
از شنيدن تا ر اهنمايى

روش های مشاوره1 از نظر میزان فعالیت مراجع و مشاور و نیز چگونگی 
رابطة بین آن ها به سه نوع مستقیم )رهنمودی(، غیرمستقیم )بی رهنمود( 
و التقاط  نگر و یکپارچه نگر تقســیم می شود. در این قسمت روش مستقیم 

)رهنمودی( را معرفي می كنیم.
در روش مســتقیم )رهنمودی( که از نظریه های رفتارنگری و تا حدودی 
عقالنی عاطفی اســتفاده می كند، با استفاده از فنون به حل مشکل مراجع 
کمک می شود. در پرســش نامه، تشخیص و ارائة راه حل، عمل به راه حل و 
برعهده گرفتن مسئولیت مشاوره و ادارة جلسه توسط مشاور تأکید می شود. 
پیشروي روش مستقیم ویلیامســون )1953( است. این روش را گاهی 
متمرکز بر مشــاور اطالق می کنند، زیرا مشاور گردانندة جلسه است. وی 
خــود را دارای صالحیت علمی کافی می داند و ســعی می کند اطالعات را 
جمع آوری، تجزیه وتحلیل کند و برای مشــکل راه حل ارائه دهد. در روش 
رهنمودی، مشاور مثل پزشک عمل می کند. یعنی در پی تشخیص و کشف 

علت بیماری و درمان آن است.
 

مراحل مشاورة مستقیم
به نظر ویلیامسون مشاورة رهنمودی شش مرحله دارد:

1. تجزیه وتحلیل: در این مرحله اطالعاتی را که مشــاور برای شناخت 
الزم دارد با استفاده از منابع گوناگون جمع آوری و تجزیه وتحلیل مي  كند.

2. ترکیب: اطالعات به دست آمده به نحوی خالصه و سازمان دهی شده اند 
تا توانایی ها، محدودیت ها و میزان سازگاری و ناسازگاری مراجع معین شود.

3. تشــخیص: بعد از تجزیه وتحلیل و ترکیب اطالعات به دســت آمده، 
نتیجه گیــری انجــام و ماهیــت و علــت مشــکل مشــخص می شــود.

4. پیش بینی: در این مرحله رشــد مشــکالت فعلــی مراجع در آینده 
پیش بینی می شود.

5. مشاوره: مرحله ای که مشــاور با مراجع وقت می گذراند تا سازش و 
سازگاری را در وی ایجاد کند.

6. پیشگیری: بــه مراجع کمک می شود خودش بتواند مسائل جدید یا 
مسائلی شبیه به همین مسئله را حل کند.

 
اقدامات ضروری در مشاورة مستقیم

 1. ایجاد رابطة حسنه: رابطة حسنه یک طرفه از طرف مشاور ایجاد می شود.
2. شناسایی مشکل: مشاور سؤال می کند.

3. تعیین اطالعات ضروری: مشخص کردن اینکه كدام اطالعات ضروری 
و مورد نیازند.

4. جمع آوری اطالعات
5. تجزیه وتحلیل اطالعات
6. تشخیص مشکل مراجع

7. طرح راه حل های ممکن: برای حل مشکل راه حل های احتمالی طرح می شوند.
8. حل مشکل مراجع: مشاور به حل مشکل مراجع کمک می کند.
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