجرا آزمونهای و تستها وگروهی فردی مشاوره -

 ) موردی مطالعه وکارت تحصیلی

 

 اطالعات ارائه طریق از وجامعه مدرسه در مشاور ونقش مشاوره های وبرنامه اهداف با آموزان دانش کردن آشنا -

 . گروهی های رسانه از واستفاده سخنرانی ایراد ،

 . آموزشی ومقررات ودستورالعملها ،قوانین وپرورش آموزش نظام ساختار با آموزان دانش کردن آشنا -

 .وخیریه حمایتی ونهادهای موسسات ازطریق دار مشکل های خانواده به کمک -

 همکاران با درارتباط – ب

 . مشاوره راهنمائی برنامه اجرای در کارکنان سایر همکاری جلب -

 مشکالت از وپیشگیری آموزان دانش استعدادهای شدن شکوفا جهت دبیران وسایر مربیان با وهمکاری تعاون -

 . آنان وتحصیلی ورفتاری اخالقی
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 . دبیران شورای جلسه در شرکت -

 . درسی نمرات در آموزان دانش وعملکرد عالیق بررسی جهت راهنما دبیران با همکاری -

 . وظایف شرح طبق آنان بین الزم هماهنگی وایجاد راهنما دبیران کار بر نظارت -

 شرح طبق تحصیلی هدایت فرمهای وتهیه آموزان دانش تحصیلی رشته انتخاب در راهنما دبیران به کمک -

 . وظایف

 اداری وظايف ساير – ج

 آموزشی امکانات ، آنان واولیاء آموزان دانش اجتماعی بافت ، مدرسه موقعیت با آگاهی کسب و آشنائی -

 . مربوط آموزشی ومنطقه مدرسه وپرورشی

 . وظایف وشرح اجرائی تقویم براساس کاری برنامه تهیه -

 . ها خانواده با وگفتگو گروهی فردی مشاوره برای نوبت تنظیم جهت روزشمار چه دفتر تهیه -

 . روزانه کار چه دفتر تهیه -
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 . وفعال منظم بصورت تربیتی ستاد در شرکت -

 .اعالنات تابلو در مشاوره کار برنامه و مدرسه در مشاور حضور ساعات اعالم -

 . است شده ابالغ که کشور وسطح واستان منطقه سمینارهای مشاورین جلسات در شرکت - 

 .گردد می ابالغ کشور وسطح استانی ، ای منطقه آموزشی های دوره در شرکت -

 .آموزان دانش وتربیتی تحصیلی وضعیت به مربوط فرمهای تکمیل -

 . آنها با ارتباط و آموزان دانش آموزی کار جهت منطقه در واداریموجود وخدماتی تولیدی واحدهای شناسائی -

 . باشد آمده عمل به الزم هماهنگی منطقه با قبال که صورتی در دولتی نهادهای سایر با همکاری -

 . منطقه پرورشی معاونت مشاوره مرکز به وتحویل ماهانه گزارش تهیه -

 . وتحقیق مشاوره ودفتر استان ، منطقه به وطرحها وپیشنهادات نظرات ارسال -

 . وتحقیق مشاوره دفتر توسط نیاز مورد تستهای نمودن استاندارد در همکازی -

 . مدرسه در مشاغل هفته برگزاری -

 . شغلی تحصیلی ریزی یرنامه با آشنائی درس تدریس -
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 . عنداللزوم محوله وظایف سایر انجام -

 

 

 

 

 

 

 

 تجارب و تبیین و روش  درمان :

 حد دانش آموز از بیش بودن : خجالتي 1تجربه شماره 

داشتم که بشدت خجالتی بود و من راه حل زیر را برای بهتر در دوره مشاوره در مدرسه با دانش آموزی برخورد 

 شدن او و رفع خجالتی بودنش انتخاب کردم .



 

 ویرایش قابل و ورد فایل خرید برای.  باشد می  تجربیات بودن کامل از اطمینان و مشاهده برای فقط فایل این

 سایت به کنید وارد آن صفحات در را ها خدمت ضمن و خانوادگی نام و نام است کافی فقط که متن در

 هزار پنج فقط ورد فایل مناسب و عالی کیفیت. کنید مراجعه آسمان فروشگاهی

 www.asemankafinet.irتومان

15 
 

 هایی مسئولیت مدرسه در آموز دانش به سپس گردد طرف بر آن عوامل تا کردم  یابی ریشه حالت این ابتدا

 . گردد دیگران با ارتباط با مجبور تا کردم  واگذار

      عمل شکل بهترین به شده واگذار های مسئولیت به وی و شد طرف بر آموز دانش حالت این زمان مرور به

 . بود راضی بسیار شخصیاش روابط در او تغییر از نیز وی مادر کرد می

 ر ماد و پدر جیب يا کیف از پول مخفیانه برداشتن به کودک عادت : 2تجربه شماره 

در دوره مشاور بودن در مدرسه با دانش آموزی برخورد داشتم که عادت به برداشتن پول از جیب پدر و مادرش 

 داشت و مادرش نزد من آمد و از فرزندش گالیه کرد و خواستار نشان دادن راه حلی برای رفع مشکل او شد .

 :  ای مشاوره روش

 به شبیه چیزی یا دزدی سن این در دانش آموز عمل این که گردید متقاعد و کردم صحبت آموز دانش مادر با

 کمک کودک به بتواند بهتر تا کنم عوض را مادر دید تا گرفت صورت دلیل این به کار این شود نمی تلقی آن

 برای وی به کمک و ،دانش آموز به هفتگی یا ماهانه مبلغی دادن مانند شد داده مادر به هایی راهکار ، کند

 این تکرار عدم دهنده نشان گیری پی. کردم صحبت مورد این در مستقیم غیر نیز دانش آموز  با آن، مدیریت

 .است بوده عمل
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 : گذاشتن يک صندوق ارتباط با مشاور در مدرسه : 3تجربه 

بعضی از دانش همیشه در مدرسه یک صندوقی با عنوان ، صندوق ارتباط با مشاور ، قرار میدادم . و از این طریق 

آموزان که نمی توانستن حضوری بخاطر خجالتی بودن مشکالتشان را مطرح کنند از این طریق با بنده ارتباط 

 برقرار می کردند. و از این طریق مشکالت بسیاری از دانش آموزان را حل کردم .

 : تابلو اعالنات مدرسه 4تجربه 

بر مشاوره ای قرار دادم . و هرهفته پیامهای مشاوره ای را در مدرسه یک تابلو اعالنات فقط مخصوص پیامهای 

روی آن نصب می کردم . در این روش از دانش اموزان نیز می خواستم مطالب خوب و آموزنده خود را بر روی 

 ایت تابلو اعالنات با هماهنگی بنده قرار دهند .
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 مبهم سواالت ی مشاوره:  5تجربه 

 . است نهفته سواالت خود در نیز آنها جواب که است ابهاماتی دارای ما ذهن سواالت از رخیب

 .یابیم نمی آنرا ولی داریم اطالع آن از خودمان مواقع بیشتر در که جوابی

 خودمون اینو جواب که ما بابا ای که گوییم می خود با کارشناسان یا دیگران از سواالت این جواب شنیدن از بعد

 . دانستیم می قبال

 جوابهایی ، کارشناسان یا دیگران از سوال از قبل خودباوری ی روحیه تقویت برای است بهتر مواقع گونه این در

 مبهمم سواالت به من جوابهای نام به دفتری ی برگه روی هست که کیفیتی هر به را هستیم بلد خودمان که را

 . کنیم مقایسه کارشناسان ی کارشناسانه باجوابهای را آنها بعد و نوشته

 .نماییم قبل از بیشتر خودمان درست پاسخهای تقویت با را خود نفس به اعتماد توانیم می صورت این در

 تجربه شش : مشکالت علي

آموزان  وقتی وارد دفتر مدرسه شدم، مدیر مدرسه مرا به مادر یکی ازدانش در یکی از روزهای سردسرد زمستان

مشاور مدرسه در مورد مشکلتان کمک  این اقاکه در دفتر حاضر بود معرفی کرد وبه او گفت: می توانید از 

بود. آموزان کالسش  آموزان کالس سوم بود. علی یکی از بهترین دانش بگیرید. آن خانم مادر علی یکی از دانش
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ی معلمان از انظباط و درس او راضی بودند.پسری مرتب، مؤدب ، و درسخوان بود. در طول مسیر شروع به  همه

 . …اندو یا آموزانی علی را اذیت کرد آموز یا دانش حدس زدن مشکل علی کردم. با خودم گفتم احتماالً دانش

قدمی شروع به نفس نفس زدن کرد و وقتی روی روی چند  مادر علی که خانمی با وزن زیاد بود با همان پیاده

اش نمود. با این که  صندلی اتاق مشاوره قرار گرفت با گوشه چادرش شروع به باد زدن صورت سرخ و عرق کرده

اتاق اول صبح کمی گرم بود برای اینکه مراجع من احساس راحتی بیشتری نماید جلو کاپشنم را باز کردم . 

 م تا وی شروع به صحبت نماید.آمدی گفتم و منتظر شد خوش

مادر علی بعد از کمی تکان خوردن با ناراحتی و عصبانیت شدید شروع به صحبت کرد: دیگه از دست این بچه 

تونم ادامه بدم. تا حاال صد بار بهش گفتم تو با این کارات تا منو نکشی دست بردار  خسته شدم. دیگه نمی

بینید چه  کنم. زندگیمون از دست این بچه شده غم و غصه. من که مینیستی.بخدا نمی دونم با این بچه چکار 

وضعیتی دارم با کوچکترین ناراحتی فشار خونم باال می ره . دکترم گفته اصال ً نباید جوش بزنی آخه مگه می 

 شه با این بچه آروم بود.

را از درونش یکباره بیرون  های تلنبار شده ی غصه شکایت های مادر علی پایان نداشت . انگار می خواست همه

بریزد. بعد هم شروع به شکایت از بخت بد خودش نمود.من واقعا از شنیدن این حرفا تعجب کرده بودم. آخر 

ای از دستش در آزار باشد چه برسد به این که  آمد که مورچه تصویر ذهنی که من از علی داشتم اصالً بهش نمی
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فکر کردم شاید ار آن دسته والدین پرتوقعی است که فکر می کنند با مادرش را خون جگر کرده باشد. با خودم 

خواهند دنیا را بر سر فرزندشان خراب کنند.هر چند  یک نوزده گرفتن فرزندشان دنیا به آخر رسیده است و می

ز ها و حرکات مراجعم تمرک داوری بزنم و باید فقط بر صحبت می دانستم که در مقام مشاور نباید دست به پیش

نمایم ولی پذیرش اینکه کسی تا این اندازه از دست علی این پسر خوب و نجیب ناراحت باشد برایم مشکل بود. 

آدمیزاد جانور عجیبی است هرچه بگی ازش » به یاد حرف همکارم آقای حسینی افتادم که به شوخی می گفت 

 «.می یاد

ه بفهمید مشکل مادر علی چه بود که تا این اندازه از اید ک شاید شما هم به اندازه آن روز من اشتیاق پیدا کرده

دست فرزندش ناراحت بود. از مادر علی خواستم که ماجرا را از اول برایم تعریف نماید.مادر علی این طور ادامه 

داد: آقای سعیدی بیشتر از یک سال است که زندگی ما از دست علی تلخ شده است . علی پسر خوبی است و 

های کامپیوتری است.  راضی اند ولی االن مدت یک سال است که یکسره در کلوپ دنبال بازیهمه از دستش 

تمام کار و زندگی و فکر و ذکرش شده بازی در کلوپ. پارسال وقتی شروع به رفتن به کلوپ نمود ، گفتیم 

ن مشقت پدرش پیدا برایش یک دستگاه اتاری بگیرم تا در خانه بازی کند و بیرون نرود و هی پولی را که با ای

می کند به بازی ندهد ولی بعد از یکی دو هفته آتاری را کنار گذاشته و شروع به رفتن به کلوپ نمود. نمی دانم 

شما تا چه حد از وضعیت زندگی ما آگاهی دارید. پدر علی یک کارگر است که با درآمد کم کارگری باید عالوه بر 
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را هم بدهد. شما بگویید آیا برای ما امکان دارد که هر روز پول در سیر کردن شکم پنج نفر خرج تحصیل آنها 

اختیار آقا بگذاریم که برود بازی کند؟ خود علی تابستان که مدرسه تعطیل بود بود سر کار می رفتو مقداری پول 

ید هایش را که برای خر پس انداز کرده بود ولی همه رو کم کم خرج کلوپ رفتن کرد و حتی مقداری از پول

لباس عیدش من قایم کرده بودم پیدا کرده و خرج بازی کردن نمود. حاال هم مهیشه دور و بر خانه می گردد و 

های لعنتی حاال  هر جا پولی پیدا می کند بدون اجازه و پنهانی برداشته و به کلوپ می رود. به خاطر این بازی 

شنبه قبل پدرش برای خرید  کند. همین پنجدزدی هم می  … . خجالت می کشم بگم… دروغ هم می گوید.حتی

کتابهای ترم جدید به خواهرش مقداری پول داده بود، علی آن پول ها را برداشته بود و خرج بازی کرده بود. کار 

به جایی رسیده است که چند کیلو پسته ای را که در خانه داشتیم پنهانی فروخته تا پول کلوپ رفتنش را جور 

 ام . فکرم دیگه به جایی نمی رسه و نمی دانم چکار کنم. عین معتادا.خسته شدهنماید. به خدا شده 

و درماندگی در تمام   حاال داشتم به جدی بودن مساله پی می بردم. مادر علی همچنان می گفت و ناراحتی

ت ها را هم اکتحان کرده است ولی هیچ کدام نتوانسته اس صورتش موج می زد. او مدعی بود که تمام روش

از راه تهدید ، تنبیه، جایزه دادن، نفرین کردن، قهر کردن، دعوا کردن، » پسرش را به صراط مستقیم بیاورد.

 «ام ولی فایده نداشته که نداشته. وارد شده …صحبت کردن و
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به  ی اعتیاد افتادم که چند روز پیش مطالعه می کردم. آن روز کلمه« ای اعتیاد رایانه»ای با عنوان به یاد مقاله

های این مادر به واقعیت  دار و دور از واقعیت می نمود ولی با شنیدن حرف ای کمی برایم خنده های رایانه بازی

 مشکل پی می بردم.

رفتم و از معلم ادبیات خواستم اگر مشکلی نیست به  310هایش را زد ، به در کالس  بعد از اینکه مادر علی حرف

من به اتاق مشاوره بیاید. علی در اتاق مشاوره در تمام مدتی که مادرش  ای اجازه دهد تا با علی چند دقیقه

گفت. من رو به علی کردم و از  کرد سرش را پایین انداخته بود و هیچ نمی هایش را تکرار می ها و ناراحتی شکایت

را بلند کرد ، گذرانی؟ علی با شرمساری سرش  های کامپیوتری می او پرسیدم : روزی چند ساعت وقتت را با بازی

زند از او خواستم به کالس برود.به مادر  از خجالت سرخ شده بود. من هم بعد از اینکه دیدم علی هیچ حرفی نمی

های غیرمنطقی گذشته مثل تهدید و ارعاب و نفرین و  علی توصیه کردم که خونسردی خود را حفظ کند و روش

کنم به علی کمک کنم تا بر مشکلش فایق  من هم سعی میقهر و دعوا را دنبال نکرده و با من در تماس باشد 

 آید.

همه چیز  …شاءا مادر علی با تشکر و عذرخواهی از من اتاق را ترک کرد. او را تا دم در بدرقه کردم. وقتی گفتم ان

 شود چنان آهی از ته دل کشید که فهمیدم زیاد امیدی به حل مشکل ندارد. درست می
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شد که  رای علی ترتیب دادم که به اتاق مشاوره بیاید. ابتدا حجب و حیای او مانع میاز آن روز جلسات منظمی ب

ام و آن را تا حدی طبیعی  قدر ها هم از رفتار او تعجب نکرده حرفی بزند ولی وقتی احساس کرد که من آن

ناراحت است دانم شروع به صحبت کرده و همه چیز را برای من گفت. علی در آخر در حالی که مشخص بود  می

گیرم که دیگه این بازی ها رو برای همیشه کنار بگذارم  گفت: آقا اصالً دست خودمون نیست. هر شب تصمیم می

 ولی باز عصرها احساس می کنم که حتما باید به کلوپ به کلوپ بروم و بازی کنم.

خودش برای جلسه بعد جلسه دوم از علی خواستم که برای جلسه بعد فهرستی از مزایا و معایب بازی کردن 

دهد. من هم بیکار ننشستم و دوباره به سراغ  تهیه کند و بنویسد که با بازی کردن چه چیزهایی را از دست می

 آن مقاله رفتم و عالوه بر آن یک کتاب هم در همین زمینه مطالعه نمودم.

مدرسه با خطی خوش و با ی تکالیف  جلسه سوم علی با یک برگه کاغذ به اتاق مشاوره آمد.علی مانند همه

های مختلف جدولی طراحی کرده بود و در یک ستون مزایا و در ستون دیگر معایب بازی کردن  استفاده از رنگ

خودش را فهرست کرده بود. بد نیست شما هم بدانید که علی در ستون مزایا سه مورد را بیشتر ذکر نکرده بود. 

یاد از بازی و در کنار دوستان بودن و سرگرم شدن اشاره کرده او در این ستون به مواردی مثل لذت بردن ز

بود.ستون معایب پرتر بود. در این ستون ناراحتی مادر و سایر اعضای خانواده اولین عیب بازی کردن وی آمده 

بود. همچنین در این ستون به صرف هزینه و زمان برای موارد متعدد اشاره شده بود. به عنوان مثال نوشته بود 
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های فیزیکی را از  که من با اختصاص زمان زیادی به بازی مقداری از وقت مطالعه ، کمک به پدر و مادر و ورزش

های کمک درسی  دست می دهم. و یا اینکه با پول صرف شده در این راه می تواند کمک خرج خانه باشد کتاب

آورم  رابر چیزهایی که به دست می. خالصه اینکه فهمیدم چیزهایی که از دست می دهم در ب…خریده شود و

اندیشم.با وجود این  دهم می ای که از دست می ارزششان کمتر است.حاال حتی هنگام بازی هم به وقت و هزینه 

توانم از بازی دست بردارم. انگار اصالً دست  افکار دیگر بازی به اندازه گذشته برایم لذتی ندارد ولی باز هم نمی

ه مدتی در مورد فهرست تهیه شده توسط علی صحبت کردیم از او خواستم برای هفته خودم نیست.بعد از اینک

بعد فهرستی دیگر تهیه کند که در آن مواقعی را که بیشتر تمایل به بازی کردن پیدا می کند بنویسد . عالوه بر 

 های مورد عالقه خودش را هم برایم فهرست نماید. آن از او خواستم تا سرگرمی

لی دوباره با کاغذی در دستوارد اتاقم شد. علی همانند جلسه قبل کارهای انجام شده را به خوبی هفته بعد ع

بعد از   بخش بود. های دیگری در گذشته برای او لذت انجام داده بود. با این کار علی پی برد که چه سرگرمی

فرد کنار بگذارد و در عوض در این های کامپیوتری را در روزهای  صحبت با علی با هم توافق کردیم که علی بازی

 های جانشین را انجام دهد. ها گرایش پیدا کرد ، یکی از همان فعالیت روزها هر وقت به آن بازی 

ای اختصاص می داد به نصف کاهش یافته بود. خود علی از این  های رایانه بعد از آن روززمانی که علی به بازی

یز در تلفن از من تشکر کرد و گفت آقا تو رو خدا حاال که علی به وضعیت اظهار خوشحالی می کرد. مادرش ن
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های شما گوش کرده و کمتر به کلوپ می ره ، کاری کنین که اصالً نره چون من می ترسم باز دوباره شروع  حرف

ای  داری دعوت کردم و برایش توضیح دادم که حل هر مساله کنه. باز هم مادر علی را به خونسردی و خویشتن

 حتیاج به صبر و حوصله و شکیبایی دارد.ا

با دادمه جلسات و صحبت کردن با علی و استفاده از روش جانشین ساختن منابع لذت جانشین گرایش شدید 

پردازد.  ای یک بار به انجام بازی و رفتن به کلوپ می های رایانه ای کاهش یافت و اکنون فقط هفته علی به بازی

ی فکر می کنم از اینکه توانستم این مساله را حل نمایم در دلم اظهار خوشحالی می حاال هر وقت به ماجرای عل

 نمایم.

 

 ضرورت فعالیت های مشاوره ای در مدارس:

جامعه مسئولیت مهمی در تربیت و پرورش دانش آموزان  آموزش و پرورش به عنوان نهادی عمومی و مطرح در

مدرسه مکانی است که در آن استعدادها و تواناییهای دانش کشور دارد و  به عنوان نسل جوان و آینده ساز

افزایش  های مطلوب ومعلمان و ارائه ارزش می شود یا به فعلیت می رسد و با استفاده از تجارب آموزان شناخته

آماده می شوند. اینجاست که  مهارتهای الزم در افراد آنها برای زندگی و رسیدن به کمال انسانی و رشد علمی

جایگاه مهم پرورش نیروهایی توانا و آگاه می دانند  اهمیت راهنمایی و مشاوره در مدارس که همه آن را به عنوان

آموزان به نوعی در مسیر تحصیل با مشکالتی روبرو می شوند که نیازمند دانش شود چرا که همهپررنگ تر می

 راهنمایی مشاوران و معلمان خود هستند. کمک و
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آموزانی از سالمت روانی دانش آموزان است. دانش های مهم یک مشاور تأمین بهداشت روانییکی از نقش   

ارزشمند و قابل احترام بدانند و به تواناییهای خود اطمینان داشته باشد.  برخوردار هستند که اوالً خود را فردی

همان طور که هست  کل وجودشان رابتواند بدون دغدغه خاطر و ناراحتی با واقعیات زندگی مواجه شوند و  ثانیاً

 امید زندگی کنند. بشناسند و بپذیرند، ثالثاً با آرامش خاطر و احساس امنیت و با شوق و

گشاید چشم انداز و نگاهی که به آدمی مجال زندگی می  ای را به ماجراهای ذهنی میمشاور چشم انداز تازه

گذارد تا بازسازی کند و قدرتی را در اختیار فردی میخودش را در ذهنش  دهد و فرصتی فراهم می کند تا فرد

 از آن نوع جدیدی از حضور در روابط بین فردی را تجربه کند. با بهره گیری

 کند: مشاور در امر آموزش و پرورش دو نقش ايفا مي

ا و محیط، حل مشکالت شخصی، بروز و ظهور استعداده کمک به تک تک دانش آموزان به منظور سازگاری با -0

های تحصیلی و انتخاب ترین راه از نظر رشتهآموز در انتخاب مناسب کمک به دانش -1رشد و تکامل آنها؛ 

صورت  ریزی و آمادگی برای زندگی. در واقع نقش مشاور در مدارس را می توان به اینبرنامه مناسب شغلی و

فردی، اجتماعی، کاهش  هارتهای زندگیخالصه کرد: مشاوران با تحصیل جریان رشد همه جانبه فرد آموزش و م

روانشناختی در مدارس وظیفه مهمی  و حذف موانع رشد، خودشناسی و محیط شناسی و ارائه سایر خدمات

 برعهده دارند.

عالقمند به دانش آموزان و آگاه به مبانی روانشناسی و  مشاوران در صورتی که در کار خود موفق هستند که

باشند و بتوانند از این آگاهی و تجربه کاری خود در محل مشکالت دانش آموزان  تربیتیجامعه شناسی و اصول 

 کنند. استفاده
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 :تحصیلي امور در مشاور نقش 

می شوند که مشاور می تواند در رفع این مشکالت  دانش آموزان در جریان تحصیل با مشکالت زیادی مواجه

 پردازیم:ترین آنها میدر این مقاله به شایعدهد، که  کمک های موثری به دانش آموزان ارائه

-ای که دانشمشاور باید برای فراگیری درون پایه از نقطه ضعف پایه تحصیلی: در مورد چنین دانش آموزانی -0

کند و یا به کمک خانواده ضعف پایه اورا جبران کند. فشار و وادار کردن دانش  آموز ضعف دارد برنامه ریزی

کردن دانش آموز  فایده است. آمادهشبانه روزی در سطح باالی تحصیلی بدون توجه به پایه بیبه زحمات  آموزان

 و اولیای او نیاز به جلسات مشاوره متوالی دارد.

دارند که از نظر هوشی در حد طبیعی هستند و ظرفیت  کمبود یا نبود انگیزه تحصیلی: دانش آموزانی وجود -1

انگیزه ای برای درس خواندن ندارند. در بیشتر موارد این انگیزه نداشتن به  ماالزم برای یادگیری را دارند، ا

با اطالع رسانی  گردد. مشاورو روانی دانش آموز و دیگر مشکالت او در خانواده و جامعه بر می  عاطفی مشکالت

به نفس و  ارزشمندی و اعتماد در زمینه تربیتی و تحصیلی و شغلی به شکوفایی استعدادها و احساس خود

او را از مواجه شدن با مشکالت روانی و عاطفی  کند وخودشناسی و ارتقای سالمت روانی دانش آموز کمک می

سازگاری عاطفی معقولی در جامعه برسد. این امر در قالب ساعتی به عنوان  باز می دارد و کمک می کند تا به

بسیاری  ثر مدارس اجرا شد. درس مهارتهای زندگیدر فرآیند هدایت تحصیلی و شغلی در اک« زندگی مهارتهای»

 از مشکالت دانش آموزان خاص را حل کرد و تا حد خیلی زیادی ایجاد انگیزه برایدانش آموزان صورت گرفت.

سرو کار داریم که ممکن است در بعضی از آنها سابقه  ما معلمان در کالس درس با تعداد زیادی دانش آموز

 از طرف ما یا همکاران مشاوره در مدرسه نادیده گرفته شده است. ته باشد ومشکالت رفتاری وجود داش
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شود و مشکالتی نظیر اعتیاد، ایدز، زیادی در جامعه می همین مشکالت به ظاهر کوچک باعث بروز ناهنجاریهای

ن است به واضح است که جبران چنین خسارتهایی کار ساده ای نیست. و بهتر آ خودکشی و... را بوجود می آورد.

 فکر جبران این مشکالت باشیم از رخ دادن آنها جلوگیری کنیم. جای اینکه به

 عمده ترين اهداف هدايت تحصیلي توسط مشاوران: 

دانش آموز برای خود به عنوان عضوی  -0کند که  رشد و توسعه شخصیت دانش آموز: مشاور کمک می – الف 

تدارک محیط سالم و  -3و مناسبات متقابل در جامعه داشته باشد.  روابط بتواند -1از جامعه احترام قائم شود. 

ارتباط با والدین به منظور ایجاد  -1برای رسیدن به رشد روانی دانش آموزان.  مساعد در کالس

 رفتارهای طبیعی و نیازمندیهای روانی دانش آموزان. شناخت

های موجود در ساختن دانش آموزان با فرصت آموزان: آگاه ب( رشد و توسعه مهارتهای شغلی و حرفه ای دانش

 آنها برای شناخت تواناییهایشان در یک حرفه و شغل خاص. جامعه و در گام جلوتر کمک به

ای برای پیشرفت تحصیلی، انتخاب آموزان: ایجاد زمینه ج( رشد و توسعه قوای فکری و معنی و عقلی دانش

رشته مرتبط با آن دروس، آشنا کردن دانش آموزان با ادامه تحصیل در  رشته، انتخاب دروس خاص برای

 خالقیت هایشان. استعدادها و

آموز طی دوران تحصیل موفق شود رشته مناسبی  هدف عمده هر هدایت مشاوره تحصیلی این است که دانش

آگاه تا حد قابل توجهی از هدر رفتن سرمایه گذاری های  انتخاب کند. در واقع هدایت تحصیلی درست و
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آموز کمک کند تا موقعیت کنونی خود مشاوره، مشاوره ای است که به دانش موزشی جلوگیری می کند. بهترینآ

 برنامه ای برای هدف های آینده اش در نظر بگیرد. را درک کند و

است. از جمله آنها: توجه به توانایهای ذهنی و  در امر موفقیت یک مشاوره تحصیلی عوامل زیادی موثر

آنها، توجه به نیازها و امکانات جامعه ، ارتقای سطح دانش و تخصص  دانش آموزان، ویژگی شخصیت استعدادهای

مورد  تغییر نگرش مردم در مورد موفقیت ، دادن آگاهی الزم به دانش آموزان والدین آنها در مشاوران تحصیلی ،

 مسائل و مشکالت کارهای مشاوره ای و...

 عناصر برنامه مشاوره مدرسه

 در رویکردهای جدید به مشاوره مدرسه، فعالیت مشاور مدرسه شامل دو بخش است:

 الف( پیشگیری

هدف از پیشگیری، ارتقاء شخصی است، پس باید برنامه های مداخله مشاوران کاهش یابد و برنامه پیشگیری 

 توجه قرار گیرد.اولیه در کالس بیشتر مورد 

 ب( مداخله

مشاوران مدرسه معموالً نمی توانندبه همه دانش آموزان خدمات مداخله ای ارائه کنند؛ زیرا از یک سو زمان، 

 توان، و مهارت مشاوران محدود است و از سوی دیگر برخی از دانش آموزان تقاضایی در این رابطه ندارند.

http://schoolcounselor.blogfa.com/post/3
http://schoolcounselor.blogfa.com/post/3
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 حمایت می کند: پیشگیری دی از فعالیت هایدر اینجا داستانی بیان می شود که تا ح

روزی روزگاری دو نفر در کنار رودی گردش می کردند و از چشم اندازهای آن لذت می بردند. ناگهان دیدند » 

فردی در رودخانه افتاده است. هر دو فوراً داخل رودخانه پریدند و آن مرد را نجات دادند. هنوز از نجات دادند. 

مرد فارغ نشده بودند که فرد دیگری را دیدند که در آب افتاده و همینطور یکی پس از هنوز از نجات آن 

 دیگری...

آن دو مرد تا جایی که می توانستند جان چندین نفر را که در حال غرق شدن بودند، نجات دادند اما هرچه می 

ه به سمت سرچشمه می دوید در گذشت نا امید تر می شدند. ناگاه یکی از آن دو، از آب بیرون آمد و ر حالی ک

جواب فرد دیگر که پرسید کجا می روی؟ پاسخ داد می خواهم بفهمم چه کسی این افراد را در سرچشمه به 

 «داخل آب می اندازد.

این تمثیل از پیشگیری حمایت می کند. برای دستیابی به هماهنگی بین پیشگیری و مداخله بعضی از مشاوران 

های بالقوه که در آب افتاده اند، پایین سرچشمه باقی بمانند؛ در حالی که دیگران باید به  باید برای نجات قربانی

 سرچشمه بروند تا تعداد افرادی که نیاز به نجات دادن دارند را کاهش دهند.
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 پیش روی مشاوره در دوره ی عمومي و متوسطه در ايران و مشکالت  چالشهای

 حتي در جهانو   تازگي امر مشاوره در ايران-1

امر مشاوره از لحاظ علمی پدیده ای جدید به شمار می رود که منبعث از علم روانشناسی بوده که علم 

روانشناسی نیز از علوم جدید می باشد . با این توصیف این علم در کشورهای غربی به سرعت در حال تغییر می 

برگرفته از دیدگاه و نظر دانشمندان قدیم   یدیباشد و البته در این تغییر دید علما و دانشمندان غربی ، د

اسالمی می باشد که متاسفانه در بین خود دانشمندان امروز بالد اسالمی رایج نمی باشد . توضیح دیدگاه فعلی 

دانشمندان غربی در مورد علوم این است که علم همیشه و هر لحظه در حال تغییر است و ما علم بدون تغییر 

 رد قوانین فیزیکی و چه در مورد قوانین موبوط به علوم انسانی .در مو  نداریم چه

 یعنی اینکه قوانین تا زمانی قانون می مانند که توانایی قدرت دفاع از خود را دارند .

 وارداتي بودن اين امر در کشور-2

ر علوم مبنا تایید در کشورهای مسلمان ، مانند ایران ، امروزه متاسفانه چه در علوم فیزیکی و چه در مورد سای

و سنجش موارد به دست آمده با دستاوردهای غربی می باشد ، تا اینجای قضیه ممکن است هیچ اشکالی نداشته 

باشد ولی نکته در این است که ما با اولین مقایسه علم خود با علوم غربی در آن قفل می شویم و تا مدتها دیگر با 

 ر نشده و مبنای عمل ما همان تغییرات اول می شود .سایر تغییرات آن علم در همان بالد درگی
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و این امر باعث شده که ما از تغییر و تحوالت علوم به خصوص علوم انسانی عقب بمانییم . این مساله در 

توسعه ی رشته ی مشاوره نیز می شود . رشته ی مشاوره ابتدا در مورد ارتشیان آنهم در زمینه ی شغلی   مورد

لی خیلی زود آنرا در تمامی مقاطع به خصوص مقاطع ابتدایی و راهنمایی گسترش دادند و حتی ایجاد شده بود و

 نسبت به سایر مقاطع توجه بیشتری نسبت به آن نمودند .

می باشد      تدریسی به دانشجویان حاکی از روند قدیمی  اما در کشور ما حتی امروزه نیز در دانشگاهها منابع

 االن و تا حدی دانش آموزان مقطع متوسطه .یعنی کار بر روی بزرگس

 ايست علمي و حرکتي در منابع وارداتي-3

این مساله وقتی بغرنج می شود که می بینیم مبنای علمی ما که علوم غربی بوده ،سالهاست تغییر کرده است 

 ولی ما هنوز بر اساس همان مبنا حرکت می کنیم .

مشاوره در مدارس ابتدایی و حتی مهدهای کودک و پیش دبستانی ها امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا امر 

ورود پیدا کرده است ، و این درحالی است که در کشور ما ،مشاوره در همان مقطع متوسطه نیز با بی مهری 

 مواجه می باشد.

 چالشهای موجود در مشاوره دانش آموزان در سه مقطع

شود که تغییر در نگرش افراد جامعه نسبت به مشاوره ایجاد شود و وقتی مشاوره در تمام مقاطع اجرایی می     

 این تغییر حتی باید در خود مشاوران سیستم آموزش و پرورش کشور نیز صورت پذیرد.

وقتی این تغییر شکل گرفت باید در خصوص اجرای آن در مدارس برنامه ریزی نمود . در این خصوص باید 

 هر مقطع چه مواردی می باشد .دانست که زیر ساختهای موجود در 
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اگر با این زیرساختها آشنا شدیم و دانستیم که دانش آموزان هر مقطع چه مواردی برای آنها مشکل آفرین 

خواهد بود ،یا چه نیازهایی دارند و چه مسائلی در سنین آنها مسائل بغرنج ذهنی و درگیر کننده برای آنهاست و 

توانیم مشاوره را در مقاطع پایین تر نیز وارد نموده و صد البته این ورود ، مواردی از این قبیل ، آن وقت می 

 ورودی موفقیت آمیز باشد .

 اکنون مسائل و چالشهای موجود در هنگام مشاوره با دانش آموزان مقطع ابتدایی را بیان می کنیم .

می توان نیازهایی این طیف را  سال را شامل می شود . 03الی  1  میانگین سنی این افراد ، طیفی حد فاصل-0

 در چند دوره به شکل زیر خالصه نمود .

 سال 03الی 01سال و گروه سنی 01الی 9سال ، گروه سنی  2الی  1گروه سنی 

 دسته کلي تقسیم نمود : 5بیشتر نیاز های اين گروه سني را مي توان به 

 آموزش و یادگیری -1  نیازهای غذایی- 1نیاز به بازی-3  گروه همساالن -1نیازهای مرتبط با والدین-0

 اکنون به توضیح هر کدام از موارد باال می پردازیم .

 نیاز به والدين

این نیاز که شاید سرمنشاء بسیاری از مسائل و مشکالت و یا موفقیتها و پیشرفتهای هر فرد در آینده و بزرگسالی 

 او می باشد در کودکی نیز بسیار اثر گذار است .

اعتیاد یک و یا هر دوی  – درگیری های موجود در خانواده -عدم وجود پدر و مادرو یا هر دوی آنها وجود یا 

تنبیهات و چگونگی اجرای آن توسط والدین نسبت به – تبعیضهای بین فرزندان توسط والدین -والدین
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نوع – خانواده ول انگار – خانواده دیکتاتور منش– نوع ساختار خانواده از نظر : خانواده ایده آل – فرزندان

 ...  -فرهنگ،زبان ، آداب و رسوم موجود در هر منطقه 

 موارد ذکر شده گوشه ای از مواردی می باشد که با موضوع مطرح شده مرتبط می باشند .

مشاور محترم قبل از ورود به یک مدرسه باید ابتدا در خصوص فرهنگ و آداب و رسوم مردم یک منطقه ، 

و اعتقادات خانواده هایی که قرار است با فرزندان آنها ارتباط برقرار کند آشنایی اجمالی پیدا  ارزشها، هنجارها

 نماید.

ورود به جزئیات هر خانواده امری بسیار مشکل است و از عهده ی مشاور خارج ، زیرا هم تعداد بچه ها زیاد بوده 

ی کند ، همان آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم و هم مسائل مرتبط با خانواده ها گسترده . آنچه ضرورت پیدا م

 مردم منطقه ، ارزشها، هنجارها و اعتقادات خانواده های دانش آموزان است .

 و مطالعه ی خانواده ها باید در هنگام ضرورت و موردی صورت گیرد .

  گروه همساالن

را برای مشاور ایجاد نمی کند .  در مشاوره با دانش آموزان ابتدایی تشکیالت گروه های همسال چندان مشکلی

البته این امر بسته به فرهنگ ، رسانه های منطقه ای و یا بهتر بگوییم ، نفوذ رسانه ها در آن منطقه و چگونگی 

ارتباط مردم با رسانه ها ، می تواند بر اهمیت گروه همساالن به عنوان یک چالش اثر گذار در مقطع ابتدایی 

 مطرح باشد .
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 ینیاز به باز

از خصوصیات مهم دوره کودکی )قبل یا هنگام دبستان( بازی است . بازی از مهمترین و موثرترین وسائل برای 

 شکل گیری رفتارهای درست می تواند باشد و البته عکس آن نیز می تواند صورت بگیرد .

ی با دید باز و تربیت بازی ، تنوع وسائل بازی د رمنطقه ، وجود خانواده های سختگیر یا مستبد و خانواده ها

درست در نوع بازی های کودکان موثر هستند . امر بازی در صورتی می تواند چالش شود که ، شکل گیری بازها 

 درست نباشند .

این شکل گیری همانگونه که مطرح شد می تواند منبعث از خانواده های بسته یا باز )سخت گیر یا منعطف(، 

 شهری بودن ، صنعتی یا سنتی بودن و ...باشد .گروههای همسال ، روستایی یا 

 نیازهای غذايي

از جمله اموری که می تواتند نقش کلیدی در شکل گیری رفتارهای هنجار با نابهنجار داشته باشد ، نیازهای 

 غذایی است که بزرگان روانشناسی نیز همچون مازلو به آن اشاره می نمایند .

می توان  شده در منطقه ، تنوع غذایی ، انتخاب غذا و مشکل در انتخاب غذا رانیاز به غذا ، نوع غذا های مصرف 

 به عنوان سلسله ی غذایی دانست .

چیزی که قابل خوردن باشد  -1به این صورت که در ابتدا انسان فقط به دنبال چیزی به نام غذا می گردد 

تکراری باشد و تغییر د رنوع غذا جزو آرزهای این چیز خوردنی می تواند سالها  -3هرچند در بین زباله ها و ...

در صورت تنوع غذایی دست به انتخاب می زند و اگر این تنوع زیاد باشد دوباره برای فرد ایجاد -1فرد است 

 مشکل می کند.

 دقت مشاور در نوع تغذیه مردم منطقه م یتواند او را به حل چالشهای این مقطع کمک کند .
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  آموزش و يادگیری

موزش و یادگیری های قبل از دبستان دانش آموزان مقطع ابتدایی خود می تواند ، چالش ایجاد کند به این نوع آ

نحو که آموزشهای سختگیرانه محیط خانه یا حتی سهل گیرانه ی از حد گذشته ی آموزشها می تواند محیط 

 مدرسه را به چالش بکشاند .

های مستبد از یک سو ، کودک محوری افراطی درخانواده های آرزوها و امیال ابتدایی سرکوب شده در خوانده 

 بسیار باز از سوی دیگر می توانند در محیط مدرسه چالشهای بزرگی را ایجاد نمایند .

 مسائل و چالشهای موجود در مشاوره با دانش آموزان مقطع راهنمایی و متوسطه   

 شنایی با آنها می تواند به مشاوران کمک شایانی نماید.مسائلی برای فرد پیش می آید که آ در این دوره از رشد ،

برای فهم مسائل این دوره ی سنی ابتدا باید بدانیم که چه مسائلی در این دوره روی فکر و تربیت نوجوان و 

 جوان اثرگزار هستند.

مراه ، گروه اینترنت ، شبکه های اجتماعی مجازی ، ماهواره ، تلفن ه وجود وسائل ارتباط جمعی ، روزنامه ،

انتخاب رشته تحصیلی ،انتخاب هویت ،   همساالن ، مسائل و مشکالت جنسی)مسائل مرتبط با بلوغ( ،

دلمشغولیهای غیر درسی و ...از جمله تاثیرگزارترین گزینه هایی است که روی تربیت ، فکر و رفتار فرد تغییر 

 ایجاد می کنند.

  اثر می گذارد ، مسلم است که عالوه بر محیط که بر روی رفتار

 ارث نیز عالوه بر مسائل ذکر شده در باال ، می تواند بر روی رفتار اثرگزار باشند.

محدودیت یا آزاد گذاشتن نوجوان در این دوره ی سنی که سن کسب هویت نیز می باشد یا پاسخ به سوالهای 

از سوی بزرگترها در این خصوص می  چرا که هر نوع عکس العمل نامناسب باید بسیار آگاهانه باشند ، نوجوان ،

 تواند آسیبهایی جبران ناپذیر ایجاد نماید.
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 آگاهی مشاوران از این مسائل می تواند در نوع برخورد با نوجوان توسط مشاوران راهگشا باشد .

 

 

 ) نتایج تجربیات بنده ( خوب یا بد؟ -رقابت در دانش آموزان 

از هدف های اصلی طرح ارزشیابی توصیفی برای اصالح نظام ارزشیابی تحصیلی ، جلوگیری از رقابت های  یکی

 رایج در کالسهای درس و تالش در به رسمیت شناختن تفاوت های فردی دانش آموزان است.

 طرح یک نظر:

 علم مباحث  .نیست آن در اشتباهی گونه هیچ ،«است بد رقابت»! اید خوانده درست!  بله است؟ بد آیارقابت 

 .است مخالف رقابت عنوان هر با تربیتی، روانشناسی

رقابت موضوعی بسیار مهم در مباحث سیاسی، اقتصادی، هنری، تربیتی و غیره می باشد. شاید تصور دنیایی 

شده و در همه ابعاد زندگی ریشه بدون رقابت غیرممکن به نظر برسد. رقابت جز جدایی ناپذیر زندگی مردم 

دوانیده است. در شرایطی که رقابت امری پذیرفته شده در جامعه امروزی است چگونه می توان با آن مخالفت 

 دارند، تکراری پاسخی «کنند؟ می فکر چه رقابت درباره» که سؤال این برای مردم اغلب است؟ بد رقابت آیا کرد؟

 می توضیح بعد و کرده تقسیم( منفی -مثبت یا و بد یا -خوب یا) ناسالم -سالم رقابت نوع دو به را رقابت ابتدا

سالم باشد. به عبارت بهتر، این تصور وجود دارد که دو نوع رقابت نا نباید رقابت یا و  خوب سالم رقابت که دهند

  وجود دارد که فقط یکی سازنده و مؤثر است.

، ابزاری انگیزشی است که در شرایط و موقعیت های گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد. رقابت، شایع رقابت

ترین ابزار انگیزشی است و برای خیلی ها، تنها ابزار است. برای افزایش تولید و توسعه اقتصادی رقابت را توصیه 

http://moshaver58.blogfa.com/post-82.aspx
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ینیم. در سیاست هم اعتقادی جدی به رقابت می کنیم، برای بهبود کیفیت کاالها، چاره کار را در رقابت می ب

وجود دارد، رقابتی که گاه به افراطی گری غیرقابل کنترل کشیده می شود. در تربیت و مخصوصا تربیت رسمی 

)آموزش و پرورش( هم که رقابت حرف اول را می زند. بهترین توصیه مدارس و معلمان برای ایجاد انگیزه 

و تقویت حس رقابت می باشد. برای والدین هم استفاده از رقابت امری روزمره و  تحصیلی در دانش آموزان، ایجاد

  ضروری محسوب می شود.

ت استفاده از آن شک می کند. بدیهی و عادی ضرور در کسی کمتر که دارد عمومیت قدر آن رقابت حال، هر در

باره رقابت آن است که تعریف تلقی کردن رقابت، منجر به شبهه و غفلتی بزرگ می شود. بزرگترین شبهه در

مشخص و شفافی درباره آن وجود ندارد؛ این موضوع بسیار بیش از آنچه فکر می کنید مهم است. همه فقط به 

کاربردهای رقابت و سالم و ناسالم بودن آن می اندیشند و کسی به معنا و مفهوم آن اهمیتی نمی دهد. این 

  معنای رقابت در سطح خاص )مقامات و افراد تاثیرگذار(.نقیصه هم در سطح عامه دیده می شود و هم 

 لذا کنیم، نمی توجه رقابت معنای به چون ما چیست؟ رقابت معنای که اید کرده فکر موضوع این به تاکنون    

 معنی هم کلماتی مسابقه و رقابت که صورتی در بریم؛ می کار به هم مسابقه واژه با مترادف را آن راحتی به

نیز متفاوت خواهد بود. به تعاریف مسابقه و  آنها کاربردهای طبعاً و است متفاوت کلمه دو این معنای. نیستند

 رقابت توجه کنید:

 انداختن پس برای کوششی: رقابت مسابقه: کوششی برای وصول به هدفی که مورد نظر دیگری نیز هست. 

 .است طرف دو هر نظر مورد که هدفی به وصول از دیگری

مسابقه و هم رقابت، کوششی برای وصول به هدفی مشترک است، با این تفاوت که رسیدن به هدف در هم (0)

رقابت، منوط به پس انداختن و پشت سر گذاردن دیگری است. با مثال هایی موضوع روشن می شود. خداوند در 

ن آیه اندیشیده اید؟ اگر تا به حال با دقت در مفهوم ای (1«)در کارهای نیک، سبقت گیرید»قرآن می فرماید: 
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کسی کار خیری انجام داد، خداوند ثوابی به او عطا می فرماید و اگر کسی دیگری، خیری بزرگتر یا کوچکتر 

انجام داد، خداوند به او هم متناسب با کارش ثواب می دهد، اما این بدان معنا نیست که چون کار خیر یکی 

به ثواب دیگری بیفزاید. یا اگر شما ورزش کنید که سالم بمانید و  بزرگتر است، خداوند از ثواب یکی کم کند و

دیگری هم با همین هدف ورزش کند، چیزی از همدیگر نمی کاهید. در رقابت چنین نیست و اگر کسی چیزی 

را به دست آورد، دیگری از آن محروم می شود. در فوتبال یک تیم اول می شود و تیم های دیگر در ردیف های 

رار می گیرند. در مدرسه وقتی دانش آموزی شاگرد اول می شود، بقیه در رتبه های دوم به بعد قرار می بعدی ق

  گیرند.

ما عادت کرده ایم بگوییم مسابقه دو و میدانی و یا مسابقه فوتبال و به راحتی کلمه رقابت را هم به جای مسابقه 

ابت هستند، نه مسابقه. ورزش کردن اگر به قصد برد و باخت به کار می بریم، اما در واقع، فوتبال و دوو میدانی رق

و پس انداختن دیگری نباشد، مسابقه است. بنابراین در رقابت، محدودیت هدف وجود دارد، در صورتی که 

 برای زیادی دالیل است؟ بد رقابت چرا مسابقه چنین محدودیتی ندارد و هدف برای همه قابل دسترسی است.

سختی است. وقتی رقابت با  کار ها نگرش دادن تغییر که آنجاست مشکل اما دارد، وجود موضوع این اثبات

زندگی ما آمیخته می شود و سالیان سال در ابعاد مختلف زندگی حضور داشته است، پذیرفتن نگرش جدید کار 

  آسانی نخواهد بود.

دارای ابعاد غیرقابل تصور است. هم بیراه نخواهد بود اگر بگوییم موضوع رقابت بحثی بسیار جدی، پیچیده و 

پذیرش رقابت و هم نفی آن تبعاتی فلسفی، روانشناختی، جامعه شناختی و غیره دارد و به طور کلی می تواند 

تمام ابعاد مسائل انسانی را تحت تأثیر قرار دهد. شما اگر بپذیرید که با رقابت زندگی کنید باید تبعات آن را هم 

یب تصور دنیایی بدون رقابت تبعات خاص خود را خواهد داشت که البته دشواری ها و بپذیرید. به همین ترت

  دردسرهای آن فوق العاده زیادتر خواهد بود.
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وقتی می گوییم رقابت بد است، به طور حتم شما شواهدی از آثار مثبت آن ارائه می دهید. مثالً در مسائل 

گیزه برای دانش آموزان باشد. بله! رقابت می تواند آثار مثبتی تحصیلی، رقابت می تواند عامل تحرک و ایجاد ان

داشته باشد و ما را قانع سازد که پدیده ای خوب و مفید است. اما اگر بدانید که آن چه آثار و عواقب منفی دارد، 

  از خیر آثار مثبتش خواهید گذشت.

  اشاره کنیم:به دالیلی « چرا رقابت بد است»بگذارید در پاسخ به این سؤال که 

فراد را به رقابت وامی داریم، در واقع به نوعی آنها را با یکدیگر ا وقتی مبنای اصلی رقابت مقایسه است. -اول

مقایسه می کنیم. مقایسه با یک اصل روانشناسی منافات دارد: اصل تفاوت های فردی. اگر می پذیریم که انسانها 

به فرد است، پس چه اصراری به مقایسه آنها با یکدیگر داریم؟ چرا  با هم متفاوتند و هر انسانی موجودی منحصر

به زور می خواهیم انسان هایی با شخصیت ها و قابلیت های متفاوت را در قالب های تحمیلی و از پیش تعیین 

  د.شده قرار دهیم؟ می توان گفت که تمایل به استفاده از رقابت، با ضعف نگرش های انسان گرایانه ارتباط دار

موضوع انسان های برنده و بازنده بسیار مورد توجه عده  در رقابت همیشه برنده و بازنده وجود دارد. -دوم

ای از روانشناسان بوده است. با گسترش نهضت روانشناسی انسان گرا این موضوع اهمیت بیشتری یافته است. 

ازنده قرار دهیم؟ آیا القای حس برتری طلبی ب -چرا همیشه باید سعی کنیم که افراد جامعه را در دو قطب برنده

و سلطه جویی ابزار مناسبی برای اعتالی شخصیت انسان هاست؟ آیا انسان ها زمانی خوشبختند که برنده 

  دینی سازگاری دارد؟ -شدنشان را بر دیگران جشن بگیرند؟ و آیا این نگرش با اصول انسانی

شاید تاکنون در مدارس شاهد اعطای جوایز به رنده ها ست.در رقابت تعداد بازنده ها بیشتر از ب -سوم

شاگردان اول تا سوم یا نفرات برتر بوده اید. تعداد محدودی جایزه می گیرند )و معموالً هم بیشتر وقت ها جایزه 

ها را اینان تصاحب می کنند( و بقیه دست می زنند و برنده ها را تشویق می کنند. چون رقابت منجر به برنده 



 

 ویرایش قابل و ورد فایل خرید برای.  باشد می  تجربیات بودن کامل از اطمینان و مشاهده برای فقط فایل این

 سایت به کنید وارد آن صفحات در را ها خدمت ضمن و خانوادگی نام و نام است کافی فقط که متن در

 هزار پنج فقط ورد فایل مناسب و عالی کیفیت. کنید مراجعه آسمان فروشگاهی

 www.asemankafinet.irتومان

41 
 

شدن عده ای می شود ما دلمان را خوش می کنیم که رقابت آثار مثبتی دارد. در رقابت تبلیغاتی هم این نکته 

قابل تأمل است. شرکتی که در رقابت تبلیغاتی برنده می شود حتی اگر کیفیت محصولش پایین تر از کاالهای 

  یستند که واقعاً قابلیت های کمتری دارند.مشابه باشد باالخره سود خود را می برد و بازنده ها همیشه کسانی ن

در  در رقابت برنده ها به اندازه ای مورد توجه قرار می گیرند که بازنده ها فراموش می شوند. -چهارم

سیاست، اقتصاد، هنر و هر سوژه دیگری، این برنده ها هستند که مورد توجه اند و بازنده ها حتی اگر قابلیت ها و 

ه باشند به تدریج فراموش می شوند. یک اثر مخرب روانی رقابت در همین موضوع نهفته ارزش هایی هم داشت

است. فرد برنده برای این که فراموش نشود تنور رقابت را داغ تر می کند و همیشه سعی می کند برنده باقی 

د زیادی، در رقابت بماند. یک ترس عمده و همیشگی برنده ها این است که برنده بودنشان را حفظ کنند. در موار

هدف تغییر می کند و فرد به جای تالش در نیل به هدف اصلی، تالش خود را مصروف برنده بودن و برنده ماندن 

می نماید و حتی ممکن است که هدف اصلی برای او دیگر ارزش خود را از دست بدهد. در هر حال ترس از عقب 

  ی است. در رقابت بازنده ها به تدریج فراموش می شوند.افتادن و فراموش شدن جزیی از رقابت و رقابت طلب

در فوتبال، در صنایع مختلف، در سیاست و حتی در یک  رقابت به نفع قوی ترهاست تا ضعیف ترها. -پنجم

مدرسه، اکثراً قوی ترها در رقابت برنده اند. تا به حال توجه کرده اید که مثالً در یک مدرسه از ابتدای سال 

رقابت بین بچه ها آغاز می شود و به عبارت بهتر، رقابت از طرف عوامل مدرسه و والدین ایجاد می تحصیلی که 

شود، به مرور زمان عده ای که قوی ترند رتبه های برتر را به خود اختصاص می دهند و بقیه از آنها فاصله می 

به نظاره می نشینند. این فرایند  گیرند. بعد از مدتی، فقط قوی ترها با هم مبارزه می کنند و ضعیف ها فقط

منجر به ایجاد و بسط خود پنداره منفی در عده زیادی از دانش آموزان می شود، یعنی آنها به این باور می رسند 

  که هر چه زور بزنند و تالش کنند بی فایده است.

مرزی تعیین  برخالف این تصور که می توان برای رقابت حد و کنترل رقابت اغلب ناممکن است. -ششم
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کرد عمالً کنترل رقابت و تعیین محدوده و نقطه پایان برای آن اغلب ناممکن است. معموالً ما در مدرسه، خانه، 

محیط ورزشی، زندگی شخصی و غیره، رقابت را آغاز می کنیم ولی از کنترل آن عاجز می مانیم. یک بعد مهم 

خوب این چند دلیل، باز به دالیل بیشتری نیاز  نی نیست.رقابت بعد عاطفی است که ماهیتاً کنترل آن کار آسا

 بحثی آید می اینجا که آنچه ولی کرد اشاره توان می رقابت با مخالفت در هم دیگری زیاد دالیل به دارید؟!

 معلمان مدارس، بخصوص ای عده برای حداقل موضوع این طرح. است طرح قابل حد همین تا و است ای روزنامه

  ابل تأمل و تفکر باشد.ق تواند می انسانی مسائل با مرتبط و افراد سایر و والدین مربیان، و

حداقل می توان به این نتیجه رسید که کاربرد رقابت، اوالً به جنبه های انسانی قضیه بیشتر توجه کنیم. ثانیاً 

ابزارهای انگیزشی دیگر هم به دنبال شناسایی  -درباره آثار مثبت آن دچار اغراق و خودفریبی نشویم و ثالثاً

باشیم. این نکته از اهمیت بیشتری برخوردار است و می تواند نکات قبلی را هم تحت تأثیر قرار دهد، اگر جامعه 

با ابزارهای انگیزشی دیگری و بخصوص روش های مشارکتی و همچنین روش هایی که جنبه های معنوی دارند 

  نخواهد کرد.آشنا شود، دیگر خود را به رقابت محدود 

 نکات مورد توجه مشاوران :

 مشاوران ضمن مطالعه ی خصوصیات دوره ی نوجوانی باید به این نکات توجه خاص داشته باشد.

 عدم قضاوت در خصوص رفتارهای نوجوان-1

ه از سوی اطرافیان )به جز گرو نوجوان بعد از اینکه رفتاری را انجام داد که با عرف جامعه ی او تعارض دارد ،

 همساالن ( مورد بازخواست ، قضاوت و حتی سرزنش قرار خواهد گرفت .

لذا در این گونه موارد اگر مشاوران هم همان برخورد سایرین را با نوجوان داشته باشند ، به هیچ وجه نخواهند 

 هدایت نمایند. توانست او را به انتخاب رفتار درست ،
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 مطالعه در خصوص عالقه مندی های نوجوان-2

 شاوران باید در خصوص عالقه مندی های نوجوان اطالعات داشته باشند.م

این اطالعات باعث می شود که اوالً نوجوان برای کسب اطالعات خود به شما مراجعه نماید و ثانیاً از کسب این 

 اطالعات از افراد نامطمئن جلوگیری شود.

 مطالعه برای آمادگي برای پاسخ به سواالت نوجوان-3

 سواالت بسیاری برای نوجوان پیش می آید که نوجوان جواب آنها را نمی داند .  دوره از رشد ، در این

 سواالت فلسفی ، سواالت جنسیتی ، سوال در خصوص هویت ، روابط و انتخابها و ...

 اقتصاد و ... محیط اجتماعي نوجوان آداب و رسوم   مطالعه در خصوص فرهنگ  -4

ش آموزان او از نظر محیط اجتماعی ، در چه محیطی و با چه آداب و رسومی زندگی می هر مشاور باید بداند دان

 کنند.

کمک کار او خواهد  این اطالعات در نوع برخورد مشاور با والدین و چگونگی پاسخگویی با نوجوان توسط مشاور ،

 بود.

 آشنايي با آسیبهای اجتماعي شايع منطقه-5

از ورود به مدرسه ، در شناسایی نوع رفتارها به خصوص رفتارهای پرخطر کسب این آگاهی ها به خصوص قبل 

کمک  شایع احتمالی در محیط آموزشی و مطالعه در خصوص شیوه های برخورد و پاسخگویی به نوجوان ،

 بسیار شایانی را به مشاوران خواهد کرد.
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 تحصیلي افت وکاهش کنترل برای پیشنهادی راهکارهای

 دانش آموزان پیشنهادی برای مدير در حیطه یراهکارهای 

تشکیل دوره های آموزشی مهارت های تحصیلی ) مدیریت زمان ، روش های مطالعه ، روش های         �

 ایجاد انگیزه ، اضطراب امتحان (

 نظر خواهی از دانش آموزان جهت ارائه راهکارهای پیش گیری ازافت تحصیلی .        �

 همکاری دانش آموزان وایجاد شور ونشاط در محیط مدرسه .جلب         �

 تامین آرامش روانی دانش آموزان قبل وهنگام برگزاری امتحان .        �

 برای دانش آموزان ضعیف .  تشکیل کالی های فوق برنامه وجبرانی        �

 والدین ، هم کالسی ها دبیران .تشویق دانش آموزانی که پیش رفت تحصیلی داشته اند در حضور         �

  و...        �

 معلمان راه کارهای پیشنهادی برای مدير مدرسه در حیطه ی        

 آسیب شناسی مشکالت تحصیلی از دیگاه معلمان ) کالس به کالس (        �
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 دریافت راهکارهای پیشنهاد همکارن ونقد وبررسی آن ها .        �

 نمودن گروههای درسی مدرسه در راستای ارائه ی شیوه های نوین تدریس . فعال وهدف مند        �

 آشنا نمودن معلمان با شیوه های صحیح ارتباطی در کالس درس .        �

برگزاری کار گاه های آموزشی فنون تدریس ، کنترل کالس وشیوه های ارزشیابی در جاسات شورای         �

 دبیران .

 ی با معلمان در اجرای برنامه های آموزشی .تعامل وهمکار        �

 تشویق وتقدیر از دبیرانی که شرایط پیش رفت دانش آموزان ضعیف را فراهم می کنند .        �

�          

 معاون مدرسه راهکارهای پیشنهادی برای        

 مدرسه .آسیب شناسی غیبت ها تاخیرهای متوالی دانش آموزان باهمکاری مشاور         �

 برگزاری جلسات گروهی آموزشی و مشاوره ای با همکاری مشاور مدرسه .        �

 شناسایی مشکالت خانوادگی دانش آموزان وارجاع به مشاور مدرسه .        �

 و والدین در جهت بهبود وضعیت تحصیلی .  ایجاد هماهنگی بین دانش آموز ،معلم        �

 آموزشی ارتباط موثر وپیش گیری از افت تحصیلی .شرکت در دوره های         �



 

 ویرایش قابل و ورد فایل خرید برای.  باشد می  تجربیات بودن کامل از اطمینان و مشاهده برای فقط فایل این

 سایت به کنید وارد آن صفحات در را ها خدمت ضمن و خانوادگی نام و نام است کافی فقط که متن در

 هزار پنج فقط ورد فایل مناسب و عالی کیفیت. کنید مراجعه آسمان فروشگاهی

 www.asemankafinet.irتومان

45 
 

 و...        �

 معلمان راهکار های پیشنهادی به      

 تهیه هدف های کلی ورفتاری هر درس )طرح درس ( وارائه به دانش آموزان قبل از حضور در

 کالس و تدریس ، جهت آمادگی دانش آموزان .

 متشکل از دانش آموزان مستعد و ضعیف ونظارت بر فعالیت آنان .تشکیل کار گروه علمی کالسی 

. آشنایی با فنون مختلف تدریس 

. استفاده از اصول روان شناسی و مشاوره قبل از شروع تدریس جهت ایجاد انگیزه در دانش آموزان 

. استفاده از وسایل کمک آموزشی 

نهادها از دانش آموزان در رابطه با نحوه تدریس .نقد و بررسی ودریافت پیش 

...و 

 مشاور راهکارهای پیشنهادی به       

 آ سیب شناسی مشکالت تحصیلی دانش آموزان از طریق نظر خواهی از مدیر ، معاون ، دبیران   ،

 ی .پرونده ی مشاوره ای ، والدین ، اقدام پژوهی وانجام مشاوره های فردی وگروه

. برگزاری کارگاه های تخصصی مهارت های تحصیلی ویژه ی دانش آموزان و معلمان 
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. تعامل با معلمان جهت ارائه ی خدمات مشورتی به آنان 

. برگزاری جلسات راهنمایی برای والدین و ارائه ی خدمات تخصصی به آنان 

 دانش آموزان دارای مشکالت تحصیلی وخانوادگی و...انجام مشاوره های فردی و گروهی با 

. ارجاع دانش آموزان دارای مشکالت خاص به مراکز مشاوره افراد ذیصالح 

...و 

 پیشنهادات به دانش آموزان برای مطالعه کنکور :

  بردن از یک رمان، تواند لذت دوستان عزیز، قبل از شروع مطالعه حتماً هدفتان را مشخص کنید. این هدف می

 .باشد.....  یا آمادگی برای امتحان و کنکور فهمیدن و درک یک مطلب، شرکت در

سپس مطالعه جزئیات را برای مطالعه مطالب، بهتر است در ابتدا به صورت کلی و اجمالی مرور کنید و *** 

 .شروع کنید

های  ریزی، همت و پشتکار، پله ای را دنبال کنید. برنامه برای تصمیمات و کارهای روزمره خود برنامه *** 

دهند. پس طبق برنامه عمل کنید و از اینکه نتوانستید کل برنامه را در مدت زمان مقرر  موفقیت را تشکیل می

   .تمام کنید، مایوس نشوید

http://www.ssmt.ir/news/cat/10/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1
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خوانیم نخست باید معنای  گام نخست و اساسی در مطالعه، نحوه مطالعه است. هر وقت مطلبی را می ***    

دهند و فقط آن چه را که واضح  آن را درک کنیم. اکثریت عظیمی از خوانندگان کمتر به این موضوع اهمیت می

    .نمایند اند، مطالعه می کنند فهمیده است یا فکر می

همانند انجام هر کار یا فعالیت دیگر، نیازمند استفاده از روش درست است. رشد و شکوفایی مطالعه ***   

بینیم  ها و فرهنگ هر انسان به کمیت و کیفیت مطالعه وابسته است. اگر به دقت بررسی کنیم می اندیشه، توانایی

نها بر طبق اصول صحیح آموزان این است که شیوه مطالعه آ که یکی از دالیل افت تحصیلی برخی از دانش

مطالعه نیست و عدم رعایت اصل و بهداشت مطالعه موجب پایین آمدن سطح کارایی و بازدهی انسان، تضعیف 

شود. واقعیت در این است که در دنیای امروز  روحیه، کاهش اعتماد به نفس و خستگی و دلزدگی از مطالعه می

 …نسان با انبوه فزاینده اطالعات اعم از کتاب، مجله، روزنامه و ها و مغزهاست و ا که عصر اطالعات و نبرد اندیشه

 .است پیشرفت ضرورت مطالعه امروز جهان در. رفت پیش قدیم های روش همان با توان نمی است، مواجه

 .توانید با توجه به اهداف خود، برای مطالعه مطالب گوناگون از روشهای مختلف استفاده کنید شما می *** 

کنیم به طور مختصر در این نوشته برای شما  مطالعه یکسری راهکارهایی وجود دارد که سعی میبرای *** 

 .رسد دوستان ذکر کنیم که رعایت آنها برای همه افراد مفید و ضروری به نظر می

 – ها مثال –وقتی شما ابتدا مفاهیم کتب درسی را بطور عمیق مورد مطالعه قرار دهید )متن درس  *** 

رسید و در غیر اینصورت  تست کافی و استاندارد به آمادگی الزمه می تعداد یک با( ها دادن ارتباط – اه تمرین

 .ها نیز همراه است باید چندین برابر تست بزنید که تازه با تردید نسبت به یافته
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ریج به مرداب در مطالعه همیشه تالطم داشته باشد)مطالعه فعال ( دریا هم اگر ساکت و آرام باشد به تد *** 

دادن، برجسته و بارز   بندی وخالصه نویسی و سازمان نویسی، طبقه  برداری، حاشیه شود یادداشت تبدیل می

ساختن نکات مهم مطالب مورد نظر، به زبان خود تکرار کردن مطالب و تصویر سازی ذهنی و تجسم عینی 

د ( از جمله فنونی هستند که انسان را در هنگام ...)مخصوصا برای دروسی که نیاز به اندیشه و تفکر بیشتری دار

  . دارند و نتیجه آن باال رفتن تمرکز حواس و سرعت عمل است مطالعه ، فعال نگه می

    .از تصاویر و نمودارهای کتابها حداکثر استفاده را بکنید و به آنها خوب دقت نمایید***

   .یم کنیدهای ساده و کوچکتر تقس مطالب دشوار را به قسمت *** 

   .شود جویی در وقت و تمرکز حواس می تمرین کنید که مطلب را تند بخوانید، تندخوانی باعث صرفه*** 

  

شود که  شود رابطه نزدیک وجود دارد. توصیه می بین میزان یادگیری با مدت زمانی که صرف آن می ***   

   .برای مطالعه وقت کافی در نظر بگیرید

  

اید برای شخص دیگری که بتواند اشتباهات شما را اصالح و  ن مطلبی که قبالً یاد گرفتهاز برخواند***   

   .های آن را گوشزد کند، بسیار مفید است جاافتادگی
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ای دارای اهمیت  باشد یعنی نوشتن نکته ها می یکی از شگردهای یادگیری مطالب، استفاده از برگه نکته***  

   .باشد عریفی از آن به زبان خودتان، که برای یادگیری موثر میخاص بر روی یک برگه و دادن ت

  

وار حفظ  االمکان سعی کنید که مطالب را بفهمید و به خاطر بسپارید زیرا مطالبی که طوطی حتی *** 

   .اند، خیلی زود فراموش خواهند شد شده

از بیداری است. بنابراین بعد از  ***میزان از دست دادن مطالب و فراموشی حافظه، در خواب به مراتب کمتر

آموختن یک مطلب علمی و مشکل)به خصوص قبل از امتحان( مدتی استراحتی مطلق داشته باشید.و با توجه به 

اینکه تحقیقات نشان داده است مطالعه در هنگام شب )قبل از خواب( و صبح زود، کارآمد است، بیشتر در این 

   دهید .مواقع مطالعه مطالب جدید را انجام 

ترین و  *** سعی کنید مطالب را به خاطر بسپارید و خالصه آن را در ذهن خود تکرار کنید که یکی از مهم

   ترین مرحله در یادگیری درست، تکرار مطالب است. اساسی

اید که بیشترین  *** بکوشید به مطالب مطالعه شده معنایی مشخص بدهید و از روشهایی که به تجربه دریافته

   بازدهی را برای شما دارد، حداکثر استفاده را بکنید.

   اید پیوند برقرار کنید. خواهید یاد بگیرید و مطالبی که قبالً آموخته *** بین مطالب جدیدی که می

کنید و  های مهم در مطالعه، عالقه است. اگر باعالقه مطالب را بخوانید، آن را بهتر درک می *** یکی از نقش

   سپارید. اطر میبیشتر به خ
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 . ***سعی کنید که پس از مطالعه هر مطلب، خود را تقویت کرده و احساس رضایتمندی کنید

تواند مطلبی را به خاطر بسپارد و یا به یاد آورد.  اشد، حافظه نمیب دیگری چیز به شما حواس که زمانی*** 

   داشته باشید. پس برای به خاطر سپردن و به یاد آوردن هر مطلب باید تمرکز حواس

شود مطالب بهتر در خاطر  بندی کنید، زیرا باعث می تر طبقه تر و منظم *** نکات به یاد سپرده شده را، مرتبط

   تر خواهد بود. تر و سریع بماند و به یاد آوردن آنها راحت

د و دائم رضایت گاه و تحت هیچ شرایطی از خودتان راضی نباشید و همواره برای بهتر شدن تالش کنی *** هیچ

   خاطر خود را به تعویق اندازید.

های خوب فکر  توانید با دانش سطحی به رتبه *** به یاد داشته باشید که این سالها کنکور تفهیمی شده و نمی

   کنید باید دانش شما عمیق باشد و هر مطلبی را با دلیل و استدالل به خاطر بسپارید.

جای یادگیری عمیق را بگیرد. داوطلبان عزیز باید بیش از هر چیز به تواند  *** تست زدن هیچ گاه نمی

تواند  ای می ها توجه کنند. اگرچه تجربه در پاسخ دادن به سؤاالت چهار گزینه یادگیری عمیق مفاهیم درس

سرعت عمل در پاسخگویی را افزایش دهد ولی این عمل باید پس از یادگیری مباحث موجود در کتب درسی 

   یرد.صورت پذ

آید، چون معلوماتی غیرپیوسته و مجزا است، از نظر محتوایی  *** معلوماتی که از راه تست زدن به دست می

ماند. دانش کسب شده از طریق تست زدن بیشتر جنبه حفظی دارد و فرد را  ارزش بوده و در ذهن پایدار نمی بی

دی پایه مستحکم و قابل اعتمادی برای ادامه دهد و برای آینده چنین فر به عادات تحصیلی نامطلوب سوق می

   تحصیل نباید متصور باشیم.
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 گیری:بندی و نتیجهجمع

رسیدیم که: بنا بر تفاوتهای زیادی که از جهت  پس از صحبت و مشورت با مشاوران مدراس به این نتیجه

مواد درسی و رشته تحصیلی و شغلی که ارزشهای شخصی و از سوی دیگر تنوع در  استعدادها، تواناییها، نیازها و

 باشد. وجود دارد، هر مدرسه باید حداقل یک نیروی مشاوره متخصص و ماهر تمام وقت داشته در جامعه

آموزان است البته این مشکالت تحصیلی و یا رفتاری دانش یک مورد از وظایف مشاور، تشخیص به موقع مسائل و

حتاج مهارت و تخصص مشاور است و دانش مهارت معلم را می طلبد، اما گیر و م های مشاوره وقتقبیل فعالیت

موفقیت  درستی صورت بگیرد، هموار کننده راه و مسیر دانش آموز و تسهیل کننده برداشتن گام های اگر به

 آمیز او می باشد.
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ذهنیت پیروی  منزل مقصود نمی رسد، اگر دانش آموزی، امر مشاوره بدون کمک و همکاری دانش آموزان به سر

توانیم بکنیم. به هر حال، انگیزه تعلیم و تربیت دهندگان او، هیچ کاری نمی نکردن داشته باشد. ما در مقام

آموزان به مشاوره،  درونی، همه رفتارهای انسانی را هدایت می کند. به عبارتی داشتن نگرش مثبت دانش های

این اعتماد و نگرش مثبت در دانش  برای برآورده شدندر راستای تحقق اهداف مشاوره مهمترین اصل است و 

نظرات و راه کارهای خود را به آنها تحمیل نکنیم بلکه به  آموزان باید به چند مورد توجه کرد. از جمله آنها،

دهند احترام بگذازیم و بپذیریم، اعتقاد و ارزشهایی که او در نظر دارد می  رائه نظرات و راه حل هایی که

 تر در رشد جامعه بدانیم.بپذیریم، او را عاملی مهم را

 دها:پیشنها 

های معلمان و مشاوران باعث تا تناقض میان صحبت آگاهی بیشتر معلمان با ارکان و مفاهیم مشاوره، -0

 سردرگم شدن دانش آموزان نشود.

ن از هم صحبت شدن با هم لذت مشاوران؛ زیرا دانش آموزا هایی برایآموزان به عنوان کمکاستفاده از دانش -1

ای دارند یا همان دانش آموزانی که ها دانش آموزانی که در این امر مهارت اولیه می برند. پس اگر از همه پایه

در امر هدایت  نقش شورای دانش آموزی هستند، را توسط مشاور مدرسه یا دبیران پرورشی آموزش دهیم که در

خواهیم بود چرا که دانش آموزان به  تری کنند، در امر مشاوره بسیار موفقو مشاوره تحصیلی، مشاور را همراه

 دوستان خود بیشتر اعتماد می کنند.

راهنمایی با ضوابط و شرایط ورود به رشته های تحصیلی  آشنایی معلمان، والدین و دانش آموزان دوره -3

  شغلی مختلف. و
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ضعف استعدادهای دانش آموزان وجود ندارد در حالی  ودر حال حاضر، معیارهای خاصی برای تعیین قوت  -1

رفتاری دانش آموزان مستلزم وجود ابزاری برای اندازه گیری  – روانی که هدایت تحصیلی یا حتی هدایت های

نظر  لذا باید معیارها و ابزارهای اندازه گیری معتبر و مناسب با شرایط موجود در مدارس در این استعدهاست.

 گرفته شود.

روانی( در صورتی به موفقیت کامل خواهد  – رفتاری یک مشاور تحصیلی )در هدایت تحصیلی یا هدایت های -1

آموز پس از انجام شدن مشاوره مدیر، معاون، معلمان و حتی اولیای دانش رسید که همه عوامل آموزشی اعم از

شرایط را در  اهی کنند. لذا سعی کنیم اینبپردازد و دانش آموز را تا گام های نهایی موفقیت همر به پیگیری آن

 مدارس فراهم و آگاهی کافی به همه عوامل بدهیم.

انتخاب رشته به نمرات آنها در دروس مربوط به آن رشته  توجه بیشتر در هدایت تحصیلی دانش آموزان برای -1

مشاوران باید سعی کنند اثر شود. قوت دانش آموزان در نمرات آنها منعکس می باشد؛ زیرا عالیق و نقاط ضعف و

  صحیح کم کنند. والدین برای ورود دانش آموزان به یک رشته خاص را با ارتباط اولیای آنها و مشاوره فشار

یک مشاور تمام وقت به هر مدرسه راهنمایی و  باالبردن سطح دانش و تخصص مشاوران و تخصیص دادن -7

مایی شروع و در دوران متوسطه به ناهنجاریهای غیر قابل راهن متوسطه چرا که خیلی از مشکالت از دوران

خصوص در مدارس راهنمایی که دانش آموزان در دوران بلوغ و سن حساس هستند و  شود. بهجبران تبدیل می

 به صورت محتوا، دختر و پسر با هم در یک کالس حاضر می شوند. اکثر مدراس
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