
مشاوره و هدايت تحصيلى

هدایت
تحصیلی

كریم عباسي اول
دکترای روان شناسي تربیتي

زمینه ساز رشد عاطفی و اجتماعی

مقــدمه
دانش آموزان پایة نهم دورة اول متوسطه باید مراحل مربوط به 
انتخاب رشتة خود را انجام دهند و رشتة مورد نظر خود را برای 
ادامة تحصیل انتخاب کنند. موضوع انتخاب رشتة دانش آموزان 
موضوعی اســت که به عوامل متعدد درونــی )هوش، توانایی، 
رغبت و اســتعداد( و بیرونی )نظر والدیــن، مربیان، معلمان و 
مشاوران( وابسته می باشد. رشته انتخاب شده دانش آموزان پایة 
نهم باید طبق توانمندی، رغبت و عالقه مندی و همچنین نتایج 

عملکردهای تحصیلی آنان تعیین شود. 
با افزایش تعداد دانش آموزان مدرســه ها، بــر نوع و میزان 
مشــکالت دانش آموزان در زمینه های گوناگون افزوده می شود. 
لذا برای کمک به آنان باید مشکالتشــان به موقع و به درستی 
تشخیص داده شود و شیوه های رفع آن ها مشخص شود. بنابراین 
الزم است با مفاهیم و کاربردهای هدایت تحصیلی به خوبی آشنا 
شویم تا اواًل از بروز مشکالت به موقع پیش گیری کنیم و ثانیًا در 
صورت پیدایش مشکل بتوانیم در جهت حل مناسب آن اقدام 

مقتضی به عمل آوریم.

تعریف و مفهوم هدایت تحصیلی 
هدایت تحصیلی یا همان »آزمون رغبت و توانایی دانش آموزی«  
فرایندی اســت که دانش آمــوزان را در بهبود عملکرد تحصیلی و 
اولویت بندی رشــته های مورد نظر براساس استعداد و عالقة آنان  

مشاوره و راهنمایی می کند. در واقع طبق تعریفی که در آیین نامة 
هدایت تحصیلی عنوان شده است: هدایت تحصیلی  فرایندی است 
که طی آن با ارائة خدمات راهنمایی و مشاوره، به دانش آموز کمک 
می شود اســتعدادها، توانایی ها، عالقه ها و ویژگی های شخصیتی 
خویش، شــاخه ها و رشــته های تحصیلی، و حرفه ها و شغل های 
مورد نیاز جامعه را بشناسد و براساس آن به انتخاب و اولویت بندی 

رشته های تحصیلی مورد نظر خود دست بزند. 
یــک ترازو به هیچ وجــه قیمت را بیان نمی کنــد، بلکه جنس 
محصول قیمت آن را مشخص می سازد. به عبارت دیگر، هدف ترازو 
وزن کردن است و هدف از وزن کردن هم سبک سنگین کردن است. 
بر همین اســاس، هدف هدایت تحصیلی نیز سبک سنگین کردن 

نمره ها و میزان رغبت و استعداد دانش آموزان است. 
با هدایت تحصیلی مشــخص می شــود که دانش آموز در کدام 
مواد درســی قوی و در کدام مواد درســی ضعیف است. در کدام 
رشته می تواند به تحصیل ادامه دهد و در کدام رشته توانایی ادامة 

تحصیل ندارد.   

بیان مسئله 
دانش آموزان به لحاظ تنوع درس های تحصیلی، رشــد فناوری و 
بحران دورة بلوغ چنان درگیر جهان پیرامونشان می شوند که دنیای 
درونــی خود را فراموش می کنند. این رونــد احتمااًل به مهم ترین 
جنبة زندگی و ســالمت روانی آنان آســیب برساند، باعث ضعف 

پادکست نقش هدایت 
تحصیلي در پیشرفت 
تحصیلي دانش آموزان

تعریف آزمون رغبت و 
توانایی دانش آموزی
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تحصیلی آن ها شود و رشــد عاطفی و اجتماعی آن ها را به تأخیر 
بیندازد. بزرگ ترین تجــارب و یادگیری منظم به دانش آموزان در 

مدارس انتقال می یابد.
مدرسه دانش ها و مهارت هایی را به دانش آموزان خود یاد 
می دهد تا به کمک آموخته هایشان سازگاری اجتماعی پیدا 
کنند و برای زندگی تحصیلی و شغلی آتی خود آماده شوند. 
مدرسه است که افق های فکری، اجتماعی و فرهنگی دانش آموزان 
را گسترش می دهد. مدرســه هایی که موجبات رشد دانش آموزان 
را فراهــم می آورنــد، مدیریت فعال و پرانــرژی و فضای منظم و 
غیرســختگیرانه ای دارند. دبیران مدرســه دانش آموخته و مجرب 
هستند و در تصمیم گیری های مربوط به تمام مسائل تعلیم و تربیتی 
شرکت دارند. بی شک وجود مشاور فعال در مدرسه باعث پیشرفت 
تحصیلی و شکوفایی شــخصیت دانش آموزان می شود. همچنین 
ارتباط صمیمانــه ای بین اولیای مدرســه و دانش آموزان به وجود 

می آید و به مشکالت دانش آموزان توجه مستمر نشان می دهند. 

ضرورت و اهمیت مسئله 
هدایت و راهنمایی انســان ها در فرایند زندگی از اهمیت خاصی 
برخوردار است. چنان که خداوند متعال قرآن کریم را مایة هدایت 
و رحمت انســان ها معرفی می کند و ما بارهــا در نمازهای روزانة 
خود در ســورة حمد از باری تعالی می خواهیم ما را به راه راســت 
هدایت کند؛ زیرا در سایة هدایت و یافتن راه درست زندگی، انسان 
می تواند به آرامش و کمال برســد و از اســتعدادها و امکانات خود 

استفادة بهینه به عمل آورد. 
هدایــت تحصیلی ضرورتی اجتناب  ناپذیر به نظر می رســد، زیرا 
اگر اصول راهنمایی و مشــاوره به درســتی اجرا شوند، می توانند 
دانش آمــوزان را با نقاط قوت و ضعف خود، رشــته های تحصیلی، 
مشــاغل متفاوت و ... آشــنا ســازند و آنان را آمادة زندگی سالم 
و شــاداب کننــد. از طرف دیگر، اگر رشــد عاطفــی و اجتماعی 
دانش آموزان فراهم شــود، این امر بر همة جنبه های زندگی فردی 
و اجتماعی، از جمله پیشرفت تحصیلی، سالمت جسمی و ... آنان 

اثر مثبت می گذارد. 

نقش هدایت تحصیلی در پیشرفت تحصیلی 
دانش آموزان

حضور در مدرســه و ادامــة تحصیالت در رشــد دانش آموزان 
تأثیر عمیقــی دارد. ارتباط دانش آموز با اولیای مدرســه و 
هم کالسي ها پاسخ گوی بسیاری از مسائل رشدی اوست و 
برای دستیابی به استقالل و کسب هویت اجتماعی، فکری 
و فرهنگی نیز حائز اهمیت است. از نظر کسب هویت شغلی 
آموزش های مدرســه و تبادل اطالعات با هم کالسی ها و دوستان 

نقش مهمی دارد.
ناتوانی های یادگیری برخی دانش آموزان یک مشــکل آموزشی 
اســت که به شــکل های متفاوت خود را نشــان می دهد. مسلم 

اســت که توانایی یادگیری دانش آموزان یکسان نیست. بسیاری از 
دانش آمــوزان از نظر توانایی های زبانی و هوشــی، تمرکز و دقت، 
قدرت حافظه، درک ساختار و محتوای مفاهیم و غیره، با هم ساالن 

خود تفاوت دارند.
البته محتوای درس ها، شیوة تدریس و دیگر عوامل آموزشی نیز 
می توانند توانایی های طبیعی این گروه از دانش آموزان را تقویت یا 
تضعیف کند. در این گونه موارد، مشــاور می تواند پس از سنجش 
و تشــخیص ناتوانی های  یادگیری و دالیل بروز آن ها، برنامه های 
مناسبی برای انطباق فعالیت های  یادگیری با وضعیت دانش آموز 
طراحــی و اجرا کند و با تدریس مناســب، به بهبود این ناتوانی ها 
یاری رســاند. همچنین اگر دانش آموزی دچار مشــکالت رفتاری 
است، مشــاور می تواند با استفاده از روش های درمانی شناختی یا 
روان درمانــی، او را به قبول واقعیت هــای مربوط به یک نظام )در 
خانه، مدرســه و جامعه( و قوانین حاکم بر آن ترغیب کند و برای 

تغییر رفتار او برنامه ریزی کند و پیگیری های الزم را انجام دهد. 
به عــالوه می توان به چنین دانش آموزاني آموزش داد که از فنون 
حل مســئله برای یافتن راه حل های متفاوت و تشخیص نتایج این 
راه حل ها بهره گیری کنند تا به تدریج بتوانند مناسب ترین راه حل را 
در هر موقعیت معین بیابند. هدف از مشاوره و روان درمانی آن است 
که به دانش آموز کمک کنیم به سطح مناسبی از رفتار در مدرسه، 
دانش ها و مهارت هــای الزم برای زندگی و ادامة تحصیل، و احراز 

موقعیت شغلی معین دست یابد. 

دستیابی به هویت شغلی موضوعی  است که دانش آموزان به ویژه 
از دورة راهنمایــی درگیر آن می شــوند و بایــد پایه های  دانش و 
مهارت الزم را برای شــغل آتی خود در این دوره به دســت آورند. 
انتظــارات خانواده، دیدگاه های دوســتان و هم ســاالن، وضعیت 
اجتماعــی- اقتصادی، بازار کار و شــغل های موجود، و روحیات و 
جهت گیری های خــود نوجوان عوامل اصلی در تعیین این تکلیف 

محسوب می شوند. 
مشکالت نوجوانان در انتخاب شغل و تحصیل مقدمات الزم برای 
رســیدن به شــغل مورد عالقة  خود از دورة راهنمایی آغاز می شود 
و به تدریج قوت و شــدت می یابد. لذا وجود مشــاوران و متخصصان 
دانش آموخته و مجرب برای کمــک به دانش آموزان در ارائة راه حل 
برای مشــکالت تحصیلی و انتخاب شــغل ضرورتی قطعی است. از 
طرف دیگر، از آنجا که احتمال دارد برخی دانش آموزان ترک تحصیل 

مدرسه دانش ها و مهارت هایی را به 
دانش آموزان خود یاد می دهد تا به کمک 

آموخته هایشان سازگاری اجتماعی پیدا کنند 
و برای زندگی تحصیلی و شغلی آتی خود 

آماده شوند
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کنند، وجود مشاوران می تواند این گونه دانش آموزان را در فراهم آوردن 
مقدمات ادامة تحصیل و یا ورود به شغل و حرفه ای معین یاری رساند.

از دیگــر مــواردی که وجود مشــاوران را  ضــروری می نماید، 
ناســازگاری دانش آموزان با ویژگی های  مدرسه است. انتظارات 
مدرســه، انضباط سخت مدرســه، حجم زیاد درس ها و 
شیوه های متفاوت تدریس، احتمااًل با خصوصیات و وضعیت 

رشدی برخی دانش آموزان هم خوانی ندارد. 
لذا مشــاور آگاه مي تواند این دانش آموزان را شناسایي و میزان 
توانایي آن ها را بررسي كند. عالقة آن ها را در نظر بگیرد، تفاوت های 

فردی را متذکر شود، انتظارات خانواده و مدرسه را از آن ها تعدیل 
کند و بدین وســیله میزان تقلب و ناسازگاری را در میان این گونه 

دانش آموزان کاهش دهد یا از بین  ببرد.

نقش مشاوره در رشد عاطفی و اجتماعی 
دانش آموزان

رشــد اجتماعی و عاطفی دانش آموزان پیوندی جدایی ناپذیر با 
ابعاد شناختی و حتی پیشرفت تحصیلی دارد. 

بــه بیان بلوم، دانش آموز یادگیری هــر موضوع را با مجموعه ای 
از ویژگی هــای عاطفــی آن موضوع بــه پایان می رســاند. آنچه 
دانش آموزان به آن نیازمندند و تأمین آن می تواند اولین 
قدم در جهت موفقیت های تحصیلی آن ها باشــد، فرایند 
پذیرفتن »خود« است. اگر مشاور در این جهت به دانش آموزان 
کمــک کند، آن ها به جای تسلیم شــدن به موقعیت ها، در صورت 
موفق نشــدن در تحصیل، به ارزیابی مجــدد از خود می پردازند و 
سطح انتظار مطلوب از خویشتن را مورد نظر قرار می دهند. در غیر 
این صورت دانش آموزان به ارزیابی های نادرستی از خود می رسند 
و احتمااًل به افسردگی، نکوهش شخصیت و منش خویش و مورد 

سؤال قرار دادن توانایی های خود خواهند پرداخت. 
مشــکالت مدرسه به خصوص در ســه دورة انتقالی، از ابتدائی به 
متوسطه اول، از متوســطه اول به متوسطه دوم، و از متوسطه دوم 
به دانشگاه بروز می کند. یعنی همراه با پیچیده شدن سطح آموزش 
و مناســبات اجتماعی، برای دانش آموزان فاقد آمادگی های درسی، 
عاطفی و اجتماعی کافی و قدرت انطباق روانی و اجتماعی با شرایط 
جدید، احتمال وقوع مشــکالت افزایش می یابد. این مشــکالت به 
صورت های متفاوتی بروز می کنند. برای مثال، ترس از هم کالسی ها، 
دوســتان جدید، مشــکالت مربوط به یادگیری درس ها، تمایل به 
ترک تحصیل و ناتوانی در ارتباط با هم ســاالن، به انزوای اجتماعی 
و احســاس تنهایی منجر می شود. این مشکالت وجود مشاور را در 
هریک از دوره های انتقال ضروری می نماید. یعنی مشاور می تواند در 
دانش آموزان آمادگی ایجاد کند، ذهن و شخصیتشان را مورد ارزیابی 
قــرار دهد، توانایی ارتبــاط را در آنان به وجود آورد و از بروز ترس و 

تمایل به ترک تحصیل در آنان جلوگیری کند. 
اولین گام در جهت شــکل گیری مناســبات اجتماعی 
بزرگ سالی، وابســتگی به یک گروه از دوستان هم جنس 
اســت.  در اولین دورة نوجوانــی، یعنــی دورة فاصله گرفتن از 
خانواده، گروه دوســتان اهمیت خاصی می یابد. یک شیوة درمانی 
مهم برای مهارت های اجتماعی و ارتباطی از ســوی مشاوران این 
اســت که به دانش آموزان آموزش دهند توانایی شناخت رفتارها و 
مقاصد دیگران را به دســت آورند. به آنان بیاموزند تأثیر رفتارهای 
خودشان را بر دیگران بشناسند. تشخیص نیازها و حقوق سایرین 
پایة اصلی و ضروری در ایجاد ارتباط های اجتماعی اســت. ایجاد 
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تعادل بین نیازهای خود و دیگران، اســاس تعادل اجتماعی سالم 
اســت و دانش آمــوزان باید ایــن حقایق را به خوبی یــاد بگیرند. 

رشد عاطفی و اجتماعی و رابطة آن با پیشرفت 
تحصیلی دانش آموزان

منظور از رشــد اجتماعی این اســت که فرد بتواند با 
دیگران روابط اجتماعی برقرار کند و رشــد و نمو الزم را 
برای برقراری روابط اجتماعی به دست آورد. بنابراین احساس 
وحــدت اجتماعی و برقراری روابط متقابل میان افراد یک اجتماع 
و همکاری با دیگران از جمله ویژگی های رشــد و تکامل اجتماعی 
است. رســیدن به این مرحله از رشد مستلزم آن است که کودک 
در عالقه هــای خود تغییر بدهد، شــیوه های جدیــد رفتار را فرا 
گیرد و دوســتان جدیدی انتخاب کند. رشد اجتماعی برای اینکه 
در مســیر مطلوب پیش رود به راهنمایی مشــاوران احتیاج دارد. 
بلــوم )به نقل از ســیف، 1395( در الگوي یادگیری آموزشــگاهی 
خود شواهدی به  دست داده است حاکی از اینکه ویژگی های عاطفی 
دانش آموزان در جریان یادگیری آموزشگاهی، هم نقش علت را بازی 
می کنــد و هم نقش معلول را. یعنــی یادگیرندگان عالقه مند به یک 
موضوع، نسبت به یادگیرندگان کم عالقه، موفقیت بیشتری کسب 
می کنند و این موفقیت بیشتر سطح عالقه و انگیزة آن ها را 
نسبت به آن موضوع و موضوع های مشابه آن افزایش می دهد.

بیشــتر دانش آموزان از نظر توانایی های هوشــی و زبانی، تمرکز 
حواس، حافظه و یادگیری مفاهیم با هم ســاالن خود تفاوت دارند 
و این تفاوت ها با ســاختارهای روانــی- اجتماعی دانش آموزان در 
هم می آمیزند و مشــکالت معینی را به همــراه می آورند. لذا الزم 
اســت مشــاوران در برخورد با مشــکالت یادگیری دانش آموزان 
بــه زمینه های عاطفی و اجتماعی آنان نیــز توجه کنند تا راه حل 
مناسبی را به موقع پیشنهاد دهند. در همین زمینه بررسی پیشینة 
رشــد روانی- تحصیلی دانش آموز و استفاده از شیوه های سنجش 
اســتعداد، توانایی و رغبت های وی گام اولیة مناســبی برای سایر 

اقدامات درمانی و بهبود بخشی است.

ارائه راه حل های پیشنهادی متعدد کاربردی
1. در تمامی دوره های  آموزشی مركز هدایت تحصیلی تأسیس کنیم.

2. ناتواني ها و اختالالت یادگیري، از جمله خواندن، نوشــتن و 
حساب کردن را از دورة آمادگی تشخیص دهیم و براي درمان آن ها 

به موقع چاره جویی کنیم. 
3. آزمون هاي هوشــي، شخصیتي، رغبت و استعداد را در تمامی 

دوره های آموزشی به اجرا درآوریم.
4. دانش آموزان را با رشته هاي گوناگون تحصیلي و شغلی آشنا سازیم. 

5. دانش آموزان را براي ادامة تحصیل تشویق کنیم.
6. زمینه های آشنایی دانش آموزان را با شیوه هاي متفاوت مطالعه 
و یادگیري )فنون و تکنیک های شناخت و فراشناخت( فراهم آوریم. 

7. دانش آموزان را با شغل های گوناگون براي زندگي آینده آشنا کنیم.
8. مقدمات انجام كارهاي عملي را براي دانش آموزان فراهم آوریم. 
9. آموزش هاي الزم براي كسب هویت شغلي را به دانش آموزان بدهیم. 
10. دانش آمــوزان را براي كســب اســتقالل و هویت اجتماعي 

تشویق کنیم. 
11. دانش آموزان را با شــیوه هاي برقراري ارتباط متقابل و سالم 

آشنا سازیم. 
12. در دانش آموزان از طریــق هدایت تحصیلی، گوهر وجودي 

انسان، یعني »اعتماد به نفس« به وجود آوریم. 
13. فرایند پذیرفتن »خود« را براي دانش آموزان آســان کنیم تا 
دانش آموزان خود را آن گونه که هســتند بپذیرند و به خود عالقه 

داشته باشند.

نتیجه گیری 
اولین هدف هدایت تحصیلی آگاهی دادن اســت. این آگاهی در 
همة زمینه ها و جنبه های عاطفی، اجتماعی و پیشــرفت تحصیلی 
انجام می گیرد. دومین هدف هدایت تحصیلی سبک سنگین کردن 
اســت. لذا نقش اصلی مشاور ایجاد اعتماد به نفس، گسترش رشد 
فکری مراجع و آگاهی دادن به وی در مورد جنبه های ناشــناختة 

شخصیت خود است. 
هدایت تحصیلی ضرورتی اجتناب ناپذیر است، زیرا دانش آموزان 
مســتعد یادگیری هســتند و آمادگی الزم را برای تغییر و تحول 
در زندگی دارند. در واقع آنان  بیشــترین میزان جذب و انطباق را 
دارند. مانند خمیری هستند که می توان به آن شکل های متفاوت 
داد. به ویژه در زمینه های عاطفی، اجتماعی و پیشــرفت تحصیلی 
می توان بیشترین اطالعات را در اختیار دانش آموزان قرار داد و این 

امر به وسیلة مشاوران فعال و دلسوز میسر می شود. 
وظیفة اصلــی هادیان تحصیلی، ارزیابی توانایی های هوشــی و 
شــخصیتی دانش آموزان و راهنمایی صحیح آن ها در آموزشــگاه 
است. همچنین مشاور آموزشــگاهی می تواند به دانش آموزانی که 
دارای مشــکالت یادگیری، از قبیل مشــکالت خواندن، نوشتن، 
حســاب کردن و یــا دانش آموزانی که دارای مشــکالت عاطفی و 
اجتماعی هســتند، خدمات مشاوره ای بدهد و یا با معرفی آن ها به 
مراجع تخصصی، نسبت به درمان آن ها اقدام کند. هادی تحصیلی 
می تواند به دانش آموز کمک کند بــه مهارت های الزم برای ادامة 

تحصیالت یا احراز شغلی معین دست یابد. 
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