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اشاره
»راهنمایی« همیشه یکی از الزامات زندگی انسان بوده است. انسان 
برای زندگی مؤثر و شادمان نیاز دارد خود را بشناسد، وضع فعلی اش را 
درک کند، درک درستی از دنیا داشته باشد و نقش اجتماعی خود را 
به خوبی ایفا کند. بخش عمده ای از تحقق این نیازها منوط به آن است 
که فرد از بدو تولد تا پایان زندگی از موهبت راهنمایی برخوردار باشد. 
هر انسانی در هر مرحله از زندگی به نوعی از راهنمایی نیاز دارد. به تعبیر 
دیگر، راهنمایی نیازی مستمر در تمام طول زندگی است و هیچ انسانی، 

هیچ وقت از راهنمایی بی نیاز نیست.
شاید ما توسعه و پیشرفت جوامع را با میزان رفاه و آسایش مردم 
بسنجیم، ولی به طور حتم جوامع پیشرفته و توسعه یافته از یک نظام 
منسجم و مؤثر راهنمایی نیز برخوردار هستند؛ نظامی که به ارتقای 
رشد شخصی و روانی افراد در مسیر رشد اجتماعی کمک می کند.

»راهنمایی« رســالت پیامبران و یکی از مهم ترین ارکان سعادت 
دنیوی و اخروی در ادیان الهی محسوب می شود. پیامبران آمدند تا 
هادی، بشیر و نذیر باشند و در مقام راهنمایان بشر، وظیفه داشتند 
راه ســعادت را به او نشــان دهند. در آیات 56 و 57 سورة فرقان 
می خوانیم: »ما تو را جز برای بشــارت و بیم دادن نفرستادیم. بگو 
من در برابر رسالت پاداشی از شما نمی خواهم، جز اینکه هر کس 

بخواهد، راهش را به سوی پروردگارش برگزیند.«
»راهنمایی« نشــان دادن »راه« است به تناسب مراحل زندگی، 
اقتضائــات فرهنگــی، خواســته ها و نیازها، تفاوت هــای فردی و 

اجتماعــی، و امکانات و ابزارها. بدیهی اســت که مفهوم 
»راه« برای همه یکی نیســت و هر نظــام اجتماعی به 

تناســب برداشــت خود از زندگی و نیازهای انسان ها، راه 
خاصــی را برمی گزیند و برای راهنمایی هــم اهداف و برنامه های 

ویژه ای را در اولویت قرار می دهد.

ما و نظام راهنمایی
از آنچه گفته شــد برمی آید که یکی از وظایف عمده و اساســی 
هر نظام سیاســی و فرهنگی، راهنمایی است. راهنمایی در دنیای 
مدرن، منظم، گســترده و متنــوع امروزی بایــد در قالب »نظام 
راهنمایی« عمل کند؛ موضوعی که ما به شــدت دربارة آن ضعیف 
عمل کرده ایم. یکی از بزرگ ترین کاســتی های کشــور ما و نظام 
فرهنگی و تربیتی آن، از ســالیان دور تاکنون، ضعف شــدید در 

بهره مندی از یک نظام راهنمایی منسجم و مؤثر بوده است.
در حدود 150 ســالی که ایران وارد چرخة دنیای مدرن شــده 
و آثــار و تبعات آن در جنبه هــای گوناگون و از جمله در تربیت و 
مدرسه داری نمود یافته است، ما به نظام راهنمایی توجه چندانی 
نداشته ایم و هنوز هم نداریم. در جامعة ما، انسان ها به دنیا می آیند، 
مراحل رشد و تحول را می گذرانند، تربیت می شوند، تشکیل خانواده 
می دهند، با انواع چالش ها مواجه می شوند، زندگی شان را می کنند 
و در نهایت، دنیا را وداع می گویند، بدون آنکه در یک چرخة فعال، 

سنجیده و برنامه ریزی شدة راهنمایی قرار گرفته باشند.
در دهه های اخیر، اینترنت و گســتردگی اطالعات موجب شده 
است حداقل بخشی از نیازهای راهنمایی به موقع به دست انسان ها 

راهنمایی کارآمد
مروری بر اهميت نظام راهنمایی و راه های تحقق آن
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برســد، اما همین روش هم چون تابع هیچ قواعد و اصولی نیست، 
دردسرهای جدیدتری به وجود آورده است.

نظام راهنمایی به معنای آن است که انسان ها به موقع، بجا، مفید، 
تخصصی و مؤثر راهنمایی شــوند تا بتوانند به خودآگاهی برسند، 
خوب زندگی کنند، از دانش زندگی بهره مند باشند و اطالعات پایه 
و حداقلی دربارة چالش ها و مسائل زندگی به دست آورند. راهنمایی 
باید بتواند اطالعات اولیه و ضروری زندگی را در اختیار انسان قرار 
دهد تا او ویژگی های سنی اش را بشناسد، 
ارتباط مؤثری با دیگران برقرار سازد و 
در موقعیت های گوناگون، با آگاهی و 

شناخت عمل کند.
وقتــی از نظام راهنمایی ســخن 
می گوییــم، مخاطب عمــده و اصلی 
نظام سیاسی و فرهنگی کشور 
نظام سیاسی  هر  است. 
و فرهنگــی از طریق 
نهادهای رســمی و 

غیررسمی 
تحقق  بــرای 
اهداف و برنامه های 
راهنمایــی عمل می کند. 
تربیت غیررسمی )خانواده 
و جامعه( و تربیت رسمی 
از  )آمـوزش وپـــرورش(1، 
مهم ترین نهادهای عملیاتی 
محســوب  راهنمایی  نظام 
می شــوند. هر نظام سیاسی 
و فرهنگــی کارآمد و موفق، 
به  صورت نظام مند و منسجم 
تـــربیت  راهنمایی  وظـــایف 
غیررســمی و تربیت رسمی را 
مشــخص می کند و دیگر نهادها 
و ارکان اجتماعــی را هم با آن ها 
همراه می ســازد. به  عنوان مثالی 
ســاده، اگر قرار است فرد در مورد 
فرهنگ ترافیک راهنمایی شود، این 
اقدام در خانواده شروع می شود، در 

مدرسه ادامه می یابد و جامعه آن را تکمیل می کند. اگر می خواهیم 
انســان ها را راهنمایی کنیم تا مسئولیت پذیر و متعهد باشند، باید 

همة ارکان نظام راهنمایی، فرد را در این مسیر پیش ببرند.
یکــی از دالیلی که آموزه های راهنمایــی در جامعة ما به نتایج 
مورد نظر نمی رسند، ناهماهنگی و آشفتگی این آموزه ها و به تعبیر 

درست تر، ضعف و ناکارآمدی نظام راهنمایی است.

نظام راهنمایی و مدرسه
نقش راهنمایی مدرســه از موضوع های مغفول نظام آموزشــی 
کشور ماست.2 می توان ریشة بسیاری از مشکالت رفتاری و حتی 
آســیب های اجتماعی رایج در مــدارس را در نادیده گرفتن نقش 
راهنمایی جســت وجو کرد. ما موارد الزمی را که باید دانش آموزان 
بدانند تا بتوانند براســاس آن تصمیم های درست بگیرند، یا اصاًل 
نمی گوییــم، یا درســت و منطقی نمی گوییم و یــا به  موقع و بجا 
نمی گوییم. بنابراین، نظام تربیت رســمی )آموزش  و پرورش( باید 
برنامه ریزی جامع و همه شمولی برای ایفای نقش راهنمایی داشته 
باشد و از طریق مدرسه آن را اجرا کند. مدرسه و مدیریت آن هم 
می تواننــد نقش راهنمایی را جــدی بگیرند و حتی همة برنامه ها 
و فعالیت های مدرســه را زیر چتر راهنمایــی ببینند تا از همة 
امکانات و داشــته ها در جهت هدایت دانش آموزان و کمک 
به آنان برای شناخت خود و دنیای خود بهره برداری شود. 
راهنمایی مؤثــر، به  موقع و بجا می تواند بزرگ ترین و گاهی 

ماندگارترین خدمت مدرسه به دانش آموزان باشد.3
تربیت رسمی )آموزش وپرورش( که نقش عملی آن را مدارس ایفا 
می کنند، باید بخش عمده ای از فرایند راهنمایی و یکی از ارکان نظام 
راهنمایی در جامعه باشــد. در این باره چند نکته قابل توجه است:
1. در نظام ســنتی تربیت و تا همین چند دهة پیش، معلم ها و 
مدرسه کم  و بیش نقش راهنمایی داشتند. یعنی بدون آنکه برنامة 
مدونی وجود داشــته باشد، هر معلم به فراخور شخصیت و دانش 
خود ســعی می کرد عالوه بر درس و مشق، آموزه هایی از زندگی را 
هم برای دانش آموزان بیان کند. این نوع از راهنمایی، گاهی برای 
عده ای راه گشــا می شد و برای عده ای دیگر جواب نمی داد. در سه 
دهة اخیر بنا به دالیلی، از همین نقش اندک راهنمایی معلمان هم 

کاسته شده است.
2. یکی از عوامل کاســتی در اقدامات راهنمایی از درک مفهوم 
»آموزش  وپرورش« ناشــی می شود. این برداشــت که در مدرسه 
»آمــوزش« و »پرورش« وجود دارد و هر یک از این دو کار را افراد 
خاصی باید انجام دهند، موجب شــده اســت که بار راهنمایی به 
سمت نیروهایی که تربیتی به حساب می آیند، متمایل شود و بقیه 
که آموزشی تلقی می شوند، انگیزة چندانی برای راهنمایی نداشته 
باشــند. اگر قرار باشد مدرسه نقشــی در راهنمایی ایفا کند، این 
نقش می تواند بین همة عوامل مدرسه توزیع شود و به عبارت دیگر، 

راهنمایی دغدغة کل مدرسه باشد.

نظام راهنمایی به معنای آن 
است که انسان ها به موقع، 

بجا، مفید، تخصصی و مؤثر 
راهنمایی شوند تا بتوانند 

به خودآگاهی برسند، خوب 
زندگی کنند، از دانش 

زندگی بهره مند باشند و 
اطالعات پایه و حداقلی 
دربارة چالش ها و مسائل 

زندگی به دست آورند
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3. یکــی از مباحث طوالنی مدت در مدارس »نقش مشــاوره ای 
معلم« بوده اســت که هر از چندی مطرح شــده و بعد رو به افول 
گذاشــته اســت. طبق این ایده که به ویژه در دورة ابتدایی مطرح 
می شــود، از معلم انتظار می رود در امور روان شــناختی و عاطفی 

دانش آموزان هم مداخالتی انجام دهد.
مسئلة قابل توجه دربارة نقش مشاوره ای معلم آن است که چنین 
انتظاری از اســاس نادرست اســت. اواًل کاربرد »نقش مشاوره ای« 
غلط است، چرا که مشاوره کاری تخصصی و مستلزم آموزش های 
ویژه و کســب تجربه به شــمار می رود. معلــم در نهایت می تواند 
راهنمای دانش آموزان باشــد. بنابراین، اگر معلم بتواند نقشــی در 
مسائل روان شناختی دانش آموزان داشته باشد، باید آن را به »نقش 
راهنمایی« تعبیر کــرد. ثانیًا ایفای همان »نقش راهنمایی معلم« 
زمانی ممکن می شــود که از معلمان حرفه ای برخوردار باشــیم؛ 
معلمانی که صالحیت ها و شایستگی های ضروری برای معلمی را 

داشته باشند.
4. راهنمایی می تواند در دو مفهوم عام و تخصصی به کار رود. در 
مفهوم عام، راهنمایی کاری اســت که همه می توانند انجام بدهند 
یا حداقل ادعایش را دارنــد. به طور معمول، در فرهنگ ما هر گاه 
موضوعی به شکل ابهام یا چالش مطرح می شود، هر کس نکته ای 
برای گفتن دارد و مدعی راهنمایی است. در مفهوم دیگر، راهنمایی 
کاری مبتنی بر دانش و تخصص اســت و همه نباید در آن دخالت 
کنند. اگر جایی صحبتی پیش بیاید که مثاًل برای پیشــگیری از 
سرماخوردگی چه باید کرد، هر کس به فراخور تجربه اش رهنمودی 
می دهد که همان راهنمایی عام است و البته چندان معتبر نیست. 
هر چه تخصص و تبحر فرد در زمینة پزشکی و درمان باالتر باشد، 
رهنمودهایش معتبرترند و می توان به راهنمایی اش اطمینان کرد. 
در تربیت هم گاهی بین عموم موضوعی مطرح می شود؛ مثاًل »چه 
می توان کرد تا فرزندان آداب معاشــرت را رعایت کنند؟« شــاید 
هر کس پیشــنهادی بدهد و موضوعی را مهــم بداند، اما دیدگاه 
و راهنمایی یک مشــاور یا روان شــناس باتجربه مفید و راهگشاتر 

خواهد بود.
راهنمایــی در مفهوم عمومی آن فقــط می تواند برای موضوع ها 
و تصمیم گیری های ســاده، کم  و بیش کاربرد داشــته باشد و در 
بقیة امور زندگی، هر چه راهنمایی علمی و تخصصی تر باشــد، از 
کارآمدی و اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود. یکی از کارکردهای 

عمدة »نظام راهنمایی« ارائه و ترویج راهنمایی تخصصی است.

5. مدیران و معلمان گاهی مداخالتی دربارة دانش آموزان و حتی 
خانوادة آنان انجام می دهند که ممکن اســت به توفیقی هم منجر 
شود. مثاًل با دخالت و مشورت مدیر یا معلم، از طالق مادر و پدری 
ممانعت به عمل می آید و والدین به ســازش می رســند. این گونه 
اقدامات را حتی اگر از منظر راهنمایی ببینیم، بدون مبنای علمی 
و تخصصی اســت. شــاید هر کس ادعا داشته باشــد که می تواند 
راهنمایی را انجام دهد، اما یکی از واقعیت ها آن است که راهنمایی 
هر قدر همراه با دانش و تخصص باشــد، منطقی تر و تأثیرگذارتر 
خواهد بود. راهنمایی نباید با شیوة »کدخدامنشی« یکی انگاشته 
شــود. هدف از بیان پنج نکتة فوق یادآوری نگاه ســاده انگارانه به 
راهنمایــی و فراهم آوردن امکان مقایســة چنین نگاهی با مفهوم 
نظام راهنمایی است. در تربیت رسمی و مدرسه ای، زمانی می توان 

از نظام راهنمایی سخن گفت که:
é منشأ نظام راهنمایی به اسناد باالدستی برسد.

é نظام راهنمایی برای همة ابعاد شخصیتی دانش آموزان و همة 
نیازهای آنان برنامه داشته باشد.

é همة عوامل نظام تربیتی و مدرسه به آن پایبند و متعهد باشند.
é افــراد از تخصص ها و صالحیت های الزم بــرای ایفای نقش 

راهنمایی برخوردار باشند.
é راهنمایی طی سلسله مراتب و سطوح پیش بینی و طراحی شده 

پیش برود.
é بازخوردهای الزم از نیازها و کمبودها در مورد راهنمایی گرفته 
شوند و نظام راهنمایی در طول زمان و به طور مستمر اصالح شود.

نظام راهنمایی باید به  مثابه نقشــه ای باشد که اواًل بتواند تمامی 
نیازهــا و الزامات راهنمایی کودکان و نوجوانان را به  صورت علمی، 
منسجم، هماهنگ، هدفمند، همه گیر، نظام دار و برنامه ریزی شده، 
در همة سطوح ســازمانی ســامان دهد. ثانیًا در سطح عملیاتی، 
یعنی در مدرســه، کارآمد و مؤثر باشد و چتری برای پوشش همة 
فعالیت های مدرســه تلقی شــود. با این نگاه، راهنمایی رسالت و 
وظیفة کلیت نظام تربیتی و در مدرســه، وظیفة مجموعة مدرسه 
اســت و نه الزامًا فردی خاص. حتی اگر قرار بود فرد خاصی متولی 
راهنمایی باشد، بقیة عوامل مدرسه هم باید به صورت کامل همراه 

و مکمل او باشند.

پی نوشت  ها
1. تربیت رسمی در دو بستر عملی می شود که در ایران، آن ها را آموزش وپرورش 

و آموزش عالی می نامیم. در بحث حاضر، تمرکز بر آموزش  و پرورش است.
2. توصیه می شــود مقالــة »دانش آموزان و فضای عاری از مشــاوره / تأملی بر 
جایگاه فراموش شدة روان شناسی و مشاورة مدارس« از همین نویسنده را در دو 

ماهنامة شوق  تغییر، شمارة 33 )بهمن و اسفند 1396( بخوانید.
3. در یکــی از کتاب هایم با عنوان »مدرســه کاوی برای مدیران مدارس / 111 
نکتة کاربردی برای مدیریت در مدارس متفاوت و موفق«، در فصل اول با عنوان 
»مدیــر و نقش راهنمایــی«، به تفصیل دربارة ضــرورت برنامة راهنمایی برای 
مدرسه بحث کرده ام. در فصل های دیگر هم اشاره هایی به این موضوع داشته ام. 

این کتاب را انتشارات پیشگامان پژوهش مدار چاپ کرده است.

نظام راهنمایی باید به  مثابه نقشه ای باشد 
که اواًل بتواند تمامی نیازها و الزامات 

راهنمایی کودکان و نوجوانان را به  صورت 
علمی، منسجم، هماهنگ، هدفمند، 

همه گیر، نظام دار و برنامه ریزی شده، در همة 
سطوح سازمانی سامان دهد
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