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راهنمایی؟اهداف

هدف راهنمایی تامین رشد متعادل و هماهنگ تمام ابعاد وجودی انسان است.

هدف دیگر راهنمایی آن است که افراد از طریق آن و بر اساس ویژگی ها و توانایی ها و محدودیت

ل، انتخاب مثال انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب شغ)های خود دست به انتخاب در زمینه های مختلف

.بزنند( همسر



بندی اهداف راهنمایی از نظر زمانیدسته 

 راهنمایی از نظر زمان به دو قسمت اهداف آنی یا نزدیک اهداف غایی و نهایی تقسیم می شوداهداف.

ت ها و اهداف آنی بیشتر جنبه پیشگیری دارد و از طریق ارائه اطالعات مناسب و قابل اعتماد فرد را با فرص

و از اتالف موقعیت هایی که باعث پیشرفت و موفقیت تحصیلی شغلی و شخصی اش می شود آشنا می سازد

.نیروهای مادی و معنوی جلوگیری می کند

یم اهداف غایی یا نهایی راهنمایی فرد را به سوی خود رهبری هدایت می کند و او را برای حل مشکالت و تصم

.گیری مناسب آماده می کند



(مورد؟4)مشاورهاصول اساسی راهنمایی و 
:این اصول را که به معنای ماهیت عمل راهنمایی و مشاوره فعالیت راهنما و مشاور است می توان به شرح زیر بیان نمود

.راهنمایی یک جریان مداوم و مستمر تربیتی است است که در طول زندگی و در تمام دوره های سنی انجام می شود-۱

.راهنمایی برای رشد همه جانبه و متعادل فرد در ابعاد جسمی ذهنی عاطفی اجتماعی و اخالقی ارتباط دارد-۲

وصیات راهنمایی زمانی موثر و مفید خواهد بود که خص. راهنمایی به خودشناسی صحیح و آگاهی فرد از توانایی ها و محدودیت هایش تاکید دارد-۳

.مراجع با استفاده از از وسایل و ابزار سنجش معتبر بر و روش های دقیق به درستی شناخته شود

، والدین و کادر مثالً راهنمای تحصیلی معلم، مشاور، دانش آموز. نمایی فعالیت جمعی است و بر همکاری افراد و موسسات و نهادها مبتنی می باشد-۴

.مدرسه همگی باید حضور فعال و موثر داشته باشند

د بتواند آزادانه این عبارت به این معناست که فرد پس از شناخت خود بای. راهنمایی بر اعتقاد به آزادی و استقالل و ارزشمندی انسان استوار است_۵

.تصمیم گیری نمایند و راه زندگی خود را مشخص سازد

دش بخواهد و این عبارت به این معناست که هیچ کس را نمی توان یاری داد مگر آنکه خو. راهنمایی بر همکاری و کمک متکی است نه تحکم و اجبار_۶

م امر مشاوره مشاوران باید مراجعانی را که تمایلی به مشاوره و راهنمایی ندارند ابتدا از طریق ایجاد روابط حسن و پذیرش انجا. در خواست کمک کند

.ترغیب و تشویق نمایند و سپس پس وارد مشاوره حرفه ای شوند



مشاورهانواع 

:از نظر موضوعمشاوره 

به انواع تحصیلی شغلی خانوادگی و بهداشتی تقسیم می گردد  



:راهنمایی و مشاوره تحصیلی

،از قوانین مدرسه و طریق راهنمایی تزیینی به دانش آموزان کمک می شود تا بتواند رشته تحصیلی مناسبی را انتخاب کننداز 

نحوه شیوه های صحیح مطالعه و تمرین و. و مشکالت درسی خود را مرتفع سازند. مقررات آموزشی و امتحانی آگاه گردند

.استفاده از منابع یادگیری را بیاموزند

.هدف نهایی راهنمایی تحصیلی کسب موفقیت تحصیلی است



و مراحل آن؟شغلیراهنمایی و مشاوره 

غل این این نوع از مشاوره به فرد کمک می شود تا پس از شناخت استعدادها و رغبت ها و نیز محدودیت های خود،شدر 

یازها و ویژگی برای رسیدن به این اهداف مطالعه و شناخت خصوصیات فرد و نیز آشنایی با امکانات و ن. مناسبی را برگزیند

.های مشاغل ضرورت دارد

انایی ها و یعنی فرد ابتدا بر اساس تو. آموزش و اشتغالگزینشمراحل اجرای راهنمایی شغلی به ترتیب عبارت است از 

نظری و فرد به صورتآموزشامکانات و با توجه به استعداد و رغبت هایش، شغلی را انتخاب می کند در مرحله دوم یعنی 

غاز می فرد آاشتغالدر مرحله نهایی و .شودبا دوره های آموزشی آشنا می یا آعملی برای شغل مورد نظر آموزش می بیند 

.شود



:و مشاوره خانوادگیراهنمایی 

نان طریق راهنمایی خانوادگی روابط سالم و متعادل بین اعضای خانواده برقرار می شود و آرامش و آسایش آاز 

گرددتامین می 

.ی شودهمچنین از طریق راهنمایی والدین با ارائه روشهای صحیح تربیتی به ایجاد تعادل و رابطه سالم اقدام م



:و مشاوره بهداشتیراهنمایی 

راهنمایی . این راهنمایی هدف تامین سالمت جسمی و روانی و پیشگیری از ابتال به بیماری های جسمی و روانی استدر 

ترل آنها و بهداشتی در حفظ سالمت فرد و اجتماع و فراهم آوردن موجبات پیشگیری از ابتال به بیماریهای مسری و کن

.جلوگیری از بروز حوادث ناگوار نقش بسزایی دارد

.می نمایدهمچنین بهداشت روانی به ثبات عاطفی و احترام متقابل و شناخت توانایی ها و محدودیت ها و انگیزه ها کمک



:و مشاوره فردی و گروهیراهنمایی 

. از نظر روش اجرا به دو دسته فردی و گروهی تقسیم می گردد

 راهنمایی و مشاوره فردی یک نفر به تنهایی از طرف راهنمایی و مشاور مورد راهنمایی و مشاوره قرار می گیرددر.

وه برای در حالی که در راهنمایی و مشاوره گروهی تعداد کمک گیرندگان در هر جلسه بیش از یک نفر است و اعضای گر

رسیدن به هدف یا اهداف معین و مشخصی در یک زمان و در یک مکان دور هم جمع می شوند و درباره موضوع 

.مشخصی بحث می کنند

العات در جلسه راهنمایی گروهی افراد شرکت کننده لزوما مشکل عاطفی و روانی خاصی ندارند و صرفاً در صدد کسب اط

ای مزای. گوناگون در زمینه های مختلف هستند راهنمایی گروهی موجب افزایش دانش و بینش اعضای گروه می شود

ز امکانات راهنمایی گروهی در واقع نقش پیشگیری از  بروز مشکالت و صرفه جویی در وقت و هزینه و حداکثر بهره گیری ا

.است



؟فردیمقایسه مشاوره گروهی با مشاوره 

مشاوره گروهی به لحاظ زمان و هزینه مقرون به صرفه تر است-۱

اعضای گروه رفتارهای جدیدی را از سایرین در گروه می آموزند و به انتقاد سازنده از خود و دیگران می پردازند-۲

.ه خود می گرددعکس العمل های اعضای گروه نسبت به یکدیگر در مشاوره گروهی باعث کسب بینش بیشتر نسبت ب-۳

ی دارند و در در مشاوره گروهی اعضا در می یابند که مشکل آنان منحصر به فرد نیست و دیگران نیز مشکالت مشابه-۴

.نتیجه مقاومت آنها در جریان درمان کمتر می شود و همکاری بیشتری نشان می دهند



جلسه بعد می آموزیم

الگوهای
راهنمایی و مشاوه


