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پیشگفتار

است  امام  رشد  و  ارتقاء  هدایت  بنیاد  اصلی  هدف 
این  به  معطوف  بنیاد  این  فعالیتهای  و  خدمات  تمامی  و 
که  هدف مرکزی است. یکی از خدمات مهم و نوپدیدی 
بخشهای عملیاتی »بنیاد هدایت«، به امامان روستا، شهر 
خدمت  می دهد،  ارائه  اجتماعی  فرهنگی  پایگاه های  و 
»راهیاری« است. راهیاری در شکل فعلی و در امور فرهنگی 
برای  محله«  »امامت  حوزه  در  که  است  جدید  مقوله ای 
آغاز  رسمی  صورت  به  هدایت  بنیاد  توسط  بار  نخستین 
شده و »معاونت راهبری« بنیاد هدایت، ارائه این خدمت 
گرفت است. به این منظور شبکه ای از راهیاران  را برعهده 
کرده و برنامه  تشکیل و برای توجیه، ارتقاء و ایشان مدیریت 

گونی در این مورد انجام داده است. یزی های گونا ر
نوشته حاضر بخش قابل مالحظه ای از این دانش فنی 
یژه راهیاران عزیز کرده است.  است تقدیم همکاران بنیاد به و
و  پیشنهادات  نکات،  می شود  تقاضا  محترم  خواننده  از 
یزی و پژوهش بنیاد  نظرات خود را به آدرس معاونت برنامه ر

ارسال کنند و به تکمیل شدن این مجموعه کمک کنند.
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یم که تالشهای مجموعه  از درگاه االهی چشم امید دار
همکاران بنیاد و سازمان را به کرم خود قبول فرموده و همگان 
صاحب  مهدی  امکان  عالم  قطب  منتظران  طومار  در  را 

الزمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف ثبت فرماید.

یزی و پژوهش بنیاد هدایت معاونت برنامه ر
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مقدمه

عصر حاضر با تغییر نگرش عمومی نسبت به فلسفه ی 
گروه  گذشته رهبری هر  رهبری در جوامع مواجه است. در 
تاثیرگذاری  با  که  با نفوذی بود  متکی به افرادی قدرتمند و 
ممکن  را  جمعی  هدف های  به  رسیدن  خود،  مجموعه  بر 
کنونی روش تمرکزگرایی در قدرت  می ساختند. اما در عصر 
آهسته آهسته جای خود را الگوی تسهیم قدرت می دهد. 
باالی  سطوح  بر  جامعه  پایین  رده های  تاثیر  با  الگو  این  در 
کلی حرکتهای اجتماعی شکل جدیدی به خود  آن، روند 
می گیرد. در این شکل، صحبت از رهبران ُخرد اجتماعی به 

عنوان نمایندگان اقتدار در مکانهای معین است.)))
والیت  مترقی  نظام  در  و  غیبت  عصر  در  حال  این  با 
یع قدرت مواجه هستیم.  فقیه با مرحله متکامل تری از توز
به نحوی که تمرکزگرایی در قدرت با تسهیم آن در یک رابطۀ 
طولی جمع شده است. در این شکل عالوه بر آنکه اقتدار و 

کار  کســب و  1. جهــت آشــنایی بیشــتر بــا نمونــه هــای ایــن نظریــه در فعالیتهــای اقتصــادی و 
کنیــد بــه: غالمحســین زمانی و محمدباقــر الری، مقاله پــرورش رهبران روســتایی با  مراجعــه 
رهیافــت »راهبــری پرورشــی«، مجلــه علــوم اجتماعــی و انســانی دانشــگاه شــیراز، دوره 24، 

شــماره 2، تابســتان 1385



12
ت

دای
د ه

نیا
در ب

ی 
یار

راه
ی با 

نای
آش

مشروعیت از »ولّی فقیه« به عنوان »نایب امام غائب عج« 
ساالری  مردم  طبق  بر  حال  عین  در  است،  گرفت  نشأت 
رهبران  و  دارند  یژه ای  و جایگاه  نظام  ارکان  در  مردم  دینی، 
جوامع کوچک اسالمی در یک سیر پایین به باال، بعد از آنکه 
کمیت می کنند،  خود را الیق نیابت ولی فقیه در ِاعمال حا
آنها تن در  توسط مردم انتخاب می شوند و مردم به رهبری 

می دهند.
در  عامل  موثرترین  انسانی  نیروی  آنکه؛  دیگر  نکتۀ 
از هر  طرح های توسعه  و پیشرفت اجتماعی است و بیش 
عرصه های  در  نیروها  این  فعال  مشارکت  و  حضور  زمانی 
کید است. طرح تحول اجتماعی مسجد  اجتماعی مورد تا
محور))) نیز از این قاعده مستثنی نیست. به همین جهت 
طرح  این  اول  رکن  انسانی  نیروی  ارتقاء  و  رشد  بر  کید  تا

محسوب می شود.
با عنایت به نکات فوق

طــرح تحــول اجتماعــی مســجد محــور بــا تمرکــز 
امامــان روســتا، محــات  بــر توانمندســازی 
شــهری و محــات آســیب دیــده، در صــدد 
شــکل دهــی نوعــی جامعــه پــردازی والیــی 
ــا راس  اســت کــه اتصــال و ارتبــاط مومنیــن ب
جامعــه )ولــی فقیــه( را تحکیــم و تقویــت کنــد.

باید  اجتماعی  ُخرد  رهبر  یک  مثابه  به  امامی  چنین 
و  عملی  علمی،  ارزش های  و  مهارت ها  از  مجموعه ای  از 

کتــاب »ســند ترویجــی طــرح تحــول  گانــه  1. بــرای آشــنایی بــا ایــن طــرح بــه مجلــدات ســه 
کلیــات و مبانی تحّول اجتماعی مســجد  اجتماعــی مســجد محــور« بــا نــام هــای »جلد اول: 
کالن اجرایــی«، »جلــد ســوم: اجرائــی ســازی  محــور«، »جلــد دوم: ســاختار و سیاســتهای 

کنیــد. طــرح تحــّول اجتماعــی مســجد محــور«، مراجعــه 
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شخصیتی برخوردار باشد تا بتواند در ترغیب جامعۀ خود 
و  مختلف  فعالیت های  در  فعال  حضور  و  مشارکت  به 
قادر  باید  وی  گردد.  موفق  اجتماعی  پیشرفت  برنامه های 
ایجاد  را  جامعه  اعضا  میان  همدلی  و  توافق  روحیۀ  باشد 
نماید،  تقسیم  منصفانه  را  مسئولیت ها  کند،  تقویت  و 
شناسایی  شرایط،  واجد  افراد  میان  از  را  آینده  سرگروه های 
به  رسیدن  راه  در  را  همگان  نهایت  در  و  دهد،  پرورش  و 
هدایت  محور  مسجد  اجتماعی  تحول  طرح  هدف های 
کند. مهمترین این امور، تبلور خدمت و محبت بین افراد 
کالن ترسیم شده  گذاری های  جامعه در چارچوب هدف 

توسط ولّی فقیه است.
محالت  برای  شایسته  رهبرانی  پرورش  به  مهم  این 
برای  است.  منوط  طرح  این  مشمول  روستاهای  و  شهری 
خود،  جامعه  رهبر  عنوان  به  خدمتگذار«  »امامان  پرورش 

عمدتا سه راه یا سه نوع برنامه پیشنهاد می شود:
)آموزشهای  وی  تمرین های  و  امام  فردی  مطالعه   .1

یک طرفه علمی و مهارتی(
و  کارگاهی  مختصر  برنامه های  در  امام  شرکت   .2

پرورشی )تعامالت عملی محدود(
)تعامالت  راهیاری  خدمات  از  امام  بردن  بهره   .3

علمی-عملی نامحدود(
البته اجرای این سه برنامه مانعۀ الجمع نیست؛ یعنی 
استعدادهای  پرورش  برای  تواند  می  مجموعه  امام  یک 

امامتش از یك یا ترکیبی از این روشها بهره گیرد. 
اضالع  و  ابعاد  بررسی  حاضر  نوشتۀ  تالیف  از  هدف 
مختلف رهیافت »راهیاری« و »شبکه راهیاران« و معرفی 
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این روش و مراحل انجام آن در مسیر تربیت و پرورش امام در 
طرح تحول اجتماعی مسجد محور است.
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تعریف راهیاری و راهیار

امروزه تعبیر »راهیاری« در فضای کسب و کار و اجرای 
»کمک نوآورها«))) به عنوان روشی برای ارتقاء شیوه مدیریت 
تربیت،  و  تعلیم  نیز  و  سازمان  یک  در  کار  مجموعه،  یک 
یخی  تار سابقه  در  مساله  این  البته  آشناست.  مفهومی 
مشغله های  از  یکی  االیام  قدیم  است. از  داشته  وجود  ما 
به  دانش خود،  و فن  انتقال فوت  ای،  کارهای حرفه  اوستا
راهیار  نوعی  به  کارها  اوستا واقع  در  است.  بوده  گردان  شا

گردان خود بوده اند. شا
»راهیاری« رابطه ای آموزشی و پرورشی بین فردی به نام 
»راهیار« و فرد دیگر به نام »َرهرو« است. در این رابطه فقط 
همراهی رهرو و حل مشکالت شغلی وی مد نظر نیست، 
بلکه هدف راهیار، پرورش وی برای ارتقاء به جایگاهی باالتر 
در شغلی که انتخاب کرده است می باشد. به همین جهت 
راهیار از ابزار مختلف برای رشد و بالندگی و استقالل سوژه 

خود بهره می برد.
»راهیار« معادلهای دیگری نظیر »مرشد«، »تسهیلگر«، 

1. Startup
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»مشاور«، »راهنما«، »پیر«، »مربی« دارد. البته هر یک از این 
این  از  جنبه ای  به  و  است  صحیح  نحوی  به  استعماالت 
رابطه اشاره دارد. ولی با توجه به اینکه راهیاری از دو عنصر 
می رسد  نظر  به  شده،  تشکیل  »پرورش«  و  »یاری رسانی« 
تعبیر »راهیاری پرورشی« و به عبارت خالصه تر »راهیاری« 

مناسبتر باشد. 
تعریف  خالصه  طور  به  شد  گفته  که  آنچه  توجه  با 

»راهیاری«، »راهیار« و »رهرو« قابل ارائه است:

آمــوزش  بــرای  اســت  روشــی  »راهیــاری«، 
و پــرورش افــراد کــه در آن فــردی بــه نــام 
روابــط  تجربیــات،  از  اســتفاده  بــا  »راهیــار« 
حرفــه ای و اجتماعــی و دانــش تخصصی خود 
مســئولیت پــرورش همــه جانبــۀ فــرد دیگــری 
بــه نــام »َرهــرو« را بــر عهــده مــی گیــرد، بــه 
گونــه ای کــه »رهــرو« پــس از مــدت زمــان 
مناســب قــادر باشــد بــرای حــل مســائلش 
مســیر صحیــح و بهینــه ای را طراحــی کــرده و از 
ــرای رســیدن بــه  همــه ظرفیتهــای موجــود، ب

مقاصــدش بهــره ببــرد.
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انواع راهیاری

توجه  با  که  دارد  مختلفی  انواع  کلی  طور  به  راهیاری 
یا  از یکی  به نیاز رهرو و توانایی و امکانات راهیار، می توان 

ترکیبی از انواع آن استفاده کرد. این انواع عبارتند از:

1. راهیاری شغلی

کلیت یک  بر روی  نوع راهیاری، تمرکز راهیار  این  در 
شغل است و قلق ها، ُمدها و گرایشهای))) آن شغل خاصی 

را به خوبی می شناسد. شغلهای خاصی مانند:
 مشغولیتهای فرهنگی نظیر امامت محله، معلمی، 

نویسندگی و... . 
 مشغولیتهای صنعتی مانند صنایع غذایی، صنایع 

دامی، صنایع فوالد، صنایع ساختمان سازی و... . 
 مشغولیتهای سیاسی مانند نقد و تحلیل سیاسی، 

رهبری احزاب، نمایندگی مجلس و... .
این قسم است. چنین  از  مثال خوبی  امامت  راهیار 

1. ternd
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که از امامت  راهیاری با اتکا به تجربه نزدیک و فهم دقیقی 
دارد تمام فراز و فرودهای آن را به خوبی می شناسد. 

2. راهیاری تخصصی

این نوع راهیاری تنها در یک حوزه تخصصی خاص 
در  سال ها  راهیاری  چنین  می کند.  راهیاری  به  مبادرت 
تخصصی که روهرو قصد ورود به آن را دارد در حال فعالیت 
است و دید عمیقی نسبت به آن دارد و آخرین پیشرفتها، 
خوبی  به  را  تخصصی  حوزۀ  این  گرایشهای  و  دستاوردها 
می شناسد. به طور مثال،  راهیاری که در زمینه تبلیغ کودک 
تخصص دارد می تواند رهرو را در همین زمینه راهیاری کند و 
او را از آخرین دستاوردها و پیشرفتهای این تخصص تبلیغی 
آشنا  کودکان  برای  داری  کالس  انواع  با  را  رهرو  کند.  گاه  آ
کند، هنرهای قصه گویی، شعرخوانی، بازی و ارتباط موثر با 
کودک را حین عمل به او بیاموزد و حتی در طی مراحل قانونی 
خالصه  بنماید.  رهرو  به  را  راهنمایی  قرآنی  مهد  تاسیس 
بسته به نیاز رهرو راهنمایی الزم در یک حوزه تخصصی را در 

اختیار وی بگذارد. 
سایر تخصصها نظیر رسانه، فضای مجازی، فعالیت 
خانواده،  بهداشت،  مالی،  امور  و  صندوق  نمایشگاهی، 
سبک زندگی و ... از همین قسم محسوب می شود. البته 
در برخی موارد به حسب عمق و زمان مورد نیاز برای فعال 
تا  با رهرو از چند روز  ارتباط راهیار  سازی تخصص مدت 

چند ماه متغیر خواهد بود.

3. راهیاری درون سازمانی

هرچه موسسات و سازمانها بزرگ تر می شوند، ارتباطات 
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و  کم رنگ  دیگر  الیه های  و  مخاطبین  با  مدیریتی  الیه های 
کم رنگ تر می شود تا جایی که امروزه و با تغییر در مدیریت یک 
سازمان یا بنیاد، نه تنها افراد تازه وارد، بلکه نیروهای قدیمی 
یت ها و  آن سازمان هم از فرهنگ سازمان، ارزش ها، مامور
نیستند. در چنین  باخبر  چشم انداز مد نظر مدیران جدید 
مواقعی یک راهیار درون سازمانی می تواند مفید باشد. وی 
وقت  مختلف  الیه های  مدیران  و  همکاران  تک تک  برای 
می گذارد و بسته به تحلیل وضعیت و برآوردی که قباًل از هر 
فرد دارد، راهنمایی هایی به وی عرضه می کند تا آن فرد در 

جهت ارزش های سازمان جهت گیری کند. 
راهیار منطقه ای و راهیار استانی))) در بنیاد هدایت، 
با  استانی  یا  منطقه ای  راهیار  است.  راهیاری  قسم  این  از 
طرح  و  هدایت  بنیاد  بر  کم  حا مبانی  و  فرهنگ  بر  تسلط 
و  یت ها  مامور ارزش ها،  و  محور  مسجد  اجتماعی  تحول 
تبلیغات،  سازمان  و  هدایت  بنیاد  نظر  مد  چشم اندازهای 
قرار  را در حین عمل تحت پوشش  راهیار مرحله بعد خود 
به  دارد.  اشراف  رهرو  عنوان  به  وی  ارتقاء  و  رشد  بر  و  داده 
در  موفق  راهیار  یک  به  وی  سوژۀ  مدتی  از  بعد  که  گونه ای 

مقوله امامت تبدیل خواهد شود.

4. راهیاری نظارتی

چنین راهیاری بیش از هر چیزی، نقش نظارتی دارد. 
سر  رهرو  به  مشخص  زمانی  بازه های  در  که  شکل  این  به 
درستی  مسیر  در  وی  که  کند  حاصل  اطمینان  تا  می زند 

کــه راهیــاران منطقــه ای بــا  1. توضیــح الزم در مــورد شــبکه راهیــاران بنیــاد هدایــت و نســبتی 
اســتانی و شهرســتانی دارنــد در ادامــه خواهــد آمــد.
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که توان فوق العاده ای  یژه  حرکت می کند. برخی راهیاران و
در خصوص پرورش امام دارند اما در عین حال امکان وقت 
گذاشتن مستمر برای یک امام و ارتباط عمیق روزانه با وی را 
که پس  ندارند در این موقعیت قرار میگیرند. به این صورت 
نظارتی  راهیار  امام  به  راهیاری  حمایتهای  یکسری  ارائه  از 
و  به امام سر می زند و روند امامت وی  مثال به طور فصلی 
مورد  را  امام  آن  برای  شهرستانی  راهیار  فعالیت  نتیجه  نیز 
یژه  و توصیه های  و  نکات  و  قرار می دهد  یابی  ارز و  نظارت 

خود را به امام و راهیار ارائه می دهد.



21

ت
دای

د ه
نیا

در ب
ی 

یار
راه

ی با 
نای

آش

مزایای راهیاری

1. تسریع گری و تسهیل کنندگی

»توصیه گر«،  یک  مثابه  به  ضروری  مواقع  در  راهیار 
»الگو« و یا »راه انداز« عمل می کند، و به رهرو کمک می کند 
تا بتواند برای رسیدن به هدفش سریعتر))) از یک فرد مبتدی 

عمل کند و فرصت ها را از دست ندهد. 
به  را  مسیر  در  موجود  موانع  باید  راهیار  منظور  این  به 
بتواند  تا رهرو  کند  کرده و به رهرو معرفی  خوبی شناسایی 
یکی پس از دیگری از عهده موانع برآید. همچنین با استفاده 
طراحی ها  در  رهرو  اشتباه  بروز  از  خود  پندهای  و  تجربه  از 
که راه غلط دیگران را مجددا نرود  گونه ای  کند به  جلوگیری 
کند و به قول معروف  و دیگر الزم نباشد همه راه ها را تجربه 

»چرخ را از ابتدا اختراع کند«.
به عنوان مثال تصور کنید امام محله قصد راه اندازی 
این  در  دارد،  را  اش  محله  در  زایی  اشتغال  فعالیتهای 
برای  نمی داند  و  دارد  سر  در  را  ایده  آن  فقط  وی  موقعیت 

گیرد. 1. به این معنا راهیار نقش یک شتاب دهنده )accelerator( را برعهده می 



22
ت

دای
د ه

نیا
در ب

ی 
یار

راه
ی با 

نای
آش

کند و چه مسیری را باید بپیماید و چه  کجا اقدام  شروع از 
از  نمونه ای  راهیار،  اینجا  در  دهد.  انجام  باید  را  کارهایی 
که  کمک می کند  او  به  و  را به وی نشان می دهد  راه  نقشه 
یرا  ز باشد.  داشته  راه  پیمودن  برای  صحیحی  یزی  ر برنامه 
خود او قبال اغلب مسیرهای موفقیت را رفته، به ادارات و 
کرده، آنها را می شناسد و می داند  مسوولین مربوطه مراجعه 
کمیت برای یک اشتغال زایی وجود  چه قابلیتهایی در حا
دارد. چه بسا او شکست را هم تجربه کرده باشد و بعد از فراز 
و فرودهای مختلف مسیری عالی را برای رسیدن به هدف 

یافته است.
و  راهیاری  موضوع  در  رهرو  موفقیت  برای  راهیار 
منابع  از  متفاوتی  جنبه های  نظرش،  مد  ایده  گرفتن  رونق 
سازمانی،  بین  و  فردی  بین  روابط  انسانی،  منابع  مالی، 
پشتیبانی های مختلف را در نظر می گیرد و رهرو را به سمت 
که رهرو بعد از مدتی بتواند در  گونه ای  آنها سوق می دهد به 

این مسیر به شکل خودکفا حرکت کند.

2. احساس آمادگی بیشتر در میان رهروهای جوان تر

بهره مندی از کسی که بتوان از او الگو گرفت، می تواند 
راهیار می تواند  کند.  را دگرگون  تازه وارد  زندگی و حرفۀ یک 
را  جدید  تفکر  شیوه های  تجربه  بی  و  تازه کار  رهرو  یک  به 
بیاموزد. چنین فردی می تواند در مواقع حساس، به رهرو خود 
پیشرفت  برای  که  دهد  ارائه  سازی  سرنوشت  توصیه های 
وی در حرفه اش )راهیاری، امامت و ...( حیاتی محسوب 
که رهرو  کند  کاری  کارآزموده می تواند  می شوند. یک راهیار 

در مجموع عملکرد بهتری از خود نشان دهد.
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3. احساس رضایت برای خود راهیار

راهیاری مزیت هایی برای خود راهیار نیز دارد. کسانی 
در  می دهند،  قرار  خود  حمایت  تحت  را  جوانی  نیروی  که 
حوزۀ خاصی به عنوان رهبر شناخته خواهند شد و می توانند 
با یک  کردن  کار  بهره مند شوند.  مزایای چنین فرصتی  از 
نیروی تازه کار و جوان، راهیار را نیز تشویق می کند همه چیز 
راه حل های  تعامل میان  ببیند.  تازه  و  بدیع  از دیدگاهی  را 
مدت  که  کسانی  برای  جدید،  و  درست  شده،  امتحان 
یادی است در یک موقعیت کاری ثابت قرار دارند فرصتی  ز

برای بازبینی عادات همیشگی شان فراهم می کند.

4. محرک رشد برای نیروهای هر سازمان

کاری نیروی انسانی آن  مهمترین سرمایه هر مجموعه 
نیروهای  برای رشد  دلیل هر مجموعه ای  به همین  است. 
موثر در  از عوامل  گذاری می کند. یکی  انسانی اش سرمایه 
رشد نیروهای یک سازمان، دعوت از ایشان به عنوان راهیار 
برای  را  پویایی  نتیجه  در  و  رشد  به  عالقه  کار  این  است. 
همه پرسنل به ارمغان می آورد به امید آنکه روزی از آنها برای 
اتفاق بهترین  استادی و راهیاری دعوت به عمل آید. این 
و با تجربه ترین نیروها را از مبتال شدن به روزمرگی نجات 

می دهد. 

5. محیطی امن برای یادگیری

اداری  الزام  یک  صورت  به  گاه  رسمی  آموزش  انواع 
صرف تلقی می شود. در این مواقع ممکن است مخاطب 
این آموزشها از ترس لغو قراداد یا کاهش مستمری یا جایگاه 
برای  امن  راهیاری محیطی  اما  آموزش دهد.  به  شغلی تن 
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عمیق  صمیمی،  رابطه  یک  راهیاری  یرا  ز است.  یادگیری 
که بر توسعه مهارت های حرفه ای و ابعاد  و دوستانه است 
مورد  در  نیست  قرار  راهیار  دارد.  تمرکز  طرفین  شخصیتی 
افزایش حقوق و ارتقا رهرو تصمیم گیری کند. رهرو می فهمد 
رهرو  نتیجه  در  رهرو است.  ارتقاء  برای  که وجود وی صرفا 
احساس می کند می تواند به صورت آزادانه و صادقانه بحث 

کند و نگران پیامدهای منفی ابراز نیاز و نظر خود نباشد.

6. استفاده از مشاوره تخصصی و فردی

پیش  مسیر  بار  یک  راهیار  معموال  اینکه  به  توجه  با 
و  مطالعات  تحصیالت،  یا  است  کرده  طی  را  رهرو  روی 
ارتباطات فراوانی در زمینه راهیاری دارد، از این رو می تواند 
تجربیات  اساس  بر  و  کارآمد  توصیه های  و  راهنمایی ها 

واقعی به مخاطبش ارائه دهد.
گون و فراوانی برای پیگیری و  گونا راه ها و موضوعات 
را  او  می تواند  امر  این  دارد.  وجود  رهرو  یک  توسط  یادگیری 
که چه  گاه افراد نمی توانند تشخیص دهند  یرا  کند. ز گیج 
چیزهایی اولویت دارد و متناسب با استعداد آنهاست. در 
این گونه موارد راهیار با توجه به اقتضائات رهرو موارد اضافی 
که  گونه ای رهرو را راهنمایی می کند  را حذف می کند و به 
واقع  در  ارتبا مشاوره ای  این  آشکار شود.  برای وی  اولویت 
خدمتی  گاه  که  است  فرد  یک  از  تخصصی  پشتیبانی 
کافی است نگاهی به  گران قیمت هم محسوب می شود. 
یم. چیزی  هزینه های مشاوره در رشته های مختلف بیانداز
یافت  گستردگی  این  به  معموال  رسمی  آموزش های  در  که 

نمی شود.
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7. دستیابی به دیدگاهی متفاوت

مشاوره با یک راهیار متخصص و خالق همیشه راهی 
گسترده تر  برای به دست آوردن یک نگاه متفاوت، جدید و 
که  است. وی ممکن است مالحظاتی را به رهرو ارائه دهد 

در غیر این مسیر نمی توانست به آن دست یابد.

8. گسترش شبکه 

در  ارتباطات  از  گسترده ای  شبکه  راهیاری  تجربۀ  با 
اختیار رهرو قرار می گیرد. راهیار می تواند به رهرو کمک کند 
تا با افراد موثری که به پیشرفت و توسعه کار او و حل مسائلش 
کمک می کنند، آشنا شده و ارتباط بگیرد. همچنین راهیار 
اهداف،  تعیین  انسانی،  نیروهای  جستجوی  در  می تواند 

ایجاد ارتباطات و شناسایی منابع به رهرو کمک کند.

9. توسعه مهارت های تخصصی

که  هایی  زمینه  در  را  رهرو  راهنمایی  می تواند  راهیار 
بسیاری  بگیرد.  عهده  بر  ندارد  آن  در  تخصصی  هیچ  وی 
تخصص  مهارت ها  از  خاص  حوزه  یک  در  راهیارها  از 
پیشرفته ای دارند. بنابراین می توان با کمک آن ها مهارت های 
حرفه ای خود را نیز تقویت نمود. مثال راهیار امام چه بسا در 
یژگی خاصی داشته باشد در این صورت امام  فن خطابه و
عالوه بر کسب فنون ایجاد و توسعه امامتش بر محله، در این 

فن خاص نیز از وی بهره ببرد.

10. افزایش بهره وری یک سازمان

راهیاران در الیه های مختلف راهیاری می توانند با باال 
بردن ابتکار و کمک به انتخاب استراتژی های مناسب برای 
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و  سازمان  مالی  هزینه های  کاهش  موجب  مخاطبانشان، 
انسانی  نیروی  توجیه  یرا  ز شوند.  آن  کاری  روال  بهبودی 
صف با استفاده از شبکه راهیاران به همگامی و یک دست 
کمک می کند. در  آن سازمان  فعالین  فکر مجموعه  شدن 
نتیجه هزینه های کالن خطاهای نیروی انسانی به طور قابل 

مالحظه ای کاهش می یابد.

نکته ای درباره راهیار نامناسب

همانطور که انتخاب یک راهیار خوب مزایای بسیاری 
دارد،  سازمان  یک  کاری  سیستم  ارتقاء  و  رهرو  ُرشد  در 
منفی  تاثیر  نامناسب  راهیار  یک  انتخاب  اندازه  همان  به 

خواهد داشت.
خوب  خیلی  امور  در  راهیار  داشتن  دیگر  عبارت  به 
این  غیر  در  کند.  عمل  خوب  راهیار  که  شرطی  به  است 
راهنمایی  از  است  بهتر  مراتب  به  راهیار  نداشتن  صورت 
که  است  آن  علت  است.  نامناسب  راهیار  یک  از  گرفتن 
یادی در مخاطبش دارد و اگر  راهیار نفوذ فکری و عاطفی ز
مسیر را غلط به رهروش نشان دهد، هزینه های خطای او گاه 
بسیار باالست. چه بسا رهرو را از اصل داشتن راهیار منزجر 

کند. 
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شبکه راهیاری بنیاد هدایت

معاونت  مهمترین  بگوییم  اگر  نباشد  اغراق  شاید 
به نحو مستقیم و مباشر تحول  که  بنیاد هدایت  عملیاتی 
اجتماعی مسجد محور را راهبری می کند، »معاونت راهبری 
یر مجموعه آن یعنی »شبکه راهیاری بنیاد  بنیاد هدایت« و ز
یژۀ این معاونت، بنیاد هدایت را  هدایت« است. جایگاه و
یزی، لجستیک،  بر آن داشته تا تمامی توان طراحی، برنامه ر
با اقتضائات این  را  توانمندسازی خود  پشتیبانی، رسانه و 
کردن  کند و هر خدمتی را معطوف به برطرف  بخش تنظیم 

نیازها و درخواستهای این معاونت عملیاتی، ارائه دهد. 
بنیاد هدایت با توجه به؛

یست بوم محل فعالیت  گونی ز گونا  گستردگی و 
امامان؛

در  امامان تحت پوشش  یاد  ز گونی  گونا و  تعدد   
سطح کشور؛

 پیچیدگی و گسترده بودن فرآیند امامت؛
 تفاوت توان و استعداد امامان محالت شهری، 

روستا و پایگاه فرهنگی اجتماعی؛
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اجتماعی  تحول  طرح  اهداف  تحقق  ضرورت   
مسجد محور در همه عرصه ها؛

اقدام به تاسیس و توسعه شبکه ای هرمی از راهیاران 
موسوم به »شبکه راهیاری بنیاد هدایت« کرده است. به این 
منظور در سه سطح، راهیارانی را پیش بینی نموده و همواره 
است.  ایشان  سازی  فعال  و  توجیه  جذب،  مراحل  پیگیر 

سطوح راهیاران بنیاد هدایت عبارتند از:

1. راهیار منطقه ای

راهبری  در معاونت  گرفته  طبق طراحی های صورت 
است.  شده  تقسیم  منطقه   10 به  کشور  هدایت،  بنیاد 
معموال هر منطقه 3 استان را شامل می شود و مسوولیت آن 
را یک راهیار منطقه ای بر عهده می گیرد. راهیار منطقه ای از 
میان نیروهای کامال آشنا با ایده طرح تحول و ساختار بنیاد 
منطقه  راهیاری  از  غیر  در  وی  می شوند.  انتخاب  هدایت 
نیروهای  یا  معاونت  سطح  در  ستادی  پست  یک  خود، 
موجب  امر  این  دارد.  برعهده  را  بنیاد  معاونت های  اصلی 
که طرز تفکر نیروهای اصلی بیناد و تصمیمات با  می شود 

نگاهی عملیاتی و مطابق با واقعیات میدان همراه باشد.
راهیاری  وظیفه  چیز  هر  از  پیش  منطقه ای  راهیار 
گرچه وی باید  راهیاران استانی منطقه خود را برعهده دارد. 
با راهیاران شهرستانهای تحت پوشش و نیز امامان منطقه 
نیز ارتباط خود داشته باشد اما رشد و ارتقاء راهیار استانی 
در جهت راهیار شدن، مسوولیت مستقیم راهیار منطقه ای 
سطح  در  کار  پیشرفت  کالن  رصد  وی  البته  است. 
مشاهده  صورت  در  و  دارد  برعهده  را  امامان  و  شهرستان 
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ترمیم  و  تقویت  برای  را  الزم  تمهیدات  می بایست  ضعف 
شبکه و حل مشکالت راهیاران و امامان برعهده بگیرد. 

2. راهیار استانی

راهیار استانی با هماهنگی مدیرکل تبلیغات اسالمی 
استان و ترجیحًا از نیروهای رسمی اداره کل تبلیغات اسالمی 
استان و در صورت عدم امکان از نیروهای فعال و آشنا با 
ایده طرح تحول انتخاب می شود. راهیار استانی می بایست 
ممحض در امر راهیاری باشد و تمام امکانات، خالقیتها و 
روابط خود را برای رشد و ارتقاء راهیارهای شهرستانی خود 
کار بگیرد. همچنین وی می بایست با سرکشی از امامان  به 
گانه در سطح استان میزان پیشرفت اجرای طرح تحول  سه 
در حوزه استحفاظی خود را رصد نماید. وی موظف است 
تمهیدات  ضعف  نقطه  یا  یژه  و ظرفیت  مشاهده  صورت 
نقاط  رفع  و  نقاط مثبت  از  برای استفاده حداکثری  را  الزم 
گزارشات نوبه ای و ارتباط مستمر  ضعف مبذول دارد. ارائه 

با راهیاران شهرستانی از دیگر وظایف این راهیار است.

3. راهیار شهرستانی

ادارات  روسای  همان  شهرستانی  راهیارهای  معموال 
تبلیغات اسالمی شهرستان هستند. ایشان موظفند تمامی 
امکانات اداره تبلیغات اسالمی شهرستان و روابط اداری با 
سایر نهادهای شهرستان و ظرفیتهای موجود را برای رشد و 
ارتقاء امامان تحت پوشش خود به خدمت بگیرند. سرکشی 
مدام و گزارش وضعیت امامان و رسیدگی به امور خدماتی، 
توانمندسازی، اداری و مالی ایشان و در چارچوبه شیوه نامه 

و ابالغیه های بنیاد، بر عهده این راهیار است. 
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وظایف راهیار در بنیاد هدایت

با توجه به اهمیت شبکه راهیاری، می توان مدعی شد 
که؛

مهم تریــن وظیفــه ای کــه یــک راهیــار در بنیــاد 
هدایــت دارد، هدایــت کــردن رهــرو )اعــم از 
امــام یــا راهیــاران ســطوح پاییــن تــر( در جهــت 
و مســیر درســت و مطابــق بــا ایــده تحــول 

اجتماعــی مســجد محــور اســت.

نوع  با  متناسب  وظیفه  این  شد،  اشاره  که  همانطور 
رهرو و با توجه به اقتضائات وی متفاوت می شود. 

کمک به امام  اگر رهرو امام باشد وظیفه اصلی راهیار 
برای ارتقاء جایگاه وی از وضعیت فعلی و ایجاد و گسترش 

امامت وی بر محله و روستا است. 
وظیفه  باشد،  شهرستانی  یا  استانی  راهیار  رهرو  اگر 
کمک به وی برای انجام صحیح فرآیند  اصلی وی راهیار 
راهیاری است. البته هر سطح از راهیاری وظیفه نظارت و 
پیگیری تحقق برنامه های سطوح پایین تر راهیاری و حتی 
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با این وجود عالوه بر وظیفه اصلی مزبور  امامان را نیز دارد. 
می توان فهرستی از مهم ترین وظایف راهیار در بنیاد هدایت 

یر ترسیم نمود؛  را به شرح ز
شرایط  و  سوابق  مدارک،  بررسی   .1
رهرو و شناخت و تحلیل وضعیت 

وی؛)))
2. برگزاری مستمر و منظم جلسات 

راهیاری؛
مسیر  به  رهرو  هدایت  )مهم(   .3
گام  به  گام  اجرای  طریق  از  درست 

مراحل راهیاری؛)))

ــار عهــده دار ثبــت اطالعــات رهــرو در ســامانه هــای  1. در ایــن خصــوص الزم اســت راهی

ــده رســمی وی شــود.  کــردن پرون ــه روز  مربوطــه و تشــکیل و ب

گــری یک راهیار بــرای امام  2. مهم تریــن وظیفــۀ راهیــار هدایت گــری اســت. مراحــل هدایت 

کــرد. هــر چنــد نقطــه شــروع و  یــا راهیــار مرتبــه پاییــن تــر را مــی تــوان در هشــت مرحلــه تبییــن 

مــدت زمــان طــی ایــن مراحــل بــا توجــه بــه اقتضائــات ســوژه متفــاوت اســت، امــا طــی شــدن 

کتابــی مســتقل  تمــام مراحــل بــرای هــر ســوژه امــری حتمــی اســت. تفصیــل ایــن مراحــل در 

بــا عنــوان »راهیــاری امــام در بنیــاد هدایــت« آورده شــده اســت.مراحل مذکــور عبارتنــد از:

1( ایجاد اقناع و پذیرش ذهنی در رهرو

کافی برای رهرو 2( ایجاد انگیزه الزم و 

توانمند سازی و ارتقاء مهارت های رهرو

4( ایجاد جرأِت اقدام در رهرو

5( انجام حمایت های تخصصی از رهرو

6( برطرف کردن موانع فعالیت رهرو

7( رساندن رهرو به استقالل تاّم

8( گسترش و توسعه اقدامات )بالندگی رهرو(
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مختلف  ابزارهای  از  استفاده   .4
برای ارتقاء رهرو؛)))

کمک به رهرو برای ترسیم نقشه   .5
راه و برنامه عملیاتی؛)))

کردن اشتباهات رهرو به  گوشزد   .6
وی و شناخت فرصتها و تهدیدهای 

پیش رو و اعالم آن؛
کمک به  7. علت یابی شکستها و 

یشه ای آنها؛ رهرو در حل ر
8. استفاده از شبکه ارتباطی قوی به 

نفع رهرو؛)))
9. ابالغ برنامه ها و امکانات موجود 

بنیاد به رهرو؛)))
فعالیتهای  یابی  ارز و  نظارت   .10
گزارشهای نوبه ای  رهرو و اخذ و ارائه 

فعالیتهای وی؛

ــرای ارتقــاء امــام و  ــزار مختلــف مالــی، آموزشــی، ارتباطــی و حمایتــی را ب 1. بنیــاد هدایــت اب

کــه حســب نیــاز ســوژه و  گرفتــه انــد مهیــا نمــوده اســت  کــه بــر عهــده  راهیــاران در وظایفــی 

گیــرد. تقاضــای راهیــار وی مــورد اســتفاده قــرار مــی 

ــی  ــی رهــرو اســت. ول ــی حرکــت تحول ــه مســیر کل ــا نگاهــی ب ــم نقشــه راه ب 2.- تنظی

ورود بــه مراحــل جزئــی ایــن حرکــت و پیــش بینــی اقتضائــات اجرایــی هــر مرحلــه برنامــه 
عملیاتــی اســت. راهیــار در هــر دو قســمت بــا ارائــه نمونــه هــای مشــابه و کمــک بــه رهــرو 

بــرای ترســیم آن بــه وی کمــک خواهــد کــرد. 
کــردن شــبکه افــراد خودش برای خدمــت به فعالیت امام  3. یکــی از وظایــف راهیــار مرتبــط 

گــروه هــای  اســت. ایــن شــبکه ارتباطــی مــی توانــد شــامل خیریــن، مســوولین، فرهیختــگان، 

جهــادی و نظایر آن باشــد.

کــه امــکان خاصــی بــرای بهبــود برنامــه هــای امــام فراهــم شــد و بــه ایشــان در  4. در صورتــی 

گذاشــته  کــرد توســط راهیــار و بــه صــالح دیــد وی در اختیــار امــام  کمــک مــی  امــر امامتشــان 

مــی شــود.
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دیگر،  از منظری  راهیار  اغلب وظایف  آنکه  به علت 
خصوصیت بایستۀ وی نیز محسوب می شود، شرح وظایف 

فوق در ضمن شرح خصوصیات راهیار در ادامه می آید. 
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خصوصیات مهم یک راهیار امام

راهیاری در حوزه امور فرهنگی پدیده ای نو و در عین 

را  گونی  گونا مهارتهای  که  است  پیچیده  تاحدودی  حال 

کسی نمی تواند راهیار باشد  اقتضاء می کند. در نتیجه هر 

می توانند  معینی  شاخصه های  با  خاصی  افراد  تنها  و 

خصوصیات  ادامه  در  بگیرند.  برعهده  را  مسوولیت  این 

که یک راهیار می بایست واجد آن باشد و بدون آنها  مهمی 

بود،  خواهد  ناممکن  مورادی  در  بلکه  و  مشکل  راهیاری 

کسانی  به صورت تفصیلی تر ارائه خواهد شد. الزم است 

ر  مرو به  که  بریزند  برنامه ای  شوند  راهیار  می خواهند  که 

کرده با ارتقاء دهند. این  یر را در خود ایجاد  خصوصیات ز

یژگی ها عبارتند از: و

1. درک صحیح از اهداف بنیاد هدایت در طرح تحول اجتماعی 

مسجد محور

راهیار درک صحیح و مطابق  که  بسیار اهمیت دارد 

با واقع از موضوع راهیاری داشته باشد. از همین الزم است 
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راهیاِر امام و راهیاِر راهیاران امام اشراف و درک صحیحی از 

ایده تحول اجتماعی مسجد محور داشته باشد و با نرم افزار 

طرح و تفاوت آن با سایر مدلها و قرائتهای مسجد محوری 

در کشور آشنا باشد. 

مطالعه دقیق کتب تولیدی بنیاد هدایت و شرکت در 

نشستها و دوره های آموزشی راهیاران و مباحثه با راهیاران 

موجب  درک  این  می کند.  موفق  امر  این  در  را  ایشان  دیگر، 

ترسیم شده حرکت  برایش  که  امام در مسیری  که  می شود 

از  بنیاد  طراحی های  با  متناسب  عملکردی  بتواند  و  کند 

یرا وی راهیار بنیاد را نماینده مرتبط بنیاد  خود بروز دهد. ز

با خودش می داند و قرائت او از طرح را صحیح ترین قرائت 

تلقی می کند.

2. داشتن تجربۀ امامت یا درک صحیح از آن

و  تجربه  راهیاری  مورد  زمینۀ  در  باید  راهیار 

و  شکستها  فرودها،  فرازها،  باشد.  داشته  کافی  تسلط 

کم از  بی بشناسد یا دست  موفقیتهای این مسیر را به خو

درکی باال در آن زمینه برخوردار باشد. چه بسا این درک را 

ره و مراودات فراوان با صاحبان آن حرفه به دست  از مشاو

رده باشد.  آو

در نتیجه راهیاِر یک امام در بهترین حالت خودش 

با  مراوده  کثرت  سبب  به  اقل  ال یا  باشد  امام  یک  باید 

کار امامت محله و فراز و نشیبهای  امامان محله، جنس 

رشته  این  در  اصطالحا  و  باشد  شناخته  بی  خو به  را  آن 
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از  شفافی  یری  تصو و  باشد  چشیده  را  زگار  رو گرم  و  سرد 

که یک امام محله با آن مواجه می شود داشته باشد. آنچه 

در این صورت راهیار با اتکا به عقل و تجربیات خود 

مربی،  حامی،  ر،  مشاو معلم،  اعتماد،  قابل  راهنمایی 

بصیرت  خود  رهرو  در  می تواند  که  بود  خواهد  دوست  و 

مسئولیت  و  زندگی  برای  را  او  و  کند  ایجاد  خالقیت  و 

مواقع  در  مسولیتها  آن  انجام  در  و  سازد  آماده  امامت 

ری به وی یاری رساند. ضرو

با  و  مسن تر  فرد  یک  بین  راهیاری  رابطه  معموال 

با  محله  امامت  زمینه  در  ز  رو به  دانش  و  یاد  ز کار  سابقه 

بخواهد  هم  جوانی  گر  ا البته  می شود.  محقق  جوان تر  فرد 

داشته  گفتن  برای  حرفی  می بایست  شود  امام  راهیار 

ردۀ علمی، عملی، ایده ای، ارتباطی و نظایر آن  باشد و آو

برای رهرو خود داشته باشد تا این رابطه به صورت موثری 

شکل بگیرد.

3. توانایی آموزش دادن و عالقه به آن

باشد  داشته  اعتقاد  آموزش  بودن  موثر  به  باید  راهیار 

را به  از طریق آموزش تجربیات خود  که  و عالقه مند باشد 

کار خود شور  که برای انجام  کند. راهیاری  دیگران منتقل 

کافی نداشته باشد به زودی خسته شده و راهیار  و اشتیاق 

کار خود  که با شور و اشتیاق  خوبی نخواهد شد. راهیارانی 

را انجام می دهند در رهروی خود تأثیر مثبت می گذارند و در 

او ایجاد انگیزه می کنند.
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کارگاه  یا  و  کالس  اداره  توانایی  می بایست  وی  نیز 

آموزشی را داشته باشد. و بتواند از فنون مختلف آموزشی به 

خصوص آموزش و تربیت در صحنه برای انتقال تجارب و 

مفاهیم مد نظرش بهره ببرد.

4. شبکه ارتباطی))) قوی

یکی از مهمترین دارایی های یک راهیار شبکه ارتباطی 

قابل توجه در سطح حیطه مسوولیت خود )ارتباطات ملی، 

استانی و شهرستانی( است. راهیار باید بتواند منابع مورد 

کند و از روابط باالی  نیاز رهرو را شناسایی و به وی معرفی 

خود برای کمک به رهرو استفاده کرده و به موقع آنها را به رهرو 

معرفی کند تا وی از آنها استفاده کند.

و  شهرستانی  مسوولین  نظیر  افرادی  مرتبطین  شبکه 

گروه های جهادی،  استانی، ائمه جمعه، فعاالن فرهنگی، 

صاحبان  تّجار،  دانشگاه،  و  حوزه  فرهیختگان  خیرین، 

 ... و  صنایع  صاحبان  داران،  سرمایه  عمده،  مشاغل 

هستند. شبکه ارتباطی می تواند شامل امام موفق یا حتی 

سایر راهیارهای امام باشد. همه این افراد می توانند در پروسۀ 

هدایت گری و آموزش رهرو نقش مهمی ایفا کنند. 

آن طور  نتواند  بعد  به  جایی  یک  از  راهیار  اگر  حتی 

اما  کند  بازی  را  باید و شاید نقش یک راهنمای خوب  که 

گردش را به شخص  که دارد، می تواند شا بواسطۀ دوستانی 

دیگری که به مراتب عملکرد بهتری دارد ارجاع دهد.

1. -networking
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امامت  زمینه  در  اکنون  خودش  راهیار  است  ممکن 

با افرادی آشنا باشد  باید  محله فعال نباشد ولی بی شک 

کردن رهرو  با آشنا  راهیار  بنابراین  امامتند.  که جزو فعالین 

با شبکه مرتبطین خودش فرصتهای جدیدی را در اختیار 

رهرو می گذارد.

که قرار نیست راهیار به جای رهرو  الزم به ذکر است 

کند. پس ابزار شبکه مرتبطین هم می بایست  فکر و عمل 

صحیح  استفاده  مورد  محله  امام  فعالیت  و  تالش  با 

معرفی  و  دهی  ارتباط  راهیار  کار  میان  این  در  قرارگیرد. 

اولیه است.

با پیوستن  تا  را تشویق می کند  راهیار رهرو  همچنین 

کند و  به سازمان های مرتبط با هدف، روابط جدیدی برقرار 

یش را افزایش دهد. او در این زمینه نیز برخی منابع  روابط کار

ارتباطی را به رهرو معرفی می کند.

5. مهارت برقراری ارتباط موثر

یک راهیار خوب باید از مهارت ارتباط موثر و استفاده 
از روابط عمومی قوی خود در مخاطب تاثیر بگذارد. وی باید 
با استفاده از توانایی سخنوری و به کمک استعاره و تمثیل و 
داستان مفاهیم پیچیده را ساده کرده و به مخاطبش منتقل 
کند. وی در این مسیر الزم است بتواند بیان خود را با سبک 

شخصیتی افراد مختلف تطبیق دهد.
به  بتواند  و  باشد  گوش دادن  باید اهل  وی همچنین 
موقع در برابر گفته های مخاطبش عکس العمل نشان دهد. 

در حین گفتگو تمرکز حواس و همدلی داشته باشد. 
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نپندارد  ساده  را  رهرو  و  خود  میان  روابط  باید  راهیار 
رفتار  و  زمان  صرف  به  نیاز  خوب  ارتباط  یک  که  بداند  و 

متعهدانه دارد.

6. صداقت در گفتار و رفتار و گوشزد کردن فرصتها، تهدیدها 

و اشتباهات

یکی از خصوصیات مهم راهیار صادقت و جسارت 

داشته  را  حقایق  بیان  جرات  باید  وی  است.  امر  این  در 

کار  ک باشد. اومی تواند این  باشد ولو حقیقت تلخ و دردنا

را با لسان لین و روی خوش انجام دهد نه با شماتت و به 

و  مایوس  را  او  و  کند  خرد  را  رهرو  شخصیت  که  گونه ای 

گرداند. ناامید 

که هرگز با رهرو خود  کسی  بنابراین یک راهیار خوب 

وی  به  را  اشتباهاتش  همواره  و  باشد  نداشته  رودربایستی 

یژگی راهیار در ظاهر کمی خشک، خشن  گوشزد کند. این و

در  را  رهرو  گاهی  است  ممکن  حتی  و  است  بی رحمانه  و 

ادامه راهیاری با راهیار به شک بیاندازد اما باید این مقوله 

دارو  شاید  کرد.  مقایسه  پزشک-بیمار-دارو  سه گانۀ  با  را 

به شیرینی  به زودی  را  این تلخی جای خود  اما  باشد  تلخ 

که داروی تلخ را به آرامی و محبت  می دهد. مهم آن است 

به بیمار بدهیم.

همچنین در صورتی که یک مسیر فرصت های جالب 

را  باید رهرو  راهیار  را پیش روی رهرو می گذارد،  و مناسبی 

کند. نیز در  گاه و به سمت آن هدایت  نسبت به آن مسیر آ
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که مسیری عواقب بالقوه ای دارد باید به موقع به او  صورتی 

هشدار دهد. همه اینها برای این است که راهیار بتواند رهرو 

خود را به سمت مسیر صحیح حرکت دهد.

7. اعتماد ساز در مخاطب، الهام بخش )الگو(، انگیزه بخش 

)قّوت قلب( و مشّوق

گاه افرادی را مالقات  همچنین همۀ ما در زندگیمان 

زندگی  برای  آنها  با  صحبتی  هم  و  نشینی  هم  که  کرده ایم 

در  می تواند  صحبتی  هم  این  است.  داشته  اهمیت  ما 

اشتغال،  ازدواج،  تحصیل،  نظیر  مختلفی  موضوعات 

گرفته  صورت  اجتماعی  خانوادگی،  فرهنگی،  مشکالت 

ارائه دانش  یا  امام صرفا مشاوره  راهیار  کار  گاه  فلذا  باشد. 

گاه الزم است به رهرو انگیزۀ حرکت و  و تجربه نیست بلکه 

تالش بدهد و روح امید را در وی بدمد.

شخصیتی،  یژگی های  و لحاظ  به  خوب  راهیار  یک 

الهام بخش رهرو است. َمنش، رفتار و نگاه چنین راهیاری 

گونه ای است که رهرو آرزو کند روزی شبیه به وی گردد.  به 

البته رهرو  هرگز نباید در این باره افراط و تفریط کند و از راهیار 

کامل  معصوم  جز  به  انسانی  هیچ  که  چرا  بسازد  ُبت  یک 

نیست و این وظیفه بر دوش رهرو است که صرفًا نقاط مثبت 

راهیار را گرفته و در عین حال هرگز به دنبال تقلید کورکورانه 

از وی نباشد.

هرچند انرژی مثبت دادن به شکلی واهی اصاًل خوب 

که امام در مسیر  گاه پیش می آید  نیست اما در عین حال 
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و  سخت  ناهمواره،  بسیار  گاه  که  امامت  فراز  و  پرنشیب 

بارها  و  بارها  و  می آورد  کم  اصطالحا  است،  خسته کنندۀ 

تصمیم به تسلیم شدن بگیرد. در چنین مواقعی نقش راهیار 

و  امید  وی  به  نهایی  مقصد  یادآوری  با  که  است  آن  امام 

انگیزه بدهد و او را به ادامه مسیر و سعی دوباره تشویق کند و 

از ابزارهای مختلفی که در دسترس دارد برای روحیه دادن به 

وی و رفع کسالت از او و خانواده اش کمک بگیرد.

8. آشنایی با اصول و قواعد توصیه و مشاوره

ارائه  راهیار  یک  کلیدی  مسئولیت های  از  یکی 

راهنمایی و بازخورد سازنده به رهرو است. راهیار باید نقاط 

رهرو  برداشتن  گام  برای  و  بشناسد  را  رهرو  ضعف  و  قوت 

و  دقیق  مشاوره های  و  توصیه ها  موفقیت  و  رشد  مسیر  در 

سازنده ارائه دهد. رهرو باید حس کند که توصیه های راهیار 

در عمل برای او مفید بوده است.

راهیار باید بتواند در جلسات مشاوره و گفتگو با عالقه 

به سؤاالت و نگرانی های رهرو پاسخ دهد. وی نباید جوابهای 

سرسری بدهد و اصطالحا فرد را از سر خود باز کند.

9. در دسترس بودن

به  بتواند  باید  راهیاری  اوایل  در  خصوص  به  رهرو 
و  کالمی  ارتباط  راهیار  با  کافی  زمان  مدت  به  و  سهولت 
بازتاب  و  بزند  او  به  را  خود  حرفهای  کند.  برقرار  حضوری 
کند و برای  عمل به ارائه طریق های راهیار را به او منعکس 

برنامه های جدید همفکری کند.
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یرا  یژگی در یک راهیار بسیار حائز اهمیت است ز این و

در  نتواند  اگر  آنها  فکرترین  خوش  و  راهیاران  ترین  حرفه ای 

دسترس سوژه خود باشد، چندان به حال رهرو فایده ندارد. 

مثال گاهی اوقات پیش می آید امام در حوزۀ زندگی شخصی 

خیلی  که  می گیرد  قرار  دوراهی هایی  سر  بر  خود  کاری  یا 

سریع نیاز به مشاورۀ راهیار پیدا می کنند. در چنین مواقع 

که در دسترس باشد دوچندان  لزوم برخورداری از راهیاری 

می گردد.

البته سطح دسترسی برای سطوح مختلف راهیاری 

فرق دارد. مثال امام شاید سال یک بار بتواند راهیار منطقه ای 

را ببیند یا راهیار شهرستانی سالی دو بار با وی مالقات کند 

باشد.  امام  دسترس  در  همواره  باید  شهرستانی  راهیار  اما 

همچنین راهیار استانی باید به سهولت در ارتباط با راهیار 

شهرستانی باشد.

10. توانایی ترسیم نقشۀ راه)))

هر تحولی نقطه شروع و نقطه پایانی دارد که متناسب با 

قابلیتها و اهداف رونده و با توجه به امکانات موجود و آینده 

کشاندن  به تصویر  پذیر است.  امکان  آن  کردن  نگری طی 

نقشۀ راه  ترسیم یک  بدون  رهرو  برای  نهایی  و مقصد  مسیر 

راه  نقشه  ترسیم  آنکه  ضمن  نیست.  امکان پذیر  اصولی 

نیازمند یک دید کالن به یک مسیر چند ساله است. 

راهیار موظف است با توجه به تجربیات گذشتۀ خود 

1. -road map
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دارد،  او  یت  مامور محل  و  رهرو  از  که  وضعیتی  تحلیل  و 

و در ضمِن  کارورزی نماید.  با وی  راه  ترسیم نقشه  جهت 

ترسیم نقشه راه، فنون طراحی و ترسیم آن را به وی بیاموزد. 

و  خودش  استعدادهای  به  توجه  با  امام  هر  مثال 

یک  می باید  مردمش  و  محله  نیازمندی های  و  اقتضائات 

کند. راهیار الزم است در همه  نقشه راه تحول محله ترسیم 

مراحل این امر از آمارگیری و تحلیل وضعیت محله گرفته تا 

امکان سنجی و مرحله بندی تحول، با امام همراهی کند. 

یکردی نتیجه گرا و  برای ترسیم یک نقشۀ  راه باید با رو

ایصال به مطلوب داشت و از ترسیم نقشه راه فضایی که فراتر 

از حدود مجریان و مخاطبین است پرهیز شود.

11. آشنایی به قواعد برنامه  ریزی

یزی بعد از ترسیم نقشه راه و فاز بندی تحول  برنامه ر

یزی  یزی در اینجا برنامه ر معنا پیدا می کند. منظور از برنامه ر

که با مالحظه همه جوانب امر و به  عملیاتی و جزئی است 

قصد اجرا تنظیم می شود. 

برای  یزی داشتن  ر برنامه  رفتار خود اهمیت  با  راهیار 

به  موفق  مدیر  یک  شخصی  عادات  عنوان  به  را  کاری  هر 

یزی  کارهای خود برنامه ر رهرو می آموزد. وی همیشه برای 

کارها را طبق برنامه انجام می دهد. راهیار از رهرو  می کند و 

یزی داشته باشد.  می خواهد که برای تمام کارهایشان برنامه ر

یزی واقف است و می تواند  یک راهیار به فنون برنامه ر

یزی را در عمل به وی  از طریق کارورزی با رهرو روش برنامه ر
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به  امام  برنامه های  از  نمونه  برای چند  راهیار  مثال  بیاموزد. 

یزی می کند تا ایرادات امام را حین برنامه  کمک وی برنامه ر

طبق  اجرای  روش  اجرا  حین  در  نیز  کند.  تصحیح  یزی  ر

برنامه و بازخورد گیری را در عمل به امام می آموزد.

12. اهل مطالعات گوناگون و رشد علمی مدام خود 

و عملی  و رشد مدام علمی  اهل مطالعه  باید  راهیار 

در  همه چیز  که  می دهد  نشان  عمل  در  راهیار  باشد.  خود 

حال رشد و تغییر است و همیشه موضوعات جدیدی برای 

خود  فعلی  موقعیت  در  که  شخصی  دارد.  وجود  یادگیری 

نمی تواند  نکند،  تالش  خود  پیشرفت  برای  و  بماند  ثابت 

راهیار خوبی باشد. راهیار خوب نسبت به شغل خود متعهد 

است و شیوه های جدید مشاوره را آموخته و آن ها را آزمایش 

در  جدیدی  نکات  می کنند  سعی  همواره  راهیار  می کند. 

مورد امامت محله و همچنین شیوه های مشاوره به یک امام 

گاهی ممکن است درباره ی این موضوعات  بیاموزد. حتی 

به  آموزش  برای  خود  نقش  وی  یرا  ز بنویسد.  هم  مقاالتی 

در  را  خود  اطالعات  دارد  تمایل  و  گرفته  جدی  را  دیگران 

اختیار همه قرار دهد.

شرکت  مشاوره  کالس های  در  همواره  خوب  راهیار 

انجمن های  در  عضویت  و  کارگاه ها  برگزاری  از  و  می کند 

حرفه ای لذت می برند.

همچنین راهیار باید به این معنا نیز حوصله مطالعه 

گزارشات رهرو را مطالعه  که سوابق، برنامه ها و  داشته باشد 
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در  تا  کرده  برداری  یادداشت  کلیدی  نکته  از  بتواند  و  کند 

جلسات راهیاری به آنها استناد کند.

13. انتقادپذیر

گفتگو انتقادی  که رهرو در جلسات  گاه پیش می آید 

بر  را  هایش  کامی  نا برخی  تقصیر  حتی  یا  و  کند  راهیار  از 

گونه موارد راهیار باید  عهده عملکرد راهیار بگذارد. در این 

انتقادپذیر باشد و در مقابل انتقادات واکنشهای هیجانی و 

یر بار حقی که علیه او گفته می شود  تند از خود بروز ندهد و ز

برود. و روابط را اصالح کند.

14. یاری دلسوز، خوش اخالق و صبور

ارتقاء  او برای رشد و  راهیاری یک فرد یعنی همراهی 

به مراحله ای باالتر. رشد و ارتقاء رهرو مستلزم خارج شدن 

کاری و ورود به مناطق ناشناخته و بعضا  از روال همیشگی 

پرخطر است. 

تغییر  به  تمایلی  اول  در وهله  افراد  از  بسیاری  طبیعتا 

با مشکالتی همراه  این حرکت  نتیجه  در  ندارند  وضعیت 

خواهد بود. به همین دلیل راهیار باید دارای اخالق خوش، 

که ممکن  روحیه خستگی ناپذیر و صبور باشد و تا جایی 

به رشد  و همواره  از رهرو قطع نکند  را  است حمایت خود 

مهارت های مدیریتی و امامت وی اهمیت دهد. 

15. توان ایجاد چالش هدفمند

که بیان شد راهیار باید بتواند به مرور رهرو را  همانطور 
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ک امن همیشگی اش در بیاورد  از قلمرو آسایش و تنبلی و ال

موجود  فعالیتهای  ارتقاء  و  جدید  فعالیتهای  سمت  به  و 

گاهی اوقات راهیار  سوق دهد. برای این مقصود الزم است 

با به وجود آوردن موقعیتها و یا طرح سواالت سخت و ایجاد 

محیط یادگیری ایمن برای خطرپذیری و کسب تجربه، رهرو 

را به چالش بکشد. چالش باعث ایجاد تکاپو در مخاطب 

می شود.

راهیار این کار را به مدد شناختی که از سختیهای کار 

وی  هدف  و  می دهد.  انجام  دارد  رهرو  روی  پیش  مسیر  و 

کردن وی  کردن برخی قابلیتهای الزم در رهرو و وادار  فعال 

به تفکر و چاره جویی در موقعیتهای مختلف است. ضمنا 

چالشهای  طراحی  در  رهرو  توانمندی  و  نیاز  به  دقت  آنکه 

هدفمند ضرورت دارد. 

اوقات دچار  گاهی  امام  که  راهیار می داند  مثال وقتی 

تقابل هیات امنا با خودش خواهد شد، از قبل تمهدات الزم 

برای رفع یک مشکل  که  امام می خواهد  از  و  را می اندیشد 

کند. از این طریق  فرضی با هیات امنا راه های خود را بیان 

فضای ذهنی وی با این مساله آشنا می شود.

16. دوراندیشی و نگاه عمیق و همه جانبه

الزم است راهیار در امور مختلف دور اندیش و عاقبت 

برای  مدت  بلند  هدفی  رهرو  رشد  برای  یعنی  باشد.  نگر 

کوتاه مدت  کند و آن را به اهداف میان مدت و  خود ترسیم 

تقسیم کند و راجع به آن با رهرو گفتگو  کند.
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همچنین الزم است وی بعد از علت یابی شکستهای 

یزی اصولی کند. رهرو برای رشد همه جانبۀ وی برنامه ر

تفکر  باید  راهیار  همه جانبه  دید  به  رسیدن  برای 

یتمی و نظام مند داشته باشد بدین شکل که به مسائل  الگور

کند، جوانب مختلف یک  از زوایای مختلفی نگاه عمیق 

و  کوتاه مدت  نگاه  فقط  و  بسنجد  را  آن  عواقب  و  تصمیم 

به  رهرو  که  است  صورت  این  در  باشد.  نداشته  مقطعی 

کرد و با خیال راحت می تواند به  کرده خواهد  راهیار اعتماد 

توصیه های وی، حتی اگر برخالف نظرش باشند، گوش فرا 

دهد.

17. آموزش دادن روش حل مسائل به جای حل مشکل

و  استعدادها  چیز  هر  از  قبل  است  قرار  راهیار 

دلیل  همین  به  کند  فعال  را  رهرو  درونی  ارزشمندی های 

هدف اول او لزوما حل مشکالت رهرو نیست بلکه باید روش 

که در مواجهه با  حل مساله را به وی بیاموزد و به او یاد دهد 

کرده و از ابزار و امکانات  هر مشکل چگونه راه حل طراحی 

موجودش برای رفع مشکل بهره ببرد. اصطالحا راهیار باید 

سعی کند به جای دادن ماهی به رهرو، ماهیگیری را به وی 

بیاموزد. به عبارت دیگر راهیار باید رهرو را در مسیر رسیدن 

به پاسخ های صحیح حمایت نماید نه اینکه با در اختیار 

قرار دادن پاسخ ها فرد را دچار وابستگی کند. 

حمایتگری راهیار در اینجا به این معنی است که وی 

دسترس رهرو باشد، نشانه ها و نقاط عطف یک مساله را به 



49

ت
دای

د ه
نیا

در ب
ی 

یار
راه

ی با 
نای

آش

او نشان دهد، به سخنان رهرو به طور موثری گوش فرا دهد و 

از همه مهمتر رهرو را درک کرده و با وی همدلی کند، طوری 

که وی در کنار راهیار احساس امنیت و رشد کند.

روشنگری  جوهای  و  پرس  در  باید  راهیار  همچنین 

اصلی  مشکل  گاه  باشد.  استاد  پیشنهادات،  ارائۀ  و 

با  تناسبی  که  رفتارهای وی است  برخی  و  تفکر  رهرو طرز 

استعدادهای او یا محیط اطرافش ندارد. در این موارد راهیار 

به  را  گفتگوها رهرو  از سواالت و  با مجموعه ای  بتواند  باید 

واکاوی درون خود و نوعی خودشناسی وادار کند. این عمل، 

یژگی های  و شایستگی ها،  استعدادها،  جستجوی  برای 

و اشتیاقات وی بسیار مهم است. وقتی رهرو  شخصیتی 

توانمندی های  و  با استعدادها  که  کرد  انتخاب  را  مسیری 

وی تناسب داشت، حس آرامش و مفید بودن و موفقیت 

خواهد داشت. 

برخی سواالت از این قرارند:

و  هستید  بانشاط  و  فعال  بسیار  کارهایی  چه  در   

ید؟ حاضرید ساعتها روی آن وقت بگذار

 چه کارهایی شما را زود خسته می کند؟

یژه گی شخصیتی بارز در   اگر دیگران بخواهند یک و

شما را نام ببرند به نظرتان چه می گویند؟

 به نظر شما مهمترین عامل شکست شما چه چیزی 

می تواند باشد؟

ید، برای چه   اگر قرار باشد برای آموزشی هزینه بپرداز

آموزشی این کار را خواهید کرد؟
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18. داشتن روحیه فعال و نه منفعل

در رابطه راهیاری راهیار باید فعال باشد و نه منفعل. 

مشاور  که  است  گونه  مشاوره  صرفا  نگاهی  منفعل  نگاه 

می نشیند تا مشاور گیرنده به وی مراجعه کند، در حالی که 

در راهیاری، راهیار هم باید از سوژه خود سراغ بگیرد و حتی 

یابی کند و اگر  اگر رهرو تقاضا نکرد او را به صورت مستمر ارز

ایرادی دید متذکر شود.

وضعیت  تحلیل  و  اوضاع  مطالعه  جهت  همین  به 

یزی برای رسیدگی مستمر به رهروهای تحت  رهرو و برنامه ر

پوشش یکی از لوازم راهیاری است.

19. خود را دانای کل ندانستن و توجه به استفاده دو طرفه

شاید برخی اوقات رابطۀ راهیاری مثل یک خیابان یک 

را دارد  راهیار نقش یک رئیس  آن  که در  برسد  به نظر  طرفه 

که صرفا به رهرو دستور می دهد و خودش از این توصیه ها 

راهیاری  است.  غلط  نگاه  طرز  این  اما  نمی برد.  بهره ای 

دستوری  رابطه  این  است.   تکاملی  و  هدفمند  فرآیندی 

حل  راه  نمی تواند  صرف  دستور  با  رهرو  واقع  در  نیست. 

مسائل را به رهرو بیاموزد و او را رشد دهد. 

و  گفت وگو  با  راهیار  رابطه،  این  آنکه در خالل  ضمن 

طرح پرسش و پاسخ و صحبت از تجربیات و دانش خود، 

گسترش می دهد و  در واقع دارد دید خودش را در آن موضوع 

گذر سود می برند. به همین دلیل برخی  خودش هم از این 

ارتقاء  برای  و صرفا  مالی  بدون هیچ چشم داشت  راهیاران 
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خویش  سوژه های  از  گرفتن  درس  و  خودشان  تجربه های 

اقدام به ارائه خدمات راهیاری می کنند.

20. برقراری رابطه ای دوستانه، عمیق و پایدار

داشتن خصوصیات یک راهیار موفق در اغلب موارد 

منجر به یک دوستی پایدار و عمیق خواهد شد.

رابطۀ راهیاری به سبب جلسات متعدد و مستمر و نیز 

کمک طرفینی افراد به هم و حمایت  که از نوع  کار  جنس 

گاه به رابطه ای دوستانه،  فکری و مشاوره ای است، به مرور 

شد.  خواهد  تبدیل  متمادی  سالیان  برای  پایدار  و  عمیق 

کاری دیگر نظیر  حتی ممکن است این رابطه به زمینه های 

امام  مثال  کند.  پیدا  توسعه  نیز  شخصی  زندگی  شوونات 

راهیار  از  هم  اش  خانوادگی  مسائل  برخی  مورد  در  محله 

کمک و مشورت بخواهد. راهیار باید برای این مساله یک 

سری ضوابط و شرایط برای خود تعیین کند.

21. خالقیت باال

راهیار باید از خالقیت باالیی برخوردار باشد تا بتواند 

ارائه  مسائل  حل  برای  ناب  هایی  ایده  ضرورت  مواقع  در 

صحبت  وضعیتش  یا  مشکل  به  راجع  رهرو  وقتی  دهد. 

میکند راهیار با مراجعه به دانش و تجربه ای که دارد درکی از 

موقعیت رهرو دارد. در واقع خود را جای او می گذارد و مشکل 

او را مشکل خویش می بیند. در این موقعیت یک سری راه 

البته این به این معنا  حل ها به ذهن راهیار خواهد رسید. 

نیست که وی باید جواب را فوری به مخاطبش تحویل دهد 
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بلکه وی می بایست با بیان سواالت کلیدی ذهن مخاطب 

را به مرور به سمت راه حلهای مد نظرش سوق دهد تا او را با 

کند. خالصه مجموعه  روش خالقیت در حل مساله آشنا 

فعالیتهای راهیاری مستلزم ذهنی فعال و خالق سرچشمه 

گرفته است.

22. مسوولیت پذیر و پرتالش

راهیار خوب از مسئولیت خود شانه خالی نمی کند. 

وی روی موفقیت رهرو ی خود سرمایه گذاری می کند. یک 

کمک می کند تا راه موفقیت را پیدا  راهیار متعهد، به رهرو 

کلی وظیفه  به  طور  کند.  آن تالش  به  برای رسیدن  و  کند 

آن هاست.  قوت  نقاط  توسعه  و  فرد  توانمندسازی  راهیار 

برای  و  می کند  توجه  بسیار  خود  رهرو ی  به  خوب  راهیار 

کامیابی و ارتقاء وی پر تالش وارد میدان می شود.

پشت  بلکه  نیست.  خالی  دادن  شعار  اهل  راهیار 

حرفش عمل است. مسئولیت آنچه را بر زبان می آورد قبول 

به  می ایستد.  می گیرد  که  تصمیمی  پای  همواره  و  می کند 

عنوان مثال، وقتی راهیار از لزوم ارتباط موثر با امام صحبت 

میکند اما خودش نمی تواند ارتباط موثری با رهرو بگیرد این 

در  و  اهل شعار است  فقط  که وی  آن است  نشان دهنده 

تبدیل خود به آنچه می گوید، موفق نبوده است. یا مثال وقتی 

فعالیتهای  مسائلش  حل  برای  که  می کند  توصیه  امام  به 

ارائه  نمونه  یک  هم  دهد،  ارائه  خّیر  عده ای  به  را  خودش 

خودش را به وی نشان میدهد و هم تعدادی از خّیرین خود 
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کار امام به وی معرفی می کند. راهیار پرتالش  را برای شروع 

از هر فرصتی برای ارتقاء امام استفاده می کند.

23. مثبت نگر 

راهیار سعی میکند در عین واقع بینی، به جنبه های 

کند و منفی بافی و یاس آفرینی نکند.  مثبت قضایا توجه 

بار  وی  است.  مثبت نگر  فردی  شخصیتی  لحاظ  به  وی 

به  رسیدن  برای  که  می دهد  نشان  خود  مثبت  رفتارهای 

موفقیت باید چه رفتارها و اقدامات خاصی را انجام داد. او 

که می گوید است و شیوه ی درست  یک مدل زنده از آنچه 

رفتار مثبت نگر را با عملش آموزش می دهد.

24. رفتار خاضعانه و محترمانه 

نگاه رهرو  به راهیار دوخته است. و رفتار وی را دنبال 

می کند. راهیار خوب به عنوان شغلی افراد توجه نمی کند و 

که  کسی  برای هر شخصی احترام قائل است. رهرو هم به 

مرتبطین  و  همکاران  به  و  نمی شود  مشاهده  او  در  تکبری 

ییس  خودش احترام می گذارد، اعتنا و اعتماد دارد. نگاه ر

از  زودی  به  را  راهیار  امام،  به  پایین نسبت  به  باال  از  و  گونه 

چشم وی می اندازد و مانع ارتباط عمیق و دوستانه بین آنها 

می شود.

25. معرفی منابع مطالعاتی و کارگاه های آموزشی 

کمک  راهیار با معرفی منابع علمی مورد نیاز به رهرو 

می کند تا در مورد هدفش به یادگیری و رشد علمی برسد. 
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و  مفید  کتابهای  مطالعه  با  تا  می کند  تشویق  را  رهرو  وی 

یادگیری  ابزارهای  سایر  از  استفاده  و  کارگاه ها  در  شرکت 

کند. وی برای این  کاری اش به روز  دانش خود را در زمینه 

کتب  منظور مجموعۀ آموزشها و آموزشگاه های مناسب و 

مفید را می شناسد و آنها را حسب نیاز رهرو به وی معرفی 

می کند.
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توصیه های عملی به راهیار

که  کلیدی  و راهکارهای  در این بخش برخی نکات 
شما  می شود.  ارائه  است  موفق  راهیاران  تجربه  حاصل 
گذاشتن نکات  خواننده محترم نیز می توانید با به اشتراک 
مجموعه  این  به غنای  اید،  کرده  تجربه  که  راهکارهایی  و 

بیافزایید.
شده  ذکر  نکات  مراعات  با  فوق  نکات  اجرای  قطعا 
راهیار  وظایف  شرح  قالب  در  و  راهیار  خصوصیات  در 

می بایست انجام شود:
1. سعی کنید برای پیش برد اهداف طرح در عقل و قلب 

امام تاثیر بگذارید نه ابالغ رسمی اداری.
راهیاری نوعی تاثیرگذاری در عقل و قلب رهرو است. 
ضعیف ترین روش تاثیرگذاری دستور و استناد به ابالغات 
به  معموال  روش  این  از  افراطی  استفاده  است.  باالدستی 
کار  اگر  که  اوامر ختم می شود. در حالی  از  انزجار مخاطب 
منطق صحیحی داشته باشد فرد مقابل را باید نسبت به آن 
به صورت خودکار پیگیر  اقناع شد  کرد. وقتی فردی  اقناع 

کاری که آن را صحیح و اولویت دار بداند می رود.
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2. در جلسات بحث و گفتگو به موضوعات جلسه سمت 
و سو بدهید و آن را به صورت حرفه ای برگزار کنید.

بررسی  با  راهیاری  جلسه  هر  از  قبل  می تواند  راهیار 
مدارک و سوابق رهرو فهرستی از موضوعات مورد نیاز وی 
هر  برای  باید  او  دهد.  قرار  وی  اختیار  در  و  کرده  آماده  را 
موضوع توضیح کوتاهی ارائه دهد، سپس با طرح چند سوال 
گام وی  گام به  که مخاطب را به فکر وادار می کند  مناسب 
به هدف و جواب مرکزی  یافت پاسخ های منطقی  با در را 
مد نظرش هدایت کند. بعد از جمع بندی بین نظرات، نظر 
نهایی خود را راجع به آن موضوع بیان کرده و در انتها بهترین 

پیشنهاد را ارائه کند.
که اگر سیر سواالت و پاسخها  کار آن است  حسن این 
مخاطب  باشند،  شده  انتخاب  راهگشا  عمال  و  منطقی 
نتیجه  در  و  می داند  خودش  فکر  از  برآمده  را  نهایی  پاسخ 
کند. و در عمل هم به همین نتیجه  احساس تحمیل نمی 

انقیاد خواهد داشت.
3. به اندازه ای که می توانید وقت مفید صرف کنید، رهرو 

جدید قبول کنید
یک راهیار خوب اگر وقت کافی برای رسیدگی به همهی 
نمی  راهیاری  قول  دیگری  شخص  به  ندارد،  رهرورهایش 
کاری و مسئولیتپذیری  دهد. تخطی از این امر عدم تعهد 
که این اصل را رعایت نکند هر  کسی  وی را نشان میدهد. 
که متخصص و در راهیاری حرفه ای مسلط هم  چقدر هم 
مواجه خواهد  رهروها  نارضایتی های  بروز  با  مرور  به  باشد، 
کالم، دقت در  شد و این موجب از دست دادن تاثیر و نفوذ 
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بیان وی خواهد شد و در نهایت حیثیت حرفه ای خود را از 
دست خواهد داد.

کتیکها 4. بر روی رویکردها متمرکز باشید نه تا
کلی  راهبردهای  و  یکردها  رو تا می توانید  کنید  سعی 
کنید و او را در انتخاب  صحیح را به مخاطب خود منتقل 
کتیکی که او را موفق به اجرای این راهبردها کند  راهکار و تا
سازی  شفاف  برای  است  الزم  گاه  البته  ید.  بگذار مخّیر 
کنید. اما  نظرتان برای مخاطب چند تکنیک را هم مطرح 
کنید قوه خالقیت وی محدود به پیشنهادات شما  سعی 
و  خالقیت  و  بخواهید  مشابه  پیشنهادهای  او  از  نشود. 

توفیقات وی را تشویق کنید.
به  یتم ذهنی خودتان در حل مساله  الگور بتوانید  اگر 
دانش  می توانید  کنید  ترسیم  و  آورده  در  گاه  خودآ صورت 
ید.  بیاموز دیگری  به  را  تفکر  طرز  و  مساله  حل  در  تان  فنی 
با شفاف  را  ایرادات خود  که  همچنین موفق خواهید شد 

سازی فرایند ذهنی تان پیدا و رفع کنید. 
کار  کند. این  به این منظور از او بخواهید شما را نقد 
او  از  کند.  فکر  عمیقا  شما  روش  به  اقل  ال می شود  باعث 
را  خودش  ذهنی  چارچوبهای  و  الگوها  هم  او  بخواهید 

شفاف کند و راجع به آن با یکدیگر صحبت کنید.
کنید امام می خواهد مشکل آسفالت محله را  فرض 
یکرد اصلی در حل مسائل محله  کند. و به نظر شما رو حل 
اولویت  یافته،  باید توسط مردم  که مسائل محله  آن است 
گزینه های  انواع  بخواهید  او  از  شود.  حل  و  شده  بندی 
گزینه های  ممکن برای حل این مشکل را برشمارد. سپس 
مختلفی که فاقد عنصر مشارکت مردمی است را نشان داده 
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و آن را به صورت منطقی نقد کنید به گونه ای که مخاطبتان 
مواقع  اینگونه  در  یکردش  رو باید  که  برسد  این  به  خودش 
مردمی باشد. حال در این میانه چندان مهم نیست که برای 
کشاندن مردم در حل این مساله از چه تکنیکی  به میدان 
جلسه  می اندازد،  راه  مجازی  کمپین  میکند.  استفاده 
عمومی میگیرد، سراغ اقشار تاثیرگذار در مردم می رود یا هر 

کتیک دیگری. تا
5. سعی کنید بیشتر شنونده خوبی باشید.

گوینده.  کنید بیشتر شنونده باشید تا  همیشه سعی 
گزارشات،  تا حد ممکن همه اطالعات،  تا رهرو  ید  بگذار
شما  به  را  خود  حلهای  راه  و  راهکارها  ها،  ایده  فعالیتها، 
بگوید. بعد از اشراف با طرز فکر و محدودیتها و فرصتهای 
با  را  او  خود،  توصیههای  با  و  بگشایید  سخن  به  لب  وی 
اگر چند  کنید.  کند آشنا  که میتواند طی  راههای درستی 
کنید و بعد یک ربع حرف  گوش دهید و مطالعه  ساعت 
که زودتر از موقع حرف ناپخته  پخته بزنید بهتر از آن است 

ید. تحویل مخاطب دهید و خودتان و او را به دردسر بیانداز
6. متوجه باشید که گاهی پاسخ در خود سوال است.

و  سواالت  از  بسیاری  پاسخ  رهرو  اوقات  خیلی 
مشکالتی را که از شما میپرسد میداند فقط به جوابی که در 
البالی حرفهایش پنهان است توجه ندارد. یا آنکه به خاطر 
جواب  به  اعتراف  از  پیش فرضها  و  ذهنی  گیرهای  برخی 
گیر  کنید  سعی  موارد  گون  این  در  می رود.  طفره  صحیح 
کافیست  گاه  کنید.  ذهنی اش را شناسایی و آن را برطرف 
در ضمن راهنمایی تان او را با یک سوال صریح مواج کنید تا 

وی در پاسخ به آن متوجه خطای فکری اش بشود.
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کاهش  که متوجه  کنید با امامی روبرو هستید  فرض 
که رفتار  محبوبیت مردمی اش نیست و دائما ادعا می کند 
گله دارد  و تصمیماتش مورد تایید مردم است. از طرفی هم 
کار ساده مسجد اینقدر طول می کشد. راهیار  که چرا فالن 
اگر  که  کند  او سوال  از  که  کافی است  در چنین موقعیتی 
و  آیند  نمی  نفرشان  چند  چرا  می کنند  تایید  را  شما  مردم 
از  نفر  چند  چرا  کنند.  نمی  کمک  مشکل  حل  در  را  شما 
این  با  نیست؟!  پیدایشان  مواقع  این  در  خیل طرفدارانتان 
کرده اید و مشکل اصلی اش را به  پرسش او را به فکر وادار 

وی نمایانده اید. 
7. یادتان باشد شما رئیس نیستید.

که  اینست  رهروها  برای  اذیتکننده  رفتارهای  از  یکی 
حس کنند شما در حال رئیسبازی هستید. در این صورت 
کاری  نهایتا  اما  دهند  گوش  را  شما  حرف  است  ممکن 
کنید تا  که خودشان میخواهند را انجام دهند. باید سعی 
که  میتوانید از این رفتار بپرهیزید. با رفتارتان به او بفهمانید 
ید و در این رابطه هیچ چیز شما  فقط قصد کمک به او را دار
را به اندازه موفقیت او خوشحال نمی کند. او باید بفهمد که 
نه به دنبال گزارش به باالدستی ها هستید و نه به دنبال سود 

و منفعت و نام و شهرت.
8. سعی کنید نگاه های کالن خود را به رهرو هدیه دهید.

بر  کالنی  نگاه  و  کلی  اشراف  می کند  سعی  راهیار 
رهروهای  معموال  باشد.  داشته  خود  رهروی  فعالیتهای 
امور  با  و  هستند  مختلف  کارهای  غرق  شدت  به  فعال 
گریبانند. مزیت شما این است  یادی دست به  یز ز ُخرد و ر
ید و می توانید به عنوان یک ناظر  که مسوولیتهای او را ندار
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یابی و  بیرونی صادق و بی طرف او و فعالیتهایش را مورد ارز
کالن را به  کالن قرار دهید. شما می توانید این نگاه  تحلیل 
او هدیه دهید. مطمان باشید هر مدیری دوست دارد یک 
گاه کند و به این  رفیق صادق او را به نقاط قوت و ضعفش آ

طریق او را رشد دهد.  
9. از همه اندوخته ها و تجربه هایتان بهره ببرید

فالن  »االن  بگوید:  خود  با  راهیار  اوقات  برخی  شاید 
مطلب را نگویم. اگر این کار را بکنم دیگر راهنماییهایم تمام 
را فالن وقت بگویم.«  بهتر است فالن تجربه  خواهد شد. 
چنین  و  است  یادگیری  حال  در  روز  هر  واقعی  راهیار  یک 
هرچه  نمیآورد.  کم  گفتن  برای  مطلب  وقت  هیچ  کسی 
که باید  کنید  کنید. البته به این نکته توجه  ید رو  تجربه دار
کنید اما وقتی  به ظرفیت فکری و عملی طرفتان هم توجه 
یافت راهنمایی ناب شماست، آن را  هم دیدید او الیق در
به بهانه خال شدن دستتان از ایده های ناب محروم نکنید. 
تجربه  خودتان  که  موفقیت  و  شکست  عامل  هر  لذا 
گوشه  کنید تا در  کرده اید یا دیدهاید و شنیدهاید را، بازگو 
کند. خدای وهاب  ذهن رهرو بماند و روزی از آن استفاده 
کاسه فکر و  العلوم به این سخاوت شما برکت خواهد داد و 

اندیشه تان را پر تر از همیشه خواهد کرد. 
10. گاهی از داستان خودتان بگویید

یک راهیار می گفت: 
با یک امام محله جوان مالقات  بار  وقتی برای اولین 
از  کن.  تعریف  برایم  را  »داستانت  میگویم:  او  به  میکنم، 
شما  که  هرچیزی  نباش،  هم  زمان  نگران  و  کن  آغاز  ابتدا 
شما  صحبتهای  وقتی  است.  محرمانه  ما  بین  میگویید، 
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تمام شد، اگر تمایل داشته باشید، من هم داستانم را برای 
شما تعریف میکنم.« )معموال مشتاقند که بگویید.( 

این تمرین ساده میتواند یخ رابطۀ راهیاری را بشکند و 
که شما حقیقتا به درک  یرا نشان میدهد  کند ز آن را شکوفا 
وضعیت امام و انجام وظیفه تان به عنوان یک راهیار، عالقه 
آماده شده  قبل  از  پیشنهادات  ارائه  دنبال  به  و فقط  ید  دار

خودتان نیستید. 
بگوید،  شما  برای  خودش  تجربه  و  داستان  رهرو  اگر 
دانش شما دربارۀ گذشتۀ وی افزایش می یابد. این امر به شما 
اجازه میدهد تا به مرور زمان او را بهتر بشناسید و به موقع 

پیشنهادات مناسب مخاطب به او ارائه دهید.
ضمن آنکه شما می توانید آن بخش از داستان خودتان 
باعث  امر  این  دارد.  همآوایی  وی  داستان  با  که  بگویید  را 
را  بین شما  با شما می شود و صمیمیت  او  پنداری  همزاد 
بیشتر می شود. دست کم او می فهمد که شما حال او را درک 
ید.  یسته دار می کنید و از آنچه او به دنبال آن است تجربة ز
این امر باعث جلب اعتماد راهیار و در نتیجه افزایش نفوذ 

کالم شما می شود.
11. گاه سواالت عالی و نقطه زن بپرسید.

برای  را  مهم  سواالت  از  انبانی  تأثیرگذار،  راهیار 
گیر  گاه بحث  به همراه دارد.  امامت  موضوعات مختلف 
که نه او حرف شما را می فهمد و نه شما  گرده به این معنا 
حرف او را. با پرسیدن این سواالت گره رفتاری او را به رخش 

می کشد بدون آنکه به او طعن های زده باشید.
به عنوان مثال برای آنکه اولویت های ذهنی امام را به او 

نشان دهید می توانید از او بپرسید که:
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- چه دغدغه هایی ممکن است شما را بی خواب و خور کند؟
خسته  را  او  زودی  به  که  امام  غلط  روش  آنکه  برای 

خواهد کرد به او یادآور شوید، می توانید از او بپرسید که:
- با مسیری که اکنون می روید به نظرتان تا چند سال دیگر 

می توانید انگیزه و عالقۀ به امامت را در خود حفظ کنید؟
که دارد و می تواند  اگر بخواهید امام را با توانایی مهمی 
او نشان دهید،  به  کند  از طریق آن شروع  را  با مردم  ارتباط 

می توانید از او بپرسید که:
- اگر اکنون شما را از این محله خارج کنند  و به محله دیگری 
برای امامت ببرند چه عنصری دارید که با اتکا به آن بتوانید 

دوباره از نو شروع کنید؟
تمرین:

یر فکر کنید و حدس بزنید که این سواالت  به سواالت ز
برای درک چه زوایایی از فرد مفید است:

- تأثیرگذارترین فرد در زندگی شما، چه کسی است؟
- در حوزه علمیه غیر از درس و تبلیغ، عاشق انجام دادن چه 

کاری بودید؟
- اگر می توانستید چه چیزی را در زندگی خودتان تغییر دهید، 

آن چه چیزی بود؟
- از بین 1 تا 10، چه امتیازی به مردم داری خودتان می دهید؟

- چه فرقی بین کودکانتان با کودکان محله است؟ 
- چه تفاوتی بین خواهر و برادر شما با دختر و پسرهای محله 

است؟
- به نظرم شما مهمترین عنصر موفقیت شما چه چیزی است؟
- به نظرم شما مهمترین نقطه ضعف)))  شما چه چیزی است؟

12. سعی کنید تاجایی که ممکن است مقصد را برای رهرو 
واضح کنید

که ترسیم نقطه هدف برای انتخاب نقشه  می دانید 

1. پاشنه آشیل )چشم اسفندیار(
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گاه رهرو  راه، میزان سرعت و مسیر حرکت تاثیر حیاتی دارد. 
تصویر واضحی از نقطه هدف ندارد. یعنی نمی داند به کجا 
که روابط خانوادگی در  می خواهد برسد. مثال امام نمی داند 

محله او به چه نقطه مطلوبی باید برسد؟ 
کند و  کنیم و او سعی  برای اینکه ذهن وی را تحریک 
کند، راهی ساده و  این نقطه مطلوب را برای خودش ترسیم 
در عین حال تأثیرگذار برای این امر وجود دارد. می توانید این 
یر را از وی بپرسید و از او بخواهید صادقانه سعی کند  سوال ز

به آن جواب دهد. سوال این است:
- تصور کنید االن 20 سال بعد است و قرار است امشب شما 
را خدمت مقام معظم رهبری دامت برکاته ببرند تا گزارش 
این  دهید.در  ارائه  ایشان  به  را  موفقیتتان  علت  و  کارها 
صورت چه گزارشی می دهید و عنصر کلیدی موفقیت خود را 

در چه چیزی می دانید؟
می شود  مجبور  ناخواه  خواه  سوال  این  به  پاسخ  با  او 
کند. ضمن  ابعاد مختلف و جزئیات نقطه هدف فکر  به 
آنکه شما و امام می توانید به این سوال پاسخ دهید و سپس 
ید و آنها را با هم مقایسه  جوابهای خود را به اشتراک بگذار
کنید و در مورد نقاط اشتراک و افتراقتان با هم بحث و تبادل 

نظر کنید. 
نه  یادگرفتنی است  آموزش  که غالبًا  باشید  13. متوجه 

یاددادنی
ارتقاء در رهرو است.  از راهیاری ایجاد رشد و  هدف 
که اثر با ارزش آنها بر  بسیاری از راهیارها متوجه نمی شوند 
که با استفاده از آن،  گرد، معموال روشی است  روی یک شا
نقش  ایفای  روش  یعنی  میدهند.  تغییر  را  او  زندگی  و  کار 
گاه رفتار از  گفتگوهای او با امام ارزش دارد.  راهیار به اندازۀ 
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وا  گفتار مهم تر است. شاید روایت شریفه که می فرماید: »کو�ن

این  به  التزامی  لت  دال به  م«))) 
ُ
ک �تِ

لِس�نَ
َ
ا ِر  �ی

�نَ �بِ اِس  ال�ن ُدعا�تَ 

مطلب اشاره داشته باشد که روش و منش شما در راهیاری 
یک امام تاثیر بیشتری در تربیت فرد دارد. 

که مکالمات در جلسات  به همین دلیل بهتر است 
کاری نشود. شما می توانید  راهیاری فقط محدود به مسائل 
برخی از تأثیرات عمیق خود بر رهروتان را از طریق گفتگوهای 
گردان ارزش محضر شما و  کنید. شا آزاد و صمیمی ایجاد 
تأثیری که بر آنها میگذارند را تا سالها احساس خواهند کرد.

14. امام را برای فعالیت در حوزه زنان ترغیب کنید.
فعالیت در حوزه زنان از دو جنبه اهمیت دارد. نخست 
آنکه زنان محور خانواده اند. به همین جهت فرهنگ سازی 
و  خانواده  اعضای  فرهنگ  اصالح  به  منجر  زنان  حوزه  در 
کنشگری  به تبع آن محله جامعه خواهد شد. ضمن آنکه 
امام  به  یاری  در  موثری  نقش  می توانند  زنان  فعالیت  و 
دلیل  به  شاید  باشند.  داشته  اجتماعی  تحول  ایجاد  برای 
قابلیت های باالی زنان در ایجاد تحوالت اجتماعی است 
که اغلب هجمه جنگ نرم دشمن متمرکز بر این قشر شده 
انقالب  نفع جبهه  به  قابلیت  این  از  امام  است. حال چرا 

استفاده نکند!؟
به همین جهت سعی کنید در امام ایجاد انگیزه کنید 
و  نکات  و  وی  اقدام  موانع  زنان،  حوزه  راهبری  مهارت  و 
ید تا بتواند از این ظرفیت  روشهای مناسب را به وی بیاموز

عظیم اجتماعی استفاده صحیح نماید.

1. مشــکاة األنــوار فــي غــرر األخبــار، علــی بــن حســن طبرســی ، ص 46؛ بحــار األنــوار، عالمــه 
مجلســی، ج  67، ص 309.
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