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 چکیده
 انیسخن به م یسازش ای یشغل ،یلیتحص «یاشاورهممدل »وپرورش صرفاً از سه آموزش نیادیاسناد تحول بن

همه اهداف اسناد  توانندینم ادشدهیند. سه مدل تساک یربومیغ ای یبوم «ییراهنما مدل»اند، اما نسبت به آورده
 «ییراهنما»عالوه . بهشودیتحول احساس م ادمتناسب با اهداف اسن ییهابه مدل ازیفوق را محقق سازند و ن

همه عوامل  یبرا هفیمناسب و شرح وظ التیختار و تشکمدل قابل اجرا، سا ازمندیدارد، ن زین یریشگیکه جنبه پ
در قرآن  ییراهنما یمحتوا لیتحل» قیحاضر از تحق یپژوهش-یراستا مقاله علم نیمدرسه است. در هم یانسان
 ییراهنما یهامدل»است به  یج شده و پاسخاستخرا« گانه( اسناد سهی)مضمون یفیک یمحتوا لیتحل»و  «دیمج

ه د یانتقاد -یلینقد تحلبه یابداع مقاله با کمک شش مدل نی؛ در ا«وپرورشآموزش نیادیتحول بن ازیموردن
از ده مدل  لکرد. سه مد میها را مشخص خواهو وجه اشتراک و افتراق آن مپردازییو معاصر م یسنت مدل
بوده و صرفاً در تخصص  یامشاوره یهااز مدل «یریگمیتصم»و  «ینظام التقاط» ،«یکینیروندکل»شامل  جیرا

 ینوساز»، «بر رشد یمبتن» ،«یرشد شخص» ،«تیو ترب میتعل»اند از که عبارت یمشاور مدرسه هستند؛ مابق
و عمل  مانیعلم، ا»ما شامل  یابداع دل؛ با شش م«هدفدار یدانش عمل»و  «یخدمات گروه» ،«یاجتماع

 یبا اختالفات «یعنوم ییراهنما»و  «یداور» ،«ییراهگشا»، «نهان قیبه حقا یابیراه» ،«رتیو بص نشیب» ،«ستهیشا
مدرسه  یوامل انسانرا برعهده همه ع ییراهنما فهیبوده و وظ یساختار ،یشنهادیپ دارند. شش مدل یهمپوشان

آموزان کنند و دانش یا رهبرو شادکام ر ایخالق، پو یوپرورشتا آموزش گذارندیآموزان ماز جمله دانش
 از حضور در مدرسه لذت برده و به حداکثر توان بالقوه خود برسند.

 .سند تحول ینظر یمبان م،یو مشاوره، قرآن کر ییمدل، راهنما :هاکلیدواژه
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 مقدمه
است  طورکلی و با تسامح حاصل فرهنگ و ادبیات غربیبه« راهنمایی»های حال حاضر مدل

های در این فرهنگ به دلیل ریشه»تواند اهداف سند تحول را راهبری کند، و این فرهنگ نمی

اند میان آزادی و کننده نتوانستههای یکپارچهفراوان تاریخی و فرهنگی و به دلیل فقدان سازه

بندگی، ماده و غیر ماده، حق و تکلیف، خدامحوری و کرامت انسان، علم و دین، عدالت و 

« ای دست یابندیشرفت، فرد و جامعه تعادل برقرار کرده و به تفسیر روشن و یکپارچهپ

 (.1389)نودهای، 

های ایران صرفاً در حد نظر )و نه در مقام اجرا( با مشاوران مدارس نیز در دانشگاه

شوند که عمدتاً مربوط به نیم سده قبل است؛ از الگوهای راهنمایی در منابع کهن آشنا می

(، چندین مدل یا الگوی نظام راهنمایی سنتی و معاصر در 1971« )استون»و « شرتزر»ه جمل

مدارس با  (. در این الگوها رسالت1373اند )قاضی، و توضیح داده مدرسه را نام برده

های زیر های سنتی راهنمایی رسالتهای مختلف از راهنمایی مطرح شده است. مدلبرداشت

دادن خصوصیات فردی با احتیاجات شغلی اند: تطبیقگرفتهرا برای مدارس درنظر 

(parsons, 1907( ؛ راهنمایی معادل با تعلیم و تربیت)Brewer,1927 ؛ راهنمایی به منزله)

(؛ و  ,1987Myersگیری )(؛ راهنمایی به منزله تصمیم,1902Wundtروندی کلینیکی )

 (.Ruth Strong, Ericson, 1937سرانجام راهنمایی به مثابه نظامی التقاطی )

توان به های راهنمایی تحت عنوان معاصر )طی نیم سده اخیر(، میهمچنین از بین مدل

(؛ little, Chapman, Mathewson, 1975های زیر اشاره کرد: راهنمایی مبتنی بر رشد )مدل

ه (؛ راهنمایی به مثابTiedeman, Field, 1975راهنمایی به منزله دانش عملی هدفدار )

(؛ Hoyt ,1962مثابه خدمات گروهی )(؛ راهنمایی به,1962Shobenنوسازی اجتماعی )

 (Kehas, 1970مثابه رشد شخصی )راهنمایی به

برنامه »مدل خاصی طرح نشده است. در « وپرورشسند تحول بنیادین آموزش»اما در 

ند )برنامه درسی انیز تنها از مشاوره و راهنمایی تحصیلی و تربیتی نام برده« درسی ملی



 145  وپرورشآموزش نیادیتحول بن ازیموردن یینظام راهنما یهامدل

 

در بخش رهنامه، راهنمایی شامل سه مدل « مبانی نظری سند تحول»(؛ و فقط در 1391ملی،

 (.1390تحصیلی، تربیتی )سازشی( و شغلی معرفی شده است )مبانی نظری،

در مدارس نیز تعهد و الزامی نسبت به این الگوها وجود ندارد. صرف نظر از مقام اجرا، 

ای )نه راهنمایی( تحصیلی، شغلی و های مشاورهین است که آیا با مدلسؤال بنیادی و مهم ا

توان همه اهداف مبانی نظری سند تحول )حیات طیبه، نظام شایستگی و رشد سازشی، می

آموزان و...( را محقق ساخت؟ مدیران، مربیان، دبیران و مشاورین مدارس در جانبه دانشهمه

آموزان به چه مدل و الگویی نیاز دارند؟ آیا دانشآینده برای تحقق اهداف سند تحول 

نفس، سالم و با اراده، امیدوار، خودباور، دارای عزت»توانند تحت تربیت این سه مدل، می

شایستگی رویارویی مسئوالنه »(، یا 1390شوند )سند تحول، « پاکدامن و باحیا»یا « بانشاط و...

حداقل »( را کسب کنند؟، یا 1390)سند تحول، « و خردمندانه با تحوالت اجتماعی و سیاسی

( شوند؟، یا اقدام به 1390)سند تحول، « واجد یک مهارت مفید برای تأمین معاش حالل

 ( کنند؟1390)سند تحول، « معروف و نهی از منکرامربه»

وپرورش کشور، تحول بنیادین که برآنند در آموزش-شود که سه سند فوق مالحظه می

وپرورش ایران )یعنی پراگماتیسم، جای مکاتب حاکم بر آموزشاز جمله بهایجاد کنند و 

رفتارگرایی و...( از فلسفه و تعلیم و تربیت اسالمی سرمشق بگیرند؛ هنوز خودکفا نشده و 

های راهنمایی را از مثال مدلعنوانخورد؛ بهها به چشم میوابستگی به مکاتب دیگر در آن

ای اکتفا ها نیز صرفاً به سه مدل مشاورهذکرده و از میان آنهای رایج دیگر ملل اخمدل

 اند.کرده

ناپذیر است و فرهنگ ایرانی اسالمی با ویژه در این عصر اجتناباینکه تبادل فرهنگی به

تر و روزآمدتر و ها همچنان که در طول تاریخ چنین کرده، فربهجذب و هضم سایر فرهنگ

تواند یکجانبه باقی بماند و پس از بیش از اما این ارتباط نمیشود، بسیار بجاست؛ کاراتر می

دیگر شایسته نیست فرهنگ غنی اسالم و بخصوص کتاب « فرانسیس بیکن»سه قرن از دوران 

سازان نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی، تربیتی قرآن کریم مغفول و مهجور بماند و تصمیم

 در خدمت اسناد فوق تدارک ندیده باشند.برای نظام راهنمایی و مشاوره کشور مدلی 
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ای در مجامع علمی حوزه و دانشگاه برای اصالح نظام های گستردهالبته تالش

مشاوران مدارس که از نزدیک گیرد؛ برای مثال در سطح خرد وپرورش صورت میآموزش

ئه خدمات بندی مراجعان بر اساس مشکل و ارابرقراری مساوات، اولویت»اند، با مسئله مواجه

کریمی؛  ،خوشبخت )مالیی،« دانندای میآموزان را در اولویت نظام مشاورهمدبرانه به دانش

هایی جهت ایجاد نشاط و شادی بدون توجه به ساختار و مدل. نیز در سطحی فراتر (1394

(، 1389زاده )طالب و اند. از جمله جعفریوپرورش پیشنهاد کردهتشکیالت فعلی آموزش

مدل پیشنهادی  اند.را بررسی کرده مدلی؛ نشاط و شادی در مدارس ابتدایی تهران ارائه با

ه و اهداف، مبانی نظری، چارچوب ایشان شامل چهار بخش اصلی بدین شرح است: فلسف

 –اند که به عوامل فیزیکی، عاطفی مفهومی و مراحل اجرایی. در این تحقیق یادآور شده

 شود.توجهی میکم اجتماعی، فردی و آموزشی مدارس

حیات »همچنین در اسناد تحول بنیادین، مفاهیم و اصطالحات فرهنگ خودی همچون 

توان مالحظه کرد )مبانی را می« تنوع هویت ویژه»و « نظام معیار اسالمی»، «طیبه

هایی کلی از های محدود از سویی و سرفصل(؛ اما تحقیقات پراکنده و مدل1390نظری،

مبانی نظری سند تحول از سوی دیگر، نظام تعلیم و تربیت کشور را از داشتن مدل و الگوی 

ن سزاوار است که از قرآن کریم سازد؛ بنابراینیاز نمینظام راهنمایی و مشاوره مدرسه بی

تَنْطِقُوهُ»سؤال کرده و آن را به نطق درآوریم:  (؛ و 1376االسالم، )فیض« ذَلِکَ الْقُرْآنُ فَاسْ

موردنیاز تحول بنیادین های راهنمایی مدل»سؤال اساسی ما از این کتاب هدایت چنین است: 

 «اند؟در قرآن کریم کدم وپرورشآموزش

 روش تحقیق
های راهنمایی در عالم نظر و در محیط اجرا بخش اول این مقاله به توصیف و تبیین مدل

( 1397)تمسکی، « تحلیل محتوای راهنمایی در قرآن کریم»ازآن از تحقیق پردازد و پسمی

تحلیل محتوای کیفی »جای این کتاب هدایت و و شش تعبیر مختلف از واژه هدایت در جای

وپرورش مدد گرفته و شش مدل موردنیاز در تحول بنیادین آموزش« انهگ)مضمونی( اسناد سه

انتقادی  -نقد تحلیلیهای قرآنی به را استنباط و عرضه خواهد کرد. آنگاه با کمک این مدل

http://qccpc.atu.ac.ir/?_action=article&au=15899&_au=%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7++%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%A8%D8%AE%D8%AA
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مشخص خواهد ساخت.  ها راهای سنتی و معاصر پرداخته و وجه اشتراک و افتراق آنمدل

تعامل »های تحقیق عبارت خواهد بود از: درستی یافته دادن، جهت نشان«1اعتمادپذیری»روند 

مستمر و استفاده از متخصصان تعلیم و تربیت حوزوی و دانشگاهی )جهت برقراری تناسب 

وپرورش گانه با طراحی و تبیین ساختار سازمانی پویا و خالق در آموزشهای ششبین مدل

ر دو تحلیل محتوا؛ ترسیم روند ایران(؛ ثبت تمامی شبکه معنایی راهنمایی طی اجرای ه

گسترش و تکمیل مقاله با ذکر مبانی، اصول و روش برای هر شش مدل؛ مقایسه با مدلی 

، «فلسفه»اند از جهت کشف اجزای مدل که عبارت(، 1389زاده؛ طالب و جعفریهمخوان )

این . «و تطبیق برداشت محقق از تحقیقات کیفی« مراحل اجرایی»و « هاویژگی»، «اهداف»

های تحقیق است؛ زیرا هدف در تحقیق کیفی، بخشی به یافتهباورپذیری جهت تعمیق

 هاست.بخشی بدانهای تحقیق نیست، بلکه تعمیقبه یافته 2«بخشیدنتعمیم»

 های تحقیقیافته
« گانهناد سهتحلیل محتوای کیفی )مضمونی( اس»با تحلیل محتوای راهنمایی در قرآن کریم و 

گانه و گوی شش نیاز اسناد سهافت که پاسخبه شرح زیر دست ی شش مدل توان بهمی

ار آموزان این عصر است: نیاز به علم، ایمان و عمل شایسته )دورماندن از نادانی، کدانش

 تفاوتی در عرصه فردی و اجتماعی(، نیاز به بینش و بصیرت و پرهیز از غفلت،ناشایست و بی

های آشکار(، نیاز به یافتن راه قایق نهان از طریق مشاهده پدیدهبردن به حنیاز به تعقل )پی

یاز به راهنمایی حل مشکالت و مسائل زندگی، نیاز به داوری و انتخاب بین دو خیر یا دو شر، ن

اصول های عمومی(؛ )ویژگی« مبانی»معنوی. این شش مدل به ترتیب با طرح 

اجمال توضیح و بههای جزیی( )دستورالعمل هاو روشهای کلی/ بایدونبایدها( )دستورالعمل

 شوند:داده می

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Trustworthiness  

2. Generalization 
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 علم، ایمان و عمل شایستهمدل 

قرار است: هدایت سطوحی دارد، یک سطح آن مبنای اولین مدل مبتنی بر قرآن کریم ازاین

رو پذیر است، ازاینبخشی نیز با کمک علم امکانآگاهی 1(.100کردن است )اعراف:آگاه

اما آگاه و  2(.43راهنمایی در قرآن کریم به معنای پیروی از علم نیز آمده است )مریم:

دانابودن وقتی با ارزش است که منجر به عمل شایسته شود. تشخیص عمل شایسته از ناشایست 

شود که راهنمایی به معنای مالحظه میو همچنین ترجیح عمل شایسته برعهده عقل است و 

(. عقل قرآنی نیز مالزم علم 170؛ بقره:18کاررفته است )زمر:پیروی از عقل نیز به

( و عمل صالح 55؛ کهف:52؛ اعراف:54؛ حج:213و  137(؛ ایمان )بقره:43)عنکبوت:

، ایمان و علم»باشد؛ بنابراین، شایسته است اولین مدل را ( می82؛ طه:104؛ نحل:9)یونس: 

نامید که هدف آن مبارزه با هر دو نوع جهل قرآنی )نادانی و کار ناشایست( « عمل شایسته

 در عرصه فردی و اجتماعی خواهد بود.

اند. مدیران، اصول اولین مدل: تعلیم و تربیت و سیاست در این مدل دو روی یک سکه

و سیاسی )عمل ناشایست( که  توجه به فساد اقتصادیمعاونین، معلمان و مشاوران نباید بی

انگیزه، دارای انواع انحرافات و اختالالت هدف و بیآموزانی افسرده، ناامید، بیدانش

جنسی، بدبین، مضطرب، دارای اختالل خواب و اختالل شخصیت و... برجای  -روانی

و توجه به ادب، اخالق، تربیت، دانش گذارد؛ به فعالیتی برحسب عادت بپردازند و بیمی

آموزان تصمیم بگیرند. عمل ناشایست یعنی مهارت و سالمت روانی موردنیاز دانش

اعتنایی به تعلیم و تربیت رسمی رایگان و ایجاد تبعیض و فاصله طبقاتی برای همگان که بی

خبری از گرفتن و بیمداران تحمیل خواهد کرد و نادیدهناپذیری بر سیاستهزینه جبران

درست و غلط در سطح فراسوی کالن، کالن و خرد نیز معلم و مربی  های اتخاذ شدهسیاست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثُونَ -1 أَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَأَوَلَمْ یَهْدِ لِلََّذِینَ یَرِ آیا این  عُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا یَسْمَعُونَ:الْ

رث زمین شدن؛ )خدا( آگاه نفرموده که اگر ما بخواهیم به کیفر گناهانشان مردمی را که بعد از اقوامی که همه مردند، وا

 ای(.، ترجمه الهی قمشه100)اعراف:  نهیم که دیگر )به گوش دل چیزی( نشنوند؟هایشان مهر میرسانیم و بر دلمی

أْتِکَ فَاتََّبِعْنِی أَهْ -2 ای پدر، مرا )از وحی خدا( علمی آموختند دِکَ صِرَاطًا سَوِی َّا: یَا أَبَتِ إِنَِّی قَدْ جَاءَنِی مِنَ الْعِلْمِ مَالَمْ یَ

 (.43)مریم: اند، پس تو مرا پیروی کن تا به راه راستت هدایت کنمکه تو را آن علم نیاموخته
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ها را دچار اشتباهات مکرر از جمله حمایت از را از شناخت عصر و زمانه خود محروم و آن

 مأل و مترف در جامعه خواهد ساخت.

دعوت به خیر »نویس ستاد شود، پیشدر این مدل به فیلسوفان تعلیم و تربیت توصیه می

وپرورش دوره متوسطه را تنظیم کنند تا این واجب در آموزش« معروف و نهی از منکرهو امرب

دعوت به  الهی نهادینه شود. به شرطی که این نظارت عمومی را دوجانبه ببینند و امکان

آموزان و نهی دانش آموزی و...( و امرمهارتکارهای نیک )ورزش، هنر، مسابقات علمی، 

 و معلمان آگاه و متعهد و راهکارهای قانونی آن را نیز در نظر بگیرند.

آموزان را برای اعمال وپرورش، باید همکاران و دانشمدیر الیق تحول بنیادین آموزش

کند؛ پوشی، اسراف و... بسیج شایسته و مقابله با ظلم، کفر، فسق، مکر و خیانت، دروغ و حق

یقت، تحلیل محتوای راهنمایی در قرآن کریم مشخص گردید که هادی مسیر حق در» زیرا

؛ 109و  19به:؛ تو144؛ انعام:51؛ مائده:7؛ صف:10؛ احقاف:5؛ جمعه:258باید با ظلم )بقره:

(، با 107ل:؛ نح37؛ توبه:67؛ مائده:86؛ آل عمران: 264(، با کفر )بقره:57؛ کهف:50قصص:

(، با دروغ 52(، با مکر و خیانت )یوسف:5؛ صف:80و  24؛ توبه:6؛ منافقون:108فسق )مائده:

 اند مقابله کند.( که از موانع راهنمایی28، با اسراف )غافر:(3پوشی )زمر:و حق

آموزان نیز توصیه شود در ستادهای تربیتی و به دانشبه عوامل انسانی مدرسه توصیه می

و احقاق حق کنند، به شرطی که با  آموزی اعمال قدرتشود از طریق شوراهای دانشمی

مدیران مدارس در تعامل باشند و نظم مدرسه را به منزله وظیفه خود رعایت کنند. خیرخواهی 

و سزاوار است مدیران،  1معروف و نهی از منکر در این مدل برگرفته از قرآن مجید بودهو امربه

د به خیر و خیرخواهی را تسهیل آموزان را با امور خیر آشنا، ورومشاوران و معلمان، دانش

ای است که اوالً اجرای کرده و مهارت دعوت به خیر را آموزش بدهند. دعوت به خیر مقدمه

آموزان را بسیار طبیعی و میسر ساخته و ثانیاً نگرانی امر و نهی توسط خود معلمان و دانش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْ الْخَیْرِیَدْعُونَ إِلَى وَلْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمََّةٌ -1 و باید از میان شما ؛ مُنْکَرِ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَوَیَ

 ای باشند که مردم را به سوی خیر دعوت نموده، امر به معروف و نهی از منکر کنند و این طایفه همانا رستگارانندطایفه

 (.164)آل عمران: 
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سیاسی را برطرف  های مختلفمدیران از دخالت در امور مربوط به مدیریت و طرح دیدگاه

 خواهد کرد.

یادین در جهت تحول بن -«لم، ایمان و عمل شایستهع» -های اولین مدلروش

 اند از:وپرورش عبارتآموزش

 یابی شورای عالی انقالب فرهنگی و کمیسیون آ.پ. مجلس شورای در ارزش

 اسالمی، افزایش منزلت اجتماعی معلمان، افزایش حقوق معلمان متناسب با تورم و

 متناسب با مزایای کارکنان شرکت نفت و مخابرات و پتروشیمی تأکید شود.

 یابی شورای عالی آ.پ.، وزیر و مدیران کل آ.پ. بر عدالت آموزشی در ارزش

آموزان و آمیز برای عموم دانشهای مفید و ضروری و حکمت)دانش و مهارت

ی درسی تکراری برخوردار( و حذف عناوین و محتواکاهش مدارس محروم و نیمه

 آموزان تأکید شود.و غیرمفید برای دین و دنیای دانش

 ها و یابی مدیر و معاونین و دبیران، بر علم توأم با ایمان و عمل صالح آندر ارزش

 آموزان تأکید شود.دانش

 آموزان را تقویت مربی و مشاور جهت مقابله با اعمال ناشایست )جاهالنه(، اراده دانش

 کنند.

 سازی مدرسه را یک حق و وظیفه دانسته آموزان در تصمیمدرسه، ورود دانشمدیر م

جانبه در حین تحصیل و مدیریت مشارکتی در محیط مدرسه و معتقد به تربیت همه

باشد؛ زیرا با نظام تعلیم و تربیت کنونی وضعیت روانی و ادب، اخالق، شرم و آزرم، 

آموزان در تحقیقات ای زندگی دانشهعفت و پاکدامنی، سوادهای چندگانه، مهارت

توان مسئولیت نظام راهنمایی را صرفاً بر دوش کننده بوده و دیگر نمیمتعدد نگران

 مشاورین گذاشت.

 های مدارس برای مربیان پرورشی نامهمعاونین پرورشی ادارات، ارسال دو سوم بخش

برای نمایندگان  جای تأکید بر ظواهر شرع، مستحبات و پادوییرا کاهش داده و به

های سیاسی، به وظیفه واجب و فوری و ضروری خود بازگشته مجلس و تثبیت جناح
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آموزان کمک و به مربیان مدارس در تربیت دینی )اعتقادی، عبادی( و اخالقی دانش

 کنند.

  مشاوران مدرسه کار خود را با راهنمایی گروهی و آنگاه با مشاوره گروهی آغاز

توان در اتاقی منفعل و به انتظار ط بحرانی تعلیم و تربیت نمیکنند؛ زیرا در شرای

های روانی مختلف مشاوره فردی نشست و شاهد افزایش اختالالت و بیماری

 آموزان بود.دانش

 مدل بینش و بصیرت

علم و عمل نیز به تنهایی کافی  مبنای دومین مدل مبتنی بر قرآن کریم از این قرار است:

وتحلیل مسائل است که فرد کارآمد و مفیدی برای نیستند، بلکه بصیرت یعنی قدرت تجزیه

داشتن سطوحی دارد. سطح پایین آن عبارت است از غافل و بصیرتکند. اجتماع تربیت می

چه بسیار (. 98ء:؛ نسا41؛ نمل:100بردن )اعراف:داشتن و پیخبر نبودن، یا هشیاری، توجهبی

مدیران، معلمان و مربیانی که خطبای ماهری هستند، اما موعظه و یادآوری را دست کم 

پندارند تعلیم و تربیت و آموزش صِرف منجر به تغییر رفتار خواهد شد؛ گیرند. چرا که میمی

ها نیست و غفلت و عدم توجّه نیز منشأ خطاهای بسیاری که جهل منشأ همه بدیدرحالی

جو، رو حقیقتپرستش داشته و ازاینست. از جمله فطرت الهی نوجوان و جوان، میل بها

گریزی یا دوست است و بنابراین دینخواه و زیباییطلب، کمالنهایتخواه، بیفضیلت

هاست که سزاوار است گرایی برخی به معنای غفلت از وجدان و فطرت الهی آنشرک

 .برانگیخته و بیدار شود

بصیرت در سطح بعدی عبارت است از دریافت الهام الهی. توضیح آنکه گاهی  بینش و

دست « آزمایش و خطای آشکار»یابی به پاسخ سؤاالت خود به جهت دست آموزان،دانش

پاسخ سؤاالت خود را چه در « آزمایش و خطای پنهان»زنند و اگر به نتیجه نرسند در می

نیز جهت « ارشمیدس»یابند. چنانکه بصیرت می کنند وخواب و چه در بیداری دریافت می

تعیین وزن مخصوص تاج پادشاه تالش خود را کرد، اما به نتیجه نرسید؛ تا آنکه در حمام و 



 1399ستان ، تاب42سال یازدهم، شمارة فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی،     152

« بینش»گویی ای شد. تازه 1«بینش»با فرورفتن در آب پاسخ مسئله را دریافت و صاحب 

 شود.الهامی است الهی که نصیب برخی افراد می

(؛ 43و واالی هدایت به معنای بصیرت نیز در قرآن کریم آمده است )یونس: اما سطح باال

بصیرت در فرهنگ »(. 17؛ فصلت:81؛ نمل:35گیرد )روم:که در مقابل کوردلی قرار می

دهد ها را میقرآنی، حالتی است که به انسان، توانایی درک درست حقایق و تحلیل واقعیت

بینش و بصیرت از راه چشم [ دل]حاصل  2«.نگرى استحاکى از نوعى احاطه علمى و آیندهو 

نوعی هدایت و راهنمایی است که با حجت عقلی )از طریق عقل( و وحی »شود و آن می

شود که در بندگی و عبادت الهی )از طریق گوش( متفاوت است و فقط نصیب کسانی می

بصیر »؛ شاخص 3«.شدو خداوند دلشان را به نور معرفت خود روشن کرده با خدا خالص شده

گرایی، تعصب و توان تحلیل مسائل مختلف عبارت است از پرهیز از سادگی، جزم« بودن

ادبی، سیاسی، ورزشی، تاریخی و...و داشتن موضع در مسائل سیاسی )بدون تقلید از دیگران 

 چراکه مسائل سیاسی تقلیدی نیستند(.

بلکه در برخی مکاتب فلسفی و در  چنین مدلی نه تنها در راهنمایی مصطلح وجود ندارد،

خبری است که نظام شود؛ زیرا در غفلت و بیشدت تبلیغ میها مقابله با آن بهاکثر رسانه

توانند به اهداف خود رسیده و بازار مصرف های پرقدرت میداری حاکم بر رسانهسرمایه

اند قمارخانه بزرگی هاخود را گسترش داده و اجناس خود را به فروش برسانند. برخی رسانه

گرا، آموزانی لذتکه به نام شادی و سرگرمی در مقابل نظام تعلیم و تربیت ایستاده و دانش

پرورند؛ و اتفاقاً نتیجه نگیزه و ناامید نسبت به آینده میاهدف، بیمسئولیت، بیگرا، بیپوچ

ناک با مضمون غمبردن به مواد مخدر و موسیقی باشی چیزی جز افسردگی و پناهاین خوش

های مورد اعتمادی، شکست عشقی و... نیست. نگاهی گذرا به ترانهخودزنی، خودکشی، بی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Insight 

مطالعات قرآن و سوره یوسف،  108(. بصیرت در قرآن با تکیه بر آیه 1389)بهار و تابستان  محمدرضا ستوده نیا،  -2

 (.6)پیاپی  2شماره  حدیث، سال سوم، 

  www.w.tadabbor.org (8ذیل حج: )تفسیر المیزان: 3-

http://ensani.ir/fa/article/author/78639
http://ensani.ir/fa/article/author/78639
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/34433/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1389-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-6-
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/34433/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1389-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-6-
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/34433/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1389-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-6-
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بار و ناامیدکننده را به نمایش گذارده و بر این پسند نوجوان و جوان ایرانی، این عناصر غم

 مدعا صحه خواهد گذاشت.

تقلید، اطاعت و تبعیت آموزان یا به صورتی معقول و یا غیرمعقول از افرادی دانش

پیروی از دیگری بدون »کنند و این مهم نیاز به بصیرت بسیار باالیی دارد. می

گویند. این نوع تقلید به دو دسته معقول و ناپسند می تقلید را دلیل و حجت درخواست

ه هر دو قسم اشاره دارد: تقلید معقول به معنای مشهور یعنی ب قرآن کریم شود.تقسیم می

آمده است؛  قرآن کریم پیروی افراد غیرمتخصص از متخصصان نیز با تعابیری گوناگون در

:  نحل) اهل علم و اهل ذکر پرسش از ( و 43: مریم) عالمازاز جمله پیرویِ ناآگاه 

به (، 158؛ اعراف:54؛ نور:71؛ انعام:143اطاعت و تبعیت از پیامبر )بقره:و  1(7:  انبیاء ؛43

خاصی نباشد، نه همچون شرطی که تبعیت از پیام و رهنمودی باشد که مختص عصر و مصر 

اخباریون شیعه و سلفیه اهل تسنن که بدون توجه به زمان و مکان و تأثیرات آن، احکام دوران 

أُولَئِکَ الََّذِینَ هَدَى  شوند:قبیلگی را در دوران شهرنشینی تبلیغ کرده و موجب وهن دین می

اء اقتدا کن، نه به خود انبیاء که دین انبیاء همان (، یعنی به دین انبی90)انعام:  اللََّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ

 2اسالم است.

و پیروی  اقتدا کریم نیز با تعبیرهای مختلفی یاد شده است؛ مانند قرآن از تقلید ناپسند در

( و 21:  ابراهیم) مستکبران ( و پیروی ضعیفان از104: مائده؛ 21:لقمان؛ 017: بقرهاز نیاکان )

  .(79ها )طه:و اطاعت و تبعیت از طاغوت (67:  احزابپیروی از رؤسا و بزرگان گمراه )

شود آموزان مستضعف موجب میکاری دانشدرست است که گنهاصول دومین مدل: 

ر نیست، اما آنجا ( و خودکرده را تدبی22از مستکبران و افراد قلدر تقلید و تبعیت کنند )سبأ:

( 23بصیرت از افکار پدران گمراه خود )زخرف:ها بدون ود آنشکه جهل و ترس موجب می

ع در مدرسه باید نظام راهنمایی با بصیرت و شجا؛ تبعیت کنند (،31)توبه:  از عالمان گمراه و

 کنندگی مشخص کند.به مقابله برخیزد و مرز حق را از باطل و هدایت را از گمراهی و گمراه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  http://wikifeqh.ir ، به نقل از:.430، ص8رف قرآن کریم، برگرفته از مقاله تقلید، جدائرة المعا -1

 3375730: کد خبر (.المللی قرآن)ایکناخبرگزاری بین (، به نقل از:1394مهر  8جوادی آملی ) -2

http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AC%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AC%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B0%DA%A9%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B0%DA%A9%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B9%D9%84%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B9%D9%84%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%AD%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%86%D8%AD%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D9%82%D8%B1%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8
http://maarefquran.com/maarefLibrary/templates/farsi/dmaarefbooks/Books/8/38.htm/
http://wikifeqh.ir/
http://iqna.ir/
http://iqna.ir/
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محوری و گسیل ن هر گام به سمت حافظهبرداشتوپرورش با مدیران آموزش

ها را شوند، زیرا اولویتآموزان به هر شکل و به هر دانشگاهی، از هدف دورتر میدانش

زدگی، آن هم در اعمال ظاهری را رها کرده و اعمال صالح ها باید عمل، آناندرعایت نکرده

 آموزی و تربیت اخالقی( را به اجرا درآورند.درجه یک )ادب

پذیر است. هر رفتار و کرداری ین مدل نیز با برانگیختن عقل و در صدرنشاندن آن امکانا

خواری، مصرف مواد مخدر و محرک، نزاع، تحریک جنسی و... که موجب همچون مشروب

آموز از مقام خود به زیر کشیده شده و خشم، هوی و هوس و... بر وجود شوند، عقل دانش

 ها مقابله شود.ی شده و توسط عوامل مربوطه با آنوی حاکم شوند؛ باید شناسای

وپرورش جهت تحول بنیادین در آموزش -«بینش و بصیرت» -های دومین مدلروش

 اند از:عبارت

 ای درنظر در این مدل برای دبیران متعهد و بابصیرت الهیات و تاریخ باید جایگاه ویژه

رانان باید سرنوشت تاریخ و سخنها بتوانند حل تعارض کنند. دبیران گرفت تا آن

آموزان از سرنوشت شوم گمراهان و گذشتگان را توصیف و تبیین نمایند تا دانش

خیر شوند. این امر نیز نیاز به تخصص دارد، بهکنندگان عبرت گرفته و عاقبتگمراه

گویی بیفتد و هر روز و سال را بصیرت به تناقضوگرنه چه بسا راهنما و مربی بی

 تغییر عمده با بخشی از تاریخ گذشته مطابق بداند. بدون

 بصیرت برای توجیه دیدگاه و شرایط و مواضع سیاسی خود مربیان و سخنرانان بی

اند حاکمیت سیاسی نداشته -السالمعلیهم-نباید عصری که پیامبران الهی و معصومین

م و دین هردو اند، مشتبه نمایند و به علرا به عصری که حاکمیت سیاسی هم داشته

 خیانت ورزند.

  آموزان تقلید، اطاعت و تبعیت صحیح از غلط را راهنمایان با بصیرت باید به دانش

 معرفی کنند.

 و عمل ارجاع دهند. اهل علم ،اهل ذکر را بهها آن 

 را بدون توجه به زمان و مکان به سبک زندگی در دوران قبیلگی رهنمون ها نباید آن

 شوند، بلکه باید چنین تبیین کنند که به دین انبیاء )نه زمان انبیاء( اقتدا کنند.

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B0%DA%A9%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B0%DA%A9%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B9%D9%84%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B9%D9%84%D9%85
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  و و رؤسا و بزرگان گمراه  مستکبرانو پیروی از نیاکان جاهل،  اقتدارا از ها آنباید

 ها برحذر دارند.طاغوت

  افکار پدران گمراه  سوءاستفاده کنند، بلکه بایدآموزان دانشاز جهل و ترس و نباید

 را تبیین نمایند. عالمان و حاکمان فاسد و

 حقایق نهانیابی به مدل راه

تفکر و تعقل در »یکی از انواع تعقل  قرار است:مبنای سومین مدل مبتنی بر قرآن کریم ازاین

های آشکار به حقایق آموز از پدیدهشود دانشاست. گردش در طبیعت موجب می« طبیعت

بدنی و در نهان راهنمایی شود )خردورزی کند(. این مدل در درس جغرافیا، علوم، تربیت

اردوهای تربیتی کاربرد دارد. این راهنمایی یا توسط خداوند، همچون راه نمودن در 

؛ 15؛ نحل:97هایی در کره خاکی )انعام:به راه و راهنمایی های خشکی، دریاتاریکی

؛ و این بهترین و 1گیرد.( و یا توسط انسان صورت می22؛ قصص:10؛ طه:10زخرف:

جای انتقال دانش، به تربیت آن هم در محیط ترین تربیت انسان موحد است. این مدل بهطبیعی

 پردازد.طبیعی می

سطحی و غیرعلمی نسبت به مبدأ و معاد را  ر بسیارآموزان تحت چنین تربیتی، افکادانش

خورند که اظهار نظر پیرامون بازشناخته و بر عقل کم و هوش سرشار کسانی تأسف می

 گیرند.ها نتیجه میآسمان معنا را از حرکت آسمان

آموزان، یا راهبری خدایی دانش اصول سومین مدل: یکایک دبیران باید کمک کنند تا

صدای »( و 193بوده )اعراف:»ناصر »و « آفریننده»و « بر نفع و ضرر انسان قادر»یرند که را بپذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آیا  هُ عَمَّا یُشْرِکُونَظُلُماتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَنْ یُرْسِلُ الرِّیاحَ بُشْراً بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ أَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِ تَعالَی اللَّ أَمَّنْ یَهْدیکُمْ فی -1

عنوان نویدبخش نماید و آن کس که بادها را بههای خشکى و دریا راه میم شما را در تاریکیآن کس که شب هنگا

فرستد، بهتر است یا خدایان اهل شرک که سودى براى پرستشگران خود ندارند؟، آیا نزول رحمتش پیشاپیش باران می

(./ 63شریکى براى او بپندارند )نمل:با وجود خدا معبودى شایسته پرستش، هست؟، پس خداوند واالتر از آن است که 

أَهْلِهِ امْکُثُوا إِنِّی آنَسْتُ ناراً لَعَلِّی آتیکُمْ مِنْها بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَی النَّارِ هُدی  إِذْ رَأی» (97انعام:) که راهش آنگاه «ناراً فَقالَ لِ

ای از آن روم شاید شعلهاش گفت: این جا بمانید که من آتشى دیدم، میرا گم کرده بود و آتشى دید، پس به خانواده

 (.10براى شما بیاورم تا خود را بدان گرم کنید یا برگرد آتش راهنمایى بیابم و راه مصر را از او جویا شوم )طه:

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=27&AYID=63
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=20&AYID=10
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خود راه یافته بوده و اجر »آوری سربسپرند که (، یا به پیام198)اعراف:« انسان را بشنود

 (.21)یس:« راهنمایی را مطالبه نکند

ایر ادیان آموزان، به امت اسالمی خود ببالند و سدانش یکایک دبیران باید کمک کنند تا

درت الهی را به وحدت کلمه دعوت کرده و مجذوب و مغلوب شکوفایی تمدن و ثروت و ق

و « گراپیروی از ابراهیم حق»یافتگی یهود و نصارا را غرب نشده و شاخص هدایت

 ( بدانند.135)بقره:« نبودنمشرک»

ا تقلید از آموزان، سروری و یاری خداوند را بدانش یکایک دبیران باید کمک کنند تا

 ادیان و مکاتب غیر الهی و منسوخ و خرافی از دست ندهند.

جهت تحول بنیادین در  -«حقایق نهانمدل راهیابی به » -های سومین مدلروش

 اند از:وپرورش عبارتآموزش

 های همگانی بسیار مفیدی است که مربیان و مشاوران به کمک کوهنوردی از ورزش

ها را با مشاهده آسمان گرا بپرورند و هم آنمقاوم، سالم و جمعآموزانی آن باید دانش

ها و جنگل و کوه و دریا با عظمت پروردگار آشنا کرده و بر خضوع و خشوع آن

 بیفزایند.

 آموزان را با تحقیق تجربی و همچنین درس علوم فرصت مناسبی است تا معلم دانش

نین حاکم بر طبیعت مواجه کند. دبیر ها را با قواآزمایشی در طبیعت آشنا کرده و آن

ها قرار داده تا انسان تنها بتواند با باید سؤال کند چه کسی این قوانین را بین پدیده

 ها به علم دست یابد؟کشف رابطه بین پدیده

 گشاییمدل راه

آموزان در این مدل، جاهل دانش مبنای چهارمین مدل مبتنی بر قرآن کریم از این قرار است:

ای مطرح شده و یا غافل نیستند؛ بلکه فاقد مهارتند. در جامعه یا مدرسه، مسئله، معما یا شبهه

اند و آنچه مورد نیاز است، فهمیدن نحوه ورود آموزان در پی حل این مشکل و مسألهدانش

آید میگاهی در تاریخ پیشیافتن است. ت که خود نوعی راهنماییگشایی( اسبه راه حل )راه

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=2&AYID=70
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=2&AYID=70
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=2&AYID=70
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=2&AYID=70
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رفت از بحران را چاره شده و راه حل مبارزه با مستکبران و برونکه مستضعفان جامعه، بی

 (.98کنند )نساء: درخواست می

آموزان جهت مشاوره فردی )آخرین فعالیت(، به مشاور در حال حاضر اغلب دانش

 تحصیلی نیاز -یتعداد بسیاری که به خدمات راهنمایی و مشاوره شغلکنند و مراجعه می

وپرورش که در دانشگاه نیز دارند، از این حق خود محروم خواهند ماند و نه فقط در آموزش

باشند. منفعل نشستن مشاور در اتاق خود از نظر فاقد مهارتی مفید برای تأمین معاش حالل می

داد بیشتری ست. مشاور با راهنمایی و مشاوره گروهی به تعاقتصادی نیز مقرون به صرفه نی

آموز ابتدا در خدمت کرده و از نظر برقراری ارتباط نیز مؤثرتر خواهد بود، زیرا دانش

پردازد و اگر مشکل او برطرف نشد؛ وارد مشاوره راهنمایی گروهی به کسب اطالعات می

ود را مطرح کند، درخواست مشاوره ر جمع مشکل خدشود و آنگاه اگر نتوانست گروهی می

 کند.آموز در این روند با شناخت قبلی و با اعتماد به مشاور مراجعه میکند. دانشفردی می

آموزان، فعال )نه منفعل( اصول چهارمین مدل: مشاوران و مربیان باید با مسائل دانش

باشد: نیازسنجی زیر میی برخورد کنند. نحوه ورود در این مهم اجرای روند مرحله به مرحله

عالقه، )شناخت موضوعات در اولویت بررسی در مدرسه با نظرسنجی از چهار گروه ذی

(، راهنمایی گروهی، مشورت، مشاوره گروهی و در انتها مشاوره 1نفع و ذی ربطنفوذ، ذیذی

 فردی.

اوران مدرسه ه مش، قبل از همه باید نحوه ورود به راهنمایی و مشاوره ب«گشاییمدل راه»در 

ی مقدم آموزش داده شود. مشاوران باید در مشاوره تحصیلی، مشاوره شغلی را بر تحصیل

 بدارند.

وپرورش هت تحول بنیادین در آموزشج -«گشاییمدل راه» -های چهارمین مدلروش

 اند از:عبارت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نفع دبیران نفوذ مدیران، گروه ذیو تربیت و علوم اجتماعی و اقتصادی، گروه ذی عالقه متخصصان تعلیمگروه ذی -1

 شود.ها را شامل میآموزان و والدین آنربط دانشو معاونین مدرسه و گروه ذی



 1399ستان ، تاب42سال یازدهم، شمارة فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی،     158

 آموزان به نحوه ورود به اغلب اختالالت روانی، ابتدا بررسی جسم و ارجاع دانش

 پزشک است.
 آموزی احساس کند که مدیر، ورزشکار، هنرمند و... موفقی خواهد شد، اگر دانش

های مختلف مشاور باید در جلسات متعدد استعداد ویژه او را کشف و او را در گروه

 فرهنگی، ورزشی، دینی و... مدرسه عضو کند.
 روانی را به او  آموزی خجالتی است، مشاور باید فنون مقابله با این ضعفاگر دانش

آموزش داده و از والدین و همچنین دبیران مختلف بخواهد به اصالح رفتار وی در 

 محیط طبیعی بپردازند.

 در درس ریاضی و... است، مشاور « درماندگی آموخته شده»آموزی دچار اگر دانش
 اش را با دبیر مربوطهباید او را متوجه کند که مشکلش الینحل نیست، آنگاه رابطه

یت از ساده تا پیچیده را به همکار خود ای موفقبهبود بخشیده و رهنمودهای مرحله

ها و نحوه محاسبات را آموز فرمولیادآوری کند. ضمناً یادآور شود چه بسا دانش

بهره است؛ کمک به او در این مرحله با حل بیداند، اما از مهارت ورود به راهمی

 انگیزه تقلب متفاوت است.

 آموزان خود تسهیل و تسریع کند، خواهد فهم مطالب را برای دانشلمی میاگر مع

آغاز کند )مطالب جدید را به مطالب « دهندهسازمانپیش»درس و بحث خود را با 

 قبلی مرتبط کند(.

 مدل داوری

های مهم، راهنمایی در یکی از مدل مبنای پنجمین مدل مبتنی بر قرآن کریم از این قرار است:
-به معنای داوری و هادی و راهنما به معنای داور است. این مدل از داستان حضرت داوود

مقدمه( بر او وارد شدند و اخذ شده است: در آن هنگام که )بی -السالمعلی نبینا و آله و علیه

م که یکی از ما بر دیگری نترس، دو نفر شاکی هستی»ها وحشت کرد، گفتند: او از دیدن آن

حق داوری کن و ستم روا مدار و ما را به راه راست راهنمایی  ستم کرده؛ اکنون در میان ما به

شود در این مدل مخاطب ما به اطالعات (. مالحظه می1382:22کن! )موسوی همدانی، 

یابد و از امری صرف نیازی ندارد و یا در پی آن نیست که با اشاره ما راه حل مسئله خود را ب
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نیز غفلت نکرده که با یادآوری، متوجه و هشیار شده و به جبران بپردازد، بلکه با هشیاری و 

ادعای آگاهی و محق بودن، پا به این عرصه گذارده و باید بین دو نوع استدالل و احقاق 
پذیر کانحق، به راهنمایی داور تن دهد؛ ولو به ضررش باشد. این مدل صرفاً با تقویت عقل ام

است. عقل با هوش تفاوت دارد. هوش توانایی حل مسئله و قدرت سازگاری با محیط و 

گوید انسان شایسته است به چه چیز فکر کند و از چه ساز تفکر است؛ اما عقل میزمینه
تواند بین ها، اطالعات و حتی علومی سزاوار است چشم بپوشد. این عقل است که میداده

ترین وجه افتراق انسان و حیوان است؛ زیرا حیوان نیز تمیز دهد و این مهم دو خیر یا دو شر

بندی است. دهد؛ اما آنچه در توان او نیست اولویتخیر و شر را در حد خود تشخیص می

ضررتر رهنمون تواند به شری کمهای زندگی این عقل است که میبخصوص در دو راهی
گیرد و آن را در مسلخ ثروت سر ببرد؛ اما این عقل تواند علم را به سخره بشود. هوش می

 1نشاند.است که با هفت دلیل علم را فراتر می

وپرورش و عوامل انسانی مدرسه باید اصول پنجمین مدل: مسئولین صف و ستاد آموزش

 ها( آشنا شوند.بندی کمی و کیفی آنبا نیازسنجی )تشخیص موضوعات و اولویت

ال تحصیلی یازسنجی )اولین رسالت خود در مدرسه( در ابتدای سمشاوران محقق باید به ن

 اقدام کنند.

و  مدیران مدارس باید بتوانند بین کارهای نیکوی مختلف )واجب و مستحب و...(

بندی کرده و خیرالشرین را از شرالشرین بازشناخته و خصوص بین کارهای ناپسند اولویتبه

 دستور به اقدام مناسب بدهند.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. امام علی )ع(: علم به هفت دلیل از مال و ثروت بهتر است؛ اول که آن علم میراث انبیا و ثروت میراث فرعونیان است -1

که ثروت به نگهبانی محتاج است یابد. سوم آنکه علم از بخشیدن کم نگردد ولی ثروت با بخشش کاهش میدوم آن

شوند و با او به کفن وارد کند. چهارم آنکه علم حتی با مرگ عالم از او جدا نمیولی علم، خود عالم را نگهبانی می

دستیابی است و هم برای کافر، ولی علم جز وت هم برای مؤمن قابلکه ثرماند. پنجم آنشود، ولی ثروت در دنیا میمی

که همه مردم در امور دینی خود به عالم نیازمندند، ولی به ثروت نیازمند نیستند، هفتم برای مؤمن حاصل نگردد. ششم آن

به نقل از: محمد  .ردبسا ثروت، آدمی را از آن بازدابخشد ولی چهکه علم، آدمی را بر عبور از پل صراط قوت میآن

 ، قم: چاپ دفتر تبلیغات اسالمی.13385، ح 454، ص 6. میزان الحکمه، ج (1362شهری )محمدی ری
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وپرورش حول بنیادین در آموزشتجهت  -«مدل داوری» -پنجمین مدل هایروش

 اند از:عبارت

 آموزان با انگیز طرح کنند تا دانشمربیان، مشاوران و دبیران باید سؤاالتی چالش

هایی چون تقلب . برای مثال تقابلضررتر آشنا شوندهای ترجیح یک گزینه کممالک

عفتی یا رنج مجردی، ها، بیتحمل سرزنش یا قبولی با نمره کم، ترک تحصیل یا

 اعتیاد یا تحمل درد، سختی مبارزه با ظلم یا خودزنی و...

 های انتخاب رشته تحصیلی، شغل، آموزان باید به مالکمشاوران با کمک خود دانش

 همسر و... دست پیدا کنند.

 انداختن نیازهای آموزان بتوانند با مهارت به تأخیر مربیان باید کمک کنند تا دانش

 ح بدهند.های زودگذر ترجیخود، اهداف متعالی را بر لذت

 منافع جهان »و « منافع ملی»هایی دعوت کنند که قادر باشند بین مدیران باید از سخنران

« آزادی»ین ب؛ «هویت اسالمی»و « هویت ایرانی»؛ بین «عدالت»و « امنیت»؛ بین «اسالم

 و رفع تعارض کنند.بندی کرده اولویت« استقالل»و 

 مدل راهنمایی معنوی

مبنای ششمین مدل مبتنی بر قرآن کریم از این قرار است: رویکرد این مدل عرفانی/ شهودی 

است و با رویکردهای دینی/ نقلی، علمی/ تجربی و فلسفی/ عقلی متفاوت است. در دو مورد 

آن را به رسمیت شناخته قرآن کریم به این نوع راهنمایی در کنار دین حق اشاره کرده و 

از مردم کسی هست که همواره درباره خداوند، بدون هیچ دلیل علمی )و حجت »است: 

عقلی( و هیچ راهنمایی )و عرفان باطنی( و هیچ کتاب روشن آسمانی، محاجّه و ستیز 

اوست که رسول خود را با )وسایل( راهنمایی و دین حق و درست فرستاد تا »و  1«.کندمی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اهلل مشکینی(.، ترجمه: آیت20؛ لقمان:8حج:وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یُجادِلُ فِی اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْم وَ ال هُدى  وَ ال کِتاب مُنِیر ) -1
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؛ مدل راهنمایی معنوی، 1«.ر هر دینی پیروز گرداند، هرچند مشرکان خوش ندارندآن را ب

هدایتى معنوى است که در پرتو خودسازى و تقوا و تهذیب نفس براى انسان حاصل 

های آید. متأسفانه عرفان؛ این نوع راهنمایی با شرم از خدا و خلوص به دست می2«.گرددمى

یاد خدا و پناه بردن از شیطان توأم نیستند، در حقیقت  نوظهور، یوگا و مدیتیشن چون با

بارتر هنگامی است که عشق و تن سازند. تأسفتوانند فرد را در مقابل وساوس روییننمی

عرفان را به هوی و هوس و لذات حسی، خیالی و وهمی زودگذر با رنج ماندگار بیاالیند و 

د. ضرورت پرداختن به این مدل از این جهت پاتی و... سوء استفاده کنناز هیپنوتیزم و تله

ها مردم منفعل و ناامید شده و به خانقاه و تصوف و شود که پس از جنگبیشتر می

آورند. راهنمایان دردآشنا سزاوار است می گیری از سیاست روینشینی و کنارهگوشه

ها به فروغلطیدن آن آموزان را با عرفان در صحنه و متناسب با جهاد آشنا نموده و مانعدانش

اعتنا به صحنه حق و باطل جامعه شوند. جان کالم این مدل این است که اگر دامن تصوف بی

خواهد راحت و اگر می« تکلَّفبی»خواهد در دنیا خوب زندگی کند، باید آموز میدانش

نداشتن نقطه مقابل زندگی تجملی و الکچری و باشد. تکلَّف« تعلَّقبی»بمیرد، باید 

ها به افراد و اشیایی است نداشتن هم نقطه مقابل عادات و وابستگیگرایی است. تعلَّقصرفم

کند که به آموز تحت تربیت این مدل عادت میکنند. دانشدادن را سخت میکه جان

چیز عادت نکند و اگر نسبت به هر نوع انحرافی شرطی شده باید زودتر به مشاور مراجعه هیچ

 دات کهنه خود موجب مرض است.کند، زیرا ترک عا

نه مجال اصول مدل ششم: مدیران مدارس باید به عرفان، عشق حقیقی و خداشناسی عاشقا

 بروز و ظهور در مدرسه بدهند.

آموزان خطاکار کنار گاه حتی درباره دانشدر تربیت را هیچ« اصل محبت»مدیران باید 

 نگذارند و از آن دریغ نورزند.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ترجمه: 28؛ فتح:33)توبه: وَ دینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ هُوَ الَّذی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدی -1

 اهلل مشکینی(.آیت

 www.w.tadabbor.org . (8ذیل حج: )تفسیر نمونه: - 2

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=9&AID=33
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یخا را مجازی را نیز به رسمیت بشناسند و امثال عشق یوسف و زلمدیران مدارس عشق 

 تحلیل کنند.

وپرورش هت تحول بنیادین در آموزشج -«عنویراهنمایی م» -های ششمین مدلروش

 اند از:عبارت

  آموزان را از و رفع ترس، اضطراب و نگرانی از دانش« آرامش»مشاوران مدرسه

 شمار آورند.های خود بهرسالت

 شته و به مشاوران و مربیان و دبیران، باید از انواع رابطه دختر و پسر اطالع دا

 آموزان برچسب اشتباهی نزنند.دانش

  سترنبرگ( امشاوران باید عشق کامل، مشفقانه، رمانتیک و احمقانه )نظریه مثلث عشق

ی رزبندمرا تبیین کرده و بین عشق و هوس « گراییلذت»و « گراییسعادت»و نظریه 

 کنند.

 .مربیان تربیتی باید به شرم از خدا و حیا و عفت اهمیت ویژه بدهند 

 گیریبحث و نتیجه
های حاضر و وجه اشتراک و افتراق ها با رسالت مدلدر این بخش به تبیین پیشینه و مقایسه آن

 پردازیم.هدایت در قرآن کریم با راهنمایی مصطلح می

اند؛ هبود و اصالح نظام آموزشی تالش کردهمشاوران مدارس در سطحی محدود جهت ب

مقدماتی، اولیه، ثانویه و ثالث اقدام نمایند و  1«پیشگیری»ها به تنهایی قادر نیستند به اما آن

وپرورش کن مشکالت از سوی عوامل داخل و خارج آموزشهاست با سیل بنیانسال

 اند.مواجه

شاط و شادی بدون توجه به ساختار و هایی جهت ایجاد نبه عالوه در سطحی فراتر، مدل

اگر ( که 1389زاده، طالب و وپرورش پیشنهاد شده است )جعفریتشکیالت فعلی آموزش

انجامد. برخالف رسالت مقاله حاضر نمی« شادکامی پایدار»این پیشنهادات عملی هم بشود به 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. prevention 
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پایدار را برای  دهد تا در بخشی از رسالت خود شادکامیکه مدلی ساختاری را پیشنهاد می

نبات دادن، نواختن موسیقی هایی مثل آبتکنیک»کودکان و نوجوانان به ارمغان بیاورد؛ زیرا 

بخش و دادن بازخوردهای مثبت، صرفاً عواطف مثبت زودگذر را افزایش لذت

 (.1395ایرانخبر، «)دهدمی

مندان و اندیشگروهی متشکل از »در تحقیقی مرتبط با موضوع نیز پیشنهاد شده بود که 

رند: نظرند؛ به چند اقدام اساسی همت گمااستادانی که در زمینه مبانی دینی صاحب

های نوین و طراحی الگوهای بومی بر اساس افکندن پژوهشهای جدید، پیپردازینظریه

 رود.شمار می(؛ و مقاله حاضر تالشی در این راستا به1389)نودهای، « مبانی دینی

اند تا در سطح ون چهره ماندگار مدیریت ایران نیز در صدد برآمدهالبته بزرگانی چ

وپرورش طراحی و تبیین کنند فراسوی کالن ساختار سازمانی پویا و خالقی جهت آموزش

قالب سه  در 1و اجزای تشکیل دهنده مدل خود را بر اساس تعریف یکی از علمای مدیریت

( و مدل حاضر در 1375اند )الوانی، پیشنهاد نموده 4«تمرکز»و  3»رسمیت»، 2»پیچیدگی»جزء 

وپرورش و گرفتن تأیید از علمای تعلیم و تربیت، صورت تصویب در شورای عالی آموزش

تواند از مدل ارزشمند فوق جهت مراحل اجرایی بهره ببرد؛ با این تفاوت که مدل خوبی میبه

 ول بنیادین است.حاضر ناظر به مبانی نظری، فلسفه و اهداف اسناد تح

های رایج راهنمایی باید های پیشنهادی با مدلاما در زمینه وجه اشتراک و افتراق مدل

شود و های رایج راهنمایی نیز کمال انسان )البته با تعبیری متفاوت( لحاظ میگفت در مدل

مایی از حیث پرداختن به امور جاری زندگی چون تحصیل، شغل و ازدواج و... تفاوتی با راهن

قرآنی ندارد، اما در مکاتب موجود و از جمله در مدل تعلیم و تربیت مصطلح، ایمان به غیب 

مدل علم، ایمان و »های و احساس مسئولیت نسبت به آفرینندة انسان و جهان که از رسالت

متأسفانه در جهان مسیحیت به واسطة برخی »شود؛ زیرا است، لحاظ نمی« عمل شایسته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. S.P.Robbins 

2. Complexity 

3. Formalization 

4. Centralization 
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ای در اذهان رسوخ یافته است که هم برای فی عهد عتیق )تورات(، اندیشههای تحریقسمت

« ایمان»و « علم»آن اندیشه، اندیشة تضاد «. ایمان»گران تمام شده و هم برای « علم»

 (.1396، مطهری)«است

آمده است که در « عهد عتیق، سِفر پیدایش»ریشة اصلی این اندیشه همان است که در 

داند و معتقد است که خداوند می« آگاهی»این تورات محرَّف، درخت ممنوعه را، 

آگاهی خواهد انسان، عارف نیک و بد گردد و انسان با عصیان از تعلیمات پیامبران به نمی

که سنت به ما آموخته است که شجرة ممنوعه؛ طمع، حرص و چیزی از در حالی»؛ 1«رسدمی

این مقوله بوده است. همین برداشت است که تاریخ تمدن اروپا را در هزار و پانصد سال اخیر 

دهد؛ کند و علم و ایمان را در مقابل یکدیگر قرار میبه عصر ایمان و عصر علم تقسیم می

علم »اعتنا به ایمان باشد؛ زیرا گرایی محض بوده و بیین راهنمایی نباید تأکیدش بر علمبنابرا

ای است در دست بدون ایمان تیغی است در کف زنگی مست و ایمان بدون علم، وسیله

(. راهنمایی قرآنی همچون راهنمایی مصطلح با اختیار و 30: 1396، مطهری)« منافقان زیرک

؛ 17؛ فصلت:10؛ بلد:9؛ نحل:157و  149؛ انعام:31آزادی انسان رابطه مستقیم )رعد:

هر دو بر (؛ و 35؛ انعام:54(؛ و با جبر رابطه عکس دارد )نور:42؛ فاطر:49؛ قصص:13سجده:

کنندگان باید بدانند که تا خود فرد نخواهد، کاری از پیش . راهنماییمشارکت تأکید دارند

 پذیر نخواهد بود.نبرده و راهنمایی بدون مشارکت خود فرد امکان

که در راهنمایی البته در راهنمایی مصطلح ارتباط با خالق موضوعیت ندارد، در حالی

خود انسان باید هر روز از خداوند بخواهد تا به « و بصیرت مدل بینش»خصوص در قرآنی به

(. برخالف راهنمایی مصطلح قبل از همه خود فرد 6اش کند )فاتحه:صراط مستقیم راهنمایی

باید به انتخاب ولی و مرشدی بپردازد که باتقوا، عالم و مجاهد باشد؛ اما منابع اقتدار در 

ها ی، ورزشی و علمی بوده و معیار برتری نزد آنهای هنرراهنمایی مصطلح بیشتر سلبریتی

شدن و راهنمایی یک نیاز باشد. از آنجا که دوست داشتهداشتن قدرت و ثروت و زیبایی می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( و خداوند 9: 2است )پیدایش جای داشته باغ عدن در تورات آمده است که: درخت معرفت نیک و بد در وسط -1

 (.17: 2پیدایش  ،عهد جدید و عهد عتیق/تاب مقدسآدم و همسرش را از خوردن از این درخت منع نمود. )ک

https://shahreketabonline.com/products/author/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C%20%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C/
https://shahreketabonline.com/products/author/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C%20%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C/
https://shahreketabonline.com/products/author/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C%20%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1%DB%8C/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D8%B9%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%BA_%D8%B9%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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برداری کند (، هادی و مربی باید از این نیاز فطری و واقعی بهره17روانی واقعی است )کهف:

دیگر با ارتباط عاطفی به عبارت( و به17و با روش محبت و دوست داشتن مخاطب )کهف:

( و جدل 115نیاز نیست. تبیین )توبه:راهنمایی بپردازد. مربی پس از ارتباط عاطفی از منطق بی

آموزان در جریان ( نشانه احترام به آزادی انتخاب و مشارکت دانش11؛ علق:24منطقی )سبأ:

در سن کودکی و برخی دادن، تلقین، تحکم و تحمیل جز های عادتراهنمایی است. روش

شرایط، تأثیر پایدار و ماندگاری ندارند و این مهم را راهنمایی قرآنی و راهنمایی بشری هر 

آموزان نباید سرسپرده هر مشاور و راهبری شوند، دو قبول دارند. در راهنمایی قرآنی دانش

و راهنمایی جامعه، ها باید مواظب و مراقب باشند که هادیان و راهنمایان در کوران مبارزه آن

ان معی ربی »ها بشنوند: نیاز نبینند، بلکه باید همواره از آنخود را از راهنمایی خداوند بی

( و با بصیرت بنگرند که راهبر او، ظلم در جامعه و مدرسه را به خواست 62)شعراء « سیهدین

اقتداء « پیشوایان دینراهنمایی »جز عقل باید به های راهنمایی، بهخداوند نسبت ندهد. در مدل

شود راهنمایی به عنصر زمان و مکان توجه ، این امر موجب می1(90اقتده: انعام:کرد )فبهداهم

مجتمع »داشته باشد؛ زیرا نفرمود: بِهُمُ اقْتَدِهْ که اخباریون چنین برداشتی داشته و سبک زندگی 

دهند. از مردم قرار می را الگوی همواره« جمهوری اسالمی»در صدر اسالم و نه « اسالمی

گذاری کرده و تفسیر به رأی دیگرسو نباید از مبنای راهنمایی الهی منحرف شده، بدعت

چه بسا برای دلخوشی مردم و ارضای هواهای نفسانی « عقالنیت خودبنیاد و ابزاری»نمود. 

یاء الهی ای ملتزم شود که برخالف خواست پروردگار است و رسالت انبها به مبنا و قاعدهآن

را نقض نماید. از این روکسی که خود به سوی حق راهنمایی نیافته، لیاقت راهنمایی و مشاوره 

مدل » (.88(. از جمله منافقین صالحیت راهنمایی دیگران را ندارند )نساء:35را ندارد )یونس:

از درون و واعظی از بیرون داشته و  پرورد که واعظیآموزانی میدانش« بینش و بصیرت

 کننده بازدارد.های گمراه و گمراهها را از گرفتاری در دام فرقهآن

ای باید مأمور راهنمایی نظر از وظیفه همگانی در مدرسه، جماعت ویژهضمناً صرف

های رایج طرح امور ارزشی که در مدل(. درحالی181و  159سوی حق شوند )اعراف:به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .لِلْعالَمینَ أُولئِکَ الَّذینَ هَدَی اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ ال أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِالَّ ذِکْری -1

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=6&AID=90
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های پیشنهادی، وظیفه مشاور و سایر همکاران رو تحت راهبری مدلرد. ازاینوجهی ندا

، «پذیرمتعهد و مسئولیت»آموزان هر کالس به سه گروه: متعهد او در مدرسه تقسیم دانش

آموزان دسته اول برای کمک به رفع مشکالت و دعوت از دانش« دارمشکل»و « تفاوتبی»

هاست. مسئولین مدرسه اگر دنیایی از ابتکار قل یک نفر بداندسته آخر با سپردن مسئولیت الا

و خالقیت و هوش و توانمندی باشند، قادر نخواهند بود با انبوه مشکالت تحصیلی، اخالقی 

دعوت به »آموزان و نظارت عمومی و وظیفه همگانی و تربیتی مواجه شوند و اگر به دانش

تر باشد؛ اورند و حفظ قدرت از هرچیز برایشان مهمایمان نی« معروف و نهی از منکرخیر، امربه

رنگی با گروه، به جای در کناربودن، در مقابل خصوص در دوره نوجوانی و همخود را به

آموزان خواهند یافت. اگر سند تحول و مبانی نظری آن، مبارزه با استکبار جهانی را دانش

آموزان مستضعف را در این مصاف جدی تلقی کرده و بدان باور دارد، سزاوار است دانش

 یاری کند.

ویژه در شرایط شکنی و معبرگشایی را بهنحوه مواجهه اولیه، خط« گشاییمدل راه»

مستضعفان نیز افکار پدران »بحرانی پیش روی نسل گرفتار قرار خواهد داد. ازآنجاکه برخی 

طور مرتب مشاوران باید به(؛ بنابراین 22)زخرف:« دهندخود را بر راهنمایی قرآنی ترجیح می

آموزان را با راهنمایی الهی مقایسه کنند و با استفاده از های قومی و قبیلگی دانشسنت

ها بنمایند. مبارزه با خرافات دوران جاهلی و رسوبات مطالعات تطبیقی راه بهتر را بدان

ز کم نیستند های نظام راهنمایی و مشاوره است. هنومانده در عصر جدید از رسالتباقی

شوند آموزانی که به رمل و اسطرالب و فال و سحر و جادو و شانس و قمار متوسل میدانش

های مهم دانند و یا انتخاب و تصمیمو شخصیت خود را جبری و وابسته به ماه تولد خود می

 هایهای رایج و هم مدلگیرند. در این زمینه گویا هم مدلزندگی را صرفاً با استخاره می

هایی در رو هستند، اما در مقام اجرا مدلپرستی روبهپیشنهادی با مشکل واحدی چون خرافه

راهگشایی موفق خواهند بود که فضای آزادتری جهت خالقیت و آزادی اندیشه و بیان فراهم 

 باشند. کرده

مدل »معضل انتخاب غلط و غیراصولی رشته تحصیلی، شغل و همسر و... در جامعه، 

آموز مستضعف ممکن تر آنکه دانشسازد. از همه مهمدر راهنمایی را ضروری می« داوری
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است در عمل گرفتار جبت و طاغوت شده و از دشمن خود اطاعت کند. از همین رو یکی 

؛ 21های راهنمایی بازداری از اطاعت مستضعفان از مستکبران است )ابراهیم:از روش

پذیری است و این مصطلح دقیقاً منطبق بر جامعههای راهنمایی (؛ اما برعکس مدل32سبأ:

 های امپریالیستی را برهم نزنند.یعنی تربیت شهروندانی که امنیت حکومت

ای( در این نکته همپوشانی دارند های مشاورهگیری )از مدلبا مدل تصمیم« مدل داوری»

گرفتار آمده و قادر  تر از آن بین دو شرکه معتقد هستند؛ اغلب مراجعان بین دو خیر یا سخت

های رایج با تمسک به گیری قاطعانه نیستند، با این تفاوت که مدلیابی و تصمیمبه اولویت

اند؛ اما مدل اصالت لذت، سود و قدرت به فرمان عقالنیت ابزاری و نوعی و... گردن نهاده

راهبری چه  گونهداند و با اینداوری جز عقل قرآنی را صالح برای تشخیص بین دو شر نمی

 های شخصی بگذرد.بسا حق را به دشمن خود بدهد و از منافع و لذت

پرورد که با مشاهده عظمت پروردگار و آموزانی میدانش« مدل راهیابی به حقایق نهان»

شرم از آفریننده و با داشتن عزت و کرامت، از فساد دور شده و به تحقیق و تولید دانش 

 اند.های رایج علت غایی را در مطالعات خود حذف کردهکه مدلدلگرم باشند. درحالی

، باید تجارب معنوی «مدل راهنمایی معنوی»و باالخره راهنمایان و مشاوران پیرو 

آموزان را به رسمیت بشناسند، اما به تجربه عرفانی تا جایی مجال بدهند که عقل را از دانش

دیگر عوامل انسانی عبارتجود نکند؛ بهصدارت نیندازد و هوس را با نام زیبای عشق حاکم و

گری و رفتارگرایی(، اراده و تصمیم های جبرگرا )روان تحلیلشناسیمدرسه برخالف روان

های رایج راهنمایی با این ها مؤثر بدانند. مدلهای آنآموزان را بر همه فعالیتعقالنی دانش

ت، بر شهوت جنسی و ارتباط اس استدالل که گرایش به جنس مخالف در نوجوانی بهنجار

ها افسرده نباشد، حتی اگر به قیمت زنند، بدین گمان که مراجع آنآزاد دو جنس دامن می

فروپاشی خانواده و اندوهی ماندگار پس از لذتی گذرا منجر شود و این نسل را در مقابل 

أسفانه تعلیم اند؛ و متها تنها گذاشتههجوم شدید و گسترده خشونت و شهوت جنسی در رسانه

ای شهوت و شور جنسی را مغفول گذارده و از سن و تربیت کنونی نیز با شبه سیاست نانوشته

بلوغ جنسی تا سن ازدواج بخصوص برای دخترها هیچ چاره عملی و اجرایی پیشنهاد 

توانند به رب و کند. این نسل بیش از هر زمان دیگری اگر نتوانند عفت بورزند، یا مینمی
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اله خود که حکمش نافذ است، پناه ببرند و به معشوق خود توکل کنند، یا احیاناً به ملک و 

های قرآنی به صورتی تلفیقی جنسی نزدیک شوند؛ اما مدل-انحرافات و اختالالت روانی

رفت از این معضل بزرگ را نیز برعهده حاکمیت و خانواده دانسته و های برونراه

 1ام اجرا طرح خواهند نمود.پیشنهادهای عملی خود را در مق

های مصطلح و رایج در دنیا تحت آخرین تفاوت مدل پیشنهادی ما در این است که مدل

 -ه مؤلفه شناختی، عاطفی و روانیرفتاری بر س -تأثیر رفتارگرایی جبرگرا یا نظریه شناختی

اراده در طی  های قرآنی راهنمایی پیشنهادی با تأکید بر عقل وحرکتی مبتنی هستند؛ اما مدل

 شوند:مراحل و سطوح زیر محقق می

( و هریک از عوامل انسانی نظام راهنمایی مدرسه )مدیر، معاونین، دبیران و...

راده آموزان کار خیر و عمل شایسته در اولویت مدرسه را شناخته، بدان ایمان آورده، ادانش

« اعمال شایسته»انیده و باالخره را به انجام رس« اعمال شایسته»مقتضی گرفته،  کرده و تصمیم

 را تا حصول حاالت ثابت نفسانی )ملکات( در خود تداوم ببخشند.

شود که فضای سالم آموزش و تربیت بدون تغییر ساختار و تحول بنیادین در یادآور می

پذیر نیست و سزاوار است نظام وپرورش و جامعه امکانخانواده، کالس، مدرسه، آموزش

ده فرصت رسمی عمومی به نوبه خود فضا و فرهنگی ایجاد کند تا نسل آین تعلیم و تربیت

وغم او رقابت در کارهای نیک باشد. این روی در مدرسه را نداشته باشد و همکج

 پذیر نیست.ریزی امکانسازی بدون مطالعه و مدیریت و برنامهفرهنگ

جاهایی که بین کنند و در کشورهایی که نهادهای عمومی به نحو مؤثر عمل می

« کننده وجود دارد، سالمت ذهنی باالتر استساالری روابط ارضاءشهروندان و اعضای دیوان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آموزان ورزی سه پیشنهاد عملی قرآن کریم در مواجهه با شور جنسی است. برای دانشازدواج دائم، موقت و عفت -1

شود تا بخصوص حقوق انسانی و شأن و منزلت دخترهای ورزی و اگر نتوانستند ازدواج موقت پیشنهاد میعفتدر ابتدا 

 های سفید و... گرفتار نیایند.جامعه پایمال نشود و در دام ازدواج
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و تحول بنیادین جز  1آموزان جز در سایه تحول بنیادین( و سالمت ذهنی دانش1385)آالن، 

هایی جامع و پویا بخصوص در سطح راهنمایی و پیشگیری مقدماتی، اولیه، با داشتن مدل

آموزانی پرورش داد توان دانشانویه و ثالث عملی نخواهد بود. با این تمهیدات است که میث

از حضور در مدرسه لذت برده و هم به حداکثر توان بالقوه خود برسند و آمار ده تا که هم 

 پانزده درصد مراجعه معمول به مشاوران مدارس کاهش یابد.

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تأکید زیرا سند تحول بنیادین در راستای اهداف انقالب اسالمی تهیه شده و بر عدالت تربیتی، آزادی و معنویت  -1

آوردن کیفیت ، فراهم1، قابلیت دسترسی1که ناظر به تأمین اصل )وجود( تربیت« عدالت تربیتی»از جمله مفهوم نماید. می

جریان تربیت با خصوصیات فردی و مشترک متربیان و رشد  1در ارائه خدمات تربیتی، انطباق 1مطلوب و قابل قبول

(. دیگر مفهوم 264-241: 1390باشد )مبانی نظری، های ویژه میسازی برای کسب شایستگیمتوازن در تربیت و زمینه

 باشد)جنبه ایجابی آزادی( می« آزادی در»)جنبه سلبی آزادی( و « آزادی از»که مغایر با اقتدارگرایی صرف است، 

 اند.گانه را به خود اختصای دادههای فراوانی از اسناد سه( و معنویت که نمونه268: 1390)مبانی نظری، 
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