
سؤال ما از مدیران این است که:
در بــارة دانش آموزانی کــه در خرده فرهنگ های 
حاشیه ای تربیت شده اند )برخي نابهنجار و بزهکار یا 
آسیب دیده از نظر باورهای دینی(، معنویت برگرفته 
از باورهای دینی ما در مورد آن ها کارگر نیســت. در 

این موارد چه نظر و راهکارهایی دارید؟
اغلب نوجوانان حاشیه ها و سکونتگاه های غیررسمی یا کمتر 
برخوردار شهری، به عنوان نابهنجار، بزهکار یا آسیب دیده، از 
نظر باورهای دینی و فرهنگــی برای خانواده ها و اجتماعات 
محلی مسائل و مشــکالتی ایجاد می کنند. آن  ها معمواًل در 
سنی قرار دارند که کارشناسان و عموم مردم آن مرحله رشد 
را منشــأ تغییر و تحوالت بزرگ برای هر فرد مي شناســند. 
این مرحله از رشــد در واقع حساس ترین سنی است که هر 
شخصی آن را تجربه می کند. سنی که فرد از دورة کودکی به 

بزرگ سالی منتقل می شود.
در ایــن مورد قبــل از هر چیز، تدویــن راهنمایی جامع و 
رویکردی نو بــرای هرگونه فعالیتی در خصوص دانش آموزان 

و به طور کلی نوجوانان حاشیه نشــین، ضرورت غیرقابل انکار 
می نماید. به این منظور، سامان دهی و هدایت این قشر از جامعه 
و فعالیت ها و اقدامات پیشرو به  اندازه و گستردگی متناسب با 
آن بســتگی دارد. آنچه عیان است، هرگونه کار فردی در این 
زمینه، احتمال عدم موفقیت بســیار زیاد دارد و آنچه عیان تر 
است، نیاز به کاِر گروهی و تیمی و تشکیل کارگروه هایی برای 
شناســایی و توصیف مسئله )مسئله شناسی(، بیان اقدامات و 
مراحل و گام های آن )فرایند ورودی و خروجی مراحل(، انجام 
اقدامات )مداخله در بحــران(، پایش و ارزیابی )بیان نتیجه و 
برنامه ریــزی در خصوص اقدامات آینــده(، بیش از هر زمان 

دیگری مهم تلقی می شود.
اگر بخواهم به عنوان فردی کــه تجربة ارتباط با نوجوانان 
حاشــیه و گفت وگو با آن ها را در زمینه هاي کاری و عمومی 
داشــته اســت، اقدامات گذشــته را که برای دانش آموزان 
حاشیه اي صورت گرفته اند، بیان کنم، می توان دالیل عمده اي 

را برای موفق نبودن برنامه  ها تا به امروز برشمرد:
● مشکالت مربوط به تسهیالت، اعتبارات و مسائل مالی؛
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● شرایط اجتماعی، زمینه های اجرا و عوامل مداخله کننده 
از قبیل ناهماهنگی های بین  بخشی؛
● نبود برنامه ای منسجم و منظم؛

● نبود و کمبود مجریان آموزش دیده برای اجراي صحیح؛
● برگزارنشدن برنامه به صورت صحیح و کارآمد )در صورت 

داشتن هر برنامه ای با هر کیفیتی(.
در خرده فرهنگ های حاشیه ای برنامه هایی تاکنون برگزار 
شــده یا به اجرا درآمده اند؛ اما این ها نتوانسته اند در جذب و 
جلب دانش آمــوزان و اصالح و تربیت آن ها و در پایبندی به 
معنویــت و باورهای دینی و بازدارندگی در ارتکاب بزهکاری 
و جرم تأثیرگذار باشند. بنابراین، وجود برنامه هایی به عنوان 
فرصت هــای توان افــزا و یا وجود آن ها در کنــار برنامه های 

موجود ضروري می نماید؛ برنامه هایي مثل:
1. برنامه های آموزشی ـ پرورشی؛

2. برنامه های آموزشــی ـ حرفه ای )اشتغال و آموزش های 
فنی و حرفه ای(؛

3. مشــارکت در برنامه هــای فرهنگــی )ترویج فرهنگ 
کتاب خوانی و انجام مراسم  و آیین ها و غیره(؛

4. مشارکت در برنامه های تربیتی )کارگاه های تربیتی(؛
٥. تقویــت حس مســئولیت پذیری و نظــم در کودکان و 

نوجوانان؛
٦. مشارکت در برنامه های تفریحی؛
7. مشارکت در برنامه های ورزشی؛

8. مشارکت در برنامه های بهداشتی- درمانی؛
از دیگر مســائل مهمی که در باورهــای دینی نوجوانان و 
دانش آموزان باید در نظر گرفت، کثرت عالقه ها و دیدگاه های 
آن هاست. پس در هر برنامه ریزی، مربی یا کسی که آموزش 
این افراد را بر عهده دارد، باید این مهم را در نظر داشته باشد 
که مخاطبان او قشری هستند که هرکدام ویژگی های خاص 
خود را دارند و حتی شیوه های یادگیری آن ها متفاوت است. 
فضای یادگیری باید به شــیوة تعاملی و مشارکتی و ساختار 
آن به صورت کاماًل افقی باشــد، نه سلسله مراتبی و عمودی. 
همچنین، در بررسی و تمرکز بر یک مسئله و مواردی که به 
راهکارهایی علمی و عملی منتج مي شوند، موضوع مورد نظر 

کالبدشکافی و به طور صحیح بازبینی شود.
به طــور تلفیقــی، هرچقــدر دانش آمــوزان و نوجوانــان 
حاشیه نشین به عوامل خطرساِز بزهکاری و ناهنجار اجتماعی 
دسترســی آسان تری داشته باشند، به همان میزان بیشتر از 
باورهای دینی و معنویت اسالمی دوری می گزینند و برعکس.
بنابراین، معیارهــای اجتماعی که باورهای دینی و 
معنویت اسالمی را در میان دانش آموزان و نوجوانان 

حاشیه نشین کم رنگ جلوه می دهند، عبارت اند از:
1. فقر و بیكاري

2. محرومیت از حقوق شهروندی
3. دسترسی آسان به سیگار، الکل و مواد )در دسترس بودن 

توزیع و مصرف مواد مخدر(
4. وجود اطرافیان و پیوندهای نامعتبر و خطرساز

٥. تعارض حل نشدة مزمن در خانواده
٦. پیام های تبلیغاتی خاص که لذت جویی، رفتار بی محابا، 
ســوءمصرف مواد، هنجارهای ضداجتماعــی، بی توجهی به 
قوانین، جدایی از ارتباط با اعضای خانواده یا ساکنان محله و 

موارد مشابه را تبلیغ می کنند.
عواملی که می توانند محافظ باورهای دینی و معنویت 
اسالمی دانش آموزان و نوجوانان حاشیه نشین باشند، 

عبارت اند از:
1. وجود فرصت مشــارکت بــرای همــة دانش آموزان و 

نوجوانان؛
2. وجود فرصت های اجتماعی و تفریحی مناسب؛

3. حمایــت نهادهای نظامی )پلیس و غیــره( و نهادهای 
آموزشی از دانش آموزان و به طور کل نوجوانان؛

4. امکان انجام فعالیت های پس از مدرســه در محله و در 
مدرسه؛

٥. دسترسی به خدمات اجتماعی و عمومی؛
٦. وجود احساس پیوند با محله و مدرسه؛

7. دلبســتگی و وجود شــبکه هایی از روابط اجتماعی در 
داخل محله و مدرسه؛

8. حمایــت از هنجارهــا و رفتــار اجتماعی مناســب در 
سیاســت ها، رسانه های عمومی و برنامه های آگاهی گستردة 

محله؛
9. وجــود هماهنگی و همکاری بین ســازمان های دولتی، 

قانونی، مذهبی و مدنِی ملی و محله  ای؛
10. وجود ضوابط و مقررات تعریف شــده در خانواده برای 

رفتار با فرزندان و اعمال یک دست قوانین؛
11. امكان مشارکت در مراسم و آیین های مذهبی و دینی و 
همچنین دادن مسئولیت برای ایجاد حس مسئولیت پذیری.

نتیجه اینكه تعامل و همکاری سه ضلع مثلث دانش آموزان 
و نوجوانان محالت حاشیه نشــین، نهادها و مؤسسات دولتی 
و گروه هــای غیردولتی و مؤسســات خصوصی و مردمی در 
انتقال دانش و مهارت های الزم و همچنین برنامه ریزی علمی 
و عملی نقش مهمی را در ارتقــا و افزایش باورهای دینی و 
معنویت اسالمی ایفا می کند. همچنین، با تشکیل و راه اندازی 
ســازمان ها، انجمن ها و گروه هایی متشکل از دانش آموزان و 
نوجوانان حاشیه نشین و توانمندکردن آن ها در تمام زمینه ها، 
به خصوص باورهای دینی، می توان تأثیر بســزایی در رشد و 
ترقی معنویت دینی نواحی منفصل شــهری یا حاشیه نشین 

ایجاد کرد.
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