ـﻮزان را
ـﯿﺐ داﻧﺶآﻣـ
ـﻮع آﺳـ
 ۱۵ﻧـ
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
در ﭘﯽ اﻋﻼم وﺟﻮد  15ﺗﻬﺪﯾﺪ و
آﺳـﯿﺐ در ﺣـﻮزه داﻧﺶآﻣـﻮزی از
ﺳــﻮی رﺋﯿــﺲ ﺳﺎزﻣــﺎن ﺑﺴــﯿﺞ
داﻧﺶآﻣـﻮزی ،آﺧﺮﯾـﻦ ﮔﺰارشﻫـﺎی
رﺳـﯿﺪه ﺣـﺎﮐﯽ از آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻓﺮﻗﻪﮔﺮاﯾﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎدرﺳﺖ از
ﻓﻨﺎوریﻫــﺎی روز و ﻣــﺎﻫﻮاره،
ارﺗﺒــﺎط ﻧﺎﻣﺘﻌــﺎرف ﺑــﺎ ﺟﻨــﺲ
ﻣﺨـﺎﻟﻒ ،اﻋﺘﯿـﺎد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی
ﻫﺮﻣـﯽ در ﺻـﺪر ﺗﻬﺪﯾـﺪات ﺧﻄـﺮ
آﻓﺮﯾﻦ در ﺣﻮزه داﻧﺶآﻣﻮزی ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻫﻤﯿﺸﻪ رودﺳﺖ ﺧﻮردن دردﻧﺎکﺗﺮ از ﺿﺮﺑﻪ رو در رو اﺳﺖ؛ ﺿﺮﺑﻪ از ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻓﮑﺮش را ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ ﯾﺎ اﺻﻼ ً ﺟﺒﻬﻪای ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﮑﺮده ای .ﻋﺪم
ﻫﻮﺷﯿﺎری ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﻋﺪم ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺟﺒﻬﻪ ﮐﻪ ﮔﺎه ﺧﺴﺮان ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮاﻧﯽ
ﻋﺎﯾﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻗﻄﻌﺎً ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻘﺼﺪ اﯾﻦ ﺧﺴﺎرت ﺣﺴﺎسﺗﺮ و ﮐﻠﯿﺪیﺗﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی در
آن ﺣﻮزه ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽرود.
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ داﺷﺘﻦ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ و
ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺣﻮزه داﻧﺶآﻣﻮزی از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﮕﯿﺰه دﺷﻤﻦ ﺑﺮای وارد ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺿﺮﺑﻪ از اﯾﻦ
ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺟﺰ ﺳﺎده اﻧﮕﺎری ﻧﺎﺑﺨﺸﻮدﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﻧﮑﺎر وﺟﻮد اﯾﻦ
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﭘﺎک ﮐﺮدن ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻬﮕﺎه از ﺳﻮی ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻣﻮزش و
ﭘﺮوش ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ،ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺟﻮﮐﺎر ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﯿﺞ
داﻧﺶآﻣﻮزی ،از وﺟﻮد  15ﻧﻮع ﺗﻬﺪﯾﺪ و آﺳﯿﺐ در ﺣﻮزه داﻧﺶآﻣﻮزی ﺧﺒﺮ
داد و ﮔﻔﺖ» :از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎی ﮐﺎذب اﻋﻢ از
ﺷﯿﻄﺎنﭘﺮﺳﺘﯽ و دﯾﮕﺮ ﻧﺤﻠﻪﻫﺎی ﻣﻨﺤﺮف ﻓﮑﺮی اﺳﺖ«.
رﺷﺪ  100درﺻﺪی ﺑﺰﻫﮑﺎری ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎری ﮐﻪ از ﺳﻮی ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻋﻼم ﺷﺪ ،ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻣﺎر ﻣﺪدﺟﻮﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ  100درﺻﺪی داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ

اﺳﺎس  13درﺻﺪ آﻧﻬﺎ را اﻓﺮاد ﺑﯽﺳﻮاد 40 ،درﺻﺪ را ﺑﺎ ﺳﻮاد ﺗﺎ ﻣﻘﻄﻊ
اﺑﺘﺪاﯾﯽ 43 ،درﺻﺪ را ﺑﺎ ﻣﺪرک ﺳﯿﮑﻞ و  4درﺻﺪ را ﻣﻘﻄﻊ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ از ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﯾﻦ ارﻗﺎم ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً آﻣﻮزش و ﭘﺮورﺷﯽﻫﺎ ﻫﻢ از ﻋﻨﻮان ﮐﺮدن آن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺴﺘﺮش
ﯾﺎﻓﺘﻦ ،اﻋﺮاض ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻃﺮح آن از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺴﯿﺞ
داﻧﺶآﻣﻮزی ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه دﻏﺪﻏﻪﻣﻨﺪی آﻧﺎن در اﯾﻦ ﺣﻮزه و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻀﺎد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﻌﺮض
ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺣﺎل ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ
آﺳﯿﺐﻫﺎ ﻧﺸﺌﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﮐﺪام ﻧﻬﺎد ﯾﺎ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ
از ﺣﺮﯾﻢﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ درﮔﯿـﺮی ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ داﻧﺶآﻣـﻮزان ﺑـﺎ ﻧﻈـﺎم آﻣـﻮزﺷﯽ و
ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﺳﻦ آﻧﺎن ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺿﻌﻒﻫﺎ را در
ﺑﺴﺘﺮ ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺠﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪﻫﺎی ﻏﻨﯽ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﺣﺪ و اﻧﺪازه ﯾﮏ ﻧﻈﺎم
اﺳﻼﻣﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی از ورود اﯾﻦ
آﺳﯿﺐﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ
ﺳﺮدار ﺟﻮﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ورود و ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ
دﺷﻤﻨﺎن دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،اﻓﺰود» :راه ﺣﻞ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ
اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻗﻨﺎعﺳﺎزی و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺧﻮد ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن اﺳﺖ«.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻮاﻧﺎن در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻬﺮان ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺎ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان دﭼﺎر آﺳﯿﺐﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ داﻣﻨﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ از ﻗﺸﺮ ﻋﺎدی ﺟﻮان ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻫﻢ رﺳﯿﺪه ﺑﺎ ﺷﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ از
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺟﻮان و ﻧﻮﺟﻮان ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎ درﺻﺪی ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ دﭼﺎر
ﺷﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎ در ﺣﻮزه ﺟﻮاﻧﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﺟﻮان آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،ﻟﺬا ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد اورژاﻧﺲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﻬﺎر ﮐﺮدن ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻓﻮری ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﻮد«.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اﻗﺪام اﺛﺮﮔﺬار و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر در ﺣﻮزه ﺟﻮاﻧﺎن و

ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﺘﺎﺑﺰده و آرﻣﺎنﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و اﺣﺴﺎﺳﯽ و
ﻣﻘﻄﻌﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰ و ﺗﻼش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﺪف ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ در ﺟﻬﺖ
ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ روﯾﮑﺮد ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ
ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﻧﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﺧﺎص.
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