
فصل چهارم؛ 
پایش راهبردها و راهکارها

حمیدفالحتی

اشاره: پایش سبک در کنار پایش آسیب  ها، به بیان راهبردها و راهکارهای 
مقابله با آسیب  ها نیز می  پردازد.



پایــش راه کارهــا، در پــی آن اســت تا بــا نگاهی 
ــري  ــرای پیش گی ــی را ب ــه، راه کارهای واقع بینان
و مقابلــه بــا آســیب های فرهنگــی و اجتماعــی 

در اختیــار مخاطبــان خــود قــرار دهد. 

گام اول: شناخت آسیب ها 
هــر جامعــه اي، متناســب بــا شــرایط خــود بــا انواعــي 
ــرات  ــه تأثی ــت ک ــکالت روبه روس ــات و مش از انحراف
مخربــي بــر فرآینــد ترقــي آن جامعــه دارد. شــناخت 
ــه را  ــت جامع ــیر حرک ــد مس ــي مي توان ــن عوامل چنی
بــه ســوي ترقــي و تعامــل همــوار ســازد؛ بــه گونــه  ای 
کــه عــالوه بــر شــناخت آســیب های آن و جلوگیــري 
ــه  ــي ب ــه راه حل های ــا ارائ ــیب ها، ب ــداوم آن آس از ت
ــأله  ــال مس ــرای مث ــد؛ ب ــک کن ــه کم ــالمت جامع س
ــل  ــک معض ــم ی ــردي و ه ــکل ف ــک مش ــاد، ی اعتی
اجتماعــي اســت. روشــن اســت ایــن مســأله در ســطح 
اجتماعــي، منجــر بــه از بیــن رفتــن نیروهــا و انــرژي 
ــي و  ــل اساس ــایي عل ــود.  شناس ــه مي ش ــارآور جامع ب
ــت  ــاي از دس ــیاري از نیروه ــد بس ــرل آن مي توان کنت
رفتــه جامعــه را تجدیــد و در مســیر کار ســالم هدایــت 

کنــد.
آســیب ها طیــف وســیعی را شــامل می شــود: 
فرهنگــي.  و  اجتماعــی  سیاســي،  اقتصــادي، 
ناهنجاری هــا و  آسیب شناســی اجتماعــی، مطالعــه 
نابســامانی  های اجتماعــی نظیــر بیــکاری، فقــر، اعتیاد، 
خودکشــی، روســپی گری، رشــوه خواری، ولگــردی، 

ــت. ــی اس ــری و گدای زورگی
 هدف از آسیب شناسی عبارت اند از:

ــیب ها و  ــناخت آس ــه و ش ــی: مطالع آسیب شناس
ــخصیت  ــی ش ــز بررس ــا و نی ــی آنه ــای پیدای انگیزه ه
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ویژگی هــای  و  کژرفتــاران 
جســمانی، روانــی، فرهنگــی 
و اجتماعــی آنــان. شــناخت 
درســت درد هــا و آســیب ها، 

ــی و  ــرط چاره جوی ــتین ش نخس
ــان اســت ؛  ــی از درم ــش از نیم بی

ــوم نیســت  ــش معل ــه علت دردی را ک
ــه  ــر گون ــرا ه ــرد؛ زی ــان ک ــوان درم نمی ت

ســاختن بــدون شــناختن، تیــر در تاریکــی، انداختــن 
ــت. اس

بهبــود  بــرای  آســیب ها  از  پیش گیــري 
ــا  ــی: از آنج ــی خانوادگ ــی و جمع ــط زندگ محی
و  عملی تــر  ســاده تر،  همــواره  پیش گیــري،  کــه 
ــان اســت ، اهمیــت بســیاری دارد. ــر از درم کم هزینه ت

درمــان آســیب دیدگان اجتماعــی یــا به کارگیــری 
ــب  ــیوه های مناس ــتفاده از ش ــی و اس ــای علم روش ه

ــان. ــای آن ــه ها و انگیزه ه ــع ریش ــرای قط ب
تــداوم درمــان بــرای پیش گیــري و جلوگیــری از 
ــیوه های  ــی ش ــاری و بررس ــدد کژرفت ــت مج بازگش

ــی. ــری اجتماع بازپذی
از ســوی دیگــر از آنجــا کــه، بیشــترین آســیب، 
ــه قشــر نوجــوان و جــوان اســت، شــناخت  ــوط ب مرب
اســت.  ضــروري  و  الزم  امــري  مشــکالت آنان 
مهم تریــن مشــکالت نوجوانــان و جوانــان 
عبارت انــد از: نیازهــاي روحــی، شــخصیتی و روانــِي 
ایــن دســته بــا تمرکــز بــر اثــر و کیفیــت ارضــاي ایــن 
نیازهــا در شــادابي و نشــاط فرد از شــاخصه های بســیار 
مؤثــر ایــن مســأله اســت. نرســیدن جوانــانـ  خصوصــاً 
ـ بــه خواســته های طبیعــی )غیرجنســی( و ارضــا 
ــا، دارای  ــاي ناقص آنه ــا ارض ــا و ی ــن نیازه ــدن ای نش
ــبب  ــوده، س ــان ب ــي آن ــه زندگ ــی در ادام ــار مخرب آث

ــود . ــده می ش ــن ع ــراف ای انح
شــخصیت های  مطالعــه  در 
بــزه کار،  نوجــوان  و  جــوان 
چیــزی کــه توجــه را جلــب 
می کنــد ایــن اســت کــه تعــداد 
فراوانــی از اینان، مشــکالت بدنی و 
جســمی از قبیــل کم توانــی حرکتــی، 
یــا  و  شــنیداری  گفتــاری،  نقص هــای 
مــواردی از ایــن قبیــل دارنــد کــه لــزوم توجــه بــه  ایــن 
ــت. ــأله اس ــن مس ــل ای ــای ح ــر داده ه ــا از دیگ نیازه

در گــروه نوجــوان و جــوان، کمتــر فــردی یافــت 
می شــود کــه بــا داشــتن وضعیــت تحصیلــی مطلــوب 
و موفــق، خــود را بــه ســوی تخلفــات قانونی بکشــاند و 
یــا اگــر به نــدرت چنیــن شــود، کامــاًل تصادفــی اســت. 

پــس توجــه بــه وضعیــت آموزشــی و تحصیلــی این 
گــروه، نوعــی بازدارندگــی نوجوانــان و 

ــود. ــان از انحــراف خواهــد ب جوان
ــه  ــل ک ــن اص ــر ای ــز ب ــا تمرک ب
در ســن نوجوانــی و جوانــی، 
ــه  ــه غلب ــر اندیش ــات ب احساس
دارد، لــزوم توجــه بــه مشــکالت 
را  خــود  اهمیــت  عاطفــي، 

مشــکالتی  می دهــد.  نشــان 
خودکم بیني یــا  قبیــل  از 

زود رنجي هــای  خود بزرگ بینــي، 
خیال بافــي،  افســردگي،  عاطفــی، 

ــرس و اضطــراب ناشــی از  ــا بدبینــي ، ت خوش بینــی ی
بیماری هــای روحــی ، پرخاشــگري یــا ظلم پذیــری و از 
ایــن قبیــل مــواردی اســت کــه دارای اهمیــت اصــالح 

و توجــه اســت.
ــی از  ــاري ناش ــي و رفت ــکالت اخالق ــه مش ــه ب توج

تمایــالت زودهنــگام و فرهنگ ســازی نشــده جنســی، 
ــی  ــا تلفن ــمی ی ــای چش ــه و تماس ه ــد مکاتب مانن
ــا  ــف و ی ــس مخال ــی جن ــور کل ــه ط ــران و ب ــا دخت ب
معاشــرت های غیراخالقــی بــا جنــس مخالــف و 
موافــق، حضــور در میهمانی هــای امــروزی تحــت 
ــای  ــدن فیلم ه ــی، دی ــل پارت ــاوت مث ــن متف عناوی
ــده  ــارهای مدیریت نش ــی از فش ــرار ناش ــی و ف سکس
ــواد  ــی، م ــه و مدرســه، اســتعمال مشــروبات الکل خان
ــه در  ــل توج ــکات قاب ــر ن ــردان از دیگ ــدر و روانگ مخ

ــت. ــوع اس ــن موض ای
اکنــون ایــن پرســش مطــرح اســت که بــراي بــرآوردن 
ــد  ــی بای ــه چیزهای ــه چ ــروه ب ــن گ ــته های ای خواس
ــان  ــوع نش ــن موض ــل ای ــه مفص ــرد: مطالع ــه ک توج
ــان در 10  ــان و جوان ــای نوجوان ــه نیازه ــد ک می ده

ــل احصــاء اســت: ــوان قاب عن
و  فــردی  هویــت  وجــود  بــه  نیــاز 

اجتماعــی؛ و  خانوادگــی 
نیاز به آرامش و احترام؛

نیاز به خانواده و تعلق به آن؛
ــت  ــت و عطوف ــه محب ــاز ب نی

ــی؛ واقع
نیــاز بــه احســاس امنیــت 
روحــی ـ روانــی و جســمی؛
نیــاز بــه تشــویق و تقدیــر و البتــه 

رهبــری و نصیحــت؛
ــت  ــدف و غای ــخص بودن ه ــه مش ــاز ب نی

ــری؛ ــنگری و آینده نگ ــا روش ــی ب ــاص زندگ خ
نیــاز بــه اعتقــاد و ایمــان )اندیشــه های دینــی، 

مذهبــی، عقیدتــی و فلســفی(؛
نیــاز بــه احســاس اســتقالل بــا لحــاظ محدودیت هــای 

ــی و منطقی؛ عقل

مطالعه 
و شناخت آسیب ها 

و انگیزه های پیدایی آنها و 
نیز بررسی شخصیت کژرفتاران و 

ویژگی های جسمانی، روانی، فرهنگی 
و اجتماعی آنان. شناخت درست 
درد ها و آسیب ها، نخستین شرط 

چاره جویی و بیش از نیمی از 
درمان است. 

درگروه 
نوجوان و جوان، کمتر 

فردی یافت می شود که با 
داشتن وضعیت تحصیلی مطلوب 
و موفق، خود را به سوی تخلفات 

قانونی بکشاند و یا اگر به ندرت چنین 
شود، کامالً تصادفی است. پس توجه 
به وضعیت آموزشی و تحصیلی این 
گروه، نوعی بازدارندگی نوجوانان 

و جوانان از انحراف خواهد 
بود.
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ــن  ــی و کمــال در بی ــوغ و توانای ــه احســاس بل ــاز ب نی
ــکوفایی. ــان و ش اطرافی

گام دوم: شناخت ظرفیت  ها
شــناخت ظرفیت  هــای فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصادی 
ــرای  ــی ب ــای اساس ــی از راه ه ــه، یک ــی جامع و سیاس
ــا آســیب ها اســت.  شناســایی  ــه ب پیش گیــري و مقابل
ــن  ــه  ای ســازمان ها و تشــکل های غیــر دولتــی از جمل
ظرفیت  هاســت. ایــن ســازمان ها کــه در تمامــی جوامع 
ریشــه دارنــد، در عصــر کنونــی، کارکردهــای مختلــف 

ــات  ــی در حی ــش مهم ــد و نق ــدا کرده ان ــری پی و مؤث
ایفــا می کننــد. ســازمان های غیردولتــی  جوامــع 
بــا تأثیرگــذاری در وضــع و اجــرای سیاســت های 
اجتماعــی، در نقش هــای مختلفــی مثــل مشــاور 
دولــت، منتقــد دولــت و گاه حتــی بــه عنــوان بــازوی 
ــت  ــا فعالی ــی دولت ه ــت های اجتماع ــی سیاس اجرای
دارنــد. ایــن ســازمان ها بــا ویژگی هــای منحصــر 
ــت  ــاد حکوم ــه نم ــروزه ب ــد، ام ــه دارن ــردی ک ــه ف ب
ــر  ــد در ه ــر می رس ــه نظ ــده اند و ب ــل ش ــردم تبدی م
ــر و گســترده تر  جامعــه ای کــه  ایــن ســازمان ها فعال ت
ــردم  ــر م ــردم ب ــت م ــان حکوم ــد، آرم ــل می کنن عم

ید. دســت یافتنی ترمی نما
گام سوم: انجام اقدامات پیشگیرانه

اســت  الزم  پیشــگیرانه،  اقدامــات  انجــام  بــرای 
ــام  ــی را انج ــه، فعالیت های ــف جامع ــای مختل بخش ه

ــد:  دهن
الف( حاکمیت

هماهنگ کــردن بخش هــاي عمومــي و خصوصــي کــه 
در زمینــه پیش گیــري از وقــوع جــرم فعالیــت دارنــد؛ 
ماننــد نیــروي انتظامــي، کار و امــور اجتماعــي، آموزش 
و پــرورش، شــهرداري ها، شــوراها، امــور جوانــان و 

ــي  ــه عمل ــه منظــور اجــراي برنام بهزیســتي ب
پیشــگیرانه و هماهنگــي بیشــتر. 

ــراي  ــا ب ــه خانواده ه ــي دادن ب آگاه
نظــارت بیشــتر بــر فرزنــدان و 
گوشــزد کــردن میــزان مجــازات 

ــم؛ جرای
ــتر  ــي بیش ــر امنیت ــاذ تدابی اتخ

ــي  ــز و اقدامات ــاي جرم خی ــت در محل ه ــوی دول از س
بــرای کمــک بــه خانواده هــا، به ویــژه نوجوانــان و 

ــیب؛  ــرض آس ــاِن در مع جوان
بــراي  جمعــي  رســانه هاي  شــفاِف  اطالع رســاني 
تشــویق جوانــان دربــاره تســهیالت و فرصت هــاي 

ــان؛  ــه آن ــه ب جامع
ــاي  ــا بانده ــّدي ب ــه ج ــراي مقابل ــس ب ــز پلی تجهی
مخــوِف انــواع گوناگــون بــزه کاري اجتماعــي در جامعه؛ 
ــاري،  ــاس تج ــز حس ــراي مراک ــي ب ــات امنیت اقدام

بانکــي و... . 
ب( خانواده 

خانــواده در تمــام فرهنگ  هــا کانــون شــکل  گیری 
هویــت فــرد اســت. هیــچ فــردی جــدا از خانــواده  اش 
قابــل تعریــف نیســت و خانــواده، رکــن اصلــی ســازنده 
ــواده،  ــدس خان ــون مق ــت. کان ــخصیت اوس ــرد و ش ف
ــت.  ــم و روان اس ــت جس ــرای تربی ــکان ب ــن م بهتری
خانــواده، یــک سیســتم اســت کــه حداقــل از یــک زن 
و مــرد تشــکیل می  شــود. ایــن دو، نقــش خــود را بــه 
عنــوان زن و شــوهر در قبــال یکدیگــر ایفــا می  کننــد، 
ــود  ــم وج ــی ه ــواده، فرزندان ــه در خان ــی ک در صورت
داشــته باشــند، ایــن سیســتم، بزرگ تــر و پیچیده  تــر 
ــای دیگــری همچــون نقــش  شــده، نقش  ه
والدینــی نیــز بــه نقش  هــای گذشــته 

ــود. ــه می  ش اضاف
خانــواده، پایــه  بنیادیــن اجتماع، 
ســلول ســازندة زندگی انســان، 
خشــت بنــای جامعــه، کانــون 
ســنت  ها،  حفــظ  اصلــی 

شناخت 
ظرفیت  های فرهنگی، 

اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 
جامعه، یکی از راه های اساسی برای 
پیش گیري و مقابله با آسیب ها است. 

 شناسایی سازمان ها و تشکل های 
غیر دولتی از جمله  این ظرفیت-

 هاست.
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ــتوار  ــالوده  اس ــی، ش ــای اجتماع ــا و ارزش ه هنجاره
پیوندهــای اجتماعــی و روابــط خویشــاوندی و کانونــی 
ــی  ــرورش اجتماع ــانی و پ ــف انس ــروز عواط ــرای ب ب
اســت. خانــواده، واحــدی اســت کــه بــر اســاس ازدواج 
پدیــد می  آیــد و از آغــاز پیدایــی خــود، همچــون 
ــوج  ــه، م ــان را دربرگرفت ــی انس ــن، زندگ ــی ام حریم
تازه ــای در درون شــبکه خویشــاوندی ایجــاد می  کنــد 
و شــمار زیادتــری از خویشــاوندان را نیــز بــه هــم پیوند 
می  دهــد. انســان در خانــواده، فرآینــد جامعه پذیــری را 
می  آمــوزد کــه مجموعــه  ای از بایدهــا و نبایدهــا اســت 
و باالخــره نقش  هایــی را در روابطــش بــا دیگــران یــاد 
می  گیــرد. آنچــه در خانــواده از اهمیــت برخــوردار 
ارزش  هــای  به ویــژه  ارزش هــا  بــه  توجــه  اســت، 
خانوادگــی و اجتماعــی اســت. ارزش  هــای اجتماعــی از 
اساســی ترین عناصــر نظــام اجتماعــی هســتند کــه از 
ــه  ــرد و ب ــرل ک ــه را کنت ــوان جامع ــا م ی ت ــق آن ه طری
ســوی زوال یــا تعالــی ســوق داد. بنابرایــن خانواده  هــا 
بایــد عوامــل ایجــاد، شــکل  گیری و تقویــت ارزش هــا و 

ــه را بشناســند. ــواده و جامع ارتباطــات خان
تعاریــف فــوق نشــانگر اهمیــت فوق العــادة ایــن 
بنیــان کوچــک اجتماعــی و تأثیــر آن در تمامــی 
شــئون زندگــی افــراد به ویــژه فرزنــدان دارد؛ امــا ایــن 
سیســتم نیــز ماننــد هــر سیســتم دیگری، دســتخوش 
ــه  ــان و ب ــه در ام ــود و همیش ــی می  ش ــوادث تلخ ح
دور از تهدیــد نیســت. مفهــوم خانــواده در کشــور مــا 
از معنایــی وســیع  تر برخــوردار اســت؛ زیــرا صمیمیتــی 
کــه بــر خانــواده ایرانــی حاکــم اســت، در خانواده  هــای 
بســیاری از کشــورها از جملــه غــرب دیــده نمی  شــود. 

ــه فرهنــگ و هویــت  ــه  زدن ب امــروزه، شــیوه  های ضرب
ــمنان  ــت. دش ــه اس ــر یافت ــور تغیی ــک کش ــی ی مل
ســعی می  کننــد از طریــق جنــگ نرم افــزاری بــه 
ــان آن  ــد جوان ــواده و آرا و عقای ــان خان ــی بنی فروپاش

ــای ماشــینی  ــد. در دنی ــل آین ــوم نای ــرز و ب م
ــن، فرصــت  و شــهری امــروز کــه والدی

ــا  ــت ب ــرف وق ــرای ص ــی ب چندان
ــرف  ــد و از ط ــان ندارن فرزندانش
دیگــر تک فـــرزندی خانواده هــا، 
ــرای  والدیــن ســاده  ترین راه را ب
سرگـــرم کردن فـرزنـــدانشان 

ــی  ــه ابزارهای ــورت ک ــن ص ــد؛ بدی ــاب می  کنن انتخ
ــه شــخصی  ــاپ، رایان ــپ ت ــراه، ل ــن هم همچــون تلف
و اینترنــت را در اختیــار فرزنــد دلبندشــان قــرار 
می دهنــد تــا او در اتــاق خــود بــه کار بــا آن هــا 
ــا از  ــد، تنه ــه فرزن ــال آنک ــود؛ ح ــغول ش مش
ــه  ــن خان ــط ام ــی در محی نظــر فیزیک
ــل  ــی در عم ــرد؛ ول ــر می  ب ــه س ب
ــژه  ــایل به وی ــن وس ــق ای از طری
ــه دنیایــی به مراتــب  اینترنــت ب
ــش  ــط پیرامون ــر از محی بزرگت
ــی  ــا چیزهای ــد و ب ــدم می نه ق

امروزه، 
شیوه  های ضربه  زدن 

به فرهنگ و هویت ملی یک 
کشور تغییر یافته است. دشمنان 

سعی می  کنند از طریق جنگ 
نرم افزاری به فروپاشی بنیان خانواده 

و آرا و عقاید جوانان آن مرز و 
بوم نایل آیند. 
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ــادران از  ــدران و م ــه بســیاری از پ مواجــه می  شــود ک
ــتند. ــان آگاه نیس وجودش

اولیــن نهــادی کــه فــرد در آن قــرار می گیــرد و از آن 
ــاری  ــواده، آث ــواده اســت. ایــن خان اثــر می پذیــرد، خان
ــات  ــري از انحراف اساســی در فرهنگ ســازی و پیش گی
فرزنــد دارد. برخــی از وظایــف ایــن نهــاد عبارت انــد از: 

ایجاد محیط و بستر مناسب و سازگار در خانواده؛ 
پای بنــدِی عملــي پــدر و مــادر و حتــی دیگــر 
ــا  ــه آموزه هــاي دیني ب ــرد ب منســوبین درجــه یــک ف
ــدان از  ــاد عمیــق دینــی فرزن ــه ایجــاد اعتق نگــرش ب

کودکی؛ 

درک متقابــل فرزنــدان و پــدر و مــادر از یکدیگــر 
ــرای احســاس  ــه منظــورِ ایجــاد بســتری مناســب ب ب

ــراد؛ ــی اف ــی ـ روان ــت روح ــش و امنی آرام
ــه  ــادی نوجــوان و جــوان ب ــای م ــردن نیاز ه برطرف ک
فراخــور حــال و یــا ایجــاد روحیــه پذیــرش موقعیــت 

اقتصــادی خانــواده در اجتمــاع؛
ــرای  ــد ب ــا فرزن ــتی ب ــر دوس ــی ب ــه مبتن ــاد رابط ایج
ایجــاد ارتبــاط مؤثــر فرزنــد و انتقــال نیازهــا و 

ــن؛  ــه والدی ــود ب ــات خ احساس
ــخصیتی و  ــی، ش ــي، روان ــاي روح ــه نیازه ــه ب توج
ــاي  ــاد فض ــرای ایج ــان ب ــودکان و نوجوان ــي ک عاطف

سازمان های 
غیردولتی با 

تأثیرگذاری در وضع و 
اجرای سیاست های اجتماعی، در 

نقش های مختلفی مثل مشاور دولت، 
منتقد دولت و گاه حتی به عنوان 

بازوی اجرایی سیاست های 
اجتماعی دولت ها فعالیت 

دارند. 
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مطلــوب و آرام در خانــه و خانــواده؛
غنی ســازِی اوقــات فراغــت فــرد بــا نــگاه بــه توانایی هــا 
و خواســته ها و مطلوبــات طبیعــی و منطقــی کــودک 

یــا نوجــوان و جــوان؛
اشــراف نامحســوس بــر وضعیــت فرزنــد و مراقبــت بــر 
ــیت های  ــا و حساس ــه حرمت ه ــه ب ــا توج ــارش ب رفت
او و نادیده نگرفتــن آزادی هــای احساســی و لــزوم 

ــا او؛ شــناخت افــراد مرتبــط ب
توجــه بــه شــناخت و یــا کمــک بــه انتخــاب دوســت 
بــا دادن اطالعــات الزم و آماده ســازی روحــی و فکــری 

فرزنــدان دربــاره خطــر دوســت نامناســب.
 ج( سایر نهادها 

غیــر از خانــواده، مدرســه و ســایر نهادهای 
ماننــد  حاکمیتــی،  و  اجتماعــی 

ــیما،  ــدا و س ــوزش و پرورش، ص آم
نیروهــای انتظامــی و امنیتــی، 
ــاد  ــد ارش ــی مانن وزارت خانه های
ســازمان هایی  اســالمی ، 
ــی  ــا حت ــتي، ی همچون بهزیس
قضاییــه،  قــوه  و  مجلــس 

هرکــدام در نــوع خــود، وظایفــی 
ــاره دارنــد کــه در ادامــه  در ایــن ب

ــود: ــاره می ش ــا اش ــي از آنه ــه برخ ب
ــا  ــن والدین ب ــاز بی ــاط کارس ــراری ارتب برق

مربیــان و خــودداری از واگــذاري امورتربیتــی بچه هــا، 
تنهــا بــه مدرســه یــا خانــواده؛

راه انــدازی اماکــن مشــاوره اثرگــزار در محــالت و مراکز 
آموزشی؛

ــاب  ــا انتخ ــل ی ــرار از تحصی ــن موضــوع ف جدی گرفت
ــجویان و  ــوزان و دانش ــرای دانش آم ــراج ب ــه اخ تنبی

اطالع رســانی مناســب و بهنــگام خانــواده یــا مدرســه؛
ــا انتظــام اجتمــاع بــرای  آمــوزش نیروهــای مرتبــط ب

ــا آنهــا؛   شناســایی مشــکالت و نحــوه برخــورد ب
ــی و  ــت عموم ــه عف ــه ب ــزوم توج ــن ل ــر گرفت در نظ
ــر  ــرای تنذی ــوم ب ــر عم ــدان در منظ ــازات مفس مج

ــران؛ دیگ
ــت  ــا تقوی ــی ب ــای آرام اجتماع ــاختن فض متعادل س
معنــوی و اصولــی »امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر« 

ــی؛ ــردی و اجتماع ــای ف ــر حرمت ه ــه ب ــا تکی ب
ــت  ــل امنی ــی از قبی ایجــاد بســترهای مناســب امنیت
ــر  ــا در نظ ــادی و... ب ــه ای، اقتص ــغلی، حرف ــه ش آتی

ــه؛ ــاد جامع ــرای آح ــغل ب ــت ش ــن اولوی گرفت
ایجــاد جاذبــه و تقویــت روحیه کار در شــهر های 
کوچــک بــا رویکــرد بازدارندگــی از 
مشــاغل گــذری و کاذب کــه ســبب 
ــده  ــهر ها ش ــه کالن ش ــوم ب هج

اســت؛
برپایــی و فعــال نگه داشــتن 
ــح،  ــرای ورزش، تفری مراکــزی ب
مشــاوره و آمــوزش مهارت هــاي 
ــن  ــر ای ــه اث ــا توجــه ب زندگــی ب
کنــش بــر پرکــردن اوقــات فراغت؛
راه انــدازی مراکــز ارائــه تســهیالت 
مالــی و اعتبــاری ازدواج یــا مســکن و البتــه 

ــتغال؛ اش
تحــت پوشــش قــرار دادن جوانــان در قالب هــای 

ــی؛ ــن اجتماع ــه ای و تأمی ــت بیم حمای
آماده ســازی زندانیــان بــرای بازگشــت ســالم بــه 
ــن  ــان در بی ــرش آن ــای پذی ــاد زمینه ه ــه و ایج جامع

ــردم؛ م

ــول  ــن در ط ــرای زوجی ــاد بســترهای آموزشــی ب ایج
زندگــی بــرای جلوگیــری از کشــمکش و طــالق مؤثــر 

بــر تربیــت فرزنــدان؛
ــرمایه گذاری های  ــت س ــه اهمی ــی ب ــه حاکمیت توج
فرهنگــی بــرای نســل جــاری و جــوان در رســانه های 

گروهــی؛
تربیــت  بــرای  زوجیــن  آمــوزش  مراکــز  ایجــاد 
مناســب تر فرزنــدان و ادامــه آمــوزش پــدران و مــادران 

در مقاطــع تحصیلــی، بلــوغ جســمی، ازدواج و...؛
ــه  ــي ب ــاي زندگ ــوزش مهارت ه ــزوم آم ــه ل ــه ب توج
پســران و دختــران بــرای آشــنایي بــا وضعیــت مــردان 
و زنــان از نظــر روحــی و جســمی بــرای تبییــن نیــاز 
آنــان و بیــان اثــر مســائل جنســي در تثبیــت وضعیــت 

زندگــی زناشــویی زوجیــن؛
ــه اي  ــداوم مراکــز مــددکاری حرف ایجــاد و اســتقرار م
ــی جمعیتــی  ــه فراوان ــا توجــه ب در تمامــی محل هــا ب

آن منطقــه؛
ایجــاد بســترهای مناســب ازدواج جوانــان بــا تشــویق 
و ترغیــب بــرای برپایــی ســنت مقــدس پیامبــر 
اکــرم)ص( یعنــي تشــکیل خانــواده و زندگی مشــترک.

انسان 
در خانواده، فرآیند 

جامعه پذیری را می  آموزد که 
مجموعه  ای از بایدها و نبایدها است 
و باالخره نقش  هایی را در روابطش با 
دیگران یاد می  گیرد. آنچه در خانواده 

از اهمیت برخوردار است، توجه 
به ارزش ها به ویژه ارزش  های 

خانوادگی و اجتماعی 
93است.
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