مشاوره در مذارس
دس اسائَ خذهبت هؾبّسٍای ،کَ خْد ًْػی آهْصػ ّ ثخؾی اص خذهبت ساٌُوبیی اعت؛ هؾبّساى هیکْؽٌذ تب ثب ایجبد ساثطَای
صویوبًَ ّ دّ جبًجَ ثَ داًؼ آهْصاى دس ثشسعی هؾکالتؾبى اص جْاًت ّ دیذگبٍُبی هختلف کوک کٌٌذ ،تب ضوي یبدگیشی فشآیٌذ
هؾکل گؾبیی ،ثتْاًٌذ ثب ثیٌؾی ّع یغ ّ ُوَ جبًجَ ثَ هغبئل ًگشیغتَ ،هْفك ثَ اخز تصویوبت هٌبعت گشدًذ .دس اسائَ خذهبت
ساٌُوبیی ّ هؾبّسٍ ،یک هؾبّس ثشای ُیچ داًؼ آهْصی تصوین ًویگیشد ّ یب ثَ اّ المبی ًظش ًویکٌذ .تصوین گیشی اختیبس ّ
اًتخبة ّ هغئْلیت تبم خْد هشاجغ(داًؼ آهْص) اعت.
یک هؾبّس فمط هی کْؽذ هغألَ اًتخبة ّ تصوین گیشی سا کَ کبسی ثغیبس دؽْاس ّ گبُی دسدًبک اعت ثشای ّی آعبى عبصد .دس
حمیمت یک هؾبّس دس حل هؾکل ،فمط هیتْاًذ ثب ُوذلی ُّوفکشی ثَ ثشسعی ساٍ حلُب ثپشداصد .اّ ُشگض ثَ جبی ؽوب فکش
ًویکٌذ ّ تصوین ًویگیشد .تصوین گیشی هغئْلیت فشدی داًؼ آهْص اعت .هؾبّسٍ فکش کشدى ثب هشاجغ اعت ًَ ثشای هشاجغ.
دسثبسٍ تفبّتُبی هؾبّسٍ ّ ساٌُوبیی رکش ؽذٍاعت کَ:
 -1ساٌُوبیی جٌجَ ػولی ّ کلی داسد اهب هؾبّسٍ جٌجَ تخخصصی ّ جضئی.
 -2ساٌُوبیی جٌجَ پیؾگیشی ،اهب هؾبّسٍ جٌجَ دسهبى داسد .
دسحبل حبضش ثشًبهَُبی هؾبّسٍای هذاسط ثَ عوت تخصصی ؽذى ّ خذهبت هؾبّسٍای عْق دادٍ ؽذٍاعت کَ ؽبهل:

-1مشاوره تحصیلی در زمینو انتخاب رشتو و راىنمایی شغلی
دس ایي صهیٌَ هؾبّس ثَ داًؼ آهْص کوک هیکٌذ ثب اطالع اص ّیژگیِب ّ ؽشایط خْد ،سؽتَُب ّ ؽشایط جبهؼَ تصوین هٌبعجی دس هْسد اًتخبة سؽتَ
تحصیلیاػ اتخبر کٌذ .چٌیي فشایٌذی چَ دس عبل اّل دثیشعتبى ّ ثشای اًتخبة سؽتَ تحصیلی دّسٍ هتْعط صْست ثگیشد ّ چَ ثشای اًتخبة سؽتَ
داًؾگبُی تفبّت چٌذاًی ًویکٌذ .آؽٌبیی هؾبّس ثب ّیژگیِب ّ همشسات هْجْد هشثْط ثَ ُش دّسٍ (هتْعط یب داًؾگبُی) ثغیبس حبئض اُویت
اعت .هؾبّس تالػ هیکٌذ ػالٍّ ثش ایٌکَ هشاجغ سا اص جٌجَُبی هختلف ُْؽی ،اعتؼذاد ّ ػالیك ؽٌبعبیی کٌذ ثلکَ ایي ؽٌبخت سا ثب
ؽٌبختِبی خْد داًؼ آهْص دسُن هیآهیضد ّ ثب دس ًظش گشفتي همشسات ثیشًّی ّ ؽشایط ّیژٍ جبهؼَ الذام ثَ تصوین گیشی کٌٌذ.
ّیژگیِبی خْد داًؼ آهْص کَ ثبیذ ؽٌبعبیی ؽًْذ ػجبستٌذ اص :هیضاى ثِشٍ ُْؽیً ،وشات تحصیلی اّ ،تؼییي ًمبط لْت ّ ضؼف اّ دس دسّط
هختلف ،ثشسعی ػالیك ّ اعتؼذادُبی اّ دس صهیٌَ سؽتَُب ّ هؾبغل .ثشای ایٌکبس گبُی هؾبّس اص آصهًِْبیی چْى تغت ُْػ ،آصهْى سغجت
عٌج ّ آصهًِْبی عٌجؼ اعتؼذاد کوک هیگیشد .اص عْی دیگش ثبیذ داًؼ آهْص ؽٌبخت کبهلی ًیض اص خْد سؽتَ تحصیلی ثذعت آّسد .ایٌکَ چَ
دسّعی دس آى هطبلؼَ هیؽًْذ ،آیٌذٍ ؽغلی آى چیغت؟ ّ....

-2مشاوره تحصیلی در زمینو بررسی افت تحصیلی
ثشخی اص داًؼ آهْصاى هوکي اعت دچبس افت تحصیلی ؽًْذ .ثشخی اص ایي داًؼ آهْصاى خْد ثَ هؾبّسٍ تحصیلی هشاجغ هیکٌٌذ ّ ثشخی تْعط
هغئْلیي هذسعَ ثَ هؾبّس هذسعَ هؼشفی هیؽًْذ .دس ُش حبل هؾبّس تحصیلی ثَ ثشسعی ػول هختلف افت تحصیلی هیپشداصد .ثشای ثشسعی
احتوبل ّجْد ػول خبًْادگی اص خْد داًؼ آهْص ّ خبًْادٍ اّ کوک هیگیشد .ػْاهل هذسعَ سا ًیض هْسد ثشسعی لشاس هیدُذ ّ ُوچٌیي ثَ ثشسعی
عالهت جغویّ سّاًی داًؼ آهْص هیپشداصد.
ؽٌبخت ّ پیذا کشدى ػلت افت تحصیلی دس گبم اّل لشاس داسد .ثؼذ اص پیذا کشدى ػلت ،هؾبّس ثَ کوک داًؼ آهْص ّ دس صْست لضّم خبًْادٍ اّ ّ
هغئْلیي هذسعَ ثَ سفغ آى ػلت الذام هیکٌٌذ .یب ایٌکَ ساٌُوبییِبیی ثَ داًؼ آهْصاى ثشای سفغ ػلت اسائَ هیؽْد ّ پیؾشفت اّ هْسد پیگیشی
لشاس هیگیشد .اص جولَ ایي ساٌُوبیی ؽبهل ؽیٍْ افضایؼ اًگیضػ داًؼ آهْص ،آهْصػ ؽیٍُْبی صحیح هطبلؼَ ،آهْصػ ؽیٍُْبی هْاجَِ ثب
تغییشات اعبعی ّ غیشٍ خْاُذ ثْد.

-3مشاوره تحصیلی در زمینو مطالعو و حافظو
ثشخی اص داًؼ آهْصاى ثب ّجْد ایٌکَ افت تحصیلی ًؾبى ًویدٌُذ ،اهب هوکي اعت ًیبص ثَ آهْصػ ؽیٍُْبی صحیح هطبلؼَ ّ سّؽِبی ثِغبصی
حبفظَ داؽتَ ثبؽٌذ .آهْصػ چٌیي سّؽِبیی هیتْاًذ ثَ جلْگیشی اص اتالف ّلت داًؼ آهْص ّ ثبال ثشدى ثِشٍ ّسی اّ کوک کٌذ .ثشًبهَ سیضی ثشای
هطبلؼَ ،سػبیت اصْل یبدگیشی دس ثشًبهَ سیضی ثشای هطبلؼَ ،سػبیت ّیژگیِبی حبفظَُبی هختلف هیتْاًذ ثَ داًؼ آهْص کوک کٌذ تب سّػ هطبلؼَ
صحیحی داؽتَ ثبؽذ ّ ًتیجَ ثِتشی کغت ًوبیذ.

-4مشاوره تحصیلی در زمینو کاىش اضطراب امتحان
اغلت افشاد دس جلغَ اهتحبى ّ یب لجل اص آى دسجبتی اص اضطشاة سا داسا ُغتٌذ .داؽتي همذاسی اضطشاة دس ؽشایط اهتحبًی کبهال طجیؼی ّ گبُی
حتی ضشّسیغت .چْى هْجت ثبال ًگَ داؽتَ ؽذى عطح اًگیختگی فشد ؽذٍ ّ ػولکشد اّ سا ثِجْد هیثخؾذ .اهب دس صْستیکَ هیضاى ایي اضطشاة
اص حذ طجیؼی ثبال ثشّد ثبػث هختل ؽذى ػولکشد فشد خْاُذ ؽذ .ثٌبثشایي هؾبّس تحصیلی تالػ هیکٌٌذ ثب آهْصػ ؽیٍْ صحیح هطبلؼَ ،ثبال ثشدى
کبسآیی حبفظَ ّ اعتفبدٍ ثِیٌَ اص صهبى ،داًؼ آهْص اطویٌبى ّ یمیي ًغجت ثَ خْد پیذا کٌذ.
ثَ ػجبستی تالػ هی کٌذ اػتوبد ثَ ًفظ اّ سا ثبال ثجشد تب اص پیذا ؽذى افکبسی کَ ثبػث اضطشاة دس اّ هیؽًْذ جلْگیشی کٌذ .چٌیي داًؼ آهْصاًی
افکبسی اص ایي لجیل داسًذً .وشٍ کویخْاُن گشفت ،خْة ًخْاًذٍامُ ،ویؾَ ؽکغت هیخْسم ّ ....هؾبّسٍ تحصیلی کوک هیکٌذ تب داًؼ آهْص
ثب تغلط ثیؾتشی ثَ هطبلت هْسد ًظش عش جلغَ اهتحبى حبضش ؽْد ّ ػالٍّ ثش ایي ثَ خْد اػتوبد ثَ ًفظ داؽتَ ثبؽذُ .وچٌیي هوکي اعت
سّؽِبی اختصبصی هثل آهْصػ سّؽِبی آساهؼ ّسصی هْسد اعتفبدٍ لشاس ثگیشیذ .دس صْست حبد ثْدى هیضاى اضطشاة داًؼ آهْص ثَ هشاکض
اختصبصیتش اسجبع دادٍ هیؽْد.
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