كسب مهارت هاي الزم جهت كنترل و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي
عليرضا كمرئي در نشست كارگروه تدوين نقشه خطر پذيري و سند جامع كنترل و پيشگيري از
آسيب هاي اجتماعي گفت:موضوع پيشگيري را يكي از اولويت هاي مهم نظام خواند و تصريح
كرد :يكي از  61سياست مهم اداره كل ،پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي است و در اين راستا
تالش مي كنيم تابا تهيه يك سند فاخر ،راهبردي و عملياتي ضمن پاسخگويي به يك دغدغه
مديريتي ،ذهن خود را نسبت اين موضوع مهم روشن كرده و اقدامات الزم را در مسير درست
تعريف نمائيم.
كمرئي افزود:موضوع آسيب هاي اجتماعي نياز به فهم دقيق و نزديك به واقع دارد و برداشت هاي
متفاوت و متناقض در جامعه ،به فهم درست از مقوله آسيب اجتماعي صدمه مي زند .اين باعث
شده كه علي رغم سبقه چند ساله مراقبت هاي اجتماعي ،متاسفانه آسيب ها كنترل نشده و رشد
كند .و اين به معناي ناكارامدي و كم تاثيري اقدامات قبلي انجام شده مي باشد .تالش بايد بر اين
باشد كه از فرم و شكل ظاهري عبور كرده و به واقعيت اين پديده توجه كنيم .و برنامه هاي جدي
را براي پيشگيري سازمان دهيم.
مديركل آموزش و پرورش شهر تهران در بخش ديگري از سخنانش تاكيد كرد:بايد دقيق ترين،
واقعي ترين و منعطف ترين سند راهبردي تهيه شود به طوري كه با نيازهاي روز جامعه تطبيق
داشته باشد.
كمرئي در خصوص نقش آموزش و پرورش در مقابله با آسيب هاي اجتماعي متذكر شد :اين كه
همه مظاهر آسيب هاي اجتماعي را متوجه آموزش و پرورش بدانيم ،امر نادرستي است .ما به سهم
خود بايد در موضوع ورود كنيم و اقداماتي هدفمند را شك دهيم .طبعاً الزم است اولويت هايمان،
ميزان شيوع ،اختيارات و وظايف مدرسه ،محدوديت ها ،مالحظات و نقشه اقدامات را بر اساس
نقشه خطر پذيري مشخص نمائيم .در اين راستا ضروري است كه ضمن تكميل اطالعات مديران،
معلمين و عوامل اجرايي مدارس ،مهارت هاي الزم را براي اقدامات موثر آنان ،ارتقاء بخشيم.
مدير كل آموزش و پرورش شهر تهران ضمن تاكيد بر تسريع در عملياتي شدن برنامه همسو
سازي استراتژي هاي پيشگيري در سطوح مختلف مديريتي از استان تا مدرسه را ضرورتي براي
توفيق در برنامه ها دانست و گفت :خوشبختانه مديران مدارس اراده اي مستحكم و توانمندي
هايي قابل قبول دارند .اگر چه در زمينه نحوه اجرايي كردن برنامه ها همچنان نيازمند توسعه
مهارت ها و توانايي هاي خويش هستند.
گفتني است در اين جلسه صرامي مشاور وزير كشور در امور آسيب هاي اجتماعي ،ابوطالبي
معاون پرورشي و فرهنگي ،محمدي معاون تربيت بدني و سالمت ،قاسمي مشاور معاونت ،رحماني
رئيس اداره مشاوره ،منوچهري رئيس اداره مراقبت در برابر آسيب هاي اجتماعي ،تقي زاده و
رحمت زاده كارشناسان مراقبت اجتماعي و كالنتري پژوهشگر طرح حضور داشتند.

