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آسیبی که هست، آموزشی که نیست

داریم سنگ می شویم!
از وجود  همدلی بخشی 
فردی و اجتماعی ما را رقم 
می زند. جامعه ای که در آن 
همبستگی عاطفی باالیی 
با سرعت بیشتری به سمت هدف های  وجود داشته باشد، 
منفعت طلبی های  بر  منافع جمعی  و  برمی دارد  گام  مشترک 
همدلی جمعی  وجود  این،  بر  افزون  می شود.  چیره  فردی 

و  خانوادگی  رابطه  براساس  سنتی  زندگی  در  آنچه  مانند 
خویشاوندی رنگ و بوی بیشتری داشت، به سالمت روان 
ما کمک قابل توجهی می کند. این ویژگی حیاتی اندک اندک 
رو به افول می رود. این روزها حوادث زیادی اطراف ما رخ 
داده است که شاید اگر سال ها قبل چنین مسایلی به گوش ما 
می خورد یا تصاویرش را می دیدیم، احساس همدالنه بیشتری 
از خود بروز می دادیم؛ حوادثی مانند ماندن تعداد زیادی از 
هموطنان در شرایط سخت زمستانی با قطعی امکانات اولیه، 

کشته و مجروح شدن زائران اربعین و حادثه تلخ قطار سمنان، 
به گوش  از گوشه و کنار کشور  دشواری های معیشتی که 
می رسد و مثال های دیگری که شاید به راحتی از آن عبور 
می کنیم و گیرنده های عاطفی ما را درگیر خود نمی کند. به 
نظر می رسد آرام آرام به سوی یخ زدگی احساسات و ترجمه 
تازهای از آدم های زندگی خود پیش می رویم تا جایی که با 
کمال تاسف، یکی از مسووالن ارشد نظام به جای همدلی 
پررنگ  را  آن  به  اقتصادی  نگاه  حادثه دیدگان،  با  درخور 

کرده و از بیمه بودن فوت شدگان و صدمه دیدگان سخن به 
میان می آورند که نگاهی کامال مادی را به همنوعان برجسته 
به نظر می رسد که زندگی  نباشد،  اگر سیاه نمایی  می سازد. 
انسان با ابزارهای بی احساسی چون شبکه های اجتماعی، به 
مرور مسخ عاطفی و سخت دلی را به ارمغان آورده؛ تا جایی 
که تصویربرداری از فرد در حال غرق شدن را بر نجات او 
ترجیح می دهیم و سلفی های سرمست از خودشیفتگی هایمان 

را به رخ همدیگر می کشیم. مراقب دل های خود باشیم.

خبر عملیات انتحاری 
داعش در حله و بعد 
از چند ساعت خبر 
در  قطار  تصادف 2 
سمنان به اندازه کافی 
هست؛  دلخراش 
یعنی در عرض چند 
بالیای  چه  ساعت 
دیگری می شد سر مردم بیاید؟ مردمی 
که در بسیاری از شهرها دچار سرمای 
ناگهانی شده اند و با قطعی آب، برق و گاز 
مواجه اند و محصوالت باغات شان دارد 
از دست می رود و نگران بچه هایشان در 
جاده ها هستند و یک دفعه خبر می رسد 
که زائران شان در عراق با چنان حمله 
مرگباری مواجه شده اند  و زن و بچه در آتش 
سوخته اند؛ هنوز از شوک درنیامده اند که 
صدها کیلومتر این طرف تر حادثه  هولناک 
دیگری صبح جمعه را سیاه می کند. واقعا 
تحملش سخت است. شاید اگر مشابه 
هر کدام از این اتفاقات در جای دیگری 
از دنیا می افتاد، برای هفته ها و ماه ها همه 
اخبار را تحت الشعاع قرار می داد و توجه 
جامعه را برمی انگیخت ولی اینجا به فاصله 
چند ساعت باید با شدیدترین ها مواجه 
باشیم. بگذریم که طی روزهای قبل از 
این فجایع هم واژگونی و تصادف خودرو 
و اتوبوس، چه در مسیر کربال و چه در 
دیگر راه های مواصالتی، کم نداشتیم. اما 
شاید وحشتناک تر از خود آن 2 اتفاق که 
بیان جزییات و دیدن تصاویرشان هر 
دلی را به درد می آورد، شکل انعکاس و 
پوشش رسانه ای آنها بود. بالفاصله بعد از 
حادثه حله، صدای کاربران فضای مجازی 
شنیده می شود که از بی تفاوتی رسانه ملی 
انتقاد می کنند و در حالی که بسیاری از 
هموطنان ما نگران سالمت اقوام و آشنایان 
خود هستند، شبکه های مختلف رادیو 
و تلویزیون ترجیح می دهند روال عادی 
اخبار خود را پی بگیرند و جز به شکل 
زیرنویس در قسمت های غیرمهم خبری 
به وضعیت حله و کشته ها و مجروحان 
نپردازند. این وضعیت پس از تصادف 2 
قطار و کشته شدن بیش از 40 هموطن به 
اوج می رسد. بررسی بخش  های خبری 
که به فاصله کوتاه پس از این حادثه روی 
آنتن رفته، نشان می دهد صدا و سیما 
تشخیص داده خبر حله و حادثه قطار در 
صدر اخبار نباشند و به عنوان اخبار ششم 
و هفتم به آنها پرداخته شود. منتقدان برای 
این رفتار غیرحرفه ای و عجیب رسانه ملی 
دالیل متفاوتی عنوان می کنند. در حالی 
که این رسانه در شرایطی دیگر ممکن 
است خبر یک اعتراض محلی در آن سر 
دنیا را بارها پوشش دهد، چشم پوشی بر 
اتفاقات ناگواری که برای هموطنانمان رخ 
می دهد، چه توجیهی می تواند داشته باشد؟ 
اما این شیوه ناصواب را نه فقط در رسانه 
ملی، بلکه در بیشتر رسانه های دیگرمان 
هم می توان دید. روز شنبه، زمانی که 
روزنامه ها منتشر می شوند و قرار است 
به پوشش حوادث مرگبار بپردازند، مواجه 
شدن با رویکرد برخی از آنها به شدت 
آزاردهنده است؛ نشریاتی که از مرگ 
این تعداد هموطن نه تنها متاثر نشده اند، 
بلکه ظاهرا به وجد هم آمده اند، چراکه 
توانسته اند از آن چماقی برای حمله به جناح 
سیاسی رقیب بسازند؛ مشابه همان کاری 
که احتماال رسانه های مقابلشان کردند، 
وقتی که برف و سرما مردم را غافلگیر کرد 
و خیابان ها بسته شد. اینجا هم موقعیتی بود 
تا برخی، به جای پرداختن به مشکالت 
مردم، به فکر بهره برداری سیاسی باشند 
و از آب یخ زده و گل آلود، ماهی های تازه 
بگیرند. در این شرایط، سخت می شود 
تصور کرد که چنین اتفاقاتی قابل مدیریت 
کردن باشند؛ یعنی وقتی نگاه می کنی که 
جان مردم و زندگی شان برای رسانه ها 
–که بازتاب دهنده نگاه بخش بزرگی از 
مسووالن مملکت اند- جزو اولویت های 
اول نیست و بیشتر به کار فضاسازی 
و تیترسازی می خورد، امیدها برای حل 
شدن  کشته  می شود.  کمتر  مشکالت 
کربال،  زوار  بی گناه ترین  و  عزیزترین 
شاید قابل پیشگیری تر باشد، اگر در وهله 
اول بپذیریم که اتفاق ناگواری افتاده، اما 
رسانه ملی اعتقادی به این ناگواری ندارد 
و بسیاری از دیگر رسانه ها هم. در فاجعه 
واژگونی و تصادف 2 قطار هم حل مشکل 
و زمینه سازی برای جلوگیری از تکرار آن 
به همدلی نیاز دارد و تاثری عمومی، اما به 
نظر می رسد بسیاری از آنها که باید متاثر 
باشند، ترجیح می دهند وقت و انرژی شان 
را صرف تسویه حساب های سیاسی کنند. 
سایه این طرز تفکر را در بسیاری از 
عرصه ها می توانیم ببینیم؛ چه زمانی که 
قرار است تصمیمی اقتصادی گرفته شود، 
چه زمانی که با بحرانی مواجه ایم، چه در 
موضوعات حیاتی مانند دارو و بهداشت 
و درمان، همه جا به نظر می رسد بخش 
بزرگی از چالش ها، به رغم شعارهایی 
که همه در حمایت از مردم اند، دلسپرده 
درگیری های جناحی و سیاسی است. 
رسانه ها و مسووالن فراتر از دعواهایشان  
و پیش تر و بیشتر از هر چیز دیگری باید 
بر سر ارزشمندی جان ملت به تفاهم 
برسند؛ حقیقتی بدیهی و دم دستی که در 
این فضای غبارآلود، محو و دوردست 

به نظر می رسد. داریم کجا می رویم؟

در همین حوالییادداشت مهمان

داریم کجا می رویم؟

بازدید  حاشیه  در  هاشمی  سیدحسن  دکتر 
حادثه  قربانیان  هویت  تشخیص  روند  از 
برخورد قطار سمنان و حادثه تروریستی حله 
پزشکی  آزمایشگاهی  تشخیصی  مرکز  در 
شد  »پیشنهاد  گفت:  کهریزک،  در  قانونی 
مراسم تدفین و تشییع جمعی روز چهارشنبه 
در تبریز، در صورتی که خانواده ها مخالفتی 
نداشته باشند، برگزار شود و همکاران ما در 
پزشکی قانونی نهایت تالش خود را می کنند تا 
هویت جان باختگان به سرعت مشخص شود. 
امیدواریم تا روز شهادت امام رضا)ع( هویت 
بیشتر جان باختگان مشخص شود و در غیر 
این صورت، ظرف 3-2 روز، پس از تشییع 
و تدفین، با کدگذاری هایی که انجام می شود، 

هویت قربانیان مشخص خواهدشد.«
وزیر بهداشت با بیان اینکه به گفته استاندار آذربایجان شرقی، تمام قربانیان 
اهل تبریز بوده اند، افزود: »قطعا مردم تبریز با احترام، پیکر این قربانیان 
را تشییع خواهند کرد و اگر هویت فردی تا زمان دفن، مشخص نشود، 
حداکثر ظرف مدت 1 هفته هویت وی معلوم می شود.«  او با اشاره به  
نبود جاده مناسب برای امدادرسانی به حادثه برخورد قطار در سمنان 
از سایر  اورژانس و هالل احمر، زودتر  نیروهای  این،  »با وجود  گفت: 
سازمان ها و دستگاه ها به محل حادثه رسیدند و تعدادی از مجروحان به 

سمنان و دامغان منتقل شدند.« 
دکتر هاشمی تاکید کرد: »بیشتر مجروحان مداوا و ترخیص شده اند و ۷ نفر 
در سمنان و 4 نفر در دامغان بستری هستند که وضعیت آنها رو به بهبود 
است و اعمال جراحی و اقدامات درمانی الزم برای آنها انجام شده است.« 
وزیر بهداشت از تمام نیروهای اورژانس و هالل احمر به دلیل تالش های 
به مصدومان حادثه  درمانی  و  بهداشتی  ارائه خدمات  و  انسان دوستانه 
برخورد قطار سمنان تشکر کرد و گفت: »امیدواریم دیگر شاهد این گونه 
اتوبوس،  مانند  اورژانس  ناوگان زمینی  بالگردها و  اما  نباشیم،  حوادث 
آمبوالنس، پزشکان و پرستاران بیمارستان های استان سمنان، وظیفه خود 
را به خوبی انجام دادند.« او با اشاره به زمان حادثه سمنان که ساعت 
ادامه داد: »اولین گروه اورژانس، ساعت  ۷:4۷ دقیقه صبح جمعه بود، 

8:30 دقیقه به محل حادثه رسیدند، زیرا در 
آن منطقه، جاده ای وجود نداشته و امکان تردد 
بسیار دشوار بوده است. تعدادی از مصدومان را 
رئیس قطار تبریز- مشهد، با واگن های جداشده 

به سرعت به دامغان منتقل می کند.« 
دکتر هاشمی، علت عمده فوت مسافران قطار 
را سوختگی و وارد آمدن ضربه به آنها دانست 
و افزود: »حین انتقال و در بیمارستان، هیچ یک 
از مسافران جان خود را از دست نداده اند و 
بیشتر اجساد، سوختگی بسیار شدیدی داشتند.« 
مردم  به  تسلیت  ابراز  ضمن  بهداشت  وزیر 
آذربایجان شرقی، گفت: »بنا بر تاکید مقام معظم 
رهبری و روسای قوا به ویژه رئیس جمهور، باید 
این حادثه ریشه یابی شود تا از تکرار این گونه 
پیشگیری شود.« وی  ناگوار  و  تلخ  حوادث 
شرایط شناسایی شهدای حادثه تروریستی حله را دشوارتر از قربانیان 
حادثه برخورد قطار سمنان عنوان کرد و یادآور شد: »تشخیص هویت 
این شهدا به دلیل اینکه تمام زائران به کشور بازنگشته و از مسیر سازمان 
حج و زیارت به عتبات عالیات اعزام نشده اند و ترکیبی از زائران ایرانی، 
افغانستانی و پاکستانی وجود دارند، زمان بیشتری می گیرد.« دکتر هاشمی 
با اشاره به پیشگیری های وزارت کشور و ستاد اربعین حسینی خاطرنشان 
کرد: »سازمان پزشکی قانونی، نمونه برداری از پیکر شهدا را آغاز کرده، اما 
ابتدا باید مفقودان مشخص شوند تا خانواده های آنها برای انجام آزمایش 

به پزشکی قانونی مراجعه کنند.« 
سازمان  به  حله  شهدای  پیکر   ۵2 تاکنون  اینکه  بیان  با  بهداشت  وزیر 
پزشکی قانونی تحویل داده شده، تاکید کرد: »هویت هیچ یک از زائران 
شناسایی نشده و ممکن است بین این پیکرها، عالوه بر زائر ایرانی، زائران 
افغانستانی، پاکستانی و حتی عراقی نیز وجود داشته باشند و مانند حادثه 
منا هویت تمام زائران مشخص خواهد شد، اما زمان بر است. ابتدا باید 
وابستگان شهدا مشخص و نمونه آزمایش از آنها گرفته شود و تطبیق و 
شناسایی شوند.« دکتر هاشمی تصریح کرد: »اجساد شهدای ایرانی پس 
کشور شان  به  نیز  کشور ها  سایر  اجساد  و  آنها  بستگان  به  شناسایی  از 

تحویل داده می شود.«

دادستان مرکز استان سمنان از بازداشت لوکوموتیوران قطار سمنان-مشهد برای بررسی علل 
رویداد این سانحه خبر داده و گفته: »حادثه از سوی مراجع قضایی در دست بررسی است.« 
حیدر آسیابی با بیان اینکه مکالمات این لوکوموتیوران با مرکز کنترل ضبط شده و باید مورد 
اما دلیل خطای انسانی برای  بررسی قرار گیرد، توضیح داده: »هنوز چیزی مشخص نیست، 
وقوع این حادثه در دست بررسی است و لوکوموتیوران که پس از حادثه متواری و در محلی 
مخفی شده بود، با شناسایی محل اختفایش در خارج از استان بازداشت و روانه زندان شد.« 

وی با اشاره به اینکه تحقیقات از روسای 2 قطار در صحنه وقوع حادثه به صورت کامل انجام 
گرفته، گفته: »3 نفر مظنون به خطای انسانی در وقوع حادثه قطار ایستگاه هفت خوان دستگیر 

شدند که بررسی درباره نقش آ فرینی آنها در این سانحه ادامه دارد.« 
دادستان مرکز استان سمنان با بیان اینکه ۹ نفر از مصدومان در حال حاضر در 2 بیمارستان 
هستند، درباره تعداد حادثه دیدگان اعالم کرده: »این حادثه قریب به 100 مجروح داشت که 
خوشبختانه به جز این ۹ نفر مجروحی که در استان سمنان بستری هستند، سایر مجروحان 
این حادثه ترخیص شده اند.« گفتنی است، حداکثر تلفات جانی این حادثه تلخ 40 نفر بوده که 

فقط ۹ نفر شناسایی و دیگر اجساد برای انجام آزمایشات دی ان ای به تهران اعزام شده اند.

لوکوموتیوران بازداشت شدوزیر بهداشت: هویت قربانیان شناسایی می شود

بیش از 80 درصد افرادی که اعتیاد 
به سیگار دارند، مصرف آن را از 
سنین زیر 18 سال آغاز کرده اند. 
این در حالی است که براساس 
گفته های معاون بهداشتی وزیر بهداشت، 51 درصد 
دانش آموزان تهرانی قلیان می کشند و31 درصد نیز 
تجربه مصرف سیگار را دارند. شاید این آمارها بیان 
بخشی از آسیب هایی باشد که نوجوانان در معرض 
آن هستند و از آنجایی که دوره نوجوانی، مرحله 
بحرانی زندگی است، بسیاری از آسیب های اجتماعی 
می تواند سرنوشت نوجوانان را تغییر دهد. عالوه بر 
این، دوران مدرسه می تواند مثل شمشیردولبه عمل 
کند؛ به گونه ای که هم می تواند فرصت مناسبی برای 
آگاه کردن بچه ها با انواع آسیب هایی باشد که در 
کمین آنهاست و هم می تواند آنها را از راه های مختلف 
در دام آسیب های اجتماعی بیندازد. این روزها با 
وجود گسترش شبکه های اجتماعی و افزایش مصرف 
مواد محرک و روانگردان دیگر نمی توان کودکان و 
نوجوانان را با روش های قدیمی با آسیب هایی که 
در جامعه در معرض آنها هستند، آگاه کرد. نظام 
آموزشی ما در حال حاضر در زمینه آشنایی بچه ها با 
آسیب های اجتماعی چندان فعال عمل نمی کند و در 
بسیاری از موارد هیچ آموزشی ندارد. هفته »پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی در مدارس« فرصت مناسبی 
است تا به اقدامات وزارت آموزش و پرورش در 

این زمینه بپردازیم.

معرض  در  که  گروه هایی  پرخطر ترین  از  یکی 
آسیب های روانی و اجتماعی اند، نوجوانان هستند 
و  است  هویت  بحران  دوره  نوجوانی  دوره  زیرا 
نوجوانان در جستجوی هویت اند. به عالوه، در این 
دوران ماجرا جویی، هیجان طلبی و خطر پذیری باالست، 
بنابراین ممکن است به سمت رفتارهای ضداجتماعی 
بروند. علی اسدی، معاون دفتر سالمت روانی-اجتماعی 
و اعتیاد وزارت بهداشت، در گفت وگو با »سالمت« در 
مورد مهم ترین آسیب هایی که نوجوانان در معرض آن 
هستند، توضیح می دهد: »بسیاری از نوجوانان برای اینکه 
در گروه همساالنشان پذیرفته شوند، سیگار می کشند یا 
به دلیل باورهای نادرستی مثل اینکه مواد محرک باعث 
شادی می شود یا می توانی درس ها را با خوردن قرص 
بهتر یاد بگیری، به سمت رفتارهای پرخطر گرایش 
پیدا می کنند.« این روان شناس در ادامه به این نکته 
اشاره می کند که گرایش به موادمخدر، الکل، سیگار 
و اختالالت رفتاری در نوجوانی بسیار شایع است: »در 
دوره نوجوانی ممکن است به دلیل افسردگی، اختالالت 
اضطرابی، هیجان پذیری و پرخاشگری، رفتارهایی مانند 
خودزنی و خودکشی زیاد دیده شود. همچنین نوجوانان 
به دلیل ناآگاهی و مشکالت خانوادگی به سمت رفتارهای 
بزهکاری مانند دزدی، دروغگویی و هنجارشکنی نیز 
کشیده شوند.« به گفته این مقام مسوول در وزارت 
بهداشت، گرایش به موادمخدر و قلیان و استفاده از 
آنها جزو مواردی است که در نوجوانان نگرانی ایجاد 

کرده و باید به آن توجه ویژه ای داشته باشیم. 

تغییر رفتار در دانش آموزان به واحد 
درسی نیاز ندارد

مدرسه بهترین مکان برای آموزش مهارت های زندگی 
به بچه هاست و از آنجا که در دوران مدرسه دسترسی به 
والدین هم وجود دارد، بسیاری از آموزش ها را می توان 
به راحتی به والدین نیز القا کرد، اما روش های قدیمی 
آموزشی دیگر نمی تواند نتیجه بخش باشد و بچه ها را 
توانمند بار بیاورد. معاون اداره سالمت روانی- اجتماعی 
و پیشگیری از اعتیاد وزارت بهداشت نیز با تایید این 
موضوع می گوید: »در هیچ جای دنیا برای تغییر رفتار در 
بچه ها به کتاب و درس و واحد درسی اکتفا نمی کنند و 
اساسا این رویکرد اشتباه است، بلکه در مورد مهارت هایی 
مانند کنترل خشم، ارتباط و حل مساله و حتی خودآگاهی 
به صورت عملی و کارگاهی به بچه ها آموزش داده 
می شود، به طوری که بچه ها را در موقعیت های مشابه 
قرار می دهند تا آنها تغییر رفتار را تجربه کنند. به طور 
مثال وقتی به یک نوجوان گفته می شود: »اگر سیگار 
نکشی، پس بچه سوسولی، از مامانت می ترسی و هنوز 
بزرگ نشدی.« او باید یاد بگیرد که بگوید: »من بچه 
سوسولم، از مامانم هم می ترسم، ولی سیگار نمی کشم.« 
این آموزش باید در کارگاه های عملی برای بچه ها بیان 
شود.« اسدی به کتابی که در حال حاضر در آموزش و 
پرورش مهارت های زندگی را آموزش می دهد، اشاره 
می کند که چون نمره دارد، نمی تواند کاربردی باشد. 
وی همچنین به برنامه هایی که وزارت بهداشت در 
زمینه پیشگیری از آسیب ها دارد اشاره می کند که مربیان 
مدارس به وسیله کارشناسان وزارت بهداشت آموزش 

می بینند تا با به کارگیری روش های موثر بچه ها را در 
مورد آسیب ها مطلع کنند، اما نکته مهم تری که علی 
اسدی به عنوان یک نگرانی در نوجوانان بیان می کند و 
در مورد آن آماری در دست ندارد، این است که انگیزه 
تحصیل بین نوجوانان کمتر شده؛ در حقیقت، نوجوانان 
به دلیل تغییر ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و اینکه 
رشته های تحصیلی با بسترهای اجتماعی و اقتصادی 
جامعه همسو نیست، ممکن است انگیزه خود را برای 

ادامه تحصیل از دست بدهند. 

برنامه های آموزش و پرورش چیست؟
تحت عنوان  دفتری  پرورش  و  آموزش  وزارت 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدارس دارد 
که برای اینکه گفته هایمان مستند تر باشد، سراغ آنها 
رفتیم. دکتر نادر منصور کیایی، رئیس این اداره، درباره 
مهم ترین آسیب هایی که در حال حاضر نوجوانان در 
مدارس در معرض آن هستند، آماری بیان نکرد و در 
مورد اقدامات آموزش و پرورش برای آگاه کردن 
آموزشی  »برنامه های  داد:  این گونه توضیح  بچه ها 
که در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی در 
مدارس اجرا می شوند، طرح های آموزشی با رویکرد 
رشدمدار هستند. در قالب این طرح ها، به تفکیک 
هر دوره تحصیلی و به تناسب ویژگی های رشدی 
دانش آموزان، سطحی از مهارت های خودمراقبتی، به 
دانش آموزان آموزش داده می شود، به طوری که در هر 
دوره تحصیلی، یک طرح اجرا می شود؛ به عنوان مثال، 
در دوره ابتدایی، طرح »آموزش مهارت های مراقبت 

از خود«، در دوره متوسطه اول، طرح »مهارت های 
مقابله با رفتارهای پرخطر« و در دوره متوسطه دوم، 
طرح »مدارس عاری از خطر«، اجرا می شود. در هر 
به تناسب ویژگی های آن دوره  یک این طرح ها، 
به  مهارت های خودمراقبتی  از  تحصیلی، سطحی 
دانش آموزان، آموزش داده می شود.« به گفته دکتر 
کیایی، کارگاه هایی نیز برای والدین و کارکنان، در 
نوجوانی،  دوره  پرخطر  رفتارهای  شناخت  زمینه 
شیوه  های فرزندپروری، ارتباط موثر با دانش آموزان 
و شیوه های مراقبت از نوجوانان در برابر رفتارهای 

پرخطر، برگزار می شود. 
عالوه بر این، یکی از اقداماتی که با هدف گسترش 
آموزش های پیشگیری در مدارس، آغاز شده، تدوین 
و پیاده سازی راهنماهای آموزش پیشگیری در کالس 
درس است که در قالب آن، معلمان دوره های مختلف 
تحصیلی و دروس مختلف، با استفاده از راهنماهایی که 
تدوین شده، قادر خواهند بود آموزش های پیشگیری 

را در خالل درس های خود، آموزش دهند. 

چه کسی می گوید آموزش نداریم؟
رئیس دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی وزارت 
آموزش و پرورش در مورد اینکه بسیاری از کارشناسان 
اذعان می دارند آموزش ها موثر و کاربردی نیست و 
در برخی مواقع اصال وجود ندارد، گفت: »چنین 
موضوعی را قبول ندارم، چرا که طرح های مختلف 
آموزشی و فرهنگی و نیز مراقبتی، به طور مستمر، در 
سطح مدارس اجرا می شود. در بخش فعالیت های 

آموزشی، حداقل 4 عنوان طرح برای دانش آموزان و 
2 عنوان طرح برای والدین و کارکنان اجرا می شود. 
در بخش فرهنگی نیز حداقل ۵ طرح اجرا می شود. 
در بخش مراقبتی نیز که ویژه شناسایی و کمک به 
دانش آموزان در معرض خطر است، حداقل 3 عنوان 

طرح، اجرا می شود.« 

جشنواره نوجوان سالم
اعتیاد و مصرف دخانیات و قلیان یکی از آسیب های 
جدی در دوره نوجوانی است. در این زمینه بچه ها 
چگونه آگاه می شوند؟ این سوالی بود که از دکتر کیایی 
پرسیدم و او با عنوان اینکه یکی از مهم ترین اقدامات ما، 
فعالیت های فرهنگی است که در مدارس اجرا می شود، 
به »جشنواره نوجوان سالم« و دیگر فعالیت های در نظر 
گرفته اشاره کرد و افزود: »برنامه هایی در »هفته مبارزه 
با اعتیاد و آسیب های اجتماعی«، »نمایشگاه های سیار 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی«، »طرح مشارکت 
اجتماعی دانش آموزان در پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی« و نیز تولید و توزیع محصوالت و اقالم 
فرهنگی و تبلیغی در زمینه پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی، در سطح مدارس اجرا می شود و در اغلب 
این فعالیت های فرهنگی، با محوریت و مشارکت 
دانش آموزان، پیام های پیشگیری از رفتارهای پرخطر در 
سطح مدارس و بین دانش آموزان، ترویج خواهدشد.«
او ادامه داد: »به عنوان مثال در جشنواره نوجوان سالم 
که هر سال با محوریت پیشگیری از رفتارهای پرخطر 
در سطح مدارس برگزار می شود، دانش آموزان آثار 
خود را در زمینه هایی مانند پیشگیری از دخانیات، در 
قالب  مقاله، نقاشی، عکس، فیلم کوتاه، روزنامه دیواری 
و چندرسانه ای، ارائه می کنند که عالوه بر ویژگی 
ترویج پیشگیری در مدارس، برای خود دانش آموزان 

نیز آموزنده است.« 
اما آیا با همه این برنامه های در نظر گرفته شده و 
راهکارهای پیشنهادشده می توان به راهبردی بودن 
آنها اعتقاد داشت؟ این سوالی است که بسیاری از 

کارشناسان و مسووالن با نگرانی به آن پاسخ می دهند.

شماره ششصد  شنبه سیزده آذر نودوپنج

در هیچ جای دنیا برای تغییر رفتار در 
بچه ها به کتاب و درس و واحد درسی اکتفا 
نمی کنند و اساسا این رویکرد اشتباه است، 

بلکه در مورد مهارت هایی مانند کنترل 
خشم، ارتباط و حل مساله و حتی خودآگاهی 
به صورت عملی و کارگاهی به بچه ها آموزش 

داده می شود، به  طوری که بچه ها را در 
موقعیت های مشابه قرار می دهند تا آنها 
تغییر رفتار را تجربه کنند؛ به  طور مثال، 
وقتی به یک نوجوان گفته می شود: »اگر 

سیگار نکشی، بچه سوسولی، از مامانت 
می ترسی و هنوز بزرگ نشدی.« او باید 

یاد بگیرد که بگوید: »من بچه سوسولم، از 
مامانم هم می ترسم، ولی سیگار نمی کشم.«
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