فصلچهارم؛

پایشراهبردهاوراهکارها

حمیدفالحتی

اشاره :پایش سبک در کنار پایش آسیبها ،به بیان راهبردها و راهکارهای
مقابله با آسیبها نیز میپردازد.

پایــش راهکارهــا ،در پــی آن اســت تا بــا نگاهی
واقعبینانــه ،راهکارهایــی را بــرای پيشگيــري
و مقابلــه بــا آســیبهای فرهنگــی و اجتماعــی
در اختیــار مخاطبــان خــود قــرار دهد.
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گام اول :شناخت آسیبها
هــر جامعـهاي ،متناســب بــا شــرايط خــود بــا انواعــي
از انحرافــات و مشــکالت روبهروســت کــه تأثیــرات
مخربــي بــر فرآينــد ترقــي آن جامعــه دارد .شــناخت
چنيــن عواملــي ميتوانــد مســير حرکــت جامعــه را
بــه ســوي ترقــي و تعامــل همــوار ســازد؛ بــه گونــهای
کــه عــاوه بــر شــناخت آســیبهای آن و جلوگيــري
از تــداوم آن آســیبها ،بــا ارائــه راه حلهايــي بــه
ســامت جامعــه کمــک کنــد؛ بــرای مثــال مســأله
اعتيــاد ،يــک مشــکل فــردي و هــم يــک معضــل
اجتماعــي اســت .روشــن اســت ایــن مســأله در ســطح
اجتماعــي ،منجــر بــه از بيــن رفتــن نيروهــا و انــرژي
بــارآور جامعــه ميشــود.شناســايي علــل اساســي و
کنتــرل آن ميتوانــد بســياري از نيروهــاي از دســت
رفتــه جامعــه را تجديــد و در مســير کار ســالم هدايــت
کنــد.
آســیبها طیــف وســیعی را شــامل میشــود:
اقتصــادي ،سياســي ،اجتماعــی و فرهنگــي.
آسیبشناســی اجتماعــی ،مطالعــه ناهنجاریهــا و
نابســامانیهای اجتماعــی نظیــر بیــکاری ،فقــر ،اعتیاد،
خودکشــی ،روســپیگری ،رشــوهخواری ،ولگــردی،
زورگیــری و گدایــی اســت.
هدف از آسیبشناسی عبارتاند از:
آسیبشناســی :مطالعــه و شــناخت آســیبها و
انگیزههــای پیدایــی آنهــا و نیــز بررســی شــخصیت
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مطالعه
و شناخت آسیبها
و انگیزههای پیدایی آنها و
انحــراف ایــن عــده میشــود .تمایــات زودهنــگام و فرهنگســازی نشــده جنســی،
کژرفتــاران و ویژگیهــای
نیز بررسی شخصیت کژرفتاران و
جســمانی ،روانــی ،فرهنگــی ویژگیهای جسمانی ،روانی ،فرهنگی در مطالعــه شــخصیتهای ماننــد مکاتبــه و تماسهــای چشــمی یــا تلفنــی
جــوان و نوجــوان بــزهکار ،بــا دختــران و بــه طــور کلــی جنــس مخالــف و یــا
و اجتماعــی آنــان .شــناخت
و اجتماعی آنان .شناخت درست
دردها و آسیبها ،نخستین شرط
چیــزی کــه توجــه را جلــب معاشــرتهای غیراخالقــی بــا جنــس مخالــف و
درســت دردهــا و آســیبها،
چارهجویی و بیش از نیمی از
میکنــد ایــن اســت کــه تعــداد موافــق ،حضــور در میهمانیهــای امــروزی تحــت
نخســتین شــرط چارهجویــی و
درمان است.
فراوانــی از اینان ،مشــکالت بدنی و عناویــن متفــاوت مثــل پارتــی ،دیــدن فیلمهــای
بیــش از نیمــی از درمــان اســت؛
جســمی از قبیــل کمتوانــی حرکتــی ،سکســی و فــرار ناشــی از فشــارهای مدیریتنشــده
دردی را کــه علتــش معلــوم نیســت
نقصهــای گفتــاری ،شــنیداری و یــا خانــه و مدرســه ،اســتعمال مشــروبات الکلــی ،مــواد
نمیتــوان درمــان کــرد؛ زیــرا هــر گونــه
ســاختن بــدون شــناختن ،تیــر در تاریکــی ،انداختــن مــواردی از ایــن قبیــل دارنــد کــه لــزوم توجــه بـ ه ایــن مخــدر و روانگــردان از دیگــر نــکات قابــل توجــه در
اســت.
نیازهــا از دیگــر دادههــای حــل ایــن مســأله اســت .ایــن موضــوع اســت.
پيشگيــري از آســیبها بــرای بهبــود در گــروه نوجــوان و جــوان ،کمتــر فــردی یافــت اکنــون ایــن پرســش مطــرح اســت که بــراي بــرآوردن
محیــط زندگــی و جمعــی خانوادگــی :از آنجــا میشــود کــه بــا داشــتن وضعیــت تحصیلــی مطلــوب خواســتههای ایــن گــروه بــه چــه چیزهایــی بایــد
کــه پيشگيــري ،همــواره ســادهتر ،عملیتــر و و موفــق ،خــود را بــه ســوی تخلفــات قانونی بکشــاند و توجــه کــرد :مطالعــه مفصــل ایــن موضــوع نشــان
کمهزینهتــر از درمــان اس ـت ،اهمیــت بســیاری دارد .یــا اگــر بهنــدرت چنیــن شــود ،کامـ ً
ا تصادفــی اســت .میدهــد کــه نیازهــای نوجوانــان و جوانــان در 10
عنــوان قابــل احصــاء اســت:
درمــان آســیبدیدگان اجتماعــی یــا بهکارگیــری پــس توجــه بــه وضعیــت آموزشــی و تحصیلــی این
نيــاز بــه وجــود هویــت فــردی و
روشهــای علمــی و اســتفاده از شــیوههای مناســب گــروه ،نوعــی بازدارندگــی نوجوانــان و
درگروه
خانوادگــی و اجتماعــی؛
بــرای قطــع ریشــهها و انگیزههــای آنــان.
جوانــان از انحــراف خواهــد بــود.
نوجوان و جوان ،کمتر
نياز به آرامش و احترام؛
از
جلوگیــری
تــداوم درمــان بــرای پيشگيــري و
کــه
اصــل
ایــن
بــر
تمرکــز
بــا
فردی یافت میشود که با
نياز به خانواده و تعلق به آن؛
بازگشــت مجــدد کژرفتــاری و بررســی شــیوههای در ســن نوجوانــی و جوانــی،
داشتنوضعیتتحصیلیمطلوب
و موفق ،خود را به سوی تخلفات
نيــاز بــه محبــت و عطوفــت
بازپذیــری اجتماعــی.
احساســات بــر اندیشــه غلبــه
چنین
ندرت
ه
ب
اگر
یا
و
بکشاند
قانونی
واقعــی؛
از ســوی دیگــر از آنجــا کــه ،بيشــترين آســيب ،دارد ،لــزوم توجــه بــه مشــكالت
شود ،کام ً
ال تصادفی است .پس توجه
را
مربــوط بــه قشــر نوجــوان و جــوان اســت ،شــناخت عاطفــي ،اهمیــت خــود
نیــاز بــه احســاس امنیــت
به وضعیت آموزشی و تحصیلی این
گروه،نوعیبازدارندگینوجوانان
مشــكالت آنان امــري الزم و ضــروري اســت .نشــان میدهــد .مشــکالتی
روحــی ـ روانــی و جســمی؛
و جوانان از انحراف خواهد
مهمتریــن مشــکالت نوجوانــان و جوانــان از قبیــل خودكمبيني یــا
نیــاز بــه تشــویق و تقدیــر و البتــه
بود.
ـي خودبزرگبينــي ،زودرنجيهــای
رهبــری و نصیحــت؛
عبارتانــد از :نيازهــاي روحــی ،شــخصیتی و روانـ ِ
نیــاز بــه مشــخصبودن هــدف و غایــت
ایــن دســته بــا تمرکــز بــر اثــر و كيفيــت ارضــاي ايــن عاطفــی ،افســردگي ،خيالبافــي،
نيازهــا در شــادابي و نشــاط فرد از شــاخصههای بســيار خوشبینــی یــا بدبين ـي ،تــرس و اضطــراب ناشــی از خــاص زندگــی بــا روشــنگری و آیندهنگــری؛
مؤثــر ایــن مســأله اســت .نرســیدن جوانــان ـ خصوصـاً بیماریهــای روحـی ،پرخاشــگري یــا ظلمپذیــری و از نیــاز بــه اعتقــاد و ایمــان (اندیشــههای دینــی،
ـ بــه خواســتههای طبیعــی (غیرجنســی) و ارضــا ایــن قبیــل مــواردی اســت کــه دارای اهمیــت اصــاح مذهبــی ،عقیدتــی و فلســفی)؛
نیــاز بــه احســاس اســتقالل بــا لحــاظ محدودیتهــای
نشــدن ايــن نيازهــا و يــا ارضــاي ناقصآنهــا ،دارای و توجــه اســت.
آثــار مخربــی در ادامــه زندگــي آنــان بــوده ،ســبب توجــه بــه مشــكالت اخالقــي و رفتــاري ناشــی از عقلــی و منطقی؛
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نیــاز بــه احســاس بلــوغ و توانایــی و کمــال در بیــن
اطرافیــان و شــکوفایی.
گام دوم :شناخت ظرفیتها
شــناخت ظرفیتهــای فرهنگــی ،اجتماعــی ،اقتصادی
و سیاســی جامعــه ،یکــی از راههــای اساســی بــرای
پيشگيــري و مقابلــه بــا آســیبها اســت.شناســایی
ســازمانها و تشــکلهای غیــر دولتــی از جملــهایــن
ظرفیتهاســت .ایــن ســازمانها کــه در تمامــی جوامع
ریشــه دارنــد ،در عصــر کنونــی ،کارکردهــای مختلــف

و مؤثــری پیــدا کردهانــد و نقــش مهمــی در حیــات از ســوی دولــت در محلهــاي جرمخيــز و اقداماتــي
جوامــع ایفــا میکننــد .ســازمانهای غیردولتــی بــرای كمــك بــه خانوادههــا ،بهویــژه نوجوانــان و
جوانــان در معــرض آســيب؛
بــا تأثیرگــذاری در وضــع و اجــرای سیاســتهای
ِ
اجتماعــی ،در نقشهــای مختلفــی مثــل مشــاور اطالعرســاني شــفافِ رســانههاي جمعــي بــراي
دولــت ،منتقــد دولــت و گاه حتــی بــه عنــوان بــازوی تشــويق جوانــان دربــاره تســهيالت و فرصتهــاي
اجرایــی سیاســتهای اجتماعــی دولتهــا فعالیــت جامعــه بــه آنــان؛
جــدي بــا باندهــاي
دارنــد .ایــن ســازمانها بــا ویژگیهــای منحصــر تجهيــز پليــس بــراي مقابلــه
ّ
بــه فــردی کــه دارنــد ،امــروزه بــه نمــاد حکومــت مخــوفِ انــواع گوناگــون بــزهكاري اجتماعــي در جامعه؛
مــردم تبدیــل شــدهاند و بــه نظــر میرســد در هــر اقدامــات امنيتــي بــراي مراكــز حســاس تجــاري،
جامع ـهای کــهایــن ســازمانها فعالتــر و گســتردهتر بانكــي و. ...
عمــل میکننــد ،آرمــان حکومــت مــردم بــر مــردم ب) خانواده
خانــواده در تمــام فرهنگهــا کانــون شــکلگیری
دســتیافتنیترمینماید.
هویــت فــرد اســت .هیــچ فــردی جــدا از خانــوادهاش
گام سوم :انجام اقدامات پیشگیرانه
بــرای انجــام اقدامــات پیشــگیرانه ،الزم اســت قابــل تعریــف نیســت و خانــواده ،رکــن اصلــی ســازنده
بخشهــای مختلــف جامعــه ،فعالیتهایــی را انجــام فــرد و شــخصیت اوســت .کانــون مقــدس خانــواده،
دهنــد:
بهتریــن مــکان بــرای تربیــت جســم و روان اســت.
الف) حاکمیت
خانــواده ،یــک سیســتم اســت کــه حداقــل از یــک زن
هماهنگكــردن بخشهــاي عمومــي و خصوصــي كــه و مــرد تشــکیل میشــود .ایــن دو ،نقــش خــود را بــه
در زمينــه پيشگيــري از وقــوع جــرم فعاليــت دارنــد؛ عنــوان زن و شــوهر در قبــال یکدیگــر ایفــا میکننــد،
ماننــد نيــروي انتظامــي ،كار و امــور اجتماعــي ،آموزش در صورتــی کــه در خانــواده ،فرزندانــی هــم وجــود
و پــرورش ،شــهرداريها ،شــوراها ،امــور جوانــان و داشــته باشــند ،ایــن سیســتم ،بزرگتــر و پیچیدهتــر
شــده ،نقشهــای دیگــری همچــون نقــش
بهزيســتي بــه منظــور اجــراي برنامــه عملــي
والدینــی نیــز بــه نقشهــای گذشــته
پيشــگيرانه و هماهنگــي بيشــتر.
شناخت
اضافــه میشــود.
بــراي
آگاهــيدادن بــه خانوادههــا
ظرفیتهایفرهنگی،
خانــواده ،پایـ ه بنیادیــن اجتماع،
نظــارت بيشــتر بــر فرزنــدان و
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی
ســلول ســازندۀ زندگی انســان،
گوشــزد كــردن ميــزان مجــازات
جامعه ،یکی از راههای اساسی برای
پيشگيري و مقابله با آسیبها است .خشــت بنــای جامعــه ،کانــون
جرايــم؛
اصلــی حفــظ ســنتها،
بيشــتر
امنيتــي
تدابيــر
اتخــاذ
شناسایی سازمانها و تشکلهای
غیر دولتی از جملهاین ظرفیت
هاست.

و آرا و عقاید جوانان آن مرز و
بوم نایل آیند.
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امــروزه ،شــیوههای ضربــهزدن بــه فرهنــگ و هویــت انتخــاب میکننــد؛ بدیــن صــورت کــه ابزارهایــی
ملــی یــک کشــور تغییــر یافتــه اســت .دشــمنان همچــون تلفــن همــراه ،لــپ تــاپ ،رایانــه شــخصی
ســعی میکننــد از طریــق جنــگ نرمافــزاری بــه و اینترنــت را در اختیــار فرزنــد دلبندشــان قــرار
فروپاشــی بنیــان خانــواده و آرا و عقایــد جوانــان آن میدهنــد تــا او در اتــاق خــود بــه کار بــا آنهــا
مشــغول شــود؛ حــال آنکــه فرزنــد ،تنهــا از
مــرز و بــوم نایــل آینــد .در دنیــای ماشــینی
نظــر فیزیکــی در محیــط امــن خانــه
و شــهری امــروز کــه والدیــن ،فرصــت
امروزه،
بــه ســر میبــرد؛ ولــی در عمــل
چندانــی بــرای صــرف وقــت بــا
شیوههای ضربهزدن
از طریــق ایــن وســایل بهویــژه
فرزندانشــان ندارنــد و از طــرف
به فرهنگ و هویت ملی یک
اینترنــت بــه دنیایــی بهمراتــب
دیگــر تکفـــرزندی خانوادههــا،
کشور تغییر یافته است .دشمنان
بزرگتــر از محیــط پیرامونــش
والدیــن ســادهترین راه را بــرای
سعی میکنند از طریق جنگ
سرگـــرمکردن فـرزنـــدانشان نرمافزاری به فروپاشی بنیان خانواده قــدم مینهــد و بــا چیزهایــی
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هنجارهــا و ارزشهــای اجتماعــی ،شــالوده اســتوار
پیوندهــای اجتماعــی و روابــط خویشــاوندی و کانونــی
بــرای بــروز عواطــف انســانی و پــرورش اجتماعــی
اســت .خانــواده ،واحــدی اســت کــه بــر اســاس ازدواج
پدیــد میآیــد و از آغــاز پیدایــی خــود ،همچــون
حریمــی امــن ،زندگــی انســان را دربرگرفتــه ،مــوج
تازهــای در درون شــبکه خویشــاوندی ایجــاد میکنــد
و شــمار زیادتــری از خویشــاوندان را نیــز بــه هــم پیوند
میدهــد .انســان در خانــواده ،فرآینــد جامعهپذیــری را
میآمــوزد کــه مجموعــهای از بایدهــا و نبایدهــا اســت
و باالخــره نقشهایــی را در روابطــش بــا دیگــران یــاد
میگیــرد .آنچــه در خانــواده از اهمیــت برخــوردار
اســت ،توجــه بــه ارزشهــا بهویــژه ارزشهــای
خانوادگــی و اجتماعــی اســت .ارزشهــای اجتماعــی از
اساس ـیترین عناصــر نظــام اجتماعــی هســتند کــه از
طریــق آنهــا میتــوان جامعــه را کنتــرل کــرد و بــه
ســوی زوال یــا تعالــی ســوق داد .بنابرایــن خانوادههــا
بایــد عوامــل ایجــاد ،شــکلگیری و تقویــت ارزشهــا و
ارتباطــات خانــواده و جامعــه را بشناســند.
تعاریــف فــوق نشــانگر اهمیــت فوقالعــادۀ ایــن
بنیــان کوچــک اجتماعــی و تأثیــر آن در تمامــی
شــئون زندگــی افــراد بهویــژه فرزنــدان دارد؛ امــا ایــن
سیســتم نیــز ماننــد هــر سیســتم دیگری ،دســتخوش
حــوادث تلخــی میشــود و همیشــه در امــان و بــه
دور از تهدیــد نیســت .مفهــوم خانــواده در کشــور مــا
از معنایــی وســیعتر برخــوردار اســت؛ زیــرا صمیمیتــی
کــه بــر خانــواده ایرانــی حاکــم اســت ،در خانوادههــای
بســیاری از کشــورها از جملــه غــرب دیــده نمیشــود.
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سازمانهای
غیردولتی با
تأثیرگذاری در وضع و
اجرای سیاستهای اجتماعی ،در
نقشهای مختلفی مثل مشاور دولت،
منتقد دولت و گاه حتی به عنوان
بازوی اجرایی سیاستهای
اجتماعی دولتها فعالیت
دارند.

مواجــه میشــود کــه بســیاری از پــدران و مــادران از
وجودشــان آگاه نیســتند.
اولیــن نهــادی کــه فــرد در آن قــرار میگیــرد و از آن
اثــر میپذیــرد ،خانــواده اســت .ایــن خانــواده ،آثــاری
اساســی در فرهنگســازی و پيشگيــري از انحرافــات
فرزنــد دارد .برخــی از وظایــف ایــن نهــاد عبارتانــد از:
ايجاد محيط و بستر مناسب و سازگار در خانواده؛
پایبنــدیِ عملــي پــدر و مــادر و حتــی دیگــر
منســوبین درجــه یــک فــرد بــه آموزههــاي ديني بــا
نگــرش بــه ایجــاد اعتقــاد عمیــق دینــی فرزنــدان از
کودکی؛

درك متقابــل فرزنــدان و پــدر و مــادر از یکدیگــر
بــه منظــو ِر ایجــاد بســتری مناســب بــرای احســاس
آرامــش و امنیــت روحــی ـ روانــی افــراد؛
برطرفکــردن نیازهــای مــادی نوجــوان و جــوان بــه
فراخــور حــال و یــا ایجــاد روحیــه پذیــرش موقعیــت
اقتصــادی خانــواده در اجتمــاع؛
ایجــاد رابطــه مبتنــی بــر دوســتی بــا فرزنــد بــرای
ایجــاد ارتبــاط مؤثــر فرزنــد و انتقــال نیازهــا و
احساســات خــود بــه والدیــن؛
توجــه بــه نيازهــاي روحــي ،روانــی ،شــخصیتی و
عاطفــي کــودکان و نوجوانــان بــرای ايجــاد فضــاي
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اطالعرســانی مناســب و بهنــگام خانــواده یــا مدرســه؛
مطلــوب و آرام در خانــه و خانــواده؛
غنیســازیِ اوقــات فراغــت فــرد بــا نــگاه بــه تواناییهــا آمــوزش نیروهــای مرتبــط بــا انتظــام اجتمــاع بــرای
و خواســتهها و مطلوبــات طبیعــی و منطقــی کــودک شناســایی مشــکالت و نحــوه برخــورد بــا آنهــا؛
در نظــر گرفتــن لــزوم توجــه بــه عفــت عمومــی و
یــا نوجــوان و جــوان؛
اشــراف نامحســوس بــر وضعیــت فرزنــد و مراقبــت بــر مجــازات مفســدان در منظــر عمــوم بــرای تنذیــر
رفتــارش بــا توجــه بــه حرمتهــا و حساســیتهای دیگــران؛
او و نادیدهنگرفتــن آزادیهــای احساســی و لــزوم متعادلســاختن فضــای آرام اجتماعــی بــا تقویــت
معنــوی و اصولــی «امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر»
شــناخت افــراد مرتبــط بــا او؛
توجــه بــه شــناخت و یــا کمــک بــه انتخــاب دوســت بــا تکیــه بــر حرمتهــای فــردی و اجتماعــی؛
بــا دادن اطالعــات الزم و آمادهســازی روحــی و فکــری ایجــاد بســترهای مناســب امنیتــی از قبیــل امنیــت
آتیــه شــغلی ،حرفــهای ،اقتصــادی و ...بــا در نظــر
فرزنــدان دربــاره خطــر دوســت نامناســب.
گرفتــن اولویــت شــغل بــرای آحــاد جامعــه؛
ج) ساير نهادها
ایجــاد جاذبــه و تقویــت روحیه کار در شــهرهای
غیــر از خانــواده ،مدرســه و ســاير نهادهای
کوچــک بــا رویکــرد بازدارندگــی از
اجتماعــی و حاکمیتــی ،ماننــد
انسان
آمــوزش و پرورش ،صــدا و ســیما،
مشــاغل گــذری و کاذب کــه ســبب
در خانواده ،فرآیند
هجــوم بــه کالنشــهرها شــده
نیروهــای انتظامــی و امنیتــی،
جامعهپذیری را میآموزد که
اســت؛
وزارتخانههایــی ماننــد ارشــاد
مجموعهای از بایدها و نبایدها است
برپایــی و فعــال نگهداشــتن
ســازمانهایی
اســامی،
و باالخره نقشهایی را در روابطش با
مراكــزی بــرای ورزش ،تفريــح،
همچون بهزيســتي ،یــا حتــی دیگران یاد میگیرد .آنچه در خانواده
از اهمیت برخوردار است ،توجه
مشــاوره و آمــوزش مهارتهــاي
مجلــس و قــوه قضاییــه،
های
ارزش
ویژه
ه
ب
ها
ش
ارز
به
زندگــی بــا توجــه بــه اثــر ایــن
هرکــدام در نــوع خــود ،وظایفــی
خانوادگی و اجتماعی
در ایــن بــاره دارنــد كــه در ادامــه
کنــش بــر پرکــردن اوقــات فراغت؛
است.
راهانــدازی مراکــز ارائــه تســهيالت
بــه برخــي از آنهــا اشــاره میشــود:
مالــی و اعتبــاری ازدواج یــا مســكن و البتــه
برقــراری ارتبــاط کارســاز بیــن والدين بــا
مربيــان و خــودداری از واگــذاري امورتربيتــی بچههــا ،اشــتغال؛
تحــت پوشــش قــرار دادن جوانــان در قالبهــای
تنهــا بــه مدرســه يــا خانــواده؛
راهانــدازی اماکــن مشــاوره اثرگــزار در محــات و مراکز حمایــت بیمــهای و تأمیــن اجتماعــی؛
آمادهســازی زندانیــان بــرای بازگشــت ســالم بــه
آموزشی؛
جدیگرفتــن موضــوع فــرار از تحصیــل یــا انتخــاب جامعــه و ایجــاد زمینههــای پذیــرش آنــان در بیــن
تنبیــه اخــراج بــرای دانشآمــوزان و دانشــجویان و مــردم؛

ایجــاد بســترهای آموزشــی بــرای زوجیــن در طــول
زندگــی بــرای جلوگیــری از کشــمکش و طــاق مؤثــر
بــر تربیــت فرزنــدان؛
توجــه حاکمیتــی بــه اهمیــت ســرمایهگذاریهای
فرهنگــی بــرای نســل جــاری و جــوان در رســانههای
گروهــی؛
ایجــاد مراکــز آمــوزش زوجیــن بــرای تربیــت
مناسـبتر فرزنــدان و ادامــه آمــوزش پــدران و مــادران
در مقاطــع تحصیلــی ،بلــوغ جســمی ،ازدواج و...؛
توجــه بــه لــزوم آمــوزش مهارتهــاي زندگــي بــه
پســران و دختــران بــرای آشــنايي 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؛
ایجــاد و اســتقرار مــداوم مراکــز مــددكاری حرف ـهاي
در تمامــی محلهــا بــا توجــه بــه فراوانــی جمعیتــی
آن منطقــه؛
ایجــاد بســترهای مناســب ازدواج جوانــان بــا تشــويق
و ترغیــب بــرای برپایــی ســنت مقــدس پيامبــر
اکــرم(ص) يعنــي تشــکیل خانــواده و زندگی مشــترک.

