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؟راهنماییتعریف 

 ان یافته نظام مند و سازمهای سلسله فعالیتاست که از طریق یک فرایند یاری دهنده ای راهنمایی

قوه فرد توانایی های بالمی انجامد و موجب بهره گیری از حداکثر رشد متعادل و همه جانبه انسان به 

.می شودنظام آموزش و پرورش در 



راهنمایی؟توضیح اجزای تعریف 
۱- یعنی یک امر مداوم و مستمر در تمام مقاطع تحصیلی هیچگاه متوقف نمیشودفرایند یاری دهنده

 شود بنابراینیعنی فعالیت های به هم پیوسته توسط فرد و افراد دیگر در جهت رسیدن به اهداف انجام میسلسله فعالیت ها -۲

شده برسدیعنی راهنما به خوبی میداند کاررا از کجا و چگونه آغاز نموده و چه روشی به اهداف تعییننظام مند و سازمان یافته -۳

ی دست یعنی از طریق راهنمایی به فرد کمک می شود تا در تمام افراد وجودی رشد متعادل و هماهنگرشد متعادل و همه جانبه -۴

یابد

نند البته در بتوانند استفاده کیعنی فرد از تمام توانایی هایی که به ارث بردهحداکثر استفاده از توانایی های بالقوه فرد -۵

.شکوفایی و فعلیت درآوردن این توانمندی ها نقش عوامل محیطی نیز باید پررنگ شمرد

ها و دانش یا و راهنمایی از یکدیگر قابل تفکیک نیست آموزش یا تعلیم عبارت است از انتقال نگرشنظام آموزش و پرورش -۶

.مهارت یادگیرنده و پرورش به معنی تربیت و تغییر و دگرگون سازی است که بیشتر با ارزش ها ارتباط می یابد



؟مشاورهتعریف 


مشاوره به معنای همکاری کردن و رای و نظر دیگری را در انجام کاری خواستن است و مراجع فردی است

.که به مشاور رجوع می کند تا مسئله و مشکلی را حل کند

های مناسب بنابراین در مشاوره به عنوان یک فعالیت تخصصی به تجزیه و تحلیل مشکل و یافتن راه حل

مهاجم از طریق گفتگو با مشاور در یک جو از تفاهم خود را بهتر و بیشتر می .مبادرت می شود

شناسد،چگونگی تصمیم گیری را می آموزد و سرانجام راه حلی برای مشکلش پیدا می کند



موارد ضروری در مشاوره

در مشاوره 

استبرقراری تعامل و رابطه مداوم و هدفدار بین مراجعه و مشاور ضروری ( الف

گار باشدکه با نیازها و امکانات شخصی و اجتماعی مراجعه سازست اهدف غایی اتخاذ تصمیمی معقول و منطقی ( ب



؟راهنماییتفاوت های مشاوره با 

در . ی گرددراهنمایی مفهومی وسیع دارد و تمام برنامه ها و فعالیتهایی را که برای کمک به فرد تهیه می شوند شامل م-۱

.حالیکه مشاوره یکی از خدمات و تکنیک های خاص راهنمایی است

.راهنمایی جنبه پیشگیری دارد و مشاوره در واقع جنبه درمانی دارد و به حل مشکالت کمک می کند-۲



:تفاوت بین مشاوره و روان درمانی این است که در مشاوره



مسائل حاد عاطفی کمتر مطرح می شوند( الف

نگرانی او نگرش مثبت بیشتری وجود داردنسبت به مراجع و( ب

مدت درمان کوتاه تر است( ج



ضرورت راهنمایی و مشاوره



گسترش جوامع و پیچیده تر شدن روابط افراد-۱

پیدایش مشاغل متنوع و متعدد و نیاز به تخصص در انجام کارها-۲



؟اسالمویژگی های راهنماو مشاور در 

خوشخو و خوش اخالق بودن-۱

صداقت در گفتار و تقوا-۲

هرچه می گویند خود بدان عمل کنند-۳

آگاهی همه جانبه-۴

استقامت و پایداری در برابر حوادث ناگوار-۵

تسلط بر احساسات خود-۶



جلسه بعد می آموزیم
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راهنمایی و مشاوه


