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مقــدمه
قبــلازتفكردربارةمدرســهونظام
آموزشوپرورشبایدبهاینمسئلهتوجه
نمودكه»مدرسهكجاستوچهوظایفي
مقصد و سؤالچشــمانداز این دارد«.
حركترامشخصميسازد.لذا،فرایندها
واقداماتنیلبهچنینهدفينیزتابعي

ازپاسخسؤالفوقخواهدبود.
را مدرســه و آموزشوپــرورش اگر
خاستگاهوتجلیگاهعلمودانش،اخالقو
كردارومهارتهايزندگيبدانیموچنین
وظیفةراهبردیایبرايآنتصوركنیم،
آنگاهســؤالومسئلةدیگراینخواهد
بودكهباچهفرایندهاوســازوكارهایي
چنینمأموریتووظیفهايراميتواناز

مدرسهانتظارداشت؟
دانشآموزانتربیتشدهدرمدارسباید

دارايچهویژگيهایيباشند؟
دانشهاي و مفاهیــم تنهــا اگر آیا

حافظهايرابدانندکافیاســتیااینكه
همچون باورهایــي و نگــرش به باید
شناختخود،شناختخدا،عبادتخدا
وتواناییهایــیچــونمهارتهايحل
مســئله،تصمیمگیري،یادگیريدانش،
تعاملاجتماعيو...دســتپیداكنند.
یكــيازفرایندهايكیفیتســازدر
مدرسه،فرایندراهنمایيومشاورهاست.
بهزباندیگر،رشداندیشهوتفكرانسانها
و برهدایتوراهنمایياســتواراست
مدارساینمهمرابهعهدهدارند.تبلور
طلیعة نخستین در راهنمایي« »رویكرد
آیاتكتابوحيتجليیافتهاســتكه
»ذلكالكتابالریبفیههديللمتقین«.
برهمیناســاس،درتمــاممؤلفههاو
فرایندهايدرونمدرســهبایدرویكرد
راهنمایيوهدایتوجودداشــتهباشد.
درمدرسهمدیران،معلمانوهمةعوامل
انســانيدرجهتراهنمایــيوهدایت

ميكنند. فعالیت دانشآموزان تحصیلي
ایناســتكــهدانشآموزان بر فرض
توانایيهاوظرفیتهايزیاديدارندکهما
بایدزمینهوبستررابرايرشدآنهافراهم
كنیمومراقبتنماییمتابراساستفكرو
تجربهبهیافتههايجدیددستپیداكنند.
اینباورنیازمندیكنظاممشــاورهاي
مطلوباستواگراینفراینددرمدارس
دچارمشــكلباشد،مادرنیلبهاهداف

فوقموفقنخواهیمبود.
امــروزهیكيازمهارتهاياساســي
معلمان،مهارتهايراهنمایيومشاورهای
است؛یعنيآنانبایدصالحیتهايكافي
جهتایجادبسترهايمناسببرايرشد
راداشتهباشند،محیطرابساماننمایند
را دانشآموزان شخصیت شكلگیري و
اصلي ركن معلمان لذا کنند. تســهیل
مشــاورهوراهنمایيهستندوبهترین

موقعیترابراياینامردارند.

روان شناسي تربيتي

راهبرد بهبـود فرايند 
راهنمـايی و مشـاوره در 

دكترمنوچهرفضليخاني
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تعاریف
 انجمن مشاوران انگليسي 1991:

»مشــاوره، بهره گيري از رابطه ای اصولي و 
ماهرانه براي تســهيل خودشناسي، قابليت 
پذیــرش، رشــد عاطفــي و رشــد مطلوب 

توانایي هاي فردي است.«
 شر تزرواستون:

»راهنمایي جریاني است كه فرد را در شناخت 
خــود و محيط پيرامونش یــاري مي دهد.«

 پاترسون:
»راهنمایــي كمك منظم به فرد اســت تا 
بتوانــد توانایي هــا و محدودیت هاي خود را 
بشناســد، رفتارش را متعادل سازد، در حل 
مشــكالتش توفيق یابد، تصميم مناسبي در 
زمينة تحصيلي و شــغلي بگيرد و در نهایت، 

به حداكثر رشد و كمال برسد.«

نظــر برخي دانشــمندان مشــاوره دربارة 
صالحيت معلمان براي مشاوره، راهنمایي:

الف:مكالگین1999
»معلمان براي كمك به دانش آموزان جهت 
رشــد اجتماعيـ  عاطفــي بهترین موقعيت 
را دارنــد.« آنــان طي یــك دورة طوالني با 
دانش آموزان در تعامل هستند و همواره آنان 
را زیر نظر دارند و رفتارهایشــان را مشاهده 
مي كنند، مشــاهده، اولين گام براي فعاليت 
راهنمایي و مشاوره است و این موقعيت براي 
معلمان بيش از هر فرد دیگري در مدرســه 

مهياست.

ب:آربیوكل
معلم نزدیكترین فرد به دانش آموز است و 
او را بهتر از هر كسي ميشناسد و تنها فردي 
اســت كه مي تواند به طور مســتمر، مؤثر و 
مفيد باشــد؛ بنابراین، »هر معلم یك مشاور 
است«. در فرایند مشاوره و راهنمایي، تعامل 

و نزدیكي مشاور و مراجعه كننده اصل مهمي 
اســت و لذا معلم در مقام راهنما بيشــترین 

تأثيرگذاری را دارد.

ج:گیلكینگ
»در حال حاضر، بر تجهيز معلمان به مباني 
مهارت هاي مشاوره تأكيد می شود.« از دیدگاه 
او، تجهيز معلمان یعني احياء نقش مشاوره اي 
و تقویت مهارت هاي آنان حائز اهميت است 
و بهتریــن راه براي ارتقــاء فرایند راهنمایي 
و مشــاوره در مدارس، تقویــت مهارت هاي 

معلمان مي باشد.

د:مككوئیز1998
»معلمان بــراي انجام وظایف هدایتي خود 
و ایفاي نقــش در تعليــم و تربيت فردي و 
اساســي  به آموختن مهارت هاي  اجتماعي، 

مشاوره نياز دارند.«

مهارت هاي اساسي مشاوره چيست؟ آیا یك 
فعاليت تخصصي است؟

مهارت هاي اساسي مشاوره شامل پرورش 
بنيان هاي فكري و شــخصيتي خاص است 
كه زمينــه را براي مشــاوره هاي تخصصي 

فراهم مي سازد.
بـرای مثال، پـرورش بعد اجتماعـي افراد از 
ابتـالی آن ها به مرض كمـــرویي و خجالتي  

بودن جلوگيــری می کنــد؛ نشـاط و طراوت 
كالس درس مانـع افســـردگي و اضطــراب 
فراگيرنـدگان می شـود و فعاليت هاي گروهي 
 بـه رشـد هـــوش بيـن فــردي و هيجانـي

منجر مي گردد.
مشــورت گرفتن از دانش آموزان در جریان 
تدریس موجب ارتقاء اعتماد به نفس مي شود. 
مشــاركت دادن دانش آمــوزان و واگــذاری 
وظایف به آنان، موجب شکل گيری و تقویت 
حس مسئوليت پذیري شان مي شود و مدیریت 
و تدریس مشــاركتي بــه تقویت خالقيت و 
فعاليت هاي  مي انجامد.  ارتباطي  مهارت هاي 
یاد شــده به نوعي بــا مشــاوره و راهنمایي 
مرتبط اند؛ زیرا نامساعد بودن محيط كالس 
و تدریس،  در آینــده ناهنجاري هایي ایجاد 
خواهد کرد و در پي آن بایستي فعاليت هاي 

مشاورهاي تخصصي و درماني انجام گيرد.

هـ-اریكسون
دانش آمــوزان  كــه  اســت  معتقــد  وي 

عالقه مندند پاسخ دو سؤال را بدانند. 
1. من كيستم؟ )چه توانایي ها و عالیقي دارم(

2. چه كاره مي توانم بشوم؟
بنابراین، مدارس و معلمان دو وظيفة اصلي 

دارند:
الف. كمك به دانش آموزان براي شــناخت 

توانایي، عالیق و قابليت هاي خویش؛
ب. هدایت و راهنمایي آن ها جهت تقویت و 

توسعة توانایي ها و قابليت هایشان.
موفق  بخواهد  آموزش وپــرورش  نظام  اگر 
باشد، باید این دو دغدغه و سؤال فراگيرندگان 
را جدي بگيــرد. به نظر نگارندة  مقاله، كلية 
فعاليت هاي مــدارس بایــد در جهت انجام 
دو وظيفة فوق حركــت کنند. تمام دروس، 
فرایندهاي تدریس و مدیریت مدارس باید در 
جهت شناساندن توانایي های دانش آموزان و 

امروزهیكيازمهارتهاي
اساسيمعلمان،مهارتهاي

راهنمایيومشاورهای
است؛یعنيآنانباید

صالحیتهايكافيجهت
ایجادبسترهايمناسب

برايرشدراداشتهباشند
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شيوه هاي توسعة آن ها باشند. در این فرایند، 
معلمان نقش ویژه اي دارنــد؛ آن ها باید این 
وظيفة خطير را درك کنند و براي تحقق آن 

برنامه ریزي نمایند.

و  مهارت ها و صالحیت هاي علمي 
حرفه اي معلمان جهت مشاوره

معلــم مهم ترین ركــن نظــام یاددهي - 
یادگيري و تربيت اســت و دانش، مهارت و 
توانایي هاي حرفه اي او مي تواند تضمين كنندة 

كيفيت آموزش و یادگيري باشد.
معلمان به چــه مهارت ها و صالحيت هایي 

نياز دارند؟
- درك صحيح و عميق از ماهيت و اهداف 

درس موردنظر
- توانایــي به كارگيري روش هــاي فعال، 

مشاركتي و اكتشافي در یادگيري
- مهارت ایجاد سؤال در ذهن دانش آموز و 

آموزش روش هاي تحقيق و پژوهش
- توانایي ساماندهي فعاليت هاي گروهي در 

كالس درس
- مهــارت الزم در ارزشــيابي پيشــرفت 

تحصيلي - تربيتي
- توانایي ارائة فعاليت ها و پروژه هاي تكاليف 

خارج از مدرسه
- مهارت ایجاد فرصت هاي یادگيري متنوع 

براساس عالیق و توانایي هاي فراگيرندگان
- مهــارت درگيــر نمــودن دانش آموز با 

.)IT( فناوري هاي جدید
براي اینكه صالحيت ها و توانایي هاي معلم 
بسترساز یادگيري مؤثر و كارآمد باشد، او باید 
از فرایند یادگيري دانش آموزان شناخت كافي 
داشته باشد و به ویژه کارکرد مغز و فرایندهاي 
آن را بشناســد. طبــق آخریــن یافته هاي 
فيزیولوژیكي، »مغز انسان یك جسم نيست 
بلكه یك فرایند است« و »دانستن و یادگيري 

یك فرایند اســت«. اگر دانســتن و مغز یك 
فرایند باشند، نظام یاددهي - یادگيري باید 

چگونه باشد؟
چه رویكــردي باید حاكم بــر فرایندهاي 

آموزشي باشد؟
تنها روش هاي فعال، اكتشافي و مشاركتي 
هستند كه بسترها و ظرفيت هاي دستيابی به 

دو موضوع فوق را فراهم مي کنند.

مهم ترین مهارت هاي معلمان برای 
راهنمایي و ارتقاء آن 

1. مهارت ارتباط دادن به منابع
اطالعـات  فنـاوري  و  ارتباطـات  در عصـر 
یكـي از مهم تریـن صالحيت هـاي معلمـان، 
مرتبـط كـردن مفاهيـم درس بـه منابـع و 
اسـت.  مدرسـه  و  از كالس  خـارج  مراجـع 
دانش آمـوزان براي دسـتيابی بـه مهارت هاي 
ارتباطي و پژوهشـي و بـراي یافتن اطالعات 
و تكميـل یادگيـري بایـد بـه مراكـز و منابع 
اطالعـات علمي و آموزشـي رجوع كنند. این 
اقـدام روحيـة جسـت وجوگري و پژوهـش را 

در آنـان توسـعه مي دهـد.

2. بسترسازي براي ایجاد سؤال در ذهن 
دانش آموزان

رویكرد آموزش در گذشــته ایــن بود كه 
معلمان ســؤال مطرح كنند و دانش آموزان 
جواب دهند و یا دانش آموزان ســؤال كنند و 
معلمان پاسخ دهند ولي امروزه تأكيد بر این 
اســت كه معلمان زمينه هاي مناسب تربيت 
دانش آمــوزان را فراهم نمایند و آنان را براي 

حل مسائل كمك كنند.

3. مهارت ایجاد نشاط در کالس درس
بــراي لذت بــردن از یادگيــري و ارتقاء 
كيفيت آن، باید فضاي نشــاط و طراوت بر 

كالس درس حاكم باشد. براساس تحقيقات 
انجام شده، در چنين فضایی امكان نوآوري و 
خالقيت براي مربيان فراهم مي شود. معلمان 
باید به جــاي ارائة همه جانبــة معلومات ، 
عالیق همه جانبه را در دانش آموزان توسعه 
دهند و این امر مهم در محيطي سرشــار از 

محبت و نشاط تحقق مي یابد.
4. تفکر مستندگویي )گفتار و نوشتار(

دانش آموزان باید عادت كنند که براي ارائه 
و بيان هر گونه اطالعات )مفاهيم - فرضيه ها 
و تجارب و ...( با استناد بر منابع عمل نمایند 
و معلمــان نيز فرهنگ مســتندگویي را در 
دانش آموزان توسعه دهند. متأسفانه عملكرد 
نادرســت نظام آموزشــي موجب شده است 
که افــراد جامعه بدون توجــه به پژوهش و 
تجارب علمي دیگران نسبت به هر پدیده اي 
اظهارنظــر می کننــد و یافته هــاي ناقص و 
غيرعلمــي خویش را به عنــوان یافتة علمي 

تعميم می  دهند.
مدارس وظيفه دارند براي بسترســازي و 
رشد روحية مسئله محوري و پژوهش مداري 
و مستندگویي تالش کنند. یكي از نقش هاي 
اساســي و كليــدي معلمــان در قــرن 21 

به کارگيری این مهارت ها است.
بــه جــاي  فرایندمحــوري   .5

فراورده نگري
كيفيت یادگيري متأثر از عواملي است كه 
مهم ترین آن ها دامنة فرایندهاست. لذا براي 

»هرمعلمیكمشاور
است«.درفرایندمشاورهو
راهنمایي،تعاملونزدیكي
مشاورومراجعهكنندهاصل

مهمياستولذامعلم
درمقامراهنمابیشترین

تأثیرگذاریرادارد
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كارآمــدي فرایند یاددهي - یادگيري باید به 
جاي تمركز بر فراورده به فرایندها توجه نمود. 
در رویكرد فرایندمحوري، مهارت هاي اساسي 
دانش آموزان مانند حل مســئله خالقيت، و 
تصميم گيري رشــد مي کننــد و فرایندهاي 
آخرین  ارتقــا مي یابند.  دانش آموزان  ذهني 
یافته هاي علمي در خصوص مغز انسان، نشان 
مي دهد كه »مغز یك جسم نيست بلكه یك 
فرایند است« از طرف دیگر، آموزش هم یك 
فرایند اســت. بنابراین، معلمان باید در یك 
آموزش فرایندي، قدرت مغز دانش آموزان را 

افزایش دهند.
6. توجه به فرایند خالقیت و نوآوري در 

آموزش
بــراي ایجاد بســتر خالقيــت در فرایند 

آموزشي سه عنصر مهم وجود دارد.

1. اطالعــات، دانش و مهارت هاي 
الزم براي دانش آموزان؛

بدیهي اســت كه دانش آمــوزان براي بروز 
خالقيت به اطالعات و مهارت هایی نياز دارند 

که در مفاهيم موجود در كتابهاي درسي مهيا 
شده است.

2. تنها اطالعات و دانش نيست كه در افراد 
خالقيت ایجــاد مي كند بلكه عناصر دیگري، 
ماننــد انگيزه و عالقه و مــواردي چون لذت 
یادگيري، شوق به كشــف مفاهيم و انگيزة 
كافي براي تفكر دربارة مفاهيم و مســائل از 
جملــه عناصر ایجاد خالقيــت و نوآوري در 

آموزش مي باشند.
بنابراین، معلمان باید برای انگيزه ها و عالیق 

دانش آموزان اهميت خاصي قائل شوند.
3. زماني فضا براي خالقيت آماده مي شود 
كه در كنار دانــش و انگيزه و عالقه، ذهني 
فعال و ســيال هم وجود داشــته باشــد و 
دانش آمــوزان براســاس تمریــن و تجربة 
فرایندي در ذهن، توانایي هاي مغزي خویش 

را توسعه دهند.
در نهایــت، معلمــان بایــد بداننــد كــه 
صرفــًا مســئول توســعة دانــش و مفاهيم 
در فراگيرنــدگان نيســتند بلكــه در مورد 
عالقه مندســازي و رشد تفكر مغزي آنان نيز 

مسئوليت دارند.

راهنمایي  و  مشــاوره  ســطوح 
)هامبلین 1993(

منتقدان در زمينة واگذاری نقش راهنمایي 
و مشاوره به معلمان، اعتقاد دارند كه مشاوره 
یك كار تخصصي اســت و بنا بــر این، جز 
شخص مشاور متخصص، كس دیگري نباید 
در این امر مداخلــه نماید. بنابراین، معلمان 
بایــد درس بدهنــد و مشــاوران متخصص 
دانش آموزان را راهنمایي کنند. از نظر آنان، 
این دو فعاليت جــدا از هم اند و نباید انتظار 
داشت كه معلمان بتوانند انتظارات مشاوره اي 

را پاسخگو باشند.
براي تبيين موضوع فــوق و دفاع از اینكه 
معلمان مي توانند فعاليت مشاوره اي و راهنمایي 

انجام دهند، سطوح مشــاوره و راهنمایي را 
مطــرح می کنيم و بحــث را ادامه مي دهيم.

1. سطح یك: استفاده از مهارت هاي مشاوره 
و راهنمایي در كالس به منظور فراهم نمودن 

محيط یادگيري بسامان و مثبت؛
در این سطح بيشــتر، راهنمایي موردنظر 
اســت و معلمان مي تواننــد مجموعه ای از 
مهارت هاي اساســي پایه را داشــته باشند؛ 
مثل: مهارت در رشــد اجتماعــي افراد، رفع 
كم رویــي فراگيرندگان، ارتقــاء مهارت هاي 
كالمي و ...، افزایــش اعتمادبه نفس و حس 

مسئوليت پذیري.
2. ســطح دوم: اســتفاده از مهارت هــاي 
مشاوره اي توسط معلم ویژه؛ بعضي از معلمان 
بنابر تجارب و مطالعات خود مي توانند بخشي از 
زمينه هاي راهنمایي و مشاوره را مساعد نمایند.

3. سطح سوم: مشاوره و راهنمایي فردي و 
گروهي در سطح مدارس توسط یك مشاوره 

متخصص؛
4. ســطح چهارم: ارجاع به روان شــناس، 

روان پزشك و كلينيك هاي تخصصي.
بدیهي است كه معلمان نمي توانند سطوح 
ســوم و چهارم مشــاوره را انجــام دهند و 
مداخله در آن سطوح قابل قبول نخواهد بود 
ولــي رویكردهاي جدید از حضور فعالشــان 
در ســطوح یك و دو حمایــت مي كند. در 
عين حال، باید مراقبت نمــود تا آنان بدون 
داشتن مهارت هاي مورد نياز، به فعاليت هاي 

تخصصي نپردازند.
وظيفة معلمــان در مراحل تخصصي فقط 
ارجاع به مشــاور یــا كلينيك هاي تخصصي 
اســت و نباید در این مرحله مداخله ای به جز 

این داشته باشند.
دالیل رد نظام موجود مشــاوره و 

راهنمایي
در نظام موجود، ِصرِف توجه به حضور یك 
پســت مشــاور در مدارس به دالیل مختلف 

انگيزه و 
عالقه

تفكر 
خالق 
ذهني

اطالعات 
دانش 
مهارت

دررویكردفرایندمحوري،
مهارتهاياساسي
دانشآموزانمانند

حلمسئله،خالقیت،و
تصمیمگیريرشدميکنند

وفرایندهايذهني
دانشآموزانارتقاميیابند
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نمي تواند پاسخگوي نيازها در مدارس باشد.
1. به ســبب پایين بودن شــاخص تعداد 
مشــاور به دانش آموز، امكان مشاهدة رفتار 
دانش آموزان و به دست آوردن شناخت كافي 
از آن ها وجود ندارد.  بدیهي است كه شناخت 
وضــع موجود فرد، مقدمة هــر اقدامي براي 

مشاوره با او خواهد بود.
2. فرصت هاي مناســب و بسترهاي كافي 
براي پيشــگيري، در قلمرو معلمان اســت 
نه مشــاور؛ برای مثال، معلمان مي توانند در 
كالس درس با اقداماتي زمينة بروز مشــكل 

را كاهش دهند.
3. كافــي نبودن تخصص مشــاوران براي 

اقدامات و خدمات مشاوره اي؛
4. نبود تعداد مشاورة مورد نياز در مدارس؛ 
به ویژه اینكه در مدارس ابتدایي و راهنمایي 

فرد مشاور وجود ندارد.
براي ایجاد بستری پایدار و مؤثر در فرایند 
مشاوره و راهنمایي مدارس، باید در سه مورد 
اهتمام جدي شود. ارتقاء امر فوق را در اتحاد 

این سه مسئله می توان جست وجو کرد.
در واقع، تمام فرایندها و اقدامات آموزشي 
و تربيتي باید رنگ و بوي راهنمایي و مشاوره 
داشــته باشــند. اگر راهبرد اصلــي آموزش 
هدایت و راهنمایي باشــد، از بخش عمده اي 

از مسائل پيشگيري خواهد شد.
راهبردهاي بهبود فرایند راهنمایي 

و مشاوره
الف: محتواي آموزشي و کتب درسي

مهم ترین و اصلي ترین بستر براي راهنمایي 
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محتوا و كتب درسي

فرایند آموزشي و تربيتي درون مدرسه
معلماننميتوانندسطوح

سوموچهارممشاورهراانجام
دهندومداخلهدرآنسطوح

قابلقبولنخواهدبودولي
رویكردهايجدیدازحضور
فعالشاندرسطوحیكودو

حمایتميكند.درعینحال،
بایدمراقبتنمودتاآنانبدون

داشتنمهارتهايموردنیاز،به
فعالیتهايتخصصينپردازند

فرایند و مراحل مشاوره و راهنمایي

مرحلة اول: مشاهده

شناسایي عالئم و نشانه ها - علت یابي

مرحلة سوم: تصميم گيريمرحلة دوم: راهنمایي

راهكارهاي عملي 
براي درمان
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و مشــاوره باید در كتب درســي و منابع آموزشــي فراهم شود و این 
منابع زمينة الزم براي پيشــگيري و ارتقاء مهارت هاي پایه و اساسي 

را ایجاد کند.
محتوا چه ویژگي هایی باید داشته باشد؟

1. مســئله محوری و پژوهش مداری: اگر محتواي آموزشــي و كتب 
درسي چنين ویژگي ای داشته باشند، دانش آموزان باید جست وجوگر 
باشــند و لذا تالش فكري و عملي کنند. در این صورت، آن ها نيازمند 
راهنمایي و هدایت خواهند بود و در حين انجام دادن پروژه و پژوهش، 
قابليت هاي مختلفشــان رشد پيدا مي كند؛ در حالي كه در یك كتاب 

درسي محتوامحور و حافظه مدار، چنين وضعيتی حاصل نمي شود.
2. تأكيد بر مهارت هاي زندگي در كتب درسي: اگر محتواي آموزشي 
براساس مهارت هاي زندگي تدوین شود، دانش آموزان به سمت ارتقاء 
مهارت هاي زندگي حركت مي کننــد و در نتيجه، به صالحيت هایي 
چون حل مســئله، تصميم گيري و خالقيت دســت می یابند. بخش 
عمده اي از مهارت هاي فوق، رشــد شخصي فراگيرندگان و در نتيجه 

كاهش مشكالت رفتاري را در پي خواهد داشت.
3. مشاركت جویي در محتوا: محتوا باید زمينه را برای جلب مشاركت 
دانش آموزان فراهم سازد. در این صورت، فراگيرندگان به طور فعال در 
كالس شركت مي كنند و در چنين فضایی امكان راهنمایي و هدایت 

به شکل بهتری وجود دارد.
4. ویژگي هاي دیگري همچون عالقه مندی فراگيرندگان به محتوا، و 

فعاليت محوري و خالقيت مداري محتوا.

ب: روش هاي یاددهي - یادگیري
یكي دیگــر از فرایندهــاي مؤثــر در ارتقاء راهنمایي و مشــاورة 
دانش آمــوزان، نظام یاددهــي ـ یادگيري اســت. در فرایند تدریس 
مي توان قابليت ها و عالیق فراگيرندگان را شناســایي كرد و بر حسب 

نياز، در حين تدریس آنان را راهنمایي و هدایت نمود.

ویژگي هاي نظام یاددهي-یادگیري متناســب براي 
راهنمایي و مشاوره

1. روش هاي فعال، اکتشافي و مشارکتي:
بدیهي اســت كه با رویكرد غيرفعال و یك ســویة آموزش، فرصت 
هدایت و امكان شــناخت نقایص واضح دانش آموزان فراهم نمي شود؛ 
زیرا معلم زمــان كافي جز برای ارائة یك طرفــة اطالعات ندارد ولي 
در روش هــاي فعال و مشــاركتي دانش آموزان به صــورت انفرادي 
و گروهــي وارد بحث و گفتگو و كارهاي عملي مي شــوند و معلمان 

زمان كافي براي بررســي، شــناخت و هدایت آن ها خواهند داشت.
2. ارتقاء مهارت هاي ارتباطي فراگیرندگان

یكــي از هدف هاي اصلي تدریس و فرایند آموزشــي، ارتقاء تعامل 
و روابــط بين فردي دانش آموزان اســت. در این صورت، بســياری از 
مشــكالت روحيـ  رواني و اختالالت رفتاري برطرف مي شــوند و در 
چنين فضایي، یادگيري از همدیگر و الگو قرار دادن رفتارهاي مطلوب 

فراگيرندگان ميسر خواهد شد.

ج: فرایندهاي دروني مدرسه
نباید انتظار داشــت كه فردی با عنوان مشاور، از طریق یك ارتباط 
رســمي دوجانبه، مشكالت فراگيرندگان را حل كند. همة فرایندها و 
فضاي مدرســه باید آمادگي الزم براي ایجاد بستری بسامان را داشته 
باشــند. قطعًا در محيطــی پرتالطم و ناپایدار نمي تــوان روح و روان 

دانش آموزان را هدایت كرد.
مواردي كه در فرایندهای آموزشی و پرورشی و فضاي مدارس باید 

مالحظه شود:
1. طراوت و شادابي 

2. رغبت و انگيزة فراگيرندگان
3. مدیریت مشاركتي در مدارس

4. اعتمادبه نفس
5. احساس مالكيت و تعلق

6. نظام و سيستم ارجاع
7. نشست هاي علمي دانش آموزان
8. شوراي معلمان و دانش آموزان

9. ارتباط مؤثر اوليا و مدرسه.
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