
 تفكر،هدايتتـحصيليهدايت

  احسان سروش:  نويسنده

  ايد كه كرده  باشيد،حتماً مشاهده  با آنـها در ارتباط  نوعي  باشيد يا به  كشور سر زده  دبستانـهاي  اگر شـما به

باز   كودكانـي  را با چنين  صحبت  باب  وقتي. ندارند  شدن  جز دكتر يا مهندس  آرزويـي  مان از كودكان  بسياري

  اين  ند و ما را بها خواسته  چنين اين  پدر يا مادرمان  گويند كه شـما مي  پرسيد،به آرزوها را مي  اين  كنيد و علت مي

  كه  ما هنگامي  جوان  يعنـي.  است  ترتيب  هـمين  به  نيز وضع  جوانـي  در سال هاي! اند داده  و سو سوق  سـمت

  به  دبستان  شود زيرا در دوران مي  مواجه  كند،با مشكل نام  دانشگاهها ثبت  در آزمون  شركت  خواهد براي مي

او باز   بنابراين.  است  كرده  جلوگيري  امر از بروز استعدادهايش  و هـمين  شده  هدايت  خاص  و سويـي  سـمت

مذكور   بداند رشته  آنكه بـي. كند مي  را انتخاب  يـي رشته  بسته  سپارد و چشم مي  والدين فرمان  به  گوش  هم

در «  تحصيلي  هدايت»  رو مساله  اين از. دارد  همخوانـي  حد با استعدادهايش  دارد و تا چه  اهدافـي  و چه  چيست

 .دارد  سازوكار منسجم  يك  و نياز به  سازگار نيست  سنتـي  با تفكرات  كه  انكارناپذير است  ما ضرورتي  جامعه

 

 سنتـيتـحصيليهدايت

  شغل  اين  كه  بطوري. كردند مي  را دنبال  پدرشان  ،شغل خانواده  فرزندان  كه  بوده  بر اين  رسم  در گذشته

الگو   شان  ،از پدران درآينده  و امرار معاش  شغل  فراگيري  شد و افراد براي مي  منتقل  بعدي  نسلهاي  به  سينه به سينه

  تفكر سنتـي  اين  ،قالب هنوز پابرجا است  آنچه  آيد،ولـي مي چشم  كمتر به  يچيز  چنين  امروزه  اگرچه. گرفتند مي

خواستها   كردن  برآورده  و در جهت فرمان باشند  به  گوش  مان فرزندان  كه  داريـم  ما توقع  يعنـي.  است

فكر   من  نيز مثل  آيا فرزند من  رسيماز خود بپ  آنكه كنند،بـي  ،حركت ايم نيافته  آن ها دست  به  كه  وآرزوهايـي

بهتر،ما نيز مانند   عبارت  كند؟به  را انتخاب  ديگري  تـحصيلي  و رشته  شغل  كه  است  كند؟يا او مايل مي

  او حق  براي  آنكه ، بـي كنيم مي با ساليق خودهدايت  و مطابق  خاص  و سويـي  سـمت  را به  مان ،فرزندان مان نياكان

 . شويم  قايل  انتخاب



 

 

 مدرنتـحصيليهدايت

او در .  است  كرده  از عمر خود را در كشور امريكا سپري  زيادي  سال هاي«  عسگري  محمّد دبيري علي»دكتر 

  مـختلف  مشاور در سطوح  با نام  در آنـجا حضور افرادي»: گويد در امريكا مي  تـحصيلي  هدايت  مورد شيوه

  دوران  افراد در طول  كه  است  گوناگونـي  استعدادهاي  و سنجش  مطالعه  آنان  وظيفه . مشهود است  تـحصيلي

ها  كنند و ثانياً خانواده  اوالً استعدادها را كشف  دارند كه  وظيفه  مشاوران  اين. دهند از خود بروز مي  شان تـحصيل

استعداد   كه  مسيري  افراد به  ترتيب  بدين. سازند  مطلع  استعدادهايـي  را از وجود چنين  مدرسه  و ساير مسووالن

را   الزم  تـخصص  و در نـهايت  استعداد را دنبال  نيز هـمين  باالتر تـحصيلي  شوند و در سطوح مي  دارند،هدايت

 «.كنند پيدا مي

  زيرا اغلب.  است  مـحروم  مشاورانـي  از وجود چنين  كشورمان  و پرورش  آموزش  نظام  رسد كه نظر مي به 

  كه  است  نكاتي  از گستره  بـخشي  فقط  كه پردازند مي  آموزان دانش  پرورشي  مسائل  بيشتر به ما،  مدارس  مشاوران

را   كاري  چنين  و ما مكانيسم  استعدادها نيست  بـهتر كاركرد آن ها سنجش  عبارت  به. كنند  توجه  آن  بايد به

  گرفته  ناديده  شاناستعدادهاي  عللي  دهند،بنا به را بروز مي  شانخود افراد استعدادهاي  كه  هم  در مواردي.  نداريـم

 .شود مي

 

 استعدادهاگرفتنوناديدهاقتصاديمشكالت

  شدن  دكتر يا مهندس  به  قدر نسبت  ينها ا خانواده  كه  از داليلي  يكي»:گويد مورد مي  ،در اين عسگري  دكتر دبيري

و   مهندسان  مالـي  معموالً وضع  ازآنـجا كه.  است  در جامعه  اقتصادي  وجود معضالت اند، حساس  انش ن فرزندا

  دارند كه  ها سعي لذا خانواده ، است  مطلوب(  جامعه  و فعاالن  التحصيالن با ديگر فارغ  در قياس  البته)ما   پزشكان

  تفكر را در ذهن  اين ها ، ساير رشته  به  ديگر بـها ندادن  از طرف. كنند  هدايت  سـمت  اين  را به  شان ندانفرز



  يا خطاط  هنرمند نقاش  يك  مثالً ما چقدر به. ندارد  اهـميت  هايـي رشته  البد چنين  كه  است  ايـجاد كرده  جامعه

  ها گفت خانواده  شود به ،آيا مي مطرب  گوييم ، مي موسيقيدان  ما به  وقتـي؟  دهيم بـها مي  موسيقيدان  يك  يا حتـّي

  اين  دنبال  به  شود فرزندش حاضر مي  يـي خانواده  و آيا چنين! را دارد؟  موسيقي  فرزند شـما استعداد فراگيري  كه

  شود كه مي  موجب  تفكرات  اين.  است  سنتـي  استعدادها،تفكرات  گرفتن  ناديده  اصلي  علت  بنابراين! برود؟  حرفه

  است  طبيعي  پس. گيرد بروز استعدادها را مي  هاي فرصت  نوعي  شود و به  طراحي  در جامعه  خاص  الگويـي

حضور   مانع  ها هم كند،خانواده نـمي  گذاري سرمايه  آن  دهد و روي نـمي  هنر اهـميت  به  جامعه  وقتـي

  شود،جامعه  و تبليغ  گذاري ،سرمايه قضيه  اين  اگر روي  كه  در حالـي. شوند  هايـي عرصه  در چنين  فرزندانشان

  بـه خوبي  يابد و آن ها هم مي  افزايش  رو درآمد هنرمندان از اين. شود مند مي عالقه  هايـي مقوله  چنين  به  نسبت

  يا مهندسي  پزشكي  هاي رشته  ها نيز مثل رشته  اين  ا بهه خانواده  بنابراين. باشند  داشته  مرفهي  توانند زندگي مي

 « .نظير آن ها برخوردارند  از مزايايـي  نگرند چون مي

قضايا، استعدادها   به  سويه يك  و نگاه  تفكر سنتـي  رسيد كه  نتيجه  اين  به  توان ، مي شده  مطرح  سخنان  به  با توجه

بر   قدم  جامعه  در مسيـر تفكرات  كه  رسد افرادي نظر مي  به  بنابراين. كند يم  هدايت  خاصي  وسوي  سـمت  را به

، افراد  بينيم مي  كه  بطوري.  است  بينـي پيش  مغاير با اين  اما واقعيت. باشند  داشته  چندانـي  دارند، نبايد مشكل مي

  مان مثال در اطراف. كنند مي  نرم  وپنجه  ستد  فراوانـي  موجود نيز با مشكالت  مكانيسم  وسيله  به  شده  هدايت

  تحصيلي  هدايت  سيستم  يك  بر نداشتن  رو عالوه  از اين.  كنيم مي  را مشاهده  بيكار بسياري  و مهندسان  پزشكان

  بريم مي  نيز رنج  ديگري  ، از معضل مدرن

 

 تـحصيليهدايتبرايريزيبرنامهفقدان

  گوناگون  در مورد مسائل  صحيح  ريزي برد، نبود برنامه مي  رنج  از آن  ما هـمواره  جامعه  كه  از معضالتي  يكي

  عدم. شود مي  گوناگون  ها و امكانات سرمايه  هدر رفتـن  منجر به  نبود برنامه  مواقع  بعضي  كه  بطوري.  است

  به  شود افراد زيادي مي  ديده  مواقع  بعضي در  يعني.  نيز مشهود است  تـحصيلي  ، در مورد هدايت ريزي برنامه

 .آن ها را ندارد  همه  جذب  گنجايش  جامعه  روند كه مي  مسيري



خورد،  مي چشم  به  صنعتـي  در كشورهاي  كه  از مسائلي  يكي»: گويد مي  خصوص  در اين  عسگري  دكتر دبيـري

ها از  بينـي پيش  اين  دهند كه مي  خود انـجام  جامعه  يازهايدر مورد ن  دقيقي  هاي بينـي آن ها پيش  كه  است  اين

  نيازها و سپس  ، شناسايـي مطالعات  كاركرد اين. آيند مي  دست  به  گوناگون  در مسائل  دقيق  مطالعات  انـجام  طريق

، مثالً چقدر  آينده  سال هايدر   كنند تا ببينند كه مي  آن ها مطالعه  يعني.  در مورد آن ها است  دقيق  ريزي برنامه

اما در كشور ما، . كنند مي  ريزي برنامه  پزشك  تربيت  برآورد، براي  با اين  مطابق  بنابراين. دارند  پزشك  نياز به

آيند زيرا  در نـمي  از آب  ها درست بينـي گيرد و يا پيش نـمي  اصالً صورت  هايـي بينـي پيش  يا چنين  متاسفانه

،  جـمعيّت  به  در كشور ما نسبت  تعداد پزشك  كه  بينيم مي  بنابراين. شوند اجرا نـمي  ما به خوبي  توسعه  يها برنامه

بـهتر در كشور ما   عبارت  به!  نيز داريـم  بيكار فراوانـي  اما پزشكان  تر است بسيار پايين  از استاندارد جهانـي

  ولـي  داريـم  پزشك  رو ما نياز به  از اين.  است  نداشته  پيشرفت  يليبا رشد تـحص  متناسب  زيربنايـي  ساختارهاي

و .  جاها كمبود داريـم  و در بعضي  جاها شاهد تـمركز نيـرو هستيم  ، در بعضي امكانات  ناقص  پراكندگي  دليل  به

  رفاهي  امكانات  كمترين  ند كهكن  خدمت  حاضر شوند در مناطقي  ما نبايد هم  زيرا پزشكان  است  طبيعي  امري  اين

  فرزند وي  ما براي  دارد و چون  تـحصيل  نياز به  پزشك  فرزند آن  چرا كه! شود نـمي  قرار داده  در اختيارشان

  است  الزم  بنابراين.  نيست  مناطقي  در چنين  خدمت  حاضر به  پزشك  كه  است  ؛ لذا طبيعي ايم نكرده  ريزي برنامه

  ، شرايط توسعه  تا از طريق  كنيم  دارند، شناسايـي  زيربنايـي  توسعه  نياز به  را كه  ، نقاطي دقيق  مطالعه  با يكما   كه

  تـحصيلي  هدايت  ، بايد براي دقيق  از اطالعات  با استفاده  هـمچنين. شود  نيـروها فراهم  مناسب  توزيع  براي  الزم

  مواجه  شود و با مازاد يا كمبود متخصص  تربيت  تعداد كافـي  ها به رشته  هـمهدر   كرد تا متخصص  ريزي برنامه

 « . نشويـم

  تـحصيلي  هدايت  براي  توانيم مي  بـهتر ما چگونه  عبارت  به! ؟ هستيم  زمينه  در اين  ريزي برنامه  اما آيا قادر به

  آموزشهاي  زمينه  و در اين  ايـم نداده  اهـميت  چندان  ريزي امهبرن  مقوله  از ابتدا به  كه  در حالـي  كنيم  ريزي برنامه

 !؟ ايـم را فرا نگرفته  الزم

 

 



 ؟راهكارچيست

شود   مي  گفته  روش  در اين.  است  گرايـي يا اقتباس  ، الگو برداري مديريت  در علم  مساله  حل  از روشهاي  يكي

  آن ها را به  حلهاي و راه  كنيم  نگاه  ديگران  به  است  كافـي  بلكه  كنيم  را ابداع  روشي  ما خودمان  نيست  الزم  كه

  خودمان  كه  نيست  الزم»: افزايد مي  زمينه  در اين  عسگري  دكتر دبيري.  يابيم  دست  موفقيت  تا به  كار بنديـم

و   صنعتـي  كشورهاي  كه  و ببينيم  كنيم  نگاه  مان اطراف  به  كمي  است  كافـي  بلكه.  يا توليد كنيم  را خلق  چيزي

  نظير هند، كره  مثال كشورهايـي. اند كرده  استفاده  الگوهايـي  و از چه  را طي  مراحل  اين  چگونه  ساير جوامع

  چنين  ما نيز مانند آن ها از الگوهاي. اند كرده  الگوبرداري  صنعتـي  از كشورهاي  چگونه  و مالزي  جنوبـي

  بنابراين.  شويـم  تا موفق  ، آن ها را تغييـر دهيم مان جامعه  و شرايط  با فرهنگ  و مطابق  كنيم  استفاده  هايـيكشور

 «. كنيم  استفاده  ديگران  و از تـجارب  را جبـران  گذشته  ، اشتباهات مان در رفتارهاي  بازنگري  ما بايد از طريق

موجود با   اگر الگوهاي  كه  است  باقي  سوال  اين  رسد اما جاي نظر مي  به  ، منطقي شده  راهكار ارايه  اگر چه

،  ملي  منافع  رفتـن  از دست  بـهاي  سنتها به  ؟ آيا حفظ بايد بكنيم  باشد چه  داشته  ما مغايرت  سنتـي  تفكرات

ـ  سنتـي  نيمه  يـي  ما ، جامعه  هجامع  كه  بايد دانست! ؟ خود تـجديد نظر كنيم  ؟ آيا نبايد در تفكرات است  منطقي

ما   اما زيرساختهاي  ايـم پيدا كرده  صنعتـي  ، كششهاي از موارد روبنايـي  ما در بعضي  يعنـي.  است  صنعتـي  نيمه

  براي  تا شرايط  خود تـجديدنظر كنيم  بايد در تفكرات  صنعتـي  به  سنتـي  در گذر از جامعه  بنابراين.  است  سنتـي

  هدايت»  ، مساله نيستيم  تفكراتـمان  هدايت  قادر به  كه  رو تا زمانـي  از اين. شود  جديد فراهم  الگوهاي  ذيرشپ

 . است  ، منتفي« تـحصيلي

 


