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  مقدمه -1-1

 همراه بشر قدمت با را آن شروع حتی و بوده توجه مورد قدیم هاي زمان از مشاوره و راهنمائی

 شغلی، يزمینه در و پارسونز فرانک هاي یتفعال با همزمان و گذشته قرن اوایل از موضوع این دانند؛می

 و (فلنگان کرد پیدا توسعه خانوادگی و تحصیلی هاي زمینه در مرور به و گرفت خود به علمی حالت

 و ظهور اجتماعی و فردي زندگی مختلف ابعاد در مشکالت تمدن، توسعه و رشد با همزمان )2004 ،1فلنگان

 این در باشند؛ کمک دنبال به خود مشکالت حل جهت در انسانها تا شد باعث مسأله همین و یافت بروز

 ؛2012 ،2(گلدینگ یافت ضرورت انسان تعالی جهت در سپرحمایتی یک عنوان به مشاوره و راهنمائی ،راستا

 فرد جانبه همه رشد براي زمینه ایجاد در تالش .)1390 محمدي، سید ترجمه3،1999نورکراس و پروچاسکا

 مهم اهداف از اجتماعی و فردي زندگی در مختلف هاي نقش ایفاي براي ،کارآمدو سالم هاي انسان تربیت و

 زمینه این در که ییهافعالیت و هابرنامه از یکی باشد.می ایران و مختلف کشورهاي در تربیت و تعلیم نظام

 که باشدمی مدارس رد مشاورهوراهنمائی برنامه گردد،می مطرح ضرورت یک عنوان به و بوده توجه مورد

 مشاوره و راهنمائی شود.می تلقی رفتار تغییر هنر و ،ایفا را تربیتی ارزشهاي به نیل در کنندهتسهیل نقش

 و راهنما تواندمی روانی بهداشت و خانواده شغلی، تحصیلی، هاي زمینه در کاري يحیطه با مدارس در

 چه تا مشاوره يبرنامه این اینکه ولی )1391 آبادي، ع(شفی باشد نظر مورد اهداف به نیل يکننده کمک

 تعداد و نشده پرداخته آن به که است مجهولی موضوع کند پیدا دست خود اهداف به است توانسته اندازه

 راستا این در باشد.نمی ماجرا واقعیت جوابگوي زمینه، این در یافته انجام مطالعات از انگشت شمار (قلیل)،

 تا گرددمی اجرائیو  شده، ارائه مشاوره و راهنمائی خدمات کیفیت بررسی جهت ،حاضر همطالع و تحقیق

 آیا دارد که توجهی قابل تقریباً انسانی نیروي و سرمایه بااي)، (خدمات مشاوره برنامه این آیا ،گردد مشخص

                                                             
1. Flangan & Flangan 
2.Gladding 
3. Prochuska & nurcras 
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 ارزشمندي از ارزیابی این اینکه جهت و خیر؟ یا است بوده موفق خود اهداف به نیل و مسئولیت ایفاي در

 صورت در تحقیق نتایج است. داده خود کار محور را الوسروکو ارزیابی هاي مالك باشد بوده برخوردار الزم

 سساتؤم ریزانبرنامه و محققان توسط و ،ارائه علمی سند یک صورت به تواندمی مناسب و خوب اجراي

 اهداف بیان آن، اجراي ضرورت و مسأله بیان از بعد صلف این در گیرد. قرار برداريبهره مورد ذینفع و دخیل

   گردد.می درج فصل از اي الصهخ آخر، در و گرفته قرار توجه مورد ،عملیاتی تعاریف و

  مساله بیان - 1-2

 با که است این بر اعتقاد و داشته طوالنی بسیار ايسابقه آن کلی و عام معناي به مشاوره و راهنمائی

 اولیه هايبررسی و مطالعات یلو ؛)1383 صافی، ؛1990 ،4میشل و (گیبسون باشدمی ههمرا انسان خلقت

 اواخر به تقریباً و ندارد زیادي چندان سابقه پرورش و آموزش و مدارس در 5مشاوره و راهنمایی زمینه در

 مدارس در نو آموزشی نظام تدوین باهـ.ش،  1343 سال از بعد درایران .گرددمی بر هـ.ش،1330 يدهه

 هايآزمون تهیه و انسانی نیروي تربیت براي الزم مقدمات تمهید زمینه در اقداماتی زمان، آن

 مدارس در 7مشاوران اولین 1350 سال در و شروع، مشاوره و راهنمائی طرح اجراي جهت 6شناختیروان

 1358- 59تحصیلی سال در یمختلف دالیل به بنا مشاوران هايفعالیت حال این با .کردند فعالیت به شروع

 شدید زنیا به توجه به سال پنج از بعد مجدداً .)1383 ،صافی ؛1389 ،تربیتی مشاوره (دفتر گردید تعطیل

 داشته ادامه زمان همان از هابرنامه این .شد گرفته سر از مشاوره هايبرنامه مدارس، در مشاوران وجود به

 ،8تحصیلی مسائل زمینه در را مختلفی خدمات و داشته حضور متوسطه مدارس در مشاوران امروز به تا و

 بهداشت ارتقاي و تامین ضرورت دهندمی ارائه روان و جسم بهداشت یا و شخصی و 10خانوادگی ،9شغلی

 و عمومی استعدادهاي شناخت ،آموزاندانش فردي هايتفاوت شناخت به توجه لزوم ،آموزاندانش 11روانی

                                                             
4. Mitchel and Gibbson 
5. guidance and counseling 
6. mental tests 
7. counselors 
8. educational 
9. vocational 
10. family counseling 
11. mental health 
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 ،مختلف سنی دوران مخصوص هايویژگی يزمینه در آموزاندانش ئیراهنما ،آموزاندانش اختصاصی

 اجتماعی هايآسیب مقابل در آموزاندانش از محافظت و آموزاندانش به زندگی هايمهارت آموزش لزوم

   .)1389 ،تربیتی مشاوره (دفتر دنباشمی مدارس در مشاوره هايبرنامه یاجرای هايهدف ترینمهم از

 سساتؤم سایر و مدارس در شده ارائه خدمات که دهدمی نشان ايمشاوره خدمات تاریخچه بررسی

 در حتی و است بوده همراه ايکننده نگران توصیفات با وگاهی نبوده مفید اندازه یک به حمایتی و خدماتی

 .داشت ودوج مورد این در هم دیگري دالیل که چند هر ؛شد لغو مدارس برنامه از خدمات این ارائه هاییزمان

 که دهدمی نشان مدارس در ايمشاوره خدمات کار کیفیت مورد در یافته انجام تحقیقات از تعدادي بررسی

 موفقیت از تحقیقات از تعدادي .شودمی دیده منفی و مثبت نتایج از ترکیبی و نداشته سندیت چندان نتایج

 ،مقابل در .)1373 ،وعباسی1375 ،انیاردک ناظمی ؛1375 ،راضی ؛1375 ،(پاکدل گویندمی سخن مشاوران

 بررسی .اندنکرده گزارش را بخشیرضایت نتایج و )1373 ،دهکردي(کریمی داشته منفی دید تعدادي

 که باشدمی خدماتی هايسرویس دهندگان ارائه و مراکز اصلی موضوعات از یکی ايمشاوره خدماتکیفیت

   .)2010 ،شاهین ؛2010 ،12لوکون و (چینگانگ است دهنبو توجه مورد چندان رسد می نظر به سفانهأمت

 توسط تواندمی مستقیماً گرددمی ارائه تحقیق نتایج به توجه با که پیشنهاداتی و حاضر تحقیق نتایج

 به هتوج با .گردد عملیاتی و گرفته قرار توجه مورد تربیتی نظام اندرکاران دست و پرورش و آموزش نظام

 طبیعتاً ،باشدمی مفروض وپرورش آموزش درون در حمایتی نهاد این کاريوفقیتم میزان شناسایی اینکه

 .گیردمیقرار استفاده مورد سازمانی وريبهره ارتقاي در و گرفته قرار توجه مورد سازمان این در نیز نتایج

 خدمات ،حمایتی هايبرنامه با که گیرد قرار سازمانی هر در استفاده مورد تواندمی نتایج ،این بر عالوه

 امور و شهید بنیاد ،بهزیستی به توانمی چنینیاین هايسازمان جمله از .دهندمی ارائه ايمشاوره

 نیز و مشاوره و شناسیروان نظام سازمان در تواندمی تحقیق این نتایج چنین هم .کرد اشاره ایثارگران

   .گیرد قرار برداريبهره مورد خودشان کاري شرایط بودبه در و آن مشاوران توسط

                                                             
12. Chingang  &  Lukong 
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 در و گردید اجرایی مدارس در ايمشاوره شده ارائه خدماتکیفیت سیبرر زمینه در حاضر تحقیق

 است این حاضر تحقیق الؤس ،طورکلی به .گیردمی قرار مدنظر والوسروک ارزیابی هاي مالك ،بررسی این

 به کیفیت این آیا و ؟باشدمی برخوردار مالز کیفیت از آموزاندانش به شده ارائه ايمشاوره خدمات آیا که

 شده ارائه خدمات آیا اینکه یا و ؟بنمایند را الزم برداري بهره خدمات این از آموزاندانش که است اياندازه

 جوابگوي بتواند تا است برخوردار الزم کیفیت از کافی اندازه به پرورش و آموزش مدارس در ايمشاوره

 که برخوردارند الزم مهارت و تبحر از خود کارهاي انجام در مشاوران آیا شد؟با آموزاندانش نیازهاي

 مدارس در ايمشاوره خدمات آیا نمایند؟ ایجاد آنان اولیاي یا انآموز دانش در را الزم تغییرات وانندبت

 ،فوق تاالؤس تحقیق این در خیر؟ یا ،است دهش خدمات این از کنندگاناستفاده در رضایت ایجاد به منجر

   .گرددمی ارائه عملی و علمی پیشنهادات و تحقیق نتایج لبقا در آن پاسخ و گیريپی

   :پژوهش تیاهم و ضرورت -1-3

 آموزان،دانش یادگیري تسهیل استاير در مشاوره و راهنمائی خدمات از مدارس آموزاندانش گیريبهره

 و دانش توسعه در ،بوده گذار تأثیر معنوي و اديم هايسرمایه رفت هدر از جلوگیري در اینکه بر عالوه

 است آمده تخصصی متون در .دهدمی نشان را خود نقش ،ملی اندیشه ارتقاي و بشري جوامع ياندیشه

 هايدرمان پیگیري با یانجودرمان چهارم سه تا سوم دو ،رایج شناختیروان مشکالت تربیش براي که

 در هاییتفاوت چند هر و ؛)1385 ،شریفی و زند نجفی ترجمه 2004 ،(کار یابندمی بهبود شناختیروان

 هايروش بخشی ثمر مورد در هاییامیدواري اخیراً دارد وجود خدمات يارائه نحوه یا و درمانی روش نوع

 هاییگام افراد درمان در توانمی مشاوره، جلسه چند از بعد که دهدمی نشان نتایج و شودمی دیده درمانی

 محیط در متعدد هايچالش بروز و سنی شرایط خاطر به آموزيدانش قشر اینکه به توجه با .اشتبرد

 از آنها به شده ارائه ايمشاوره خدمات تا است الزم باشندمی روبرو ازمشکالت انواعی با ،مدرسه و اجتماعی

 نظرات و دیدگاه ،اتخدم این سنجش و ارزیابی راه بهترین زمینه این در باشد برخوردار الزم کیفیت

 بر عالوه دست، این از تحقیقاتی انجام .باشدمی مشاوره با درگیر انسانی نیروهاي سایر و آموزان دانش

 هايروش ارتقاي و بهبود در تواندمی مدارس، ايمشاوره خدمات کیفیت روشهاي موفقیت میزان بررسی
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در و بوده شرایط بهبود راهگشاي تواندمی تحقیق پژوهش و .باشد ثرترؤم هم ايمشاوره خدمات عمالا 

 با که آنجایی از ايمشاوره خدمت هر که چرا باشد کننده کمک خدمات این ضعف موارد شناسایی

 سالمت به را ناپذیري جبران خطرات تواندمی موفقیت عدم صورت در باشدمی مرتبط انسانی روحیات

 شکل به و کرده پیدا کاربرد مستقیماً که است اتیتحقیق نوع آن از تحقیق این .نماید تحمیل جامعه

 که يامبتالبه مشکالت ،دست این از تحقیقاتی انجام عدم صورت در .نمایدمی پیدا کاربست عملیاتی

 ضایعات و شده پیش از بیش باشدمی ايمشاوره خدمات مناسب و صحیح روش يارائه عدم از ناشی

 هايروش ضعف نقطه و منفی موارد شناسایی راستاي در تحقیق نتایج .شودمی موجب را ناپذیري جبران

 مسئولین و کشوري ریزانبرنامه ،آن اساس بر تا باشد اتکایی هنقط تواندمی مدارس در مشاوره اعمال

 خطایی و آزمایش سیستم اساس بر و باشند خود تربیتی اهداف اعمال جهت در ،آگاهانه ،نظام تربیتی

 شناخته هابرنامه ضعف و قوت نقاط اوالً که است این در تحقیق اهمیت خالصه طوربه .نکنند عمل

 به ناپذیر جبران صدمات و آزار اذیت و ایجاد از جلوگیري نضم ،منفی موارد رفع با ثانیاً و شودمی

 جلوگیري انسانی و مادي هايسرمایه رفت هدر از ،انآموزدانش ذهنی و جسمی نیروهاي و استعدادها

   .دشومی

   تحقیق اهداف -1-4

   :تحقیق کلی دفه 4-1- 1

   متوسطه دوم يدوره مدارس در ايمشاوره خدماتکیفیتسنجش ـ

   :جزئی اهداف 4-2- 1

  مدارس ايمشاوره امکانات و ظاهري وضعیت سنجش ـ

  ايمشاوره خدمات در اعتماد قابلیت سنجش ـ

  يامشاوره خدمات انجام براي مشاوران رغبت میزان سنجش ـ

  آموزاندانش به کمک براي ايمشاوره خدمات تأثیر در تضمین میزان سنجش ـ

  آموزاندانش با مشاوران وفاداري و همدلی میزان سنجش ـ
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   :پژوهش سؤال -1-5

  ؟باشدمی میزان چه به متوسطه مدارس در آموزاندانش براي شده ارائه ايمشاوره خدماتکیفیت

  پژوهش: فرعی الهايؤس -1-6

  است؟ برخوردار الزم کیفیت از مدارس در ايمشاوره امکانات و ظاهري وضعیت آیا ـ

  ؟باشدمی آموزان دانش اعتماد قابل ،مدارس در شده ارائه ايمشاوره خدمات آیا ـ

 الزم رغبت و عالقه از آموزاندانش مختلف نیازهاي به پاسخگویی براي مدارس مشاوران آیا ـ

   ؟برخوردارند

  دارد؟ همراه به آموزاندانش براي را الزم روانی امنیت ،مدارس در شده ارائه اياورهمش خدمات آیا ـ

  ؟دهندمی ارائه را الزم همدلی،آموزاندانش به خود ايمشاوره خدمات ارائهدر مدارس مشاوران آیا ـ

  تحقیق فرضیه -1-7

  دارد. وجود تفاوت پسر و دختر آموزان دانش بین در ايمشاوره خدمات کیفیت از رضایت میزان بین

  ها متغیر تعاریف -1-8

  مفهومی: یا نظري تعاریف - 1- 8- 1

 که است این منظور و باشدمی ارضاء و اقناع ،قطعیت ،خشنودي مایه معنی به رضایت : 13رضایت

 تعبیر به .است کرده قبول را آن و داشته رضایت خدمتی یا مسأله ،موضوع یک از میزانی چه به فرد یک

 ،14(ربر شودمی ایجاد اهداف به نیل میزان به توجه با که است عاطفی یا هیجانی حالت نوعی یترضا دیگر

 یابدمی دست آن به خدمات از استفاده از پس فرد که است رضایت از سطحی ،مراجع رضایت .)1995

   .)2011 ،15همکاران و (آسفا

                                                             
13. satisfaction 
14. Reber 
15. Assefa & et al 



 
8 

 به فرد نیاز بر تکیه با آن در که شدبامی مشاور و مراجع دونفر بین رویاروي رابطه مشاوره :مشاوره

 اداره دارصالحیت مشاوران توسط و بوده متوجه فرد مشکل رفع و وحل گیريتصمیم و سازگاري و رشد

   .)1383 ،(صافی گرددمی

  عملیاتی تعاریف -2- 8- 1

 ياساخته پژوهشگر سوالی 22 پرسشنامه آزمون به توجه با که است اينمره رضایت از منظور :رضایت

   .آید می دست به است شده تهیه کووالسرو مدل پنجگانه ابعاد به توجه اب که

 مدارس در که است ايمشاوره خدمات ارائه برنامه ،مشاوره از منظور حاضر تحقیق در :مشاوره

   .گرددمی ارائه مدارس مشاوران توسط و پرورش و آموزش وزارت به وابسته
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  دوم فصل

  مبانی نظري پژوهش
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  مقدمه - 2-1

 مدارس دوم يهدور هايدبیرستان يمشاوره و راهنمائی خدمات کیفیتسنجش جهت حاضر تحقیق

 تا است این بر تالش تحقیق این در .گردید اجرا شهر مشگین شهرستان در پرورش و آموزش به وابسته

 آموزاندانش دید از ورشپر و موزشآ به وابسته مدارس در ،آموزاندانش براي شده ارائه خدمات کیفیت

 این مطالب .گیرد صورت اقداماتی آنها رفع براي و شناسایی موجود مشکالت تا گرفته قرار ارزیابی مورد

 و بررسی ،مشاوره و راهنمائی برنامه سابقه نظري بخش در .گرددمی ارائه عملی و نظري بخش دو در فصل

 بخش در شود.می مرور راًمختص آن ابعاد و سروکووال ممفهو ادامه رد و تعریف مشاوره و راهنمائی یمعان

 نهایتاً و ارائه الوسروکو و مشاوره خدماتکیفیت ارزیابی زمینه در یافته انجام تحقیقات از تعدادي دوم

   .گرددمی ارائه مطالعات نتایج از بندي جمع یک

  نظري يپیشینه بر مروري :اول بخش -2-2

  مشاوره - 1- 2-2

 افزون روز توسعه و (باالخص)، زندگی زمانی محدودیت با همراه ،کلی طور به ،نسانهاا محدود زندگی

 بسیار زمان در انسانها سریع پیشرفت و رشد ،بشري هاي اگاهی و دانش ارتقاي و بشري اندیشه و دانش

 ومهج مقابل در نتواند انسانی هر که است شده باعث تمدن ناخلف فرزندان با آنها رویارویی و محدود

 و لذت به نیل در انسانها تمایل ،راستا این در و ردوبیا تحمل تمدن، يموجده هاي ناراحتی از یعظیم

 و مخدر مواد ،الکل ملهج از معمول ریغ هايروش از استفاده ،است ذاتی تمایل نوعی که آسایش و آرامش

 ،زمینه این در ؛است شده بموج را دهستن کننده ناتوان و مضر عمدتاً که دهنده تسکین هايشیوه سایر

 عصر هم آفرینش زمان و حوا و آدم با و داشته بشریت تاریخ در ریشه که فرایندي ،راهنمایی و مشاوره

 و گرفته قرار توجه مورد گذشته سال سی در ما کشور در مخصوصاً )1990 ،میشل و (گیبسون باشدمی
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 برابر در ها انسان دفاعی سپر عنوان به اندبتو شاید تا شده گنجانده پرورش و آموزش هاي برنامه در

 به ،راهنمائی و مشاوره از مختصر تعریفی ارائه ضمن بخش این در .باشد کنونی زندگی نامناسب ضربات

   .شد خواهد اشاره مشاوره هاينظریه از تعدادي چنین هم و ابعاد و هاضرورت

  راهنمایی تعریف - 2- 2-2

 در .باشدمی ايگسترده مفهوم داراي است نمودن ارشاد و هدایت آن لغوي معنی که 16راهنمایی

 تواندمی خطابه و سخنرانی یک به دادنگوش یا و هامقاله و هاکتاب مطالعه گاهی ،عام و کلی مفهوم

 و نصحیت زمانی .کند کمک هایی زمینه در فرد مشکل حل به یا و دهد بینش فرد به و باشد راهنمایی

 هنگامی ،گردد منجر فرد هدایت به و باشد گشامشکل است ممکن شودمی مطرح ارتباط یک در که پندي

 اصطالح فوق موارد از هریک .باشد انسان راهنماي و هادي تواندمی خاص قوانین و اصول از تبعیت هم

 باال موارد به راهنمایی تعریف که بدانیم باید حال عین در ؛نمایدمی معنی و توجیه نحوي به را راهنمایی

 زیر در هاآن از برخی به که داد آن از گوناگونی تعاریف توان می متعدد هايدیدگاه از و گرددمین محدود

   .شودمی اشاره

 یاري پیرامون محیط شناخت به را فرد که است جریانی راهنمایی 17استون و شرتزر عقیده به

 مشخص قیقاد ولی .مایدنمی تاکید محیط و خویشتن فهم و شناخت بر گرچه تعریف این .دهدمی

 راهنمایی است معتقد وي .باشد پذیرش مورد تعریف تواندمین رو این از و چیست؟ هدف که کندمین

 در که است شخصی و ، سازشیتحصیلی هايفرصت آگاهانه بردن بکار و درك در فرد به کمک ي وسیله

 یک به رسیدن براي آموزاندانش ههم به منظم کمکی عنوان به و باشد داشته تواندمی یا دارد اختیار

 فرد راهنمایی 18رکسلترَ اعتقاد به .است فردي و اجتماعی زندگی در و مدرسه در بخش رضایت سازگاري

 و توسعه صدد در امکان حد در و بشناسد را خویش شخصیت و هارغبت و هاتوانایی تا سازدمی قادر را

 به راهنمایی از ولی .بگیرد دست در را خویش زندگی اداره ،اهدافش به توجه با سرانجام و برآید آنها رشد

                                                             
16. guidance 
17. Schertzer & Stone 
18. Traxler 
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 ذکر آنها از نمونه دو اینجا در که است شده تعاریفی پرورش و وزشآم چارچوب در آن خاص معناي

   .شودمی

 در را آموزاندانش تحصیلی پیشرفت ،نحو بهترین به که خدماتی کلیه از است عبارت راهنمایی

 به توجه با و شناخته را خود عالیق و محدودیتها ،ها توانایی تا ،نماید کمک نانآ به و کند تسهیل ،مدرسه

   .کنند انتخاب را خود تحصیلی رشته ،جامعه نیازهاي

 خویش حاالت و رفتار ،دریابد را خود استعدادهاي تا ،ردف به است منظمی یاري و کمک ،راهنمایی

 .بگیرد تصمیم تحصیلی رشته و دروس انتخاب در .گردد مشکالتش و مسائل حل به قادر ،سازد منظم را

 تا گردد دارا را شرایطی و شایستگی ،شود تربیت پسندیده و آزاد رقابت براي کند پیدا مناسب شغل و کار

   .یابد دست کمال و رشد به وجه بهترین به بتواند

  راهنمایی اساسی اصول - 3- 2-2

 تعریف جسمی، ذهنی، شخصیتی و اجتماعی)( رشد روند در فرد به کمک را راهنمایی :اول اصل

 کندمی استقبال مسئولیت از او .است آگاه فرد رشد و راهنمایی هوممف از که است کسی راهنما .کنندمی

 وجود فرد به نمودن کمک براي هاییروش و فنون راهنمایی در .گذارد می احترام فردي هاي ارزش به و

 و توسعه را او رشد به نداد معنا و کردنفکر فرصت و شده ردف تجارب تکوین موجب اه کمک این .دارد

   .بخشدمی تعالی

 ،خارجی و اجتماعی مسائل و امور و مراجع شخصی و درونی اظهارات و خودپنداري :دوم اصل

 و فرد هر دنیاي دیگر عبارت به .گیردمی نظر در را زمینه دو این نماییراه که هستند موردي دو

 بر و کرده دخالت هم در دیگر سوي از خارجی مسائل و حوادث و ،سو یک از او شخصی ادراکات

   .گذارد می تأثیر یکدیگر

 بایستی مراجع، مالی وضع و ملیت ،نژاد ،جنس ،اجتماعی موقعیت ،عقیده به توجه بدون :سوم اصل

 در باید او تخابان به احترام و فرد قدر و منزلت شناسایی اصل این در شد؛ قایل احترام و ارزش او براي

 به توجه با که شودمی مواجه متعددي موارد و هاموقعیت با زندگی مسیر در فرد .شدبا نظر مورد راهنمایی
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 کندمی تالش آن راه در که را آنچه است قادر و تواندمی دارد جامعه و خود به نسبت که مسئولیتی

   .آوردمی بدست

 و نماید یزيرطرح .نماید اقدام عاقالنه انتخاب به تا نندکمی کمک را فرد راهنمایی در :چهارم اصل

 وجود او تدابیر و ها نقشه مسیر در که موانعی و هاسد .آورد بدست محیط با را الزم هايسازگاري و کند تفسیر

 هاي موقعیت در و زندگی جریان در شخص تا کندمی کمک راهنمایی .شودمی برداشته راه سر از و شناخته .دارد

   .باشد خود عمل و کار مسئول و کند عمل و زده انتخاب به دست آزادانه و فراگیر ،متناسب

 جانب به گرایشی راهنمایی یعنی ؛گیرد انجام اجبار به یا و تحمیل نباید راهنمایی :پنجم اصل

 ساخت بورمج راهنمایی خدمات به نباید را آموزاندانش ؛ندارد وجود ن آ در اکراه و اجبار و دارد همکاري

 و مقاومت .گردند ارجاع راهنمایی مسئوالن به داوطلب غیر صورت به آنان و شود رفتار گونه بدین اگر

 و درونی انگیزه به راهنمایی .داشت خواهد مطلوبی نا اثرات عمل این که شودمی دیده آنها در رنجشی

 حل براي که دارد حق يآموز دانش هر اساس این بر .خارجی انگیزه نه است استوار غییرت به اشتیاق

   .کند طلب کمک خود مشکل

 در و است فرد به کمک از ايپیوسته جریان و پی در پی و مداوم وششیک راهنمایی :ششم اصل

 تحصیل دوران در و داشته وجود آن از قبل وحتی زندگی آغاز از فرایند این .دارد ادامه زندگی طول تمام

   .دارد تداوم تحصیل دوران پایان تا و شده شروع کودك مهد و دبستانی پیش از

 ،راهنمائی ارائه و هاکمک از قبل البته ؛او جامعه و فرد مطالعه بر تاس مبتنی راهنمایی :هفتم اصل

 ،آموز دانش هر شناختن و فهمیدن براي .شوند شناسایی او ي ها ضعف و هاقدرت ،هاتوانایی است الزم

 استفاده ايبرنامه چنین در نیز هارشته دیگر هاي یافته از است کنمم و دارد وجود هاییروش و فنون

   .شود

 و تخصص چارچوب در کس هر و کنندمی کمک زیادي هايگروه راهنمایی در :هشتم اصل

 ،اجتماعی مددکاران ،مشاوران و معلمین توانمی هاگروه این از کند. می اثرگذاري ،خود هايصالحیت
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 مساعی تشریک و همکاري دارند عهده به که خطیري وظیفه در نزدیک از همگی که دبر نام را ...و والدین

   .نمایندمی

 بالقوه هايتوانایی .گردد موفق خود شناختن رد تا کندمی کمک آموز دانش به راهنمایی :نهم اصل

 هايرزشا و حیات عالی مقاصد او تا نمود کمک آموز دانش به باید مسیر این در ؛کند بالفعل را خود

   .نماید درك را هافرصت و هاموقعیت و بداند را خود هاي دودیتمح بشناسد را اخالقی

 او شخصیت و اسدبشن را افراد از کدام هر که کندمی سعی تربیت و تعلیم در راهنمایی :دهم اصل

 اثرات از احیاناً را آموزاندانش از کدام هر که است این راهنمایی مهم هدف .سازد اجتماعی و بدارد پاس را

   .دهد سوق انسانی هايارزش سوي به را او و حفظ ،جمعگروه و  مطلوبنا

  راهنمایی انواع -4- 2-2

 به موضوع لحاظ از و گروهی و فردي راهنمائی به اجرا لحاظ از مدارس در راهنمائی هاي فعالیت

 ارائه يمختصر تعریف بندي تقسیم این از زیر در است شده تقسیم شغلی و خانوادگی ،تحصیلی ،سازشی

 اگر و پذیرد انجام گروهی یا و فردي صورت به تواندمی سازشی و شغلی ،تحصیلی راهنمایی .شودمی

 صورت به تواندمی راهنمایی باشد داشته گروهی جلسات در بررسی و بحث به نیاز مشکالت و مسائل

 راهنمایی نوع سه :بنابراین .باشد فردي صورت به باید راهنمایی نیز ي موارد در .پذیرد انجام گروهی

   .گردد اجرا تواندمی گروهی صورت به یا و فردي صورت به یا سازشی و اي حرفه ،تحصیلی

  فردي اهنماییر -5- 2-2

 و باشد خود مشکل حل و درك ،طرح نیازمند و روبرو ايپیچیده بحرانی وضعیت با آموزيدانش اگر

 صورت به راهنمایی ضرورتاً باشد راهنمایی نیازمند (بلوغ)، جنسی یا و خانوادگی محرمانه مسائل در یا

 باشد آمده عمل به آن نظیر یا و شخصیتی هاي تست آموزدانش از که صورتی در .پذیردمی انجام فردي

 در آموزدانش که مواردي در .بود خواهد فردي صورت به راهنمایی نیز آنها تحلیل و تجزیه و شرح براي

 و ناقص ،اجتماعی محیط و خویشتن مورد در او آگاهی و باشد مشکالتی یا و اشتباهات دچار آگاهیخود

   .شود انتخاب باید فردي راهنمایی روش ،آموزدانش به کمک و توجیه در باشد نارسا
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  هیوگر راهنمایی - 6- 2-2

 آموزاندانش ثراک نیاز مورد که اطالعاتی و تحصیلی و شغلی اطالعات ،هانامهآیین و مدرسه مقرارت

 امکانات مورد در آموزاندانش ساختن آگاه .گیردمی انجام آنان براي گروهی راهنمایی صورت به باشدمی

 وقت لحاظ از راهنمایی نوع این .آید می فراهم آنان براي گروهی جلسات در اجتماعی و محیطی عوامل و

 باشند نیازمند که نحوي به امکانات و فرصت از آموزاندانش کلیه و بود خواهد ترصرفه با هاهزینه و

   .برد خواهند استفاده

 صورت به و باهم آنان ضرورتاً که دارند مشترك عالیق و مسائل و مشکالت آموزاندانش از گروهی

 نوع این براي جلسات مدت .بود خواهند نفر 8 تا 4 بین ها گروه این اغلب .گردندمی راهنمایی گروهی

 فرصت گروه اعضاي به موارد ونهگ این در نامشاور .شودمی گرفته نظر در دقیقه 60 تا 45 بین راهنمایی

 خود مسائل و مشکالت هايحلراه و علل مورد در شنودها و گفت و هانظر اظهار و ها بحث با تا دهندمی

 را زیر نتایج و باشدمی بخش اثرو بوده سودمند اتجلس گونه این .نمایند کسب را الزم هاي گاه دید

   .باشد داشته پی در تواندمی

   .کنندمی تجربه را جمع در صحبت نیز و دیگران با رابطه و اجتماعی مهارتهاي آموزاندانش 

   .دهندمی قرار ارزیابی و مقایسه مورد خود هاي دیدگاه با را دیگران نظریات

   .گیردمی فزونی آنان در گروه به عالقه و جمع در زندگی

   .گرددمی ارضاء و تلطیف آموز دانش عواطف

 آورده بر آنان براي ،جمع در پذیرش به نیاز و گرددمی تقویت آموزدانش در دیگران به اعتماد

   .شودمی

 را او بودن جمع در لذا و هستند یتمشکال داراي نوعی به افراد کلیه که کندمی درك آموزدانش

   .سازد نمی شدید اضطراب و ینگران دچار
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  سازشی راهنمایی - 7- 2-2

 به هستند مشکل دچار اطرافیان و همکالسان و محیط با خود انطباق در آموزاندانش از بعضی

 راهنمایی در .ندارند کامل دیدگاه و توانایی ،اجتماع و محیط و خویشتن با سازگاري در دیگر عبارت

 و .نماید سازگار محیط و دیگران ،خویشتن با را خود بتواند تا شودمی کمک آموزدانش به سازشی

   .شودمی نامیده سازشی راهنمایی ،پذیرد می صورت زمینه این در که یهای فعالیت مجموعه

 هنجاريبنا و تعادل عدم نوعی او رفتار و اعمال در ،باشدمی سازگاري خود فاقد فرد که مواقعی در

 شخصیتی تعادل عدم یا و اطفیع شدید اختالالت از ناشی است ممکن سازگارينا این .گرددمی مشاهده

 متخصصین به نیاز موارد گونه این در البته .گرددمی مشاهده او در مرضی حالت صورت این در که ،باشد

 آنها ناسازگاري نوع که هستند یآموزاندانش .گردند ارجاع درمانی روان مراکز به است الزم و است مشهود

 با مدرسه راهنمایی کارکنان و مشاورین وضعیتی چنین در .ندارند بحرانی و مرضی حالت و نبوده عمیق

 .کنندمی کمک مطلوب سازگاري کسب در آموزاندانش گونه این به مشاوره و راهنمایی فنون از استفاده

 آن نوع و علل در الزم مطالعات است الزم دارند ناسازگاري ،نحوي به که افرادي به ،کمک به اقدام از قبل

   .بگیرد صورت

  از: است عبارت پذیرد می صورت آموزدانش سازگاري براي مدرسه در که اماتیاقد

   .مدرسه مقررات با آنان سازي آشنا الف)

 با مطابق برنامه فوق فعالیت هايبرنامه تنظیم و آموزاندانش خاص استعدادهاي از استفاده ب)

   .آنان استعدادهاي

   .سهمدر اتامور از ايپاره در آنان دادن مشارکت ج)

 درك در آموزاندانش به کمک ،ناسازگاري رفع در آموزدانش اولیاي با مشاورین نزدیک همکاري د)

   .آنان درمانی خود براي کمک آنگاه و ناسازگاري علل

 موجب که یتمشکال کشف جهت در راهنمایی شده تراز غیر و شده تراز فنون کارگیري به باالخره و)

   .آنها فصل و حل جهت رد تالش و دنگردمی ناسازگاري
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  یتحصیل راهنمایی - 8- 2-2

 واحدهاي انتخاب و تحصیلی مشکالت حل براي راهنمایی کارکنان سوي از که هايفعالیت مجموعه

 ايگونه به هافعالیت این .شودمی نامیده تحصیلی راهنمایی آید می عمل به تحصیلی هايرشته و درسی

 مورد اهداف به بتواند آموزدانش که است این آن کلی هدف و شده مختلف موضوعات شامل که هستند

   .کند پیدا دست تحصیلی نظر

  :آموزاندانش تحصیلی پیشرفت به کمک - 1

 آموزاندانش فرد فرد تحصیلی پیشرفت مانع که هستند مشکلی نوع هر حل در ییهاکمک شامل

 به توجه با و داده قرار مطالعه دمور را انآموزدانش تک تک مستمر صورت به راهنمایی کارکنان و باشدمی

  توان: می زمینه این در .دهندمی صورت مناسب تحصیلی هاي کمک آنان هايمحدودیت و هاتوانایی

   .ضروري درسی غیر و درسی مطالعات صحیح عادات کسب به آموزاندانش راهنمایی - الف

   .آموز دانش هر استعداد مطابق تدریس -ب

 با توانندب ايمشاوره کمکهاي این با آنان تا ،تحصیلی ماندهعقب آموزاندانش با بیشتر کار -ج

   .نمایند پیشرفت مختلف دروس تحصیل در خود توان حداکثر

 بیشتري توانایی ذهنی نظر از که یآموزاندانشي ویژه گروه براي بیشتر امکانات آوردن فراهم - د

   .نمایند استفاده تحصیلی هاي رنامهب از خود ظرفیت حد در بتوانند آنان تا دارند

  درسی: هاي واحد و مواد انتخاب در کمک-2

 در اگر .زندمی انتخاب به دست مختلف دروس بین از آموزدانش پرورش و آموزش جدید نظام در

 تحصیلی مقاصد و استعدادها ،عالئق گرفتن نظر در با است الزم باشد داشته راهنمایی به نیاز رهگذر این

 داد ترتیب زمینه این در راهنمایی و کمک براي شودمی که یهایفعالیت .آورد عمل به یهاینتخابا خود

  از: عبارتند

   .درسی هاي واحد صحیح انتخاب در کمک و آنها محتواي و درسی واحدهاي شناساندن الف)
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 گونهاین به نسبت آموزاندانش ساختن آگاه و امتحانی هاينامهآیین و تحصیلی مقررات طرح ب)

   .مسائل

 و درسی هاي واحد بین ارتباط کردن روشن و درسی واحدهاي کیفیت و کمیت ساختن مطرح ج)

   .بعدي مقاطع در تحصیلی هاي رشته

 با درسی هاي واحد و مواد ارتباط و خود هايرغبت و عالیق شناخت در آموزاندانش به کمک د)

   .آنان رغبت و هاتوانایی

  صیلی:تح رشته انتخاب -3

 بین از دارند تحصیل ادامه قصد که یآموزاندانش که کندمی ایجاب ،تحصیلی مقاطعهاي ویژگی

 انتخاب و دانشگاه به ورود موضوع نیز دوره این از پس .بزنند انتخاب به دست تحصیلی مختلف هايرشته

 در آموزاندانش فرد ،فرد به کمک راهنمایی نقش .باشدمی مطرح داوطلب توان با ناسبتم تحصیلی رشته

 دلخواه مورد که شغلی به رسیدن نهایت در و خود اییتوان و استعداد و عالیق با همسو تحصیلی رشته انتخاب

 کارکنان سوي از زیر اقدامات مقاصدي چنین تحقق براي باشد.می ،بود خواهد فرد هر هايتوانایی با متناسب و

  آید: می عمل به راهنمایی

   .آنها در تحصیل مقررات و ها ویژگی ،تحصیلی هاي رشته مشخصات کردن نروش الف)

   ی.ارتباط چنینو ضرورت  اهمیت از آموزاندانش سازي آگاه و شغل و تحصیل بین ارتباط ب)

  خود. شخصی عالیق و استعدادها صحیح درك جهت در آموزاندانش راهنمایی ج)

   .مقاصد این به رسیدن جهت در ریزي هبرنام و نقشه طرح و بعدي تحصیلی هايهدف به د)توجه

   .تحصیلی رشته انتخاب در نگري آینده ه)

   .تحصیلی رشته انتخاب در افزاري نرم و افزاري سخت امکانات داشتن نظر در و)

  اي:حرفه راهنمایی -5

 و فرد ظرفیت ،امکانات ،استعداد با که فرد براي شغل یک تعیین از است عبارت اي حرفه راهنمایی

 ابتدا .کندمی تداعی را اساسی مورد دو تعریف این محتواي .باشد داشته سازگاري او شخصیتی ائصخص
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 جانبه همه نیز نظر مورد شغل ،دوم .شود شناخته باید فرد روانی و اخالقی و جسمانی خصوصیات که این

 رابطه در مختلفی یاتنظر .باشند داشته سازگاري و تلفیق باهم دو این نهایت در و گیرد قرار سیربر مورد

 .است گردیده ابراز روانشناسی و راهنمایی ،مشاوره ،شناسی جامعه دانشمندان وسیله به شغلی راهنمایی با

 طبیعت و استعداد و ذوق مطابق کودکی هر آینده براي هنر و پیشه انتخاب است الزم :گوید می سیناابن

   .داد خالتد را هوس و هوي نباید هرگز انتخاب این در باشد او

 مشاوره تعریف - 9- 2-2

 مشاوره کلمه ریشه به »است آفرینیعسل ،مشاوره« نام با وزینی و مختصر مقاله در )1392( سنگري

 کندوي به را مشاوره جلسه و نموده معنی شده، گرفته عسل یا انگبین را آن و کرده اشاره الشور نام به و

 در که است کرده معنی کسی به نیز را مراجع و دشومی تولید آن در عسل و شهد که جایی و عسل

 هازخم بر گذاريمرهم و بخشی التیام براي فرصتی را مشاوره وي راستا این در .است عسل جستجوي

   .است دانسته

 شورا تشکیل به اقدام و کردن مشورت ،آن واژگانی معناي .است مصدر یک و عربی ايکلمه ،مشاوره

 شدن شریک و دیگران اندیشه از منديبهره جهت فردي ،فرایند این در .ستا دیگران با کردن مشورت و

 انواع و مختلف ابعاد داراي مشاوره .کندمی طلب راهنمائی و مشورت دیگري فرد از دیگران تجربیات در

 و موضوع به توجه با تواندمی فرد هر و شودمی شامل را مختلفی موضوعات و بوده ايگسترده و بسیار

   .نماید بهره طلب نیازش مورد و خاص اياندیشه از خود يهخواست و والئس

 تغییر ایجاد هدف با گروه یک یا نفر یک زندگی به شخصی عمدي ورود از است عبارت مشاوره

 موفقیت يالزمه که است هاییتوانمندي و تخصص از برخورداري مستلزم عمدي ورود این .است مثبت

   .)1387 ،خطیبی رجمهت ،19(آستین باشدمی مشاوره

                                                             
19. Austin 
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 و روانشناسی در که فردي یعنی،مشاور یکی آن در که فرد دو بین 20رو در رو است ايرابطه مشاوره

 رابطه ینا در ؛است راهنمائی یا کمک اخذ صدد در که فردي یعنی،مراجع دیگري و دارد تخصص مشاوره

هاي زمینه در مهم تصمیمات اخذ در را مراجع خود يتجربه و تخصص از منديبهره با شناسروان فرد

   .کندمی کمک زندگی محوري موضوعات

 تجربیاتی و دانش داشتن با مشاور فرد آن در که است کمکی و یاورانه هايحرفه از یکی مشاوره کلی طور به

 در .نمایدمی ارائه ايمشاوره خدمات ،نیازمند افراد به ،يرفتار علوم و شناسیروان مختلف موضوعات يزمینه در

 برخوردار تخصصی دانش از که فردي و راجعم عنوان به دارد ايمشاوره خدمات به نیاز که فردي ،مشاوره فرایند

 نحوي به کنندمی گفتگو و بحث ،مالقات یکدیگر با ،مشاور یعنی کندمی فراهم را ترغیب و راهنمایی ،حمایت ،بوده

 براي گیري تصمیم و ،هاحل راه یافتن ،مسئله تر جامع و بینانهواقع كدر براي خودهاي توانایی به نسبت مراجع که

  .)1990 ،میشل و گیبسون ،1364 ،نژاد (شعاري کندمی کسب ،اعتماد ، بینش وخود مشکل حل

 ،باورها ،روابط ،مسائل ،هانگرانی باره در گووگفت با که است پویایی و تعاملـی فرایند مشاوره

 ،مشخص کرده درك مراجع که ايمسئله ابعاد و چارچوب ،طریق این از ،شودمی آغاز هارفتار و احساسات

 مراجع و یافته تکوین جدید هايحلراه آن طی در و گرددمی تعریف و بازشناسی ،کارساز اي شیوه به یا

 شاورهم دیگر توصیفی در ؛شودمی حمایت و یاري ،آن اجراي و گیريتصمیم ،مناسب حلراه انتخاب براي

، محکم منطقی تصمیم یک گرفتن در مراجع به کمک براي مصاحبه روش از آن طی در که است فرایندي

 گفته کسی به مشاور و شودمی استفاده )حقیقی اطالعات و انتخاب قابل موارد براساس( مطمئن ومتین 

 شیوه و حلراه تخابان سپس و سالمتی با مرتبط مسائل تصریح و درك ،شناخت در مراجع به که شودمی

   .)1371 ،1383 ،آبادي (شفیع کندمی کمک مناسب عمل

 در فقط که است علمی و تخصصی کاري گراندرمانروان و مشاوران توسط راهنمائی و هدایت برنامه

 تواندمی کسیهر که اندرز و پند و نصیحت ،راهنمایی با و است روانشناس متخصص صالحیت و حیطه

 هاروش ،الگوها همان ،تخصصی روانشناسی و مشاوره در .دارد زیادي تفاوت بداند خصصمت آن در را خود

                                                             
1. face to face 
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 باشدمی همراه ايشده حمایت ياندیشه با چون و شودمی گرفته کار به علمی شده آزمایش هايشیوه و

   باشد. رداربرخو الزم دانش از راستا این در هم مشاور تا است الزم لذا و .گردد نتیجه به منتج تواندمی

 کاري دادن انجام براي را دیگران تخصصی نظر و رأي و کردن همکاري ،مشاوره لغوي معناي 

  .)1372 ،آبادي (شفیع است خواستن

 ،22آزمونها اجري ،21کردن مصاحبه نظیر مختلف فرآیندهاي براي که است کلی اصطالحی مشاوره

 براي ریزيبرنامه و مشکالتشان حل براي ،آنان هب دادن یاري و افراد به کمک منظور به ...و 23راهنمایی

   .)1377 ،ساعتچی( رودمی کار به آنان خودي آینده

 .دارد ضرورت مشاور و مراجع بین صمیمی يرابطه برقراري آن در که است ايیاورانه جریان مشاوره

 براي ،حل اهر ،مشاوره يجلسه در تعامل و حضور طریق از که دارد عاطفی و روانی مشکل ،مراجع

 ايمشاوره ايرابطه برقراري ،دیدگاه این در دارد مهارت روانی مشکالت حل در مشاور و یابدمی مشکلش

 مشاوره ،مراجع به اندرز و پند و اطالعات دادن تنها و است بخش درمان و اثربخش علمی، و تخصصی

   .)1383 ،آبادي شفیع( شودنمی محسوب

 یاري مشکالتش بر غلبه در را فردي آن در که شودمی اطالق هاییفعالیت يمجموعه به مشاوره 

 خود روابط و بشناسد را خویشتن که آموزدمی فرد آن در که است یادگیري پویش یک ،مشاوره ؛کنندمی

 .)1370 ،حسینی و (شریفی نماید درك دیگران با را

 مسائل حل در و درك را دیگري تا کوشدمی یکی آن در که فرد دو بین است ايرابطه مشاوره

 ،25تحصیلی يمشاوره شامل بیشتر ،انطباقی يمشاوره يزمینه .کند کمک انطباقی و 24سازگاري

 که است متقابل ايرابطه مشاوره ،تعریف این اساس بر ،آنهاست نظایر و اجتماعی و 26اي حرفه يمشاوره

   .)1381 ،صافی( هستند درگیر دو هر مراجع و مشاور آن در

                                                             
21. interviewing 
22. testing 
23. guidance 
24. adaptation 
25. educational counseling 
26. vocational counseling 
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  ؟ کیست مشاور -10- 2-2

 همکاري با که ايمشاوره اصول به آگاه و است شناسیروان يرشته در متخصص فردي ،27مشاور

 زمینه در مشاور فرد تا ستا الزم این بنابر .کندمی کمک فرد به گیري تصمیم تسهیل جهت در مراجع

 .باشد گذارتأثیر خود ورانهیا ماموریت در بتواند تا بوده برخوردار الزم کارائی و دانش از خود تخصص

 فرد تا کندمی کمک فقط و کرده پرهیز دیگران به خود اندیشه و فکر تلقین از مشاوره جریان در مشاور

تسهیل نقش مشاور که داشت توجه باید راستا این در و بگیرد تصمیم خود براي بتواند (مراجع)، نیازمند

 گوش مراجع هايمشغولی دل به ،عالقه با که است یمتخصص فرد مشاور .گیرنده تصمیم نه دارد کننده

 اتخاذ معقولی و مناسب تصمیم و داشته خودش مشکل از بهتري درك مراجع تا کندمی کمک و داده

 روانشناسی هاي رشته از یکی در دکتري یا ارشد کارشناسی ،کارشناسی دانشنامه حداقل بودن دارا .نماید

 سال سه حداقل و تربیتی علوم رشته در ارشد کارشناسی دانشنامه بودن ادار یا مشاوره روانشناسی ،بالینی

 افراد .باشدمی بودن مشاور براي الزم شرایط جمله از درمانی روان و مشاوره زمینه در مفید کاري تجربه

 و شناسیروان ،مشاوره هاي رشته در بایستی بپردازند مشاوره به پرورش و آموزش در بتوانند اینکه براي

    در شرکت با و بوده لیسانس تحصیلی مدرك داراي حداقل ،رفتاري و تربیتی علوم هاي رشته سایر

   .)1387 ،خطیبی ترجمه ،(آستین نماید احراز را الزم شرایط ،استخدام بدو تخصصی هايدوره

  مشاور هاي ویژگی - 11- 2-2

 آمیز موفقیت يمشاوره .دارد اهمیت درمانی روان و مشاوره در درمان کاربست براي درمانی رابطه کیفیت

     قضاوت بدون پذیرش ،صادقانه همدلی ،واقعی صمیمیت مانند ،گراندرمان خوشایند خصوصیات به

 .دارد بستگی یانجودرمان با سازنده و صمیمی رابطه برقراري و اعتماد ایجاد توانایی و قید و شرط)(بی

 به براي ه استکرد یفصتو فردمدار رویکرد در راجرز هک را اصلی درمانی شرایط شناختی گراندرمان

 .نیستند کافی شرایط این فقط که معتقدند ولی دانندمی ضروري ،مطلوب درمانی تأثیر آوردن وجود

  بتوانند ،باشند خالق و فعال ،باشند داشته یانجودرمان از شناختی برداشت حالعین در باید گراندرمان

                                                             
27. counseling 
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