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48/4/98_ تاریخ پذیرش  7/40/94تاریخ دریافت: چکحده 

 ؛اجتهژاعی و فرهنگژی، اوروزه بژه دلیژل تغیزژرات پزچیژده و سژریع در ابعژاد گونژاگون فژردی
دارای نیازهژژا و وشژژکالت ، از یژژک سژژو هژژای سژژنی و تحیژژیلی و تلژژفدانژح  وژژوزان در دوره

و  انژد هژای وت ژاوت و وتعژددی وواجهو چژالح ها از سژوی دیگژر بژا تیژهینتاصی هستند و 
توانند هن اند ویی تدوات یاورانه ترعیت شدهسانی که در حوزهوشاوران به عنوان کارشنا

در تسژایل و عابژود  و هن به ههکاران تود  وعلهان و ورعیان در این اوور   ووزان به دانح
ریژژزی   بررسژی و بازاندیشژژی  نچژه  ر ، از ایژژن رو کهژژک نهاینژد.، فر ینژد  ووزشژژی و پرورشژی

کننده و  ای در ایژن حژوزه تسژایل و شکوفایه حرفژه شده و  نچه به ان ام رسیده در پویایه
های وروری است به بررسژی رونژد  گشا تواهد عود. لذا پهوهح حاضر که از نوت پهوهح راه

دو  پردازد.گذشژژت عژژیح از و سژژیر تحژژول نظژژام راهنهژژایه و وشژژاوره در  وژژوزش وپژژرورش وی
تژداتل هژا و  لحوجژود برتژی چژا، وژدار ای در سژطح دهه ارائژه تژدوات وسژتهر وشژاوره

های نژژوین در شژژیوه و نحژژوه ارائژژه  بژژازنگری و تعیژژزن اسژژتراتهی، هسژژوظژژایف در سژژطح ودر
در بررسژی سژیر تحژول  سژازد. ضروری ویرا هن در بعد کی ی و هن کهی ای  تدوات وشاوره

کژه هژر کژدام عیژانگر فژراز و فرودهژای تاصژی  و ژزا  راهنهایه و وشاوره در کشور شح دوره
ریزی  پردا ی و برناوژه هژا عبارتنژد از: دوره ایژده باشژد. ایژن دوره و اذبژات ویقابل درک  است

، ریزی  یرسژژاتتی و ژدواتی؛ دوره اجژرای نژاقص برناوژه؛ دوره رکژود و تعطیلژی؛ دوره برناوژه
کژاری و دوره، احیا و بازسا ی برناوه وشاوره؛ دوره توسعه فرسژایح ، ی سژکون رشد و بلژو  

کژژه برناوژژه راهنهژژایه و وشژژاوره علیژژرتن  جایه وشژژاوران. وی و جژژا بژژه تژژوان نتی ژژه گرفژژت 
هژژای وتعژژدد و و تل ژژی وواجژژه عژژوده  از ابتژژدای اجژژرا تژژاکنون بژژا چالح ضژژرورت و اذرب شژژی

به  ترتیلی  ود، نگری و اذرب شی  ن رفت با توجه به سالوت انتظار ویدر حالی که است. 

.کارشناس رتبه عالی وزارت آووزش و پرورش   دانشگاه خوارزوی دانشجوی دکتری تخصصی وشاوره . 1
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کژژه سژژاوان وی هژژن در ترعیژژت  ریزی علهژژی رناوژژهحهایژژت و ب، نیازونژژد توجژژهایژژن اوژژر  رسژژید 
  .باشد نیروی انسانی و هن در حوزه اجرا وی

.های وشاوره چالح، سیر تحول،  ووزش و پرورش، واکاویها کلی:واژه

 وقدوه
گ  گونما فرهنگممی و سیاسممی در ، اجتهمماعی، ون فممردیتغییمرات پیچیممده و سممریع در ابعمماد 

ی همای سمنی و تحصمیلی وختلمف داراآوموزان در دوره کشور و جهان ووجب شمده تما دانمش
وتعممددی هممای وتفمماوت و و چممالش ها و بمما تصممهین وشممکالت خمما ها و  دغدغممه، نیازهمما

کمه در حموزه لمذا وواجه باشمند. کارشناسمانی  ی خمدوات یاورانمه ترجیم  وشماوران بمه عنموان 
، ههکماران خمود )وعلهمان بمه، چنمینو ههوالمدحن آنمان ، آوموزان تواننمد بمه دانمشاند ویشده

، و ارتقممای جهداشمم  روان در تسممهی  و جهبممود فرآینممد آووزشممی و پرورشممیورجیممان و وممدحران( 
کشمور در وسمیر تغییمرات اجتهماعی و حرفمه کهک نهایند. راهنهماحی و ، ای در نظمام وشماوره 

بمممه بعمممد دچمممار تغییمممرات و نوسمممانات  16 ی وشممماوره در وزارت آوممموزش و پمممرورش نیمممز از دهمممه
گونی شده که ج گونا وانع پویاحی آن شمده  و جرخی نیز، توسعهرخی از آنها باع  رشد و اس  

 اس . 
ش و پممرورش در آومموزنظممام بممدح  شممود بمما توجممه بممه نقممش جممی ر احممن وطالعممه تممالش وممید 

کودکممان و نوجوانممان ترجیمم  و پممرورش نظممام کمماوی، ونممد  هممای چممالش، تحممول و ههچنممین وا
تموان حمداق  بمه لحماظ تماریخی کمه ومیپیش روی نظام راهنهاحی و وشاوره در احن سمازوان 

  .تبیین شود، آن را خاستگاه وشاوره دانس 
 تحول و رشمد، ساز توسعهزوینه، یک حرفهتب  و تبیین تجارب و روند تحولی ، جررسی 

گذشممم  جمممیش ازاسممم .  ونمممدانعالقمممهدانشمممجویان و  دو دهمممه اراومممه خمممدوات وسمممتهر  بممما 
تممداخ  وظممایف در همما و  جممود جرخممی چممالشو، ت آومموزش و پممرورشای در سممطح وزاروشمماوره

همن در بعمد ای  های نوحن و اراوه خدوات وشماوره بازنگری و تعیین استراتژی، هسسطح ودر
کهممی ضممروری و اساسممی خواهممد جممود پمم  از بممازخوانی و در احممن وطالعممه لممذا ، کیفممی و هممن 
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نهماحی و تحمول نظمام راهجررسمی سمازی و  وفهموم، غییرات اساسی در وسیر طمرحبازاندیشی ت
 :شود سثاالت زحر جررسی و تبیین شوندتالش وی وشاوره در آووزش و پرورش

( بمما توجمه بممه 2جموده اسم ؟ جرخمموردار ( آیما سمیر تحممول نظمام راهنهماحی و وشمماوره از رشمد3
آیا ترجی  وشاوران ههسو بما نیماز و ضموابن نظمام ، ی آووزش و پرورش و اوکان جذب گستره

شاوره جر اسماس وراهنهاحی و ( آیا اوکان اراوه خدوات 1رد؟ گیآووزش و پرورش صورت وی
کممز وشمماوره در سممطح وزارت  هسممته، ای در ودرسممه اسممتانداردهای حرفممه هممای وشمماوره و ورا
بممه ، هممای تخصصممی اراوممه فعالی هممای ووجممود در ( چممالش5وجممود دارد؟  آومموزش و پممرورش

گروهی چگونه اس ؟  وحژه وشاوره 

 احی و وشاوره در احران از بدو تأسحس تاکنانگحری راهنهشکل هایدوره
 3112از سمممال  و بمممه وفهممموم عمممام آن بمممه صمممورت علهمممی رحمممزی جرناومممه راهنهممماحیطمممرح 

کنمونی72، )اردجیلی در آوموزش و  3117سمال از  ( و راهنهاحی و وشاوره به صورت علهمی و 
گردید)نورانی کمه 17، پور پرورش احران آغاز  وهمر وماه در صمیلی دوره راهنهماحی تح بما ایجماد( 

های  وطالعه و اوعمان نظمر در دهمهوحدود به اجرا در آود.  به طورجرای اولین بار و  3116سال 
کشمور نکمات و درس ای از تجمارب وببم  و  همای ارزنمده گذشته جرناومه راهنهماحی و وشماوره 

، ررسمیج، توان طرح ایده وی، کند. جر احن اساس فراهن وی، ونفی در احن راه نه چندان ههوار
هممای زوممانی و  دوره دارایرا  جممرای نظممام راهنهمماحی و وشمماوره در احممرانا تههیممد وقممدوات و
   س :نادوراحلی به شرح زحر 

شود. شاو  ویرا  3116تا  3112 های که سال رحزی وقدواتیپردازی و جرناوهدوره ایده .3
کممه سممالدوره اجممرای نمماقت  .2 ا شمماو  ر 3111تمما  3113هممای  جرناوممه راهنهمماحی و وشمماوره 

شود.وی
را شمماو   3105تما  3112هممای کمه سمال جرناوممه راهنهماحی و وشمماوره دوره رکمود و تعطیلمی .1

شود.وی
را شمماو   3176تمما  3101هممای  کممه سممالاحیمما و بازسممازی ، رحممزی زحرسمماختی دوره جرناوممه .5
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 شود. وی

کاریرشد و ، توسعهدوره  .1  شود. را شاو  وی 3112تا  3173های که سال بلوغ 

بممه بعممد را شمماو   3126هممای کممه سممالجاحی وشمماوران  فرسممایش و جمما بممه، سممکونی  دوره .0
 .  شود وی

 گحری و اجراشکل وراحل، های زوانیدوره

( 1352تا1332های)سالوبرناوهریزیوق:واتیسازیآواده،پردازیدورهای:ه_1
رحمزی و  طرح ،یسماز زوینمه، از طرح ایمدهاقداوات وتعدد و وتنوعی ، در احن دوره زوانی 

کشور  راهنهاحیاجرای جرناوه  گرف در نظام آووزشی و پرورشی  تمرحن آنهما کمه بمه وهمن انجام 
 شود: در زحر اشاره وی

کشور را وی  ولمی . (72، )اردجیلیدانسم  3112توان سمال  وبدأ شروه ایده راهنهاحی در 
کنونی ورش احمران آغماز در آوموزش وپمر 3117سال از  راهنهاحی و وشاوره به صورت علهی و 

گممزینش صممحیح اقممداواتی ، در احممن سممال .(17، پور گردیممد)نورانی در خصممو  انتخمماب و 
گردیممد.  طممرح کارکنممان وزارتخانممه در احممن طممرح عممدهرحممزی  همما بممه خصممو  آومموزش و ای از 

کمممارورزی و فعالیممم  در زوینمممه ی پمممرورش تحممم  نظمممر وتخصصمممان داخلمممی و خمممارجی بمممه 
گزینش علهی  .  (3172، )اردجیلی پرداختند انتخاب و 

کممم  وط  داحمممره  3115همممای وزارت آوممموزش و پمممرورش در سمممال  العمممات و جرناومممهدر اداره 
گردیممممد شناسممممیتحقیقممممات روان کنفممممران  ، ههچنممممین، تشممممکی   ووضمممموه راهنهمممماحی در 

جرآغمماز و بممه طممور جممدی طممرح در وشممهد  3117سممال  تعلیهممات وتوسممطه در اردحبهشمم  ومماه
گرفمممم . وطالعمممماتی جممممرای عهلممممی نهممممودن آن کیممممد قممممرار  تممممدوحن جرناوممممه وقممممدواتی  وممممورد تث

 راهنهاحی)توسن وتخصصان خارجی و داخلی پ  از چند وماه( و جررسمی آن در ومرداد وماه
که سرانجام احن طمرح بما اصمالحاتی 3117ههان سال) کنگره فرهنگیان در تهران  و بمه ( در 

گردیمد. اندجیرسمت فص  سوم با ووضموه راهنهماحی()ناوه عنوان یک فص  به آوین هما اضمافه 
کشممور جممرای تحصممی  و اعممزام عممده کارشناسممان وزارت آومموزش و پممرورش بممه خممارج از  ای از 
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کمم  تعلیهممات تثسممی  ورکممز راهنهمماحی دانممش، ی راهنهمماحیتحقیممق در بمماره آومموزان در اداره 
گذاشمتن پرونمده تحصمیلی، وتوسطه کمه همای  هما و نهمون جرگپرسشمناوه، با در اختیمار  الزم 
اجرای تجرجی جرناوه راهنهماحی در دو ودرسمه در تهمران و آوموزش دجیمران ، تهیه شده جودقبال  

همای نشسم  در راسمتای، ههچنین و 3117-11راهنها و وشاوران در طی سال تحصیلی
در آبممممادان در زوینممممه راهنهمممماحی و  3117 در جههممممنکنفممممران  تعلیهممممات وتوسممممطه ، قبلممممی

گرفممم  و بممما انتخممماب دو ودرسمممه هممموطالعمممات و جررسمممی، اوکانمممات اجراحمممی آن احی انجمممام 
گذاشته شدآزهایههانند جرناوه کنگمره  آوین ناوه راهنهاحی. وایشی تهران به اجرا  وصوب 

ولمی بمه  به تصویب شمورای عمالی فرهنمگ رسمید 3111 واه در تیر (3117فرهنگیان تهران )
همماحی بممه علمم  نبممود آوممادگی وممدارس )اوکانممات و نیممروی وتخصممت( اجممرای جرناوممه راهن

  (.3177، ؛ فوالدی3117، پور؛ نورانی3172، ؛ اردجیلی3173، )حسینیتعوحق افتاد
آوممموزش و پمممرورش در شمممورای عمممالی  3151 در سمممال 1بممما طمممرح نظمممام آووزشمممی جدیمممد 

آوموزان و راهنهماحی آنمان و تشمکی  عالحمق دانمشادها و ووضوعاتی از قبی  شناخ  اسمتعد
اداره راهنهماحی تحصممیلی در ، بمه دنبمال احمن طمرحگرفمم . جرناومه راهنهماحی ومورد توجمه قمرار 

ک  وطالعات و جرناوه 3155سال  گردیمد.هما در اداره   جمرای تکهیم  اقمداوات قبلمی تشمکی  
درس راهنهمماحی جممزم دروس رسممهی دانشممجویان دانشممگاه  3155-51در سممال تحصممیلی 

گرف .  بمه  آوموزش و پمرورشبمه د نبمال درخواسم  وزارت  3150در آ ر واه ترجی  وعلن قرار 
، لسمممه شمممورا(ها)یکصمممد و چهممم  و پنجهمممین جاسمممتناد وصممموبات شمممورای ورکمممزی دانشمممگاه

لیسمان  و  دورههمای تحصمیلی در هما و ومدارس عمالی بمه تثسمی  دورهتعدادی از دانشمگاه
 لیسان  جرای ترجی  وشاور در رشته راهنهاحی و وشاوره اقدام نهودند.فوق
بمه  های درسی وخصمو  و کتابرجی  وعلن و تثلیفوزارت آووزش و پرورش ضهن ت 

دفتممممر  3157جههممممن  32در  ونظممممور تههیممممد وقممممدوات اجممممرای دوره تحصممممیلی راهنهمممماحی

سمممال بممما شممماخه هممما و  5دوره وتوسمممطه ، سمممال 1دوره راهنهممماحی تحصمممیلی ، سمممال 1در احمممن وصممموبه دوره ابتمممداحی  . 1
به تصویب رسیده اس . تحصیلی وختلفهای  رشته
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تغییممرات وتعممددی از  تثسممی  نهممود. احممن دفتممر رحممزی آومموزش راهنهمماحی تحصممیلی را جرناوممه
کنمون و (3173، )حسمینی( تا تغییر عنوان را به خود دیده اسم  3112انحالل )در سال  بمه  ا

سماختار احمن   ح  وعاون  وتوسمطه در (دفتر راهنهاحی تحصیلیدفتر وتوسطه اول ) عنوان
 .وزارتخانه وجود دارد

( 1359تا1351هایوشاوره)سالبرناوهراهنهاییودورهاجرای_2
دوره و ایجماد  3116-13زومان بما اجمرای تغییمرات نظمام آووزشمی در سمال تحصمیلی هن 

کممارگیری  وزارت آومموزش و پممرورش، یلیراهنهمماحی تحصمم وشمماور آومموزش  203بمما جممذب و بممه 
های بعممد در سممه  در سممال جرناوممه راهنهمماحی و وشمماوره را ابتممدا در پایممه اول راهنهمماحی و، دیممده

   پایه احن دوره آغاز نهود.
ی اجممرای جرناوممه راهنهمماحی و دوره هفمم  سمماله یجررسممو  آوممار وزارت آومموزش و پممرورش 

کمه در سمال شمروه اجمرای جرناوه)سمال تحصمیلی یو نشان وشاوره تعمداد ، (3116-13دهمد 
آخممر  نفممر و در سممال 221، آومموز بممه وشمماورو نسممب  دانممش وممرد( 316زن و  13نفممر وشمماور ) 203
نظام راهنهماحی  نفر ورد( در 262زن و  نفر 123وشاور ) نفر 3716، (3110-17) جرناوه اجرای

کشو که در احن سالجوده فعالی ر وشغول و وشاوره در ودارس راهنهاحی   نیمزتحصیلی  اند 
بمه نقم   3111، ؛ حسمینی3173، نفمر جموده اسم )کریهی 110، آووز به وشاورنسب  دانش
 (.  3117، از نورانی پور

نفمممر اعمممالم  3262، 3110-17سمممال تحصمممیلی تعمممداد وشممماوران را در ، در جرخمممی ونمممابع 
که  کرده کمه در جمدول 3172، )اردجیلینفر جوده اسم  706، به وشاور آووزنسب  دانشاند   )

 زحر قاج  وشاهده اس . 
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به تفکیک مدرک و  اجرای برنامه راهنمایی و مشاوره در مدارس مشاوران در سال اول و آخر جذبمقایسه سیر 
 قبل از پیروزی انقالب اسالمی به مشاور آموز نسبت دانش

کهمممی   کمممه تغییمممرات سمممال آخمممر اجمممرای جرناومممه  ومممی نشمممان، الجمممدول بمممااطالعممات  دهمممد 
و  وببممم  افمممزایش( در وقایسمممه بممما سمممال شمممروه آن از سمممیر 3110-17راهنهممماحی و وشممماوره )

 کاهش جرخوردار جوده اس . ، ونفی درصد 21.1 آووز به وشاور از نسب  دانش
 یلیتحصمم حیو وشمماوره در وممدارس راهنهمما حیکممه جرناوممه راهنهمما 3116از وهرومماه سممال  

گرد در سممطح وزارت آومموزش و پممرورش  یوتعممدد یهمماهمما و اقممدام یممفعال، دیممکشممور اجممرا 
که جرخ گرف    :به شرح زحر اس  از آنها یصورت 

 ، وشاوران ی  و سازواندهیترج، آووزشالف( 
کار جرایتهب(  ، وشاوران یه جرناوه 
کممز راهنهمما انممدازی  و راهیتثسممج(  کمم نحممو وشمماوره)تعداد ا حیورا تمما  3112از سممال  زورا
، د(یورکز رس 31به  3110
همای )از جهلمه پیشمرف  تحصمیلی و آزومون های وختلفها و آزوونپرسشناوهتهیه د( 
، روانی(
کیسمم ؟( ه وممدحری  ، هتلممداری، تهیممه جروشممورهای شممغلی وختلممف از جهلممه پرسممتار 
، ...و

ه درسمممممی افمممممزودن درس حرفمممممه و فمممممن )در راسمممممتای اهمممممداو راهنهممممماحی( در جرناومممممو( 

فراوانی


سالتحصیلی

و:رک
تع:ادکل
وشاوران

ادکلتع:
آووزدانش

نسبت
بهدانشآووز
وشاور

کارشناسیکارشناسیارش:
 درصد فراوانی درصد فراوانی

13-3116 26 15.1 373 01.1 203 212515 225 
17-3110 232 33.3 3026 11.2 3262 3551126 706 

درصد 
 افزایش/کاهش

311.1+ 111 + 022 + 517 + 21.1- 
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 (.به نق  از فوالدی 3173، ودارس)کریهی
اسم  و در اداومه اهمن  یکهم، ن رشدحکه ااس   ین نکته ضرورحیادآوری ا، به طورکلی 

که ج  ین دوره زومانحو وشاوره در ا حیاراوه خدوات راهنها یتر ناظر به چگونگشیوشکالت 
گرف . یاس  وورد بح  و جررس    قرار خواهد 

  (1364تا1359هایسال)برناوهراهنهاییووشاورهتعطیلیدورهرکودو
ها بمه  جرناوه راهنهاحی و وشاوره ودارس ههانند ساحر جرناومه، انقالب اسالویبا پیروزی  

گرفمم . از احممن رو بمما توجممه بممه اهممداو نمموحن آومموزش و ، لحمماظ وحتمموا وممورد شممک و تردیممد قممرار 
که وتثتر از انقالب جود جرناوه وذکور دچار گردید: پرورش    تغییراتی به شرح زحر 

وظمایف وشماوران تحم   بما تغییمر 13/1/3111ای در تماریخ ابتدا طمی بخشمناوهالف( 
بمه تبمع احمن  بازنگری به عه  آود ودر جرناوه راهنهاحی و وشاوره  وعلن" -عنوان نظام "وشاور

سماع  بمه  32، کمار ووظمف وشماورانسماع   22از  3111-12در سال تحصیلی ، تصهین
  ری  اختصا  یاف .تد

یخ  بما  وزارت آوموزش و پمرورش، 51به ووجمب بخشمناوه شمهاره  1/1/3112ب( در تار
و افممزایش  هممای اجراحممی وناسممبهممای الزم در زوینممه طممرحهممدو انجممام وطالعممات و جررسممی

گردیمد. جمر اسماس ، وطلوب خمدوات وشماوران کشمور تعطیم   جرناومه راهنهماحی و وشماوره در 
کمز وشماوره و  3112-06دای سمال تحصمیلی از ابتم، ابالغیهاحن  کمادر ورا وشماوران ومدارس و 

کار    گرفته شدند.راهنهاحی با توجه به شراین احراز در وشاغ  آووزشی به 
گمرایش ، 3112ج( پ  از تعطی  شدن جرناوه راهنهاحی و وشاوره در خرداد وماه  رشمته و 

 حممممذو کشممممور هممممایهممممای تحصممممیلی دانشممممگاهرشممممتهفهرسمممم  پممممذحرش از  نیممممز وشمممماوره
 (.  3173، گردید)کریهی

( 1372تا1364هایسالاحیاوبازسازی)،زیرساختیریزیبرناوهدوره-4
وتولمممد  اوممور ترجیتممی نهمماد، ای رکممود و تعطیلممی جرناوممه راهنهمماحی و وشمماورهپمم  از دوره 
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 پمما بممه ویممدان وممدارس و 3111سممال در  بممه عنمموان نیروهممای انقالجممی یپرورشممورجیممان  گردیممد و
یکمممرد اولیمممه احمممن نهممماد را  گذاشمممتند. رو "پاسمممداری از سمممنگرهای تممموان ومممیتعلمممین و ترجیممم  

هممای انقممالب اسممالوی" دانسمم . اومما بممه تممدریج احممن وظیفممه بممه همما و ارزشآروممان، یممدوولوژیا
سممازی  "غنمی، آوموزان"اسمتعدادهای دانممشهماحی واننممد "تمالش جمرای رشممد و بالنمدگی جنبمه

آوموزان" تعهمین رفتاری دانش تالش جرای ح  وشکالت روانی اوقات فراغ " و "شناخ  و 
   (.3177، )ونفرد یاف 
همای تغییمر ضمرورت گیری فضمای جدیمد و تثبی  انقمالب اسمالوی و شمک  با، احنبناجر 

همای جدیمد و پیچیمدگی ووضموعات ضمرورت، اجتهاعیهای توجه به نیاز، ووجود ودارس
ود تجربمه اجمرای جرناومه وشماوره قبم  از انقمالب وجم، آوموزانورجوا به آووزش و پمرورش دانمش

گسممتردگی فعالی ، اسممالوی در حمموزه روانشناسممی و  پرورشممیکممن ورجیممان همما و دانممش  تنمموه و 
وشاوره در سطح آوموزش و راهنهاحی و وتوجه جرناوه  اوور ترجیتی رانهاد رحزان جرناوه، وشاوره

پرورش و ودارس نهود. 
  یمم)البتممه فعال شممکی  "سممتادهای ترجیتممی در وممدارس"بمما ت 3105در سممال ، از احممن رو 

شمورای جررسمی وشمکالت "، 1گمردد(یجمر وم 3102ن سمتادها بمه سمال حموند اههاهنگ و نظام
آوموزان در رفتماری دانمش -بما همدو رسمیدگی و حم  وشمکالت روانمی" آوموزانرفتاری دانش

هما و ح اسمتانهمای وشماوره در سمطتشمکی  هسمته، ادارات و وناطق آووزش و پرورشسطح 
ای بمممه اومممر  نگممماه و توجمممه وحمممژه وزارت آوممموزش و پمممرورش وشممماوره در سمممطح ورکمممزیهسمممته

کشور  راهنهاحی و وشاوره گرف . در   شک  
ترجیم  وشماور  3100 -07در سال تحصیلی ، در پی اعالم نیاز وزارت آووزش و پرورش 

کارشناسمی ارشممد  در دوره کارشناسمی و  کوشماوره در دانشمگاههمای  وجمددا  از سممر شمور هممای 
 گرفته شد. 

نهممماد اومممور ترجیتی)دفتمممر آوممموزش و در  3107اصمممالحات سممماختاری در سمممال  بمممه دنبمممال 

ر وق  آووزش و پرورش.حوز یبا اوضا 30/7/3171وورخ  322/166/366وستند به بخشناوه  . 1
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 یبممه جمما شممدن عنمموان "وشمماوره" رت آومموزش و پممرورش و اضممافهازو تحقیقممات اوممور ترجیتممی(
 وشاوره و تحقیمق" دفتر/ "دفتر وشاوره و تحقیقات اوور ترجیتی در نتیجه تثسی  و، آووزش

، از احمن رو .1تغییر یافم رحزی اوور ترجیتی و جرناوه شاورهبه دفتر و 3102در نهای  در سال  و
بمه  31722تما خمرداد  نیمزی جررسمی وشمکالت در سمطح ونماطق آوموزش و پمرورش شورا عنوان

کم  اسمتان یاف  و هسته"هسته وشاوره" تغییر  یج های وشماوره در سمطح ادارات  هما بمه تمدر
کمممز وشمماوره و روانشمممناختی تغییممر) "و دروممان کلینیممک وشممماوره"بممه  نمممام داده  سمممو  بممه ورا

   شدند( ارتقا یافتند.
ت راهنهماحی و وشماوره خمدواو ودحری  سازواندهی ، رحزی جرناوهبه ونظور ، ههچنین 

 حداق  بما سمه "قیو تحق وشاوره"کارشناسی های  تشکی  حوزه تخصیت و، ها در استان
گرف )کارشناس سازوانی و رسهی پس  کارشناس( صورت   .وسثل و دو نفر 
کمار ورجیمان ترجیتمی"جر اساس طرح   کمردن  در ومدارس راهنهماحی تحصمیلی در  "گرایشی 
کممه سمماالنه ده درصممد ورجیممانی حمماوز شممراین و بممه شممرا ووفقیمم  در  31763-73سممال  و احممن 

گذرانممدن دوره کممارورزی وحممژه وشمماوره بممه عنمموان وصمماحبه علهممی و  ه بمم "ورجممی وشمماور"هممای 
فعالی  جپردازند اوا احن طرح پ  از سه سمال بمه دلیم  وحمدودی  نیمروی انسمانی در حموزه 

گردید. اوور ترجیتی وتوقف 

کمم  3171در سممال  . 1 کمم  تغذیممه و جهداشمم  وممدارس ادغممام و تحمم  عنمموان اداره  بخممش وشمماوره احممن دفتممر بمما اداره 
بمما ادغممام وجممدد تحمم  ، ترجیمم  بممدنیحممذو وعاونمم  پرورشممی و  بمما 3113وشمماوره و جهداشمم  وممدارس و در سممال 

و شمغلی دانمش  بمه ومدحری  اومور وشماوره و همدای  تحصمیلی 10عنوان دفتر جرناوه رحزی فرهنگمی و وشماوره و در 
بممه وعاونمم  پرورشممی بممه عنمموان دفتممر وشمماوره  17در وعاونمم  وتوسممطه)نظری و وهممارتی سمماجق( و در سممال  آومموزان

یاف  و کنون)سال  ترجیتی استقرار کند.فعالی  وی به عنوان دفتر جرناوه رحزی اوور ترجیتی و وشاوره (3126ا
ومورخ  112/736/366ورجوا به بند ده بخشمناوه شمهاره  25/1/72وورخ  2/3631/156وستند به بخشناوه شهاره  . 2

وزازت آووزش و پرورش. 1/2/3173
ب یممبممه ترت 35/7/3172وممورخ  2/2171/156و  20/1/73وممورخ  1701/156شممهاره های  وسممتند بممه بخشممناوه . 3

گمرا حمین اجرایف و تقمویان وشماور و شمرح وظمای  وستهر و واهانه ورجیجرناوه فعال ش وشماوره دفتمر یوشماوران طمرح 
 ق وق  وزارت آووزش و پرورش.یوشاوره و تحق
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کاری)،دورهتوسعه-5  (1389تا1371هایسالرش:وبلوغ
، 3173-72وتوسمطه در سمال تحصمیلی زومان بما شمروه اجمرای نظمام جدیمد آوموزش هن

چهمم  و  یوتوسممطه جممر اسمماس وصمموبهد آومموزش یممظممام جد"طممرح راهنهمماحی و وشمماوره" در ن
هیممثت اجراحممی طممرح جدیممد آومموزش  3173ن جلسممه وردادومماه ین و چهمم  و ششممهیچهممارو

گرداجرا به اسمتان یران راهنها جرایوتوسطه فعالی  رسهی وشاوران و دج احمن  .1دیمهما ابمالغ 
گیممر شممدنآغممازگر تممرویج و فر، ی زوممانیبعممدی در احممن دورههممای اقممدام و اقممدام وشمماوره در  ا

گردید. بمه ازای ، بمه اسمتناد احمن طمرح و وصموبه سطح ودارس به وحژه ودارس دوره وتوسطه 
بمه ، آوموزدانمش 211فعالی  راهنهاحی و وشاوره )وبال  به ازای  ساع  یکآووز دانش 32هر 

کممار در هفتممه جممرای وشمماور و وعلممن راهنهمما وحاسممبه وممیشممش و  31ترتیممب  شممد و سمماع  
همما صممرفا  جممر عهممده وشمماوران رحممزی تحصممیلی و شممغلی در دجیرسممتاندرس جرناوممهتممدری  

البته در حمال حاضمر احمن شماخت  گرف .( به ودارس وتوسطه تعلق وی2گذاشته شده جود
 آووز یک ساع  در ساواندهی تغییر یافته اس .   دانش 31به 
کهبود نیروی انسانی وتخصت  از تغییمر نظمام ضرورت و نیماز ایجماد شمده)آغ، به دلی  

جرخمورداری از صمالحی  ) وشاوران از ویان دجیمران حماوز شمراین، آووزشی در دوره وتوسطه(
کاری از نظر رشته و ودرک تحصیلی و ای و حسن شهرت(حرفه، اخالقی )حمداق  و سواجق 

ترجیتی و  علموم، اسمیروانشن، ترجیتیرحزی اومور جرناومههمای لیسمان  در رشمته وشماوره و رشمته
و حمداق  لیسمان  بما پمنج  با حمداق  سمه سمابقه تمدری  و یما ورجمی اومور ترجیتمیرجیتی اوور ت

کار به عنوان ورجی اوورترجیتی گمزینش ومیسال سابقه  کمه ( از طرحق وصاحبه علهمی  شمدند 
بمما وشمماوره نظممام جدیممد را  بایسمم  دوره وقممدواتی و تکهیلممی آشممناحیوممی، پمم  از انتخمماب

کممه بممه تناسممب وشمماورا، بگذراننممد. در طممرح وممذکور وقمم  ن بممه عنمموان وجریممان اصمملی جرناوممه 
  .نداوعرفی شده، دهندآووزان ورجوا را تح  پوشش قرار ویتعداد دانش، هفتگیووظف 

ر وق  آووزش و پرورش.حوز ینجف یوحهدعل یبا اوضا 33/0/3173وورخ  362172/366بخشناوه شهاره  . 1
دفتر وشاوره و تحقیق. 32/1/73وورخ  2/1172/156وستند به بخشناوه   .2
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آومموزان دانممشو تعممداد  آومموزش وتوسممطه نظممام جدیممدگسممتره سمماالنه  بممه طمموربممه تممدریج و  
کلیمممه  ن راهنهممماو دجیمممرا وشممماوران، احمممن نظمممام افمممزایش یافممم . از احمممن روتحممم  پوشمممش  در 

کمار دانمش( و ور ها )فنمی و حرفمه هنرسمتان، همادجیرستان کمز پمیشای و  وشمغول  دانشمگاهیا
 فعالی  شدند. 

وتوسمممطه بخشمممی از سممماع   از ابتمممدای نظمممام جدیمممد آوممموزش، جمممر اسممماس طمممرح ومممذکور 
کثر نووظف "دجیمممر  و حمماوز شمممراین بمما عنمموان داوطلممبتعممدادی از دجیمممران  از آن( یهممی)حممدا

دارای ومدرک لیسمان  و بماالتر ، ا" )جرخورداری از صمالحی  اخالقمی و حسمن شمهرتهنهرا
هممای در انجممام فعالیمم زحممر نظممر وشمماوران  (بمما حممداق  پممنج سممال سممابقه در آومموزش و پممرورش
بممه دلیمم  وجممود وشممکالت  اومما احممن طممرح. راهنهمماحی و وشمماوره بممه فعالیمم  وشممغول شممدند
کارآودی)سمممموق دادن دجیممممران ن کارآوممممدههمممماهنگی و نا  یوعزولمممموممممدحران  و جرخممممی وممممازاد، ا

گردید. 3171( آنان در سال ودارس  وتوقف 
 جرخی از اقداوات اساسی احن دوره زوانی قاج  توجه اس : 
کممار یمموشمماوره" نظممام جدو ابممالغ "طممرح راهنهمماحی و  یطراحمم .3 د آومموزش وتوسطه)سمماع  

 ، ران راهنها(یوشاوران و دج

وشاوران و دجیمران  تهر و واهانه)تقوین اجراحی(های وسابالغ وظایف و فهرس  فعالی  .2
 ، راهنها

وشماور ، ابالغ شرح وظایف و شراین احراز اعضای هسته وشماوره ونماطق )وسمثل هسمته .1
 2/3631/156بممه شممهاره  روانشناسممی هسممته وشمماوره، کارشممناس وممددکاری، وممرد و زن
 1/2/3173ومورخ  112/736/366ه ورجموا بمه بنمد ده بخشمناوه شمهار 25/1/72وورخ 
 ، ت آووزش و پرورش(وزار

بخشمممناوه ، اردحبهشممم  وممماه همممر سمممال 2تممما  1) هفتمممه وعرفمممی وشممماغ جرگمممزاری طمممرح  .5
 ، (20/32/3172وورخ  0613/156

آوممممممموزان نظممممممام جدیممممممد آوممممممموزش ابممممممالغ آوممممممین ناوممممممه همممممممدای  تحصممممممیلی دانممممممش .1
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، (25/2/71وورخ  2/10/362/566وتوسطه)
کلینیمک (یک ویلیون تووانی)تعیین و تخصیت اعتبار  .0 از  همای وشماوره و درومانجمرای 

بمه  (0/2/71ومورخ  21/706/366بخشناوه  21سر جهع اعتبارات سرانه پرورشی)بند 
، عنوان یک سنگ بنای وثتر

هیسمیون کرأی به استناد بستانی وشاوران و وعلهان راهنها الزحهه تا تعیین و ابالغ حق .7
)بخشممممناوه  کشمممموری قممممانون اسممممتخداویفنممممی ومممماده دو تبصممممره ومممماده چهمممم  و سممممه 

کممه  وعاونمم  اداری و وممالی وزارت آومموزش و پممرورش( 5/1/3171وممورخ  230/736/366
تا ههین اواخر از ووضوعات وورد توجه و پیگیری وشاوران ودارس جوده اس .

کممز وشمماوره و خممدوات روان- در  یشممناخت تصممویب و ابممالغ سمماختار سممازوانی و رسممهی ورا
روانشممممناس و وممممددکار ، وشمممماور، )روممممی  ورکممممزها بمممما چهممممار پسمممم  تهممممام وقمممم   اسممممتان

کارگیری نیروی وتخصت بما با  هاالبته استان .1اجتهاعی( پرداخم  شرایطی اجازه به 
کردند. الزحهه را نیز حق پیدا 

کمز وشماوره و علیرغن فراز و نشیب .1 کارگیری و تمثوین نیمروی انسمانی ورا های وتعدد در به 
سممرجهع سمماعات  ی وجمموز اسممتفاده ازدر بخشممناوه سمماوانده، خممدوات روانشممناختی
گردید. وشاوران صادر 

و اههیمم   وتوسممطه آومموزش ضممرورت تغییممرات و پیچیممدگی نظممام جدیممد بمما توجممه بممه 
 یاجممرا ی نممهیزو، هممزار نفممر  31666جممیش از جممذب تممدریجی بمما وشمماوران وهممارت و تخصممت 

حمن دوره زومانی فمراهن آنمان در ا یایمآوموزان و اول دانش یجمرا یا وشماوره یها از جرناوه یاریبس
کنون تعمداد نیمروی وشماور در سمطح وزارت آوموزش و پمرورش جمیش از  نفمر جمرآورد  32666آود. ا

کنید(. وی شود)جداول زحر را وشاهده 

و  یاسمممیس، یالت فرهنگمممی)دفتمممر تشمممک کشمممور یزحمممر   و جرناومممه یرحسمممازوان ومممد 22/1/3171ومممورخ 1625/02/3 . 1
ساجق( به وزارت آووزش و پرورش. یو استخداو یسازوان اوورادار یاجتهاع
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 جنسیت و، ان به تفیک دوره اشتغالمشاور ( توزیع فراوان1جدول)
 1330-09در سال تحصیلی  تحصیلی مدرک

دوره
تحصیلی

و:رک
جنسیت

فوقلیسانسوباالترلیسانسلنفوقدیپ
کل جهع

درص:تع:اد

 راهنهاحی
 03.1 2036 327 2150 07 زن
 11.7 3013 350 3551 17 ورد

 22.2 5203 151 1725 325 جهع

 وتوسطه
 10.1 1505 212 7571 12 زن
 51.2 0556 3226 1261 37 ورد

 77.1 35265 2372 32070 52 جهع

ک  جهع 
 366 32301 2122 30576 371 فراوانی
 366 31.2 11.2/.2 درصد

 77.1درصممد وشمماوران در دوره راهنهمماحی و  22.2دهممد  وممی نشممان (3جممدول)هممای  داده
آومموزان درصممد آنممان در دوره وتوسممطه وشممغول اراوممه خممدوات راهنهمماحی و وشمماوره بممه دانممش

حممدود ، حممپلن/. درصممد فمموق د2وممدرک تحصممیلی وشمماوران بممه ترتیممب؛ ، ههچنممینهسمتند. 
درصد فوق لیسان  و باالتر جوده اس .  31درصد لیسان  و جیش از  10

، جنسیت نیروی انسانی حوزه مشاوره به تفیک( توزیع 2جدول)
 1330-09در سال تحصیلی  تحصیلیرشته  و دوره اشتغال

جنسیت
رشته

سایرعلومتربیتیروانشناسیوشاورهدوره
جهع
درص:فراوانی

 زن
 21.0 2036 012 251 3655 012 هنهاحیرا

 70.5 1505 710 2251 1262 2211 وتوسطه

 17.1 33675 3551 2523 5250 2122 جهع

 366 31.3 22.1 11.1 20.3 درصد

 26.5 3013 133 11 126 102 راهنهاحی ورد
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جنسیت
رشته

سایرعلومتربیتیروانشناسیوشاورهدوره
جهع
درص:فراوانی

 72.0 0556 055 3201 2151 2311 وتوسطه

 52.2 1623 211 3110 1211 2157 جهع

 366 33.1 30.1 12.2 13.1 درصد

جهع ک 
 32301 2566 1157 7572 1512 فراوانی

 366 32.1 26.3 12 21.5 درصد

یمع وشماوران جمر حسممب2جمدول) دوره تحصمیلی فعالیم  وشماوران و رشممته ، جمن  ( توز
درصد آنمان  20.3، درصد وشاوران زن 17.1از ، دهد. به عبارتی وی تحصیلی آنان را نشان

درصمممد رشمممته روانشناسمممی هسمممتند. احمممن درصمممد  11.1شمممته وشممماوره و ر آووختمممهدانمممش
کمم  وشمماوران  آومموختگی در دو رشممته تحصممیلی اخیممر بممه ترتیممبدانممش  12و  21.5جممرای 
 اس . درصد

، دوره اشتغال به تفیک ان مدارسمشاور(توزیع 3جدول)
 1330-09در سال تحصیلی  تحصیلیرشته  جنسیت و

دوره
یلیتحص

رشته
تیجنس

سایرعلومتربیتیروانشناسیوشاوره
جهع

درص:یفراوان

 راهنهاحی
 03.1 2036 012 251 3655 012 زن
 11.7 3013 133 11 126 102 ورد

 جهع
«حیراهنها»

 22.2 5203 276 110 3215 3623 یفراوان
 366 227 7.2 51.5 25 درصد

 وتوسطه
 10.1 1505 710 2251 1262 2211 زن
 51.2 0556 055 3201 2151 2311 ورد

 جهع
«وتوسطه»

 77.1 35265 3516 1133 1151 5531 یفراوان
 366 2.0 21.0 17.2 22.0 درصد
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دوره
یلیتحص

رشته
سایرعلومتربیتیروانشناسیوشاورهتیجنس

جهع
درص:یفراوان

 ک جهع
 32301 2566 1157 7572 1512 یفراوان
 366 32.1 26.3 12 21.5 درصد

  
یممممع وشمممماوران جرحسممممب دوره تحصممممیلی فعالیمممم 1جممممدول) جنسممممی  و رشممممته ، ( توز

درصمد وشماوران زن ، های احن جمدولدهد. جر اساس داده وی را نشانآووختگی آنان دانش
درصمد( از وشماوران  10.1و  03.1در هر دو دوره تحصیلی)راهنهاحی و وتوسمطه بمه ترتیمب 

   تر اس .درصد( جیش 51.2و  11.7ورد )دوره راهنهاحی و وتوسطه به ترتیب 
تمممر از درصمممد( جمممیش 25درصمممد در وقاجممم   22.0آووختگمممان رشمممته وشممماوره ومممرد )دانمممش 

ی رشممته ختممهوآوکمم  وشمماوران وممدارس بممه ترتیممب دانممش، وشمماوران زن هسممتند. بممه طممورکلی
همممممای آنمممممان دارای سممممماحر رشمممممته درصمممممد 32.1علممممموم ترجیتمممممی و ، وشممممماوره، انشناسمممممیرو

  ند.هستتحصیلی
کار ورجیان ترجیتی" در ودارس راهنهاحی تحصیلییطرح ورج 3 کردن   .ان وشاور "گرایشی 
 ینهادهممما، ها سمممازوان بممما یولممم یهممما از طرح یاریاجمممرای بسمممدر طراحمممی و  وشمممارک  2

کممز وشمماوره پیشممگیری از سمموم ، هممای زنممدگیوهممارت، )آومموزش حقمموق یا وختلممف و ورا
 شمماغ  در آومموزش و پممرورش انسممانی یرویمموجممود ن بممه واسممطه (...وصممرو وممواد وخممدر و

گردید کهیج، ن اورح. اویسر  گسترش  ک یانگر   یشناسم آووخته روان نشدا یروهاین یفیو 
گسممترش خممدوات یاهتهممام وزارت آومموزش و پممرورش بممه تممرو، و وشمماوره و ههچنممین ج و 

کشور اس . یا وشاوره  در 

کل یا اراوه خدوات وشاوره یالزم جرا ین استانداردهاییتع 1 کمز ، ه سطوح)ودرسهیدر  ورا
کارشناسم یگمروه آووزشم، وشاوره یها هسته و جمذب بما وشماوره( از جهلمه  یوشماوران و 

کمز وشماوره م و صمدور ، ه وشماورانیمکل یجمرا یانجام وصاحبه تخصصم کارشناسمان و ورا
کز و هسته ی  جرایوجوز فعال  ها. ر از آنحوشاوره و تقد یها ورا
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کارشناسمم 561ب یجممذب و تصمموی، ریممگیپ 5  یالتیتهممام وقمم  در سممطوح تشممک یپسمم  
کشور. وشاوره در سطح 

ك یممآومموز  دانش 32اسمماس شمماخت   وشمماوره جریممب سمماع  فعالیت و تصممویتخصمم 1
ساع  خدوات وشاوره.

گواه» یبممازآووز -یآووزشمم یهمما دوره یب و اجممرایتصمموی، طراحمم 0 ناوممه ضممهن  یونجممر بممه 
کمز و  یاعضما، وشماوره )وشماوران ومدارس اندرکاران حموزه ه دسم یمکل یجرا« خدو  ورا
کارشناسممان وسممثل وشمماوره( ، وشمماوره یها هسممته گممزار و بممه طممور سمماالنه جرکارشناسممان و 

ن حمماز ا یا شممد )نهونممه ینفممر سمماع  ومم 666/666/5بممال  جممر ، ی زوممانی وجهمموه آن در بممازه
ار یممن وممدرس ههیتممثوی، لممیتکه ی داالسممتخدام و دورهیهمما ؛ آومموزش وشمماوران جد دوره
 یها بما رشمته حین ودرس آشمنایتثوی، از خودکش یریشگیپ، وداخله در بحران، وشاور

، رورشمماخ»از قبیمم ؛  یروانمم یهمما بمما آزوون حیآشممنا ،کنکممور یشناسمم بیو آس یدانشممگاه
گشتال   یب شناسمیآسم، « MMPI-2و  MMPI، سنج جان هالند رغب ، زنكحآ، بندر 

و  یا وصممممماحبه وشممممماوره، .T.Aه یمممممنظر، آن یها هیممممم  وشممممماوره و نظریرحومممممدی، روانممممم
، خمممانواده یسمممتهیس  هیمممنظری، م ومممددکار یتیبممما خمممدوات حهممما حیآشمممنای، صمممیتشخ

م  یلیتحصممم یزحر   درس جرناومممهیتمممدر ی بممما نحممموه حیآشمممنا، 2و3وشممماوره  یهممما وهارت
 وتر ویکمماوو یهمما دورهی، زنممدگ یهمما   درس وهارتیتممدر ی بمما نحمموه حیآشممنای، شممغل

I.C.T. ، و….)
و تصویب دستورالعه  صندوق "ارتباا با وشاور".تهیه  7
کهك به دانش حیآشنا یوشاغ  جرا یلن وعرفیف 32د یه و تولیته 1  یزحمر ان در طرحآوموز و 

ی، وعهممماری، زداریمممآبخی، خبرنگمممار، نجممموم، هممموا فضممما، )وشممماور یو شمممغل یلیتحصممم
(.…و  یصنعت یطراح، كیگراف

 ی آوموزان دوره دانش یاسمتعداد جمرا یهما وجهوعمه آزوون یو استانداردسماز یاجیمهنجار 2
که هش  نوه استعداد را وورد سنجش قرار و  دهد )با اهتهام و تالش ورحموم یوتوسطه 

(.یدکتر جراهن
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 .یم شغل یلیسنج تحص آزوون رغب  یاجیهنجار 36
 زنك.حآ یتیآزوون شخص یاجیهنجار 33

 (.یلیو رشته تحص یون )نرم سنحر یآزوون هوش یاجیهنجار 32

کممممز و  یآزوممممون( جممممرا 56)یشممممناخت روان یهمممما وجهوعممممه آزووندادن در اختیممممار قممممرار  31 ورا
کشور. یها هسته  وشاوره 

 , SPSSافمزار    اسمتفاده از نرمیموشماوره بما قابل یها کز و هستهافزار ورا ه نرمیو ته یطراح 35

Excel. 
 (.یدانشگاه شیسال اول تا دوره پ)آووزان  دانش یجرا یا ه پرونده وشاورهیو ته یطراح 31

 استفاده وشاوران. یجرا یاختالالت رفتار یبند کوتاه طبقه ن فرمحوتدو یطراح 30

 ها. تانوشاغ  و ارسال به اس یافزار وعرف ه نرمیته 37

بممما « خمممدوات وشممماوران»ال یه سمممریمممدر ته یو علهممم یکارشناسممم یههکمممار، وشمممارک  31
 ها.یس یههکار

کز و هسته یطراح 32 یاجی ساالنه. یها و ابالغ شناسناوه ورا  وشاوره و اوکان ارز

کشور تا حدود یرشد و افزا 26  جراجر. 31ش اعتبار وشاوره 

هبع:( ب1392سال)ازجاییهوجابفرسایش،سکونیدوره-6
کیفمی ونجمر  وی  کهی و هن  که هن به لحاظ  گف  با سوری شدن یک دوره طالحی  توان 

کشممور شممده و تقرحبمما  راهنهمماحی و  گیممر شممدن خممدوات راهنهمماحی و وشمماوره در وممدارس  بممه فرا
وشاوره به عنوان یک ضرورت در سمطح جاوعمه و آوموزش و پمرورش شمناخته شمده اسم  بما 

کممافی و جرناوممهتغییممرات سمماختاری و نبممود توجمم سممازی  عممدم به، رحزی وناسممب و ههچنممین ه 
و حتمی جرخمی اقمداوات نسمنجیده واننمد جرگمزاری ، وناسب نیمروی وتخصمت و جمایگزحن

جایگمماه تخصصممی و انگیممزه وشمماوران بمما ، آزوممون بممه اصممطالح تعیممین سممطح جممرای وشمماوران
کشید.   تجربه را به چالش 

ی وتوسمطه  سماواندهی وشماوران در دورهجاحی و  تغییر وجدد سماختار آووزشمی و جابمه 
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ی راهنهمماحی تحصممیلی سمماجق( و انتقممال هممدای  تحصممیلی و سمماواندهی در احممن  اول)دوره
کممه تالش هممای جدیممد وشمماوران بممه شممهار وممی دوره از چالش هممای  رود. احممن در حممالی اسمم  

کمممه سمممنگ بنای  وسمممتهر و وجدانمممه جمممیش از دو دهمممه فعالیممم  وشممماوران در دوره وتوسمممطه 
جی را جرای اراوه خدوات راهنهاحی و وشاوره فراهن نهموده جمود حماال بمه ا عمان بسمیاری وطلو

کارشناسممان و وشمماوران بایممد در دوره وتوسممطه اول )ههممان دوره راهنهمماحی سمماجق( احممن ، از 
کمردن ومدحران  تالش ها جرای تبیین جایگاه و ایجاد شراین الزم فراهن شود و طبیعتا  وجماب 

کار  آسانی نخواهد جود.  ودارس احن دوره 
که هن در احن جا به جاحی و هن در اولین ورود وشماوران ومدارس در سمال   وجه وشترکی 

کممه نطفممه 76-73تحصممیلی  ی فعالیمم   بعممد از یممک وممدت تعطیلممی وجممود دارد احممن اسمم  
کمه بمه لحماظ  وشاوران با بحم  تحصمی  و همدای  تحصمیلی بسمته شمده اسم . در حمالی 

کممه یمم، تخصصممی ک چهممارم وقمم  وشمماوران بممه احممن فعالیمم  اختصمما  داده ضممرورت دارد 
های شخصمی م اجتهماعی  شود و سه چهارم وق  وشاوران بایستی صرو وشاوره در حیطمه

(. تهرکمز 3221، آووزان به خصمو  در دوره سمنی نوجموانی اولیمه شمود)پارتین و شغلی دانش
کماهش توجمه بمه سمه حیطمه دیگمر وشماو شمود.  ره ویجیش از حد جر ووضوه تحصمی  ووجمب 

توانمممد زحمممر بنمممای افممم  و اخمممتالالت  بایمممد توجمممه شمممود وشمممکالت شخصمممی و اجتهممماعی وی
تر شممدن احممن چرخممه شممود. بایممد توجممه داشمم  وشمماوران و وشمماوره در  تحصممیلی و پیچیممده

کهنه وب  ویزان ساع  فعالی  آووزشمی وحسموب ، آووزش وپرورش با چند چالش و زخن 
کمه سمال تظمارات غیرحرفمهنشدن)به لحاظ وقررات( وشماوره و ان ها  ای ومدحران وواجمه جموده 

کماری  دغدغه وشاوران جوده اس  وآنان را در پرداختن به ووضوعات حرفمه ای و تخصصمی 
گمرفتن احمن پیشمینه  فرسوده نهوده اس . طراحی و اجمرای همر جرناومه، خود ای بمدون در نظمر 

به فرجام نخواهد رسید. 

  :یرحگ جهحو نت یجررس، بحث
کممه تعلمم اوممهیممک جرن  ری یادگیممای از تجممارب رهیممزنج،  یممن و ترجیی وشمماوره ودرسممه جممر بمماوری 
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کمه جموان، وتهرکمز اسم ، نمدیج وعنمادار را تمدارک وی ومان را جمرای بقما و وصمون آن خمدوتی اسم  
آوماده ، ر جهمانییمطلبانمه و تغ وبمارزه، جمانی  پرهیک ووقعیووفق شدن در ، رشد و نهو، واندن

(. اکنون پم  از جررسمی رونمد فمراز و فمرود نظمام راهنهماحی و وشماوره در 2633، سونکند)نلو وهیا وی
که در احن وقاله طرح شده اس  به شرح ز، کشور گیرنمد ر ومورد جررسمی و تبیمین قمرار ومیحمسثاالتی 
گمر پاسمخ وببم  اسم 3: ، ( آیا سیر تحول نظام راهنهاحی و وشاوره از رشد جرخوردار جوده اس ؟ ا

کیفی جوده اس ؟ بما گذشم  جمیش از دو دهمه از طمرح و اجمرای وشماوره احن رشد جیش تر کهی یا 
کممه در وقمماطعی دچممار در آومموزش و پممرورش نتممایج تحقیقممات و تجممارب نشممان وممی دهممد بمما احممن 

کمم ، تعطیلممی جمموده گیممری آن دارای رشممد و توسممعهجهمم ، رکممود و نوسمماناتی شممده اسمم  اومما در 
کممه در احممن قسممه  وممیاسمم . شمماخت گیممرد عبارتنممد از تعممداد همماحی  توانممد وممورد توجممه قممرار 

کممز و هسممته، آومموز بممه وشمماورنسممب  دانممش، وشمماوران از . ...سمماختار سممازوانی و، هممای وشمماورهورا
کممز و هسممتهطرحممق اراوممه خممدوات وشمماوره ها و ونمماطق آومموزش  هممای وشمماوره در اسممتانای در ورا

هممای دوره ابتممداحی در اسممتان وشمماوران وممدارس وتوسممطه و جرخممی وممدارس، وپممرورش و ههچنممین
کممم  دانشکشمممور در دسمممترس کمممز و ، حضمممور وشممماوران در ومممدارس، آوممموزان جممموده اسممم . در  ورا

کیفمممی رو بمممه رشمممد جممموده اسممم . ههمممان هسمممته کهمممی و همممن  کمممه  های وشممماوره همممن از نظمممر  طور 
گوید"وضممعی  وشمماوره در احممران هرگممز بممه احممن خمموجی نبمموده اسمم ")   ( وی3117 اکر) تنمماحی
تمما نقطممه وطلمموب فاصممله وجممود دارد و ظمماهرا  نوسممان حهایمم  و وممدحری  ، ومما بمما احممن حممال( ا315

، صحیح و علهی وشاوره چالشی فرسایشمی و وسمتهر در دسمتگاه تعلمین و ترجیم  اس )فرشماد
؛ 71، بمه نقم  از دالکمی 71، ؛ رضماحی72، سملطانی خلیفه به نق  از شریف 72، پور و بخشی 73

 (.  10، پور ؛ زندی11، به نق  از وحهدی 71، نبوی ؛71، ؛ فوالدی71، یاسینی
کیفیمم هممن قبمم  از ، قضمماوت دشمموار اسمم . بمما احممن حممال،   احممن رشممدالبتممه در خصممو  
، بعمد از آن فرآینمد خمدوات راهنهماحی و وشماوره بما وشمکالت پیروزی انقالب اسالوی و همن

کیفی وواجه جوده و طبیعتا  رش از لحاظ هاحیها و چالشکاستی کهمی وشماوره در کهی و  د 
کشور ، )احهدیتمری جرخموردار جموده اسم از وسع  و عینی  جمیش سطح آووزش و پرورش 

 .(71، به نق  از فوالدی 02، و جرادران 11
کمز و هسمته، وضعی  نیروی انسانی، ولی در وجهوه  های  اوکانمات و تجهیمزات)در ورا
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کیفی جهبود و توسعه داشته  کهی و   اس . وشاوره و ودارس( به لحاظ 
گستره2 آیما ترجیم  وشماوران ههسمو بما ، آوموزش و پمرورش و اوکمان جمذبی  ( با توجه به 

گیممرد؟ هممر سممازوان و نهممادی بمما توجممه بممه نیمماز و ضمموابن نظممام آومموزش و پممرورش صممورت وممی
رسال  و اهداو خود از ضوابن و شراین عهمووی عمالوه جمر شمراین اختصاصمی در جمذب و 

کارگیری نیروی انسانی وور در در نهماد تعلمین و ترجیم  و  احمن اومرکنمد.  اسمتفاده وی د نیمازبه 
همما و وشمماغ  دیگممر از سمماحر سممازواننسممب  بممه ، بممه دلیمم  شممراین خمما  ی وشمماورهحرفممه

کمز دانشمگاهیحساسی  جیش کمردن احمن شمراین در  تری جرخموردار اسم . لمذا ورا در لحماظ 
وند به اشتغال در احمن که عالقهآووختگان در صورتی دانشنیز خود و ترجی  نیروی انسانی 

نیمز های اخالقی و سالو  رفتمار ای به صالحی  عالوه جر شراین حرفههستند بایستی نهاد 
 . توجه جدی داشته باشند

کماری بسممیار دشموار اسم . یممک وشماورو  هممای آوموزش، درک بماال، بایمد از پویمماحی شماوره 
کمارش وفیمد و ومثتر دقیق و طوالنی و تخصصی در رشته وشاوره جرخوردار با شد تا بتوانمد در 

یادی به دانش کوور، واقع شود و احن اور بستگی ز  (.3171، وهارت و تجربه وشاور دارد)خا
کوور، لذا به استناد تجمارب و تحقیقات)حسمینی  ؛ 71، ؛ فموالدی11، نمواجی نمژاد و خما

( 17، نشسمم  هممن اندیشممی جررسممی سرفصمم  دروس وشمماوره در دانشممگاه عالوممه طباطبمماحی
کمارگیری  رشمته تحصمیلی ی احمننزدیکترجی  وشاور و روانشناس)به لحاظ  بمه وشماوره و بمه 
در ودارس نیسم . ای کاوال  ههسو با نیازهای وشاوره فارغ التحصیالن آن به عنوان وشاور(

کیفیمم  و اتربخشممی خممدوات وشمماوره کممه  ای کننممده ای بممه عواومم  وتعممدد و حهایمم بمما احممن 
یممادی  کمماراتممداشممتن فضممای وناسممب و ، وعلهممان، کمماری وممدحرانوبمم  حهایمم  و هه)ز ، اق 

کافی بسمیاری از احمن  ..( نیازونمد اسم  و.ای وتعهد و وهارت حرفه، اجزار تشخیصی، وق  
در  آنمانفعالیم  ، از اولمین حضمور رسمهی وشماورانگر هنوز بعد از چهار دهمه عواو  وداخله

 .ودارس در حد وطلوب فراهن نیس 
کشمور در دانشکه در ترجیم   وسهای دراوا سرفص   کتماب و  دانشمگاه آووختگمان  های 

تغییمرات ، همای اولیمه ترجیم  وشماورنسب  به سال، داردای کنندهنقش تعییناستاد وحور 
کاسمتی جدی و چشمن های اساسمی در ترجیم  نیمروی وماهر و  گیری نداشمته و در احمن زوینمه 
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که در زحر به جرخی از آنها اشار وتخصت شود: ه ویوجود دارد 

در ای فممارغ التحصممیالن)وعهوال  آنممان بالفاصممله  پمماحین جممودن صممالب  و اقتممدار حرفممه-
کن در ومدارس قممرار وی قالمب انتظمارات غیممر حرفمه نقممش ، گیرنمد. بممه عبمارتی ای و سممنتی حما

، (گیرند جدی پی نهیخود را و اتربخش ای  حرفه
، النالتحصیفارغ ای های عهلی و حرفه پاحین جودن وهارت-
شمناختی و فرهنگمی  ای جودن ونابع و عدم تطبیق یا ایجاد تهاحز با وباحم  جوم ترجهه-
، کشور
کافی در توجه به فرهنگ اجتهاعی و وحلی در اراوه خدوات-  ، تواناحی نا
کافی جرای آووزش به وعلهان و تواناحی  وهارت -  ، نفو  در آناناترگذاری و های نا
ای فعلممی وبمم  وممدحری  و وشمماوره بحممران؛ پیشممگیری از هممای ووجممود نیازهممسرفصمم  -

پیشممگیری از ، رفتارهممای پرخطممر وبمم  پیشممگیری از خودکشممی؛ طراحممی وداخلممه پیشممگیرانه
سمموم وصممرو وممواد؛ راهنهمماحی و انتخمماب رشممته تحصممیلی درسمم ؛ ارتباطممات و وناسممبات 

ای)وب  خانواده/ نهادهای حهایتی و اجتهاعی(.درون و جرون ودرسه

، ای در ودرسمممه وره جمممر اسممماس اسمممتانداردهای حرفمممها اوکمممان اراومممه خمممدوات وشممما( آیممم1 
کز وشا هسته  وجود دارد؟وره در سطح وزارت آووزش و پرورش های وشاوره و ورا
کنون تالش  کمارگیری نیمروی انسمانی وشماور و  در راستای استانداردسازیهاحی تا در بمه 
کممممز وشمممماوره و خممممدوات  هممممای وشمممماوره هسممممته، اوممممه خممممدوات وشمممماوره در وممممدارسار و ورا

کممز وشمماورهروانشممناختی از جهلممه تممدوحن و ابممالغ شممرح وظممایف وشمماوران و هسممته ، همما و ورا
چممارچوب ، هممای سممازوانی وبمم  روممی  ورکممزی تخصصممی جممرای پسمم وصمماحبهجینممی پممیش

یمماجی  گممروه عهلکممردارز کارشممناس وشمماوره اسممتاناعضممای  بمما شممدت و  همماهممای وشمماوره و 
کنونحهاضعف ، تبات در حموزه وشماورهاس . اوا به دلی  نبود ودحری  باانجام شده  ی تا

نگرند( در ویان جرخمی تفاوت جرداش  از وشاوره)جرخی هنوز به نگاه شک و تردید به آن وی
ای در کممافی نبممودن نیروهممای وتخصممت و حرفممه، ودرسممهوممدحران ویممانی و ارشممد از سممتاد تمما 

کشموروناطق و استان کمافی در رعایم  اصمول حرفمهنبمود التمزام ع، های  ای در جرخمی هلمی و 
کممه بممه عنمموان وشمماور فعالیمم  وممی فقممن ، کنند)جراسمماس اطالعممات جممدول شممهاره سممهافممراد 
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ک  وشاوران 21.5 در سمنگ بنمای اولیمه در بمه ، آووخته احمن رشمته هسمتند(دانش، درصد 
کممافی، دار آن هممای اولویمم کممارگیری نیممروی انسممانی وشمماور و تعریممف رشممته صممورت  دقمم  

   .نگرفته اس 
وشمماوران دارای ی هشممتاد غربممالگری قاجمم  قبممولی جممرای جابممه جمماحی کممه در دهممه بمما احممن 
گرفمممم  و ونمممماطق هممممای غیروممممرتبن در وممممدارسرشمممته اومممما بممممه دلیمممم  نبممممود  کشممممور صمممورت 

گسممتره و  اسممتانداردهای ولممی و راهنهممای عهمم  جممرای وشمماوران ههچنممان تفمماوت و تنمموه در 
یماجی آن در سمطوح وختلمف بمه چشمن سردرگهی در اراوه خدو ات راهنهماحی و وشماوره و ارز

 خورد. وی
یاجی وستهر  همای ورجموا و وسمثل هما از سموی بخمشو رعای  دسمتورالعه  نظارت و ارز

کممه بممه  سممتاد ورکممزی نیممز عاومم  تثتیرگممذار اسممتان و، در سممطوح ونطقممه و بسممیار وههممی اسمم  
  خوجی صورت نگرفته اس .

کماری   سماع  فعالیمم  از سموی وعاونمم  توسممعه  16بممه  25اوران از وشممافمزایش سمماع  
سمماع   16رحزی)بمما حممداق  سممازوان وممدحری  و جرناوممه وقمم  سممروایه انسممانیوممدحری  و 

، نیمز (1تمدری  دروس ومرتبن در هفتمهسماع  آن بمه  36حمداق  که حضور در واحد آووزشی 
کمردش نوپما در آوموزش و پمرور ی ای سههگین به پیکر وشاورهضربهها  سال بمه دلیم  کمه  وارد 

 517فمر وشماور)ن 3211، 10تما  11اجراحی شدن احن تصمهین در طمول سمه سمال تحصمیلی 
 بخمش نفر در رشته علوم ترجیتی( از 162، نفر در رشته روانشناسی 212، نفر در رشته وشاوره
کمه  درکقاجم  وشاوره جدا شمدند.  جایگماه سمازوانی جهتمری جسمتجوی افمراد در احمن اسم  

 تر دور شوند. ها و فرسودگی جیش تا از تنش اندخود جوده ه جایگاه قبلینسب  ب
، ها ویممزان سماع  رسممهی فعالیم  یممک وشماور در وممدارس طمی سممالالزم بمه  کممر اسم   

که چالشی فرسایشی جرای وشاوران به حساب وی یادی به عهم  آومد پیگیری و تالش  آود  ز
کمار وشماوران بمه  تما و تما حمدودی نقمش روانمی آووزشمی احمن سماع  اولیمه جرگمردد  25سماع  

 حرفه به رسهی  شناخته شود.
وعاونمم  توسمعه ومدحری  و سممروایه انسمانی سمازوان وممدحری  و  21/2/11 ومورخ 310613/3162بخشمناوه شمهاره  . 1

 کشور با اوضای وحهود عشگری آزاد. رحزیجرناوه
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همممای  گروه، همممای راهنهممماحی و وشممماوره فمممردی همممای ووجمممود در اسمممتفاده از روش( چمممالش5
گروهمی چگونمه اسم ؟ اراومه خمدوات وشماوره ای جهینمه و  کوچک و جزرگ و بمه خصمو  وشماوره 

ن آن نیازونممد توجممه بممه نحمموه و ای اسمم  اومما تبیممی تخصصممی از اهممداو  اتممی یممک وشمماور حرفممه
کیفیممم  آووزش)اسممممتاد چگمممونگی ترجیمممم  وشممماور جمممموده و وثلفمممه سرفصمممم  ، های احممممن اومممر بممممه 

وصماحبه ، های عهلمی بمه وحمژه اتماق وشماهده آزوایشمگاه، کارهمای عهلمی، های آووزشمی وکتاب
، های سمممازوانی و فنمممی ضمممروری از قبیممم  پشمممتیبانی، بسمممتر وناسمممب جمممرای اراومممه خمممدوات، ..(.و

جایگمماه شممغلی ، هممای بممازآووزی وناسممب دوره، نظممارت وسممتهر، اجزارهممای تشخیصممی و کهکممی
کمز اراومه  ترسین دقیق ارتبماطی و تصمهین، وناسب به لحاظ وادی و وعنوی گیری در ودرسمه و ورا

که خود نیازوند بحبی وستق  اسم . ههچنمین بما توجمه ، خدوات و عواو  وتعدد دیگری دارد 
کممه شماکله تخصصممی کارشناسمی هممر رشمته شممک  وی در دوره بمه احمن  گیمرد ضممرورت توجمه بممه  ی 

کارشناسمممممی وشممممماوره همممممن جمممممرای اراومممممه خمممممدوات یاورانمممممه در وحین دوره همممممای آووزشمممممی و  ی 
ی ارشمممد و دکتمممری( وشممماوره الزم و  همممای تکهیلمممی)دوره وحور و همممن جمممرای ورود بمممه دوره سمممالو 

کممممه اوممممروزه احممممن حرفممممه را تهدیممممد وی کممممه جرخممممی  کنممممد ضممممروری اسمممم . خطممممری  آن اسمممم  
گذرانممممدن تعممممداد واحممممدهای وعممممدودی فارغ بممممدون درک حقیقممممی فلسممممفه و ، التحصممممیالن بمممما 
 آورند. شراین ورود به احن حرفه را به دس  وی، های زحربناحی وشاوره گیری جه 
های جممممدی در اراوممممه خممممدوات  ها و تجممممارب وختلممممف جیممممانگر ضممممعف جررسممممی، بنمممماجراحن 

کمارگیری نیمروی انسمانی بما رشمته باشد هر چند تفاوت و تخصصی وی های وختلمف  تنوه در بمه 
کیفیم  اراومه فعالیم   .. از چالش.ترجیتی و علموم، روانشناسی، وشاوره همای عهمده و اساسمی در 

کیفیمم  ترجیمم  نیممروی انسممانی تالقممی و تجهیممع  و خممدوات در وممدارس وی باشممد. احممن وحژگممی بمما 
که وجود ضمعف پیدا وی کیفیم  خم کند  کماوال   دوات وشماورههای اساسمی در  ای در ومدارس را 

که وعهوال  در تحلی  ولهوس و پذحرفتنی وی کن کند   شود. تر به آن پرداخته وی ها و نقدها 
همممای  اراوممه خممدوات و فعالی ، باشممد آنچممه بممه نظممر جرجسممته و قاجمم  جررسممی دقیممق وی

کمه بمه تخصممت وشمماوره  تخصصمی از جهلمه گروهمی اسمم   ه اعتهماد بمم، تجربممه، وهمارت، ی 
کممه در وممدارس ، نفمم  کافی)زوممان و فرصمم ( و خممدوات پشممتیبانی نیازونممد اسمم   وجممال 
گروهمی جیش تر به آن توجه وی کن تمر اسمتفاده  شمود. آنچمه اومروزه در ومدارس بمه جمای وشماوره 
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گروه، شمممود وی کالسمممی و در  کمممه بمممه دلیممم  عمممدم  راهنهممماحی بمممه صمممورت  همممای جمممزرگ اسممم  
گمماهی وهممارت و تمموان پمماح جرناوممه ین جرخممی وشمماوران و وبتنممی نبممودن جممر نیازسممنجی رحزی و 

کممافی و قاجمم  قبممول جرخمموردار نیسمم . کممه  وناسممب از اتربخشممی  دوره بایممد توجممه داشمم  
کمممممورتک   کیمممممد جمممممر اجتهممممماعی شمممممدن و "تغییمممممرات شمممممدید" در  نوجممممموانی ههمممممراه بممممما تث

دروممممان وشمممماوره و ی وهممممن هممممر نمممموه  گممممروه دروممممانی را بممممه وثلفممممه، (2667، 1آولیف )وممممکوغز
کرده اس  نروا کلینبرگ)شناختی جرای احن ورحله از رشد تبدح    .  (2632، به نق  از 
تمر شمده همن ومورد نیماز و همن پیچیمده، اومروزه وشماوره جمیش از همر زومان دیگمری، بناجراحن 

کارهمای پیچیمده، ی وثتر اس . لذا وشاور و وشاوره تمر و سمخ  نیازونمد اقمداوات و سماز و 
، ونطقی و علهی به نیماز وراجعمان و جاوعمه همدو گوحی سختری اس  تا ضهن پا ایحرفه
ن یووجمود در وحمو اخالقمی ای  حرفههای با چالشهای الزم جرای وواجهه  اناحی و وهارتتو

اصمممول اخالقمممی جمممرای وشممماوران و درومممانگران باشمممد. فرهنگمممی و اجتهممماعی خمممود را داشمممته 
ارد.های خا  و جرای وراجعان حقوق وشخت را به دنبال د وسثلی 

:القی زحر بسیار وهن و ضروری اس لذا رعای  اصول اخ
، طرفی و عدم سوگیری و رعای  احترام بدون قید و شرا یکوارچگی و انسجام جی -
کلیه اقداوات ونطقی در تثوین اونی  وراجمع در طمول - رعای  اونی  وراجع )انجام 

، وشاوره(
، وحیطی و سازوانیهای ووجود اراوه چارچوب روشن و جیان وحدودی -
هممما و  صمممالحی  و شایسمممتگی)علهی و شخصمممیتی و فعالیممم  در وحمممدوده قابلی -

، های خویش( شایستگی
، پذحری در قبال حرفه وشاوره و وراجعوسثلی -
(.3171، از تهدید)نواجی نژاد حف  رازداری و ایجاد وحیطی عاری-

گماهحسمان و وجهوعمه ومدق ههکماران وشماور ههحنه وشاوران هن از طرین زوحدر ا  یران 
که بمه شمدت جمر روبه رو هستند. جرخی چالش حیها با چالش های عهده پیشروی وشاوران 

1. McAuliffe.
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های تخصصی وشاوران اترگذار اس  به شرح زحر اس : کیفی  خدوات و فعالی 

، آنها از ووضوه)تسلن جر ههه ووضوعات تح  ودحری ( ودحری  ودرسه و درک-
کن و صممهیهی  در وشممک  فضممای وسممتق  و - ومموارد وممرتبن بمما آن)نمموه ارتباطممات حمما

حف  اصول رازداری(، وحین ودرسه

ای و احتهال عدم رعای  جرخی اصول اخالقی و رازداری انتقال پرونده وشاوره-

وممرتبن نبممودن رشممته تحصممیلی درصممد قاجمم  تمموجهی از وشاوران)صممالحی  وشمماور در -
اراوه خدوات تخصصی(

کن و سممبک و سممیاق خمما  جممر وممدارس بممه دلیمم  ضممعف غالممب شممدن فضممای حمما-
کارآودی وشاور را به چالش وی حرفه که  کشد. ای جرخی از فارغ التحصیالن 

بمه ازای ، استخدام نیروی انسانی)کوچک شمدن دولم ووجود در با توجه به وشکالت 
شمممدید آوممموزش  در وقاجممم  نیممماز، اسمممتخداوی تخصمممیت یمممک ردیمممف بازنشسمممتگی سمممه نفمممر

گیرد( و تنوه رشمته تحصمیلی وشماوران  وشاور در اولوی  قرار نهی، ها ساحر حوزهوپرورش در 
و اتممربخش جممرای  هممای جممایگزحن تمموان بممه اسممتراتژی وجممود ورجیممان ترجیتممی در وممدارس وی و

هسمته و ، ای و ارتقای جایگاه وشاوران در سمطح ودرسمه بخشی به خدوات وشاوره کیفی 
کز وشاوره با توجه به تغییرات ج دی در اجتهماه و نیماز شمدید نسم  اومروزی بمه خمدوات ورا

اندیشید و فکری اساسی نهود. ، وشاوران

 ها چالش
 ، ترجی  وشاور وتناسب با نیاز سازوانی آووزش و -
های دروس بما نیماز واقعمی وشماوران بمه وحمژه وشماوران  نداشمتن سرفصم کمافی تناسب  -
 ، ودارس
ود در حموزه علموم انسمانی و بمه تبمع آن بمه وشکالت انطباق فرهنگمی و تردیمدهای ووجم -

 ، روانشناسی و وشاوره
 ، در وزارت آووزش وپرورش در بخش تخصصی وشاوره و علهی عدم تبات ودحریتی -
 ، آووزشی به فعالی  وشاوره و وشاوران نگاه اداری به جای نگاه روانی -
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ی نیمروی تخصمت بمه جماونبود نظاوی وشخت جرای جایگزینی نیمروی بما وهمارت و  -
 ، خارج شده از نظام آووزشی

کهبود نبود  - کنمون )های تحصمیلی بمه وحمژه دوره ابتمداحی تهام وق  در دوره وشاورو  و ا
 ، در دوره وتوسطه دوم(

کشمور بمه ، در تغییرات اساسمی نظمام آووزشمی بعمد از انقمالب اسمالوی - تولمد وشماوره در 
و هممدای  تحصممیلی وتهرکممز جمموده  وحممژه در آومموزش وپممرورش؛ نگمماه غالممب جممر حمموزه تحصممیلی

هاحی جرای حوزه وشاوره ودارس در پی داشته اس . اس  و احن اور آسیب
کممز و هسممته، پارچممه در وشمماوره )وممدارس وممدحری  یکههممدلی و ، ارادهنبممود  - های  ورا
کمه زوینمه.شماهد ودفتمر ، انجهن اولیا و ورجیانسازوان ، وشاوره ی همدر رفمتن اتربخشمی  ..( 

اوکانات ووجود را فراهن نهوده اس .وشاوران و 
کهبود وق   وشک  - آوموزان بمه  بمه دلیم  نسمب  دانش ای جرای اراومه خمدوات وشماورهو 
تممدری ( و نبممود اعتبممارات الزم جممرای  ووظممف بممه سمماعاتبخشممی از تخصممیت و )وشمماور 

 ، های وشاوره پشتیبانی جهینه از فعالی 

یاجوند و ارهای تخصصی نظام نبود حهای  - ، ها از فعالی  ی وستهرز
گروهمی - همای  گروه، نبود اتاق وناسب و فضمای اومن و دنمج جمرای اراومه وشماوره فمردی و 

، آووزان به دانش کوچک و راهنهاحی
و وتناسمممب بممما جممموم و  های تخصصمممی وعتبمممر نبمممود اجزارهمممای تشخیصمممی و پرسشمممناوه -
، فرهنگ
گروهی وشاوره در ودارس رنگ جودن فعالی  کن - ، های 
.نبود استانداردهای ولی و راهنهای عه  جرای وشاوران -

 وناجع
 و وشاوره در آووزش و پرورش. تهران:وثسسه انتشارات بعب . حی(. اصول و فنون راهنها3172.)ی، یلیاردج -
و وشممماوره در دوره وتوسممممطه و  حیراهنهمممما یهممما یمممهمممما و فعال(. جرناومممه3115.ه. و ههکمممماران)یفممموالد، .ی.یتممموکل -

 دانش. ی. تهران: انتشارات ورایدانشگاهشیپ
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کمممر - ن یانداز تممماریخی و وضمممعی  جممماری وشممماوره در احمممران. وجهوعمممه وقممماالت هفتهممم (. چشمممن3117ب.)، تنممماحی  ا
 .حیران. تهران: انتشارات دانشگاه عالوه طباطباحنار انجهن وشاوره ایسه

 انتشارات رشد. . تهران:یلیو وشاوره تحص حی(. راهنها3173، 3111)س. م.ی، نیحس -
کوور. ر.) - . وجهوعممه وقمماالت یشممنهادیپ یهمما و راهکارهمماالممزام، همما یه در وشمماوره: وحممدودیمم(. آومموزش پا3117خمما

 .حیران. تهران: انتشارات دانشگاه عالوه طباطباحنار انجهن وشاوره این سهیهفته
کارشناسممی ارشممد)چاپ  انهممای وشمماوران. پای (. جررسممی نگممرش وراجعممان نسممب  بممه وحژگی3171و.)، دالکممی - ناوممه 

 واحد رودهن.، نشده(. دانشگاه آزاد اسالوی
کهلوحی. تهران: انتشارات وحرایش. (. وشاوره ودرسه. ترجهه3121تاوارا)، دحوی  - کار و زهرا  کیانوش زهرا  ی 
شممی ای جممرای پیشممگیری از جیکمماری: پژوه (. آومموزش وپممرورش تحصممیلی م شممغلی وممثتر وسممیله3110ا.)، پور زنممدی -

وشماوره.  یهماهما و پمژوهشران: تمازهحمانجهن وشماوره ا یپژوهش –یسوود. فصلناوه عله، کانادا، تطبیقی در احران
 .  23ی  جلد ششن. شهاره

واهناومه ی، فموالد عمزت المه یوتوسطه. ترجهه یرات وشاوره در دورهییتغ یطه و داونهی(. ح3175س.)، رسیس -
  .یترج

کالنترهرومممزی، فممموالد - ژه حمممهممما وروان و وهمممارت ن جهداشممم یوفممماه، اندازها ان: چشمممنیممما(. وشممماوره ههت3111آ.)ی، ه. 
 وشاوران. تهران: انتشارات طلوه دانش.

کی(. وشاوره چ3171ه.)ی، فوالد -  اسفند.،  یس ؟ واهناوه ترجیس  و وشاور 
ژه حممو،  یمم. واهناوممه ترجیریممگنینممد تصممهی)خانواده و ودرسممه( در رشممد فرآی(. نقممش نظممام آووزشمم3170ه.)ی، فمموالد -

 ناوه تابستان.
کارآی(.وقا3171ه.)ی، فوالد - کمز پمدگاه دانشیوشاوران از د حیسه  شمهر تهمران.  یدانشمگاهشیآووزان دختمر و پسمر ورا

 .  2. شهاره 3وشاوره. جلد یهاها و پژوهشران: تازهحانجهن وشاوره ا یپژوهشـیفصلناوه عله
انتشممارات وشمماوره. تهممران:  یهمماوشمماوران و هسممته یجممرا حیوشمماوره: اسممتانداردها ی(. رهنهودهمما3112ه.)ی، فمموالد -

 طلوه دانش.
گروهی. ترجهه3121ج. )، کری - کار و ههکاران. تهران: انتشارات وحرایش. (. وشاوره  کیانوش زهرا  ی 
ق. ونتشممر یممشمماوره و تحقو وشمماوره در آومموزش و پممرورش. دفتممر و حی(. سرگذشمم  جرناوممه راهنهمما3176ق. )ی، هممیکر -

 نشده.
 . وعاونمم  یممگمماه ترجیجا یعلهمم ن وجهممعیو عهلکممرد آن. خالصممه وقمماالت هفتهمم یتی(. اوممورترج3177ونفممرد. غ.) -

 وزارت آووزش و پرورش. یپرورش
ران. حمنار انجهمن وشماوره این سمهیوشاوره. وجهوعه وقماالت هفتهم در یاخالق یها(. چالش3117نژاد. ش.) ینواج -

 .حیتهران: انتشارات دانشگاه عالوه طباطبا
ن یران. وجهوعمه وقماالت هفتهمحمو وشاوره در آووزش و پمرورش ا حی  راهنهایجر وضع ی(. ورور3117پور. ر.) ینوران -

 .حیران. تهران: انتشارات دانشگاه عالوه طباطباحنار انجهن وشاوره ایسه
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 .قیدفتر ششن. دفتر وشاوره و تحق یهاها و بخشناوه(: وجهوعه دستورالعه 3171وزارت آووزش و پرورش) -
وشماور ودرسمه. دفتمر وشماوره  یرشته شغل بیر تصوییو درخواس  تغ یریگیر پی(: س3117وزارت آووزش و پرورش) -

ونتشر نشده.ی، لیو تحص یتیجاوور تر
های همممدای  تحصمممیلی وپیشمممرف   (. جررسمممی ویمممزان ههبسمممتگی جمممین شممماخت3172م.)، شمممریف خلیفمممه سممملطانی
کاشممان.  آومموزان سممال سمموم و نگممرش آنهمما نسممب  بممه رشممته انتخمماجی خممود در دجیرسممتان تحصممیلی دانش های شممهر 
 .0و 1ی  وشاوره. جلد دوم. شهاره یهاها و پژوهشران: تازهحانجهن وشاوره ا یپژوهش –یفصلناوه عله

کمممارآحی خمممدوات روانشناسمممی و وشممماوره3111ش.)، وحهمممدی کمممز وشممماوره و خمممدوات  (. جررسمممی اتربخشمممی و  ای ورا
هممما و ران: تممازهحمممانجهمممن وشمماوره ا یپژوهشمم –یآومموزان وزارت آوممموزش وپممرورش. فصممملناوه علهمم روانشناسممی دانش

 .32. شهاره 1وشاوره. جلد  یهاپژوهش
در سممال  یلیو تحصمم یتممیوشمماوره اوممور ترج یهما یممو فعالهاااجرناوممه یاجممرا ی(: راهنهمما3117وزارت آوموزش و پممرورش)

 ونتشر نشده. .یلیو تحص یتی. دفتر وشاوره اوور ترج3117
- Kleinberg, Jeffrey L.(2012) Handbook of Group Psychotherapy. The Wiley-

Blackwell. John Wiley & Sons, Ltd. 

- Nelson, Mark D.(2011) The School Counselor’s Guide. Routedge, New York
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.
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School Counselor. Vol. 40, No. 4 (March 1993), pp. 274-281. 
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