اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺪارس ﺿﺮوری اﺳﺖ

ﻋﮑﺲ :اﯾﻠﻨﺎ
ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ آﻧﭽﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﺪارس ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ ﻣﯽ
اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﯾﮏ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎس اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻧﻘﺶ ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ روانﺷﻨﺎﺳﺎن و
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﻣﺪارس ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوری اﺳﺖ.
در ﻣﻮرد ﺿﺮورت ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺪارس اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﻓﺮادی در ﻣﺪارس ﺗﺤﺖ اﯾﻠﻨﺎ ﮔﻮ ﺑﺎوﻣﺼﻄﻔﯽ ﻓﺮوﺗﻦ در ﮔﻔﺖ
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶوﻇﯿﻔﻪ ﻣﺸﺎوره داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد دارای ﻣﺪرک ﮐﺎر ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور،
اﻧﺪ.واﻗﻒ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻫﻢ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ
اﯾﻦ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎس اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺰود :اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ آﻧﭽﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﺪارس ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺪارس دوﻟﺘﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮع و ﺷﮑﻞ ﺑﺰهﻫﺎ و آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد دارد ،ﺑﻌﻀﺎ ﺑﺎ دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ،
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮادﻣﺨﺪر ﺑﻪ ﻣﺎده ﻣﺤﺮک ،ﺧﻮد ﯾﮏ ﻧﻮع اﻟﺘﻬﺎب و دردﺳﺮ ﺟﺪﯾﺪ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ؛ ﻧﻘﺶ
ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ روانﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﻣﺪارس ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوری اﺳﺖ.
اﯾﻦ آﺳﯿﺐﺷﻨﺎس اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ واﻟﺪﯾﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﺒﺤﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :واﻟﺪﯾﻦ
ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮاﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺗﻮﻗﻊ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن آﻣﻮزشﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻣﯽ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻓﺮوﺗﻦ ﺑﺮ ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﺪارس ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ
رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ روﯾﺎروﯾﯽ و ﺣﻞ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را دارﻧﺪ ،ﺑﺎآﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ،در ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ
داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻫﺘﻤﺎم ﮐﻨﻨﺪ.

