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اؿحادیار گؼوه ؾًٕم اِـاِی و ازحَاؾی داِكگاه لؼّٓگیان ،جٔؼان

سّزا ّادیاى
کارقّاس ٍـئٕل پژوٓف داِكگاه لؼّٓگیان  ،پؼدیؾ قٔیغ ٍمحش قٔؼری

چکیذُ
الؼاد ،گؼوهٓا و زٕاٍؽ ٍعحًك ةْ ديیى وزٕد قؼایط و پیچیغگیٔایی در جؿاٍالت ؿازِغه و کارآٍغَٕٓ ،اره در
ٍـیؼ ِیى ةْ آغاف آرٍاِی و ٍحؿايی ةا آؿیبٓایی ٍٕازْ ٓـحّغ .آؿیبقّاؿی ازحَاؾیٍ ،عايؿْ اِضؼالات و
کسؼوی ٓای ازحَاؾی اؿث کْ قاٍى ٍعايؿْ و قّاظث ریكۀ ةی ِؼَیٓای ازحَاؾی ٍیةاقغ .یالحْٓای
جضوین کْ ةْ روش کحاةعآِْای و ةا رویکؼد جٕمیمی -جضًیًی ةغؿث آٍغهِ ،كان ٍیدّٓغ :یکی از گؼوهٓای
صـاس ٌٍٔ ،و ادؼگػار در زاٍؿْ کْ در ٍؿؼض آؿیبٓای ازحَاؾی ِیؽ هؼار دارِغ؛ داِكسٍٕ -ؿًَان ٓـحّغ.
دوری از ظإِاده و ؿکِٕث در ظٕاةگاه ،ورود لّاوریٓای ِٕیُ و لضای ٍسازی ةْ زِغگی قعنی آِٔا،
جٔغیغات ِؼم دقَّان ،اوهات لؼافث داِكسٕیان ،ةؼِاٍْریؽی ضؿیك ؾًَی و لؼّٓگی داِكگاه ،ةا جٕزْ
صـاؿیث ؿّی و آَیث هكؼی کْ وػیمۀ ظعیؼ جؼةیث داِفإٍٓزان و آیّغهؿازان زاٍؿْ را ةْ دؿث ظٕآّغ
گؼلث ،از ٍَٔحؼیُ ؾٕاًٍی ٓـحّغ کْ ضؼورت جٕزْ ةْ داِكسٍٕ -ؿًَان و ةؼرؿی آؿییبٓای ازحَاؾی در
ایُ هكؼ از زاٍؿْ را ظاظؼ ِكان ٍیؿازد.
ٍاصگاى کلیذی :آؿیب ٓای ازحَاؾی ،زّگ ِؼم ،ظٕاةگاه ،داِكگاه لؼّٓگیان ،داِكسٍٕ -ؿًٌ.

 - 1جاریط ومٕل1398/11/2:

جأییغ ِٔایی1399/02/10:
2 -a.sadeghi@cfu.ac.ir
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 . 1هقذهِ
1

ٍعايؿْ اِضؼالات و کسؼویٓای ازحَاؾی کْ در امعالح ،آؿیب قّاؿی ازحَاؾی ِاٍیغه ٍی قِٕغ ،ؾتارت اؿث
ازٍ« :عايؿْ و قّاظث ریكْ ةی ِؼَیٓای ازحَاؾی» .در واهؽ ،آؿیبقّاؿی ازحَاؾی ٍعايؿْ و ریكْیاةی ةی
ِؼَیٓاِ ،آّساریٓا و آؿیبٓایی ِؼیؼ الـؼدگی ،ؾغم پایتّغی ةْ امٕل دیّی و ًٍیّٓ ،سارقکّی ،اؾحیاد ،لوؼ،
وَٓ ،...ؼاه ةا ؾًى و قیٕهٓای پیكگیؼی و درٍان آِٔا و ِیؽ ٍعايؿْ ِاةـاٍاِیٓای ازحَاؾی اؿث (ؿحٕده:1379 ،
.)15
اگؼ رلحاری ةا اِحؼارات ٍكحؼك اؾضای زاٍؿْ و یا یک گؼوه یا ؿازٍان ازحَاؾی ؿازگار ِتاقغ و ةیكحؼ الؼاد
آن را ِاپـّغ و یا ِادرؿث هًَغاد کّّغ ،کسؼوی ازحَاؾی جًوّی ٍیقٕدٓ .ؼ زاٍؿْای از قٔؼوِغان ظٕد اِحؼار
دارد کْ از ارزشٓا و ّٓسارٓای رؿَی و رایر جتؿیث کّّغ .اٍا ظتیؿی اؿث کْ َٕٓاره الؼادی در زاٍؿْ یالث
ٍیقِٕغ کْ پارهای از ایُ ّٓسارٓا و ارزشٓا را ِادیغه ٍیگیؼِغ  .الؼادی کْ ةؼظالف ّٓسارٓای ازحَاؾی رلحار
کّّغ و ةغانٓا پای ةّغ ِتاقّغ ،الؼاد «ِاؿازگار» ِاٍیغه ٍیقِٕغ و چّاِچْ رلحار اِضؼالی و ِاةّٔساری آِان دائَی
ةاقغ (زودگػر و گػرا ِتاقغ) ،کسؼو یا ٍّضؼف ِاٍیغه ٍیقِٕغ .ایُ گِْٕ رلحارٓا را اِضؼاف ازحَاؾی2یا کسؼوی
ازحَاؾی ٍیگٕیّغ.
از ؿٕی دیگؼِٕ ،زٕاِی و زٕاِی یکی از ٌٍٔ جؼیُ ٍؼاصى زِغگی آدٍی ٍضـٕب ٍیقٕد و آظؼیُ ٍؼصًْ
جضّٕل قّاظحی و گػار از ٍؼصًْ «پیؼو دیگؼان ةٕدن» ةْ دوره «ٍـحوى ةٕدن» اؿث؛ دورهای کْ لؼد ةْ ٕٓیّث
واهؿی ظٕیف دؿث ٍییاةغ .در ایُ ٍؼصًْ ،دیگؼ وايغیُ َِیجٕاِّغ ةْ او کَک چّغاِی ةکّّغ؛ چْ ایّکْ وی
ايگٕٓای ظٕد را در زای دیگؼی زـث وزٕ ٍیکّغٍ .یى ةْ اػٔار وزٕد و ادتات ظٕد یکی از ظتیؿی جؼیُ صاالت
رواِی دوره ِٕزٕاِی و زٕاِی اؿث.
ِٕزٕان و زٕاِی کْ دوره کٕدکی را پكث ؿؼ گػارده ،ةایغ ظٕد را ةؼای زِغگی ٍـحوى ازحَاؾی آٍاده َِایغ.
جضون ایُ ٍٕضٕع ،پیف از ٓؼ چیؽٍ ،ـحًؽم یا لحُ ٕٓیّث ظٕیكحُ اؿث .ایّک او ظٕد را یالحْ اؿث .اگؼ
ةؽرگـاالن ویژگی ٓای ایُ دوره زِغگی او را ةكّاؿّغ و ةا آِان ةؼظٕردی ٍّاؿب داقحْ ةاقّغِٕ ٌٓ ،زٕاِان ةْ
ٕٓیّث ظٕیف دؿث ٍییاةّغ و ٌٓ ةؽرگـاالن کَحؼ اصـاس ِگؼاِی ٍیکّّغ.
داِكسٍٕ -ؿًٌ ِیؽ زٕاِاِی ٓـحّغ کْ  4ؿال از صـاس جؼیُ ،پؼِكاط جؼیُ و ؿازِغه جؼیُ دوران زِغگی
ظٕد را در داِكگاه و ٍضیط داِكگآی ؿپؼی ٍیکّّغ ،ضَُ ایّکْ الؼاد گؽیّف قغهٍ ،ـحؿغ و ؾالهٍّْغ ةْ
ارزشٓای ٍکحب ایؼاِی -اؿالٍی ٓـحّغ ،اٍا ةْ دالیى ٍعحًك لؼدی ،ظإِادگی ،قؼایط ٍضیعی و ؾٕاًٍی چٕن
ادؼگػاری گـحؼده لّاوریٓای ِٕیُ ارجتاظی و لضای ٍسازی در ٍؿؼض إِاع آؿیبٓای ازحَاؾی هؼار دارِغ .ةْ
ظٕری کْ چّاِچْ ایُ لضای ٍـحؿغ و ِیؼوٓای کارآٍغ از ؿٕی ةؼِاٍْریؽان و ٍـئٕالن ٍعحًك داِكگآی و
کكٕری ٍٕرد جٕزْ هؼار گیؼِغ ،زٍیّْٓای ةاروری و قکٕلایی آیّغه صیات زاٍؿْ را لؼآٌ ظٕآّغ ؿاظث .ةْ
َٓان ٍیؽان ،فمًث از ایُ ػؼلیث گـحؼده و ادؼگػار ٍیجٕاِغ زیانٓای زتؼان ِاپػیؼی را ٍحٕزْ آیّغه زاٍؿْ
اؿالٍی ٍا ؿازد.
جضوین صاضؼ ؾالوه ةؼ پاؿعگٕیی ةْ دالیى قکىگیؼی آؿیبٓای ازحَاؾی ،در پی ادتات ایُ ٍعًب اؿث
کْ ،چّاِچْ ٍكٕرت الزم ةا داِكسٕ ٍؿًَان مٕرت پػیؼد و از ٍساری هإِِی و مايش ةْ آِٔا قعنیثٕٓ ،یث و
اؾحتار الزم اؾعا قٕد ،ةغون جؼدیغ ٌٓ زٍیّْٓای قکى گیؼی اؾحَاد ةْ ِمؾ در داِكسٍٕ -ؿًَان را جوٕیث
1 - Social Pathology
2 - Social Deviance
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ؿاظحْایٌ و ٌٓ ِٕؾی اصـاس اٍّیث و آراٍف لؼدی و رواِی را ةؼایكان لؼآٌ آوردهایٌ کْ ایُ اؿاؿیجؼیُ راه
ةؼای جؼةیث اؿالٍی -ایؼاِی در ایُ هكؼ صـاس اؿث.
 . 2پیطیٌِ تحقیق
در ظنٕص آؿیب ٓای ازحَاؾی و ادؼات آن در زٕاٍؽ ٍعحًك از زًَْ کكٕر ٍا ،جضویوات ٍعحًمی ةْ اِسام
رؿیغه اؿث .اٍا آِچْ ویژگی ةارز پژوٓف صاضؼ ٍیةاقغ ،ذکؼ ایُ ِکحْ اؿث کْ جاکّٕن ٍوايْ و ٍکحٕب زاٍؿی
در ظنٕص آؿیبٓای ازحَاؾی داِكسٕ ٍؿًَان اِسام ِكغه اؿث .از ایُ رو پژوٓف صاضؼ ٍیجٕاِغ در ِٕع ظٕد
ةغیؽ ةٕده و ؿؼآفازی ةؼای پژوٓفٓای ةؿغی هؼار گیؼد.
در اداٍْ ،چّغ پژوٓف ٌٍٔ در ظنٕص آؿیبٓای ازحَاؾی و ویژگیٓای ةارز آِٔا ارایْ ٍیگؼدد:
 آؿیبقّاؿی ازحَاؾی ،کحاةی اؿث کْ ؾتاس ؾتغی (ِٕ ) 1371قحْ و در آن ٍَٔحؼیُ ٍتاِی ِؼؼی درظنٕص آؿیبٓای ازحَاؾی را ذکؼ کؼده اؿث.
 آؿیبٓای ازحَاؾی ،کحاةی اؿث کْ ٓغایث ايْ ؿحٕده (ِٕ ) 1397قحْ اؿث .در ایُ کحاب ٍعايب ٍمنىو ِؼؼی در ظنٕص إِاع آؿیبٓای یک زاٍؿْ و ؾًى و ؾٕاٍى آن ارایْ قغه اؿث.
 کحاب زاٍؿْقّاؿی اِضؼالات ازحَاؾی را زؿمؼ ؿعاوت (  ) 1376ةْ رقحْ جضؼیؼ درآورده و در آن،قّاظث زاٍؿْ از زوایای گِٕاگٕن و ؾٕاًٍی کْ در یک زاٍؿْ ةاؾخ آؿیب ٍی قٕد را ةیان کؼده اؿث.
 رٍضان صـُزاده و ؾتاس رضایی در ٍوايْای ةا ؾّٕان آؿیب قّاؿی ِاقی از کارةؼد لّاوری اظالؾات وارجتاظات در داِكسٕیان اؿحان ٍازِغران(  ،) 1389اؾحیاد داِكسٕیان ةْ ارؿال پیاٍک و راةعْ آن را ةا
اضعؼاب داِكسٕیان ٍَٔحؼیُ آؿیب ذکؼ و جضًیى کؼدهاِغ.
 ؾًى و ؾٕاٍى آؿیبٓای ازحَاؾی و رآٔای پیكگؼی از آن ،ؾّٕان ٍوايْای اؿث کْ ٍضَغ لٕالدی(ِٕ ) 1389قحْ و در آن ةْ ظٕر کًی ؾٕاًٍی کْ ةاؾخ پیغایف آؿیب ٓای ازحَاؾی ٓـحّغٍ ،اِّغ
ؾٕاٍى لؼدی ،قعنیحیٍ ،ضیعی و  ...را ذکؼ کؼده اؿث.
 ٍواالت ٍحؿغد دیگؼی ِیؽ در ظنٕص آؿیبٓای ازحَاؾی ةْ ظٕر کًی ةْ رقحۀ جضؼیؼ درآٍغه اؿث اٍا،داِكسٍٕ -ؿًَان داِكگاه لؼّٓگیان ٍوٕيۀ جازهای اؿث کْ پژوٓف صاضؼ ظًیؿْای ةؼ آفاز ایُ دؿحْ
پژوٓفٓا ٍضـٕب ٍیقٕد.
 . 3عَاهل ایجاد آسیبّای اجتواعی در داًطجَ -هعلواى
إٍٓزش و پؼورش یکی از ِٔادٓای ٌٍٔ ازحَاؾی اؿث کْ در پیكؼلث اهحنادی ،ازحَاؾی ،ؿیاؿی و لؼّٓگی
زاٍؿْ ةیكحؼیُ ِوف را داراؿث؛ اکذؼ اِغیكَّغان و ماصب ِؼؼان آن را زیؼ ةّای رقغ و جٕؿؿْ ٍیداِّغ.
پیكؼلث و جؼهی زٕاٍؽ اِـاِی در گؼو جأٍیُ ِیؼوی اِـاِی ٍآؼ و ٍحعنل زٔث اداره ٍعًٕب ةعفٓای
ٍعحًك ةٕده و زٕاٍؿی کْ در ایُ ظنٕص جالش ةیكحؼی داقحْ اِغِ ،حایر ٍٕلویث آٍیؽی را در صؼکث پؼ قحاب
جٕؿؿْ اهحنادی و ازحَاؾی کـب َِٕدهاِغ.
ٓغف إٍٓزش و پؼورش در هؼن ةیـث و یکٌ ،لوط جؿًیٌ دروس ،اِحوال ٍیؼاث لؼّٓگی ِـىٓای گػقحْ ةْ
ِـى زغیغ و پؼورش هٕای ذّٓی داِفإٍٓزان ِیـث؛ ةًکْ لؼاجؼ از آنٓا ،رقغ و پؼورش داِفإٍٓزان در اةؿاد
زـَاِی ،ذّٓی ،ؾاظمی ،ازحَاؾی و اظالهی از آغاف امًی ِؼام إٍٓزش و پؼورش ٍضـٕب ٍیقٕد (اهحتاس از
ِتٕی.)84 :1390 ،
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ةغون جؼدیغ ٍؿًٌ ،از آِسا کْ کارگؽار امًی جؿًیٌ و جؼةیث ةْ قَار ٍیآیغ و آغاف ٍحؿايی إٍٓزش و پؼورش،
ةا صضٕر و ةا واؿعْ ٍؿًٌ مٕرت جضون ٍیپػیؼد؛ در رأس ارکان و ؾّامؼ ِؼام إٍٓزش و پؼورش هؼار ٍیگیؼد .ةْ
ؾتارت دیگؼ ،آَیث جؿًیٌ و جؼةیث ةْ ؾٕاٍى آن هاةى جؿَیٌ اؿث و در ٍیان ؾٕاٍى جؿًیٌ و جؼةیثٍ ،ؿًٌ ٌٍٔ -
جؼیُ ؾاٍى جًوی ٍیقٕد (رضایی  )32 :1390،و داِكسٍٕ -ؿًَان ةْ ؾّٕان ٍؿًَان آیّغه (ةايوٕه) از ؾّامؼ
کًیغی در ؿاظث جؿًیٌ و جؼةیث کكٕر ٍضـٕب ٍیقِٕغ.
از ایُ رو ٍیجٕان گمث :در ٓؼ ِؼام إٍٓزقی جٕزْ ةْ ٍؿًَان و ٍسؼیان ةؼِآٍْا و ظؼحٓای إٍٓزقی ،ةْ
ؾّٕان ٌٍٔجؼیُ ؾاٍى ٍٕلویث و یا قکـث ِٕآوریٓای إٍٓزقی جًوی قغه اؿثٍ .ؿًٌ ،صؼلْای جعننی و
صـاس را ةؼ ؾٔغه دارد و اِحعاب ٍؿًٌ ٍی ةایغ ةا دهث اِسام قٕد و در زػب و ِگٔغاری او ؿؼٍایْ گػاری الزم
مٕرت گیؼد (ؿًـتیًی و دیگؼان.)51 :1382 ،
ٓؼ چّغ داِكسٍٕ -ؿًَان ةؼای آفاز و اداٍۀ کار در ِؼام جؿًیٌ و جؼةیث از ظؼین لؼآیّغٓایی َٓچٕن گؽیّف
و جضنیى در داِكگاه لؼّٓگیان اِحعاب و پػیؼش ٍیقِٕغ ،و وػایك ٌٍٔ لؼدی و ازحَاؾی را در آیّغه ةؼ ؾٔغه
ٍیگیؼِغ ،اٍا ةْ دالیى ٍعحًمی ٍیجٕاِّغ گؼلحار آؿیبٓای ازحَاؾی قغه و از آغاف و ٍإٍٔریث امًی ظٕد فالى
یا ٍّضؼف گؼدِغ.
ؾٕاٍى ایساد اِضؼاف ،کسؼوی و آؿیبٓای ازحَاؾی در زٕاٍؽ ٍعحًك یکـان ِیـث و ٍّاظن از ِؼؼ ِٕع
زؼم ،قغت و ضؿك ،جؿغاد و َٓچّیُ از ِؼؼ ؾٕاٍى ٍحماوتاِغ .ایُ جماوتٓا را ٍیجٕان در ٍّاظن ٍعحًك
زقؼالیایی َٓچٕن قٔؼٓا ،روؿحآا و صحی در ٍّاظن ٍعحًك و ٍضًْٓای یک قٔؼ و در ٍؼاکؽ ٍعحًك ٍاِّغ
ادارات ،داِكگاهٓا ،پادگانٓا و ٍ...كآغه کؼد .ةغون قک در ٓؼ ٍضیط و زاٍؿْای ،ؾٕاٍى ٍعحًمی ٍاِّغ قؼایط
زقؼالیایی ،اهًیَی ،لؼّٓگی ،وضؿیث ازحَاؾی ،اهحنادیٍٕ ،هؿیث ظإِادگی ،جؼةیحی ،ققًی و ظؼز لکؼ و ِگؼش
ظامی صاکٌ اؿث کْ ٓؼ یک از ایُ ؾٕاٍى در ایساد رلحار ٍٕالن یا ٍعايك ؾؼف و هإِن از ؿٕی الؼاد و
قٔؼوِغان ٍؤدؼ ٓـحّغ.
 . 3 . 1عَاهل سهیٌِ ساس آسیبّای اجتواعی
در پیغایف اِضؼالات و آؿیبٓای ازحَاؾی کْ ٍیجٕاِّغ رلحارٓای ِاةّٔسار در یک ٍضیط زقؼالیایی یا
ازحَاؾی ٍاِّغ داِكگاه جا زاٍؿْ را ةْ وزٕد ةیاورِغ ،ؾٕاٍى ٍحؿغدی ةْ ؾّٕان ؾٕاٍى پیغایف و زٍیّْ ؿاز ٍی-
جٕاِغ ٍؤدؼ ةاقّغ:
 . 3 .1. 1عَاهل فزدیٍ :اِّغ زّـیث ،ؿُ ،وضؿیث ػآؼی و هیالْ ،ضؿك و هغرت ،ةیَاری ،ؾاٍى ژِحیک و....
 . 3 .2. 1عَاهل رٍاًیٍ :اِّغ صـاؿیثِ ،مؼت ،جؼس و وصكث ،اضعؼاب ،کٌ ٕٓقی ،ظیال پؼدازی ،هغرت
ظًتی ،کٌ رویی ،پؼظاقگؼی ،صـادت ،ةیَاریٓای رواِی و...
 . 3 .3. 1عَاهل هحیطی :اوضاع و قؼایط اهًیَی ،ؿکِٕث در قٔؼ و روؿحا ،گؼٍا و ؿؼٍا و...
 . 3 .4. 1عَاهل اجتواعی :ظإِاده ،زاٍؿْ ،لؼّٓگ ،اهحناد ،ةیکاری ،ققى ،رؿاِْ ٓأٍ ،ازؼت ،ظالق ،لوؼ ،و ...
از آِسا کْ ٍَکُ اؿث در پیغایف ٓؼ رلحاری ،ؾٕاٍى لٕق و یا صحی ؾٕاٍى دیگؼی ِیؽ ٍؤدؼ ةاقغ ،از ایُ رو،
َِیجٕان ةْ یک ةاره لؼد ةؽٓکار را ةْ ؾّٕان ؾًثايؿًى ،در زاٍؿْ ٍونؼ قّاظث و ؿایؼ ؾٕاٍى را ِادیغه گؼلث
(ؿحٕده.)78 :1379 ،
 . 3 . 2عَاهل پیذایص آسیبّای اجتواعی
ؾًى و ؾٕاٍى پیغایف آؿیبٓای ازحَاؾی ،ةْ ویژه در ٍیان ِٕزٕاِان و زٕاِان را ٍیجٕان ةْ ؿْ دؿحْ ؾَغه
جوـیٌ َِٕد .1 :ؾٕاٍى ٍؿعٕف ةْ قعنیث؛  .2ؾٕاٍى لؼدی؛  .3ؾٕاٍى ازحَاؾی.

عَاهل هَثز در آسیبّای اجتواعی داًطجَ  -هعلواىِ داًطگاُ فزٌّگیاى  /ؾ ًی مادهی و...

119

 . 3 . 2. 1عَاهل ضخصیتی
ایُ دؿحْ از ؾٕاٍى ٍؿعٕف ةْ ؾغم جؿادل رواِی ،قعنیحی و اظحالل در ؿًٕك و رلحار اؿث  .ؾٕاًٍی
َٓچٕن :ظٕدٍضٕری ،پؼظاقگؼیّٓ ،سارقکّی ،لؼیتّغگی ػآؼی و ؾغم اصـاس ٍـئٕيیث از ٍَٔحؼیُ ویژگی -
ٓای ایُ دؿحْ الؼاد ٍیةاقغ .ایُ گِْٕ الؼاد ةْ پیاٍغ ؾَى ظٕد َِیاِغیكّغ ،در کارٓای ظٕد ةی پؼوا و ةی
ٍالصؼْ ٓـحّغ و در پّغ گؼلحُ از جسؼةیات ،ةـیار ضؿیك ةٕده و در هضاوتٓای ظٕد یک ؿٕیْ ٍیةاقّغ ،پای
ةّغ هٕاؾغٍ ،وؼرات و ّٓسارٓای ازحَاؾی ِیـحّغ و ةْ دِتال ٓؼ چیؽی ٍیروِغ کْ زًب جٕزْ کّغ.
گؼوٓی ِیؽ ظٕدٍضٕر و پیٕؿحْ ةْ جَسیغ و جٕزْ دیگؼان ِیازٍّغِغ .ایُ الؼاد افًب ةا رؤیآایی در ٍٕرد
ٍٕلویث ِاٍضغود و درظكان ،هغرت ،زیتایی و رواةط ؾاقواِْ آرٍاِی ؿؼگؼم اِغ .گؼوٓی دیگؼ ،الؼادی ةؼون گؼا و
ةْ دِتال يػت زٕیی آِی ٓـحّغ ،دوؿث دارد در إِاع ٍیَٔاِیٓا و زكُٓا قؼکث کّّغ ،جكّْ ٓیسان و
ٍازؼازٕیی اِغ ،ةْ َٓیُ ديیى ةؼای يػت زٕیی دؿث ةْ اؾَال ِاةّٔسار ٍیزِّغ.
ؿؼاِسام گؼوٓی ِیؽ ٍكعنْ ةارزقان ،پؼزٕش و ظؼوقی و ةیان افؼاق آٍیؽٓ ،یساِی ،رواةط ظٕلاِی ةیُ
لؼدیِ ،گؼش ظٕدٍغاراِْ و جأدیؼپػیؼی از دیگؼان اؿث .ایُ گِْٕ قعنیثٓا ةؼای آِکْ «ظٕد»ی ِكان دّٓغٓ ،ؼ
جسؼةْ ای را صحی اگؼ ةؼای آِان گؼان جَام قٕد ،اِسام ٍی دّٓغٓ .یسان ظًتیٍ ،ازؼازٕیی ،جّٕع ظًتی،
کّسکاوی ،اؿحوالل ظًتی الؼاظی ،ظٕدةاظحگی اصـاؿی و فًتْ کّفٓای اصـاؿی ةؼ کّف ٓای ؾوالِی از
زًَْ ٍكکالت رلحاری اؿث کْ لؼد را ةْ ؿٕی ٍٕهؿیثٓای ظعؼزا و ارجکاب اؾَال ِاةّٔسار و ةؽٓکاراِْ رَّٕٓن
ٍیکّغ (لٕالدی.)5 :1389 ،
 . 3 . 2. 2عَاهل فزدی
در صٕزه ؾٕاٍى لؼدیٍ ،یجٕان ةْ ٍٕارد ذیى اقاره َِٕد :آرزوٓای ةًّغ ،ظٕش گػراِی و يػت ظًتی ،هغرت،
اؿحوالل و ؾالیث ظًتی ،زیاده ظٕآی ،ؾغم جویغ ةْ ٍـایى ٍعحًك ،ةی ٕٓیحی و ةی ٓغلی در زِغگی و . ...
الؼاد گآی اوهات ةؼای رؿیغن ةْ آٍال و آرزوٓای ةًّغ و دؿث ِیالحّی و ٍغیّْ لاضًْای کْ ةؿضاً رؿآِْای
ًٍیٍ ،إٓارهٓا یا الؼاد ٍؿارض جتًیـ ٍیکّّغٍ ،ؼجکب رلحارٓای ِاةّٔسار ٍیقِٕغ .گآی اوهات ایّگِْٕ رلحارٓا را
لوط یک کار جمّّّی و ةْ ؾّٕان گػران اوهات لؼافث ٍیداِّغ .ؾغهای ِیؽ ةْ ديیى روصیْ جّٕع ظًتی و زیاده
ظٕآی و ؾغم جؼةیث مضیش و ؾغم ٓغایث و جؼةیث درؿث ایُ فؼیؽه ظتیؿی ،دؿث ةْ اؾَال ظالف ؾؼف و هإِن
زاٍؿْ ٍیزِّغ (اهحتاس از ؾتغی.)1371 ،
 . 3 . 2. 3عَاهل اجتواعی
در ةؼرؿی آؿیبٓا و اِضؼالات ازحَاؾی ،ةْ ؾّٕان یک پغیغه ازحَاؾی ،ؾٕاٍى ازحَاؾی ٍحؿغدی ادؼگػار ٓـحّغ.
از زًَْ ٍَٔحؼیُ آِٔا ٍیجٕان ةْ ٍٕارد زیؼ اقاره کؼد:
ؾغم پایتّغی ظإِاده ا ةْ إٍٓزهٓای دیّی ،آقمحگی کإِن ظإِاده ،ظؼد ازحَاؾی کْ ٍیجٕاِغ صحی ةْ ديیى
وزٕد ِول لیؽیٕيٕژیک در یک لؼد یا ٍكافى ؿعش پاییُ وايغیُ و اؾضای ظإِاده ةاقغ ( ؾتغی،)455 :1371 ،
ةیکاری و ؾغم اقحقال ،لوؼ و ٍكکالت ٍؿیكحی ،دوؿحان و َٓـاالن کر رلحار (راةؼجـٕنٍ ،)170 :1372 ،ضیط،
لوؼ لؼّٓگی و جؼةیث ِادرؿث ،رؿاِْ ٓا و وؿایى ارجتاط زَؿی.
 . 4آسیب ّای اجتواعی در داًطجَ -هعلواى
ٓؼ چّغ ةؼای جؼةیث و جؿًیٌ ٍؿًَان در ایؼان ،دارايَؿًَیُ و دارايَؿًَات در ؿال ٓ 1297سؼی قَـی جأؿیؾ
قغ؛ اٍا إٍٓزش ٍؿًَان از آن زٍان جا دْٓ  50و ةؿغ از اِوالب اؿالٍی ایؼان ةْ مٕرتٓای ٍعحًمی مٕرت گؼلحْ
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اؿث .از ٍَٔحؼیُ ایُ اَقکال ٍیجٕان جضنیى داِكسٕ ٍ -ؿًَان در داِكـؼآا و ٍؼاکؽ جؼةیث ٍؿًٌ و اظیؼ ًا ِیؽ ةا
جكکیى داِكگاه لؼّٓگیان جضنیى داِكسٕ ٍ -ؿًَان در ایُ داِكگاه را ِام ةؼد.
در ؿال  1390و ةؿغ از جنٕیب ؿّغ جضٕل ةّیادیُ ؿعُ از ایساد داِكگآی ةا ؾّٕان «داِكگاه لؼّٓگیان»
ةْ ٍیان آٍغ کْ وػیمْ ظعیؼ پؼورش ٍؿًَان را ةْ مٕرت صؼلْای ةْ ؾٔغه ةگیؼد .داِكگاه لؼّٓگیان ةا ٓغف
ایساد جضٕيی زیؼةّایی در إٍٓزش و پؼورش ،ةؼای ِیى ةْ آغالی از زًَْ جؼةیث و جؿَین ؿازی ةاور ؾَین ةْ
اؿالم و ارزشٓای واال و در ِٔایث دؿحیاةی ةْ چك ٌ اِغاز و آغاف جؿًیٌ و جؼةیث در الن  1404کْ ایساد صیات
ظیتْ در داِف إٍٓزان اؿث ،ظؼاصی و جأؿیؾ گؼدیغ ( اؿاؿّاٍۀ داِكگاه لؼّٓگیان.)1391 ،
ةؼای ِیى ةْ آغاف لٕقٍَٔ ،حؼیُ صوٕق و جکايیك داِكسٕ ٍ -ؿًَان در ٍّكٕری ةا َٓیُ ؾّٕان آٍغه اؿث.
ةؼظی از ایُ صوٕق و جکايیك در ٍّكٕر ایّگِْٕ ارایْ گؼدیغ:
 . 5داًطگاُ فزٌّگیاىّ ،وسَ با آرهاىِ
 . 5 .1داًطگاُ بِ هثابِ تجلی گاُ هزاتبی اس حیات طیبِ » ،داًطجَهعلن
 . 5 .1. 1حقَق داًطگاُ فزٌّگیاى
 ؾؽت ،صؼٍث و کؼاٍث ةْ پاس اِحعاب صؼلْ ٍوغس ٍؿًَی و ةا ؾّایث ةْ زایگاه کًیغی آن در جؿییُ
آیّغه ٍیُٔ اؿالٍی؛
 صضٕر در ٍضیعی ٍـاؾغ و ٍـحؿغ دؿحیاةی ةْ قایـحگیٓای ؾام و صؼلْ ای ٍٕردِیاز ٍؿًَان در اةؿاد
گِٕاگٕن؛
 ةؼظٕرداری از إٍٓزشٓای دارای کیمیث ٍَحاز و روزآٍغ ةٕیژه از ِؼؼ لّاوریٓای زغیغ؛
 دؿحؼؿی ةْ إِاع لؼمثٓای یادگیؼی اِحعاةی و اظحیاری ٍتحّی ةؼ قایـحگی ٓای ٍٕردِؼؼ در ةؼِاٍْ
درؿی /إٍٓزقی؛
 دؿحؼؿی ةْ إِاع لؼمثٓای یادگیؼی در زٔث کـب قایـحگیٓای اِحعاةی و اظحیاری ٍتحّی ةؼ
ؾالئن و اؿحؿغادٓا ،در ظٕل ؿال و ةغون اِوعاع ،ةٕیژه در جاةـحان؛
 زِغگی در ٍضیط قتاِْ روزی ةؼظٕردار از اٍکاِات رلآی ،ةٔغاقحی-درٍاِیٍ ،كاورهای ،لؼّٓگی و
ورزقی در ؿعضی قایـحْ زایگاه ٍؿًٌ در ِؼام زَٕٔری اؿالٍی ایؼان؛
 ةؼظٕرداری از ٍضیعی اٍُ ،ایَُ ،آرام و ةا ِكاط ،آکّغه از مَیَیثَٓ ،غيی ،اؾحَاد و درك ٍحواةى؛
ٍ كارکث در لؼایّغ قکى گیؼی جنَیَات ِاػؼ ةْ ٍغیؼیث واصغ داِكگآی؛
 اػٔارِؼؼ اِحو ادیٍّ ،نماِْ و جؿايی زٕیاِْ درةاره ؾًَکؼد ٍغیؼان و ٍـئٕالن داِكگاه در جَام ؿعٕح
وارائْ پیكّٔادٓای ؿازِغه؛
 اػٔارِؼؼ درةاره ٍـائى گِٕاگٕن لؼّٓگی-ازحَاؾی ةٕیژه ٍـایى ؿیاؿی ةا اؿحماده از ػؼلیثٓای
هإِِی؛
 ةؼظٕرداری از ٍضیعی آراؿحْ ،زیتا و پاکیؽه در اةؿاد اِـاِی و لیؽیکی؛
 جاؿیؾ و اداره قٕرآای مّمی ،جكکىٓای داِكسٕیی ،اِسَُ ٓای ؾًَی ،کإِنٓای لؼّٓگی-ازحَاؾی
و ِكؼیات داِكسٕیی ةا اؿحماده از ػؼلیثٓای هإِِی.
 و ...
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 . 5 . 1. 2پایبٌذی بِ اصَل
 رؾایث ٍٕازیُ وآداب اؿالٍی و اظالهی در ؿًٕك لؼدی و ازحَاؾی و رؾایث قئٕن ٍٕرد اِحؼار از
داِكسٕ ٍؿًٌ درِؼام اؿالٍی؛
 ايحؽام ةْ صمغ صؼٍث وکؼاٍث اؿحادان ،کارکّان وداِكسٍٕ -ؿًَان؛
 کٕقف َْٓ زاِتْ در زٔث کـب قایـحگی ٓای ٍٕردِؼؼ در ةؼِاٍْ درؿی ةا صُـُ اؿحماده از إِاع
لؼمث ٓای یادگیؼی ايؽاٍی ،اظحیاری و اِحعاةی؛
 ةؼظٕرد ٍـئٕالِْ و ظالهاِْ ةا ٍضغودیث ٓای ٍضیعی ةْ ٍذاةْ لؼمحی ةؼای جٕؿؿْ لؼدی ،ازحَاؾی و
صؼلْای
ٍ كارکثَٓ ،کاری و جؿاون در إٍر داِكگاه ةا هتٕل ٍـئٕيیثٓای پیكّٔادی؛
 رؾایث ضٕاةط و ٍوؼرات إٍٓزش ؾايی در َْٓ اةؿاد و ايحؽام ةْ ؿایؼ جؿٔغات هإِِی؛
ٍ كارکث در ةٔتٕد ٍٕهؿیث و لؼمث آلؼیّی ةؼای جٕؿؿْ و ةايّغگی ظٕیكحُ و دیگؼ داِكسٍٕ -ؿًَان؛
 کَک ةْ الؽایف ؿعش اٍیغ و ِكاط در ٍیان داِكسٍٕ -ؿًَان ةْ ؾّٕان ٌٍٔ جؼیُ ٍنغاق اٍؼ ةْ
ٍؿؼوف؛
َٓ کاری ةا ٍغیؼان و کارکّان واصغ داِكگآی در ازؼای ضٕاةط و ٍوؼرات؛
 رؾایث ؾماف ،صساب وپٕقف اؿالٍی ،آراؿحگی و ةٔغاقث لؼدی و ٍكارکث در صمغ پاکیؽگی و
آراؿحگی ٍضیط داِكگآی؛
 اؿحماده ٍـئٕالِْ و ةعؼداِْ از اٍکاِات و ٍّاةؽ داِكگآی و صمغ وِگٔغاری إٍال و ٍّاةؽ ؾٍَٕی؛
 رؾایث صوٕق دیگؼان واصحؼام ةْ ؾوایغ ،ارزش ٓا ،آداب و ؿُّ لؼّٓگی ایكان؛
 و ٍّ( ...كٕر صوٕق و جکايیك داِكسٍٕ -ؿًَان.)http://te.cfu.ac.ir/fa/24918 ،
ٍّكٕر لٕق کْ ٍیجٕان آن را دؿحٕرايؿًَی زاٍؽ در ظنٕص آغاف و رآَّای دؿحیاةی ةْ آغاف آرٍاِی
داِكگاه جؿؼیك کؼدَٓ ،اِّغ چؼاغ رآی ،قؼایط ،ویژگیٓا و ؾٕاٍى ٍعحًمی کْ ٍیجٕاِغ داِكسٍٕ -ؿًَان را ةا
کٕيْ ةاری از داِف ،جؿٔغ و جعنل و ةْ دور از ٍعاظؼات و آؿیبٓای اصحَايی وارد ؾؼمۀ جؿًیٌ و جؼةیث َِایغ
ةْ ظٕةی ِكان ٍیدٓغ.
اٍا آِچْ در ؾَى و در ازؼای ةؼِاٍْ ٓای داِكگآی قآغ آن ٓـحیٌ و از ؿٕی دیگؼ قؼایط و ؾٕاٍى ادؼگػار
ٍضیعی کْ قعنیث لؼدی ،دیّی ،لؼّٓگی و ازحَاؾی داِكسٍٕ -ؿًَان را در ةؼ ٍیگیؼِغ و گاه آِٔا را آٍاج
ادؼات ظٕد هؼار ٍی دّٓغ؛ ةاؾخ قغه اؿث دؿحیاةی ةْ ایُ صوٕق و جکايیك ةا چايفٓایی ٍٕازْ گؼدد و ظیمی از
آؿیبٓای ازحَاؾی را ٍحٕزْ ایُ هكؼ صـاس و آیّغه ؿاز َِایغ.
ٓؼ چّغ لؼآیّغٓای ٍعحًك گؽیّف و ِؼار ت مضیش ؾًَی و ٍّعوی در گؽیّف و ؾًَکؼد داِكسٍٕ -ؿًَان
ةْ ظٕةی مٕرت گؼلحْ و در صال اِسام اؿث؛ ةا ایّضال داِكسٍٕ -ؿًَان ةْ ؾّٕان زٕاِان ایُ ٍؼز و ةٕم ةْ دالیًی
چٕن .1 :ؾٕاٍى و ویژگی ٓای قعنیحی؛  .2ؾٕاٍى لؼدی؛ و  .3ؾٕاٍى ازحَاؾی ،ػؼلیث و اؿحؿغاد پػیؼش و
هؼار گؼلحُ در ٍؿؼض آؿیبٓای ٍعحًك ازحَاؾی را دارا ٓـحّغ.
1
 .1داِكسٍٕ -ؿًَان و ویژگی ٓای قعنیحی

 -1هاةى جٕزْ ایّکْٓ :ؼ چّغ جؿغاد الؼاد در ٍؿؼض آؿیب ٓای ازحَاؾی ةْ دالیى ٍعحًك در داِكسٍٕ -ؿًَان داِكگاه لؼّٓگیان
ةـیار کٌ ٓـحّغ ،اٍا ةْ ديیى آَیث ادؼگػاری ایُ هكؼ در آیّغه زاٍؿْ ٍٕرد ةؼرؿی هؼار گؼلحْ اِغ.
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ةؼظی از الؼاد ایُ هكؼ از زاٍؿْ ( ةْ جؿغاد کٌ) ةْ دالیى ورادحی ،ظإِادگی ،لؼّٓگی و  ...ةايوٕه وازغ ممات
پؼظاقگؼی ،ظٕدٍضٕریّٓ ،سارقکّی و ؾغم اصـاس ٍـئٕيیث ٓـحّغٍَ .کُ اؿث ةْ پیاٍغ ؾَى ظٕد
ِیااِغیكّغ ،در کارٓای ظٕد ةی پؼوا ةاقّغ ،هضاوتٓای ؿؼیؽ و یک ؿٕیْ داقحْ ةاقّغ ،یا ٍَکُ اؿث الؼادی
ةاقّغ کْ ةا رؤیآایی در ٍٕرد ٍٕلویث ِاٍضغود و درظكان ،هغرجَّغی و گاه ؾاقواِْ ،ؿؼگؼم قغه ةاقّغٍ .ی-
جٕاِغ در ٍیان داِكسٍٕ -ؿًَان الؼادی ٓیساِی و ٍازؼازٕ وزٕد داقحْ ةاقّغ و ایُ ٓیساِات ،زٍیّْٓای پػیؼش
آؿیبٓای ازحَاؾی ٍعحًك را ةؼای آِٔا لؼآٌ آورد.
 .2داِكسٍٕ -ؿًَان و ؾٕاٍى لؼدی
داِكسٍٕ -ؿًَان ةْ ؾّٕان ةعكی از زاٍؿْ در صٕزه ؾٕاٍى لؼدیٍ ،یجٕاِّغ وازغ ویژگی ٓایی چٕن الؼا ِد
دارای آرزوٓای ةًّغ ،ظٕش گػراِی و يػت ظًتی ،اؿحوالل و ؾالیث ظًتی ،زیاده ظٕآی ،ؾغم جویغ ةْ ةؼظی
ٍـایى ٍعحًك و از ایُ دؿث ةاقّغ.
آَیث کٌ هائى قغن ةْ جٕاَِّغیٓای داِكسٕ ٍ -ؿًَان در ةؼِآٍْای ٍعحًك داِكگآی و ةٔؼه گیؼی ِاچیؽ
از ػؼلیثٓای ٍعحًك داِكسٕیان از یک ؿٕ و فًََیان قٕر و ِك اط زٕاِی و اِؼژی ؿؼقار آِان از ؿٕی دیگؼ در
کّار گـحؼش لضای ٍسازی و ايقای قایؿات و ةاورٓای فًط از ؿٕی رؿاِْ ٓای ٍؿاِغ لؼّٓگی و ؿیاؿی ،در
ٍؿؼض و یا دام جتًیقات وؿٕؿْ اِگیؽِ ،ادرؿث و ٍقؼضاِْ ٍیجٕاِغ ةاؾخ گؼدد ایُ هكؼ صـاس در ٍؿؼض إِاع
آؿیبٓای ازحَاؾی هؼار گیؼِغ .ایُ آؿیب ٍیجٕاِغ جا زاییکْ پیف رود کْ ةؼظی از داِكسٕیان جَایًی ةْ قؼکث
در لؿايیثٓای ؾًَی ،لؼّٓگیٍ ،كارکحی و گؼوٓی از ظٕد ِكان ِغّٓغ.
 .3داِكسٍٕ -ؿًَان و ؾٕاٍى ازحَاؾی
ةغون جؼدیغٍ ،ضیط (ؾٕاٍى ازحَاؾی) در قکىگیؼی قعنیث و ٍّف اِـان ِوف ةـیار جؿییُ کّّغه و
ٍؤدؼی ایما ٍیکّغ و رلحار اِـان کْ ِكاِْ ای از قعنیث و ٍّف اوؿث ،جا صغ زیادیِ ،اقی از جؼةیث اکحـاةی از
ٍضیط اؿث (روِايٕس )69 :1368 ،ةّاةؼایٍُ ،ضیط و ازحَاع ؿايٌ و ةا ِكاط ،زٍیّْ ؿاز رقغ ،قکٕلایی ،قاداةی
و ِكاط الؼاد اؿث.
داِكسٍٕ -ؿًَان ِیؽ ةْ ؾّٕا ن ةعكی از زاٍؿْ کْ در جؿاٍالت و ارجتاظات ٍعحًمی ةا ةغِۀ ازحَاع ةؼهؼار ٍی -
کّّغ؛ ٍی جٕاِّغ ؾٕاٍى ازحَاؾی ٍذتث و یا ٍّمی را ةْ ظٕد ةگیؼِغ و قعنیث ؾًَی ،لؼّٓگی ،لؼدی و ازحَاؾی
ظٕد را ةا آن َٓآّگ ؿازِغ.
زِغگی ظٕاةگآی و دور از ظإِاده ،لوغان یا ضؿك ةؼِآٍْای ؾًَی ،لؼّٓگی و جمؼیضی ٍحّاؿب ةا اوهات
لؼافث داِكسٕیان ،دوؿحان و َٓـاالن ظارج از ٍضیط داِكسٕیی کْ ٍیجٕاِّغ وازغ ةؼظی آؿیبٓای ازحَاؾی
ةاقّغ ،لوغان رؿآِْا و وؿایى ارجتاط زَؿی رؿَی ةْ هغر کالی ،ؿؼگؼم کّّغه و زػاب در کّار لؼاواِی و
گـحؼش لضای ٍسازی ةْ لضای زِغگی قعنی داِكسٕیان ٍیجٕاِغ زٍیّْٓای آؿیبپػیؼی داِكسٍٕ -ؿًَان را
لؼآٌ آورد.
ٓؼ چّغ جَام ؾٕاٍى و ؾّامؼ لٕق در پػیؼش و یا ؾغم آؿیبپػیؼی داِكسٍٕ -ؿًَان ةـیار ٌٍٔ و جؿییُ
کّّغه ٓـحّغ اٍا ةا جٕزْ ةْ آَیث گؼوه دوؿحان و َٓـاالن در قعنیث ازحَاؾی زٕاِان (داِكسٕ ٍ -ؿًَان) ةْ
چّغ ؿعُ از ةؽرگان دیُ اِـان ؿاز و ؿؿادت ةعف اؿالم اقاره ٍی قٕد.
در ؿعّان پیاٍتؼگؼاٍی مًی اهلل ؾًیْ و آيْ آٍغه اؿث« :ايَؼءُ ؾًی دیُ اظیْ»؛ ٓؼ اِـاِی ةؼ قیٕه و ظؼیوْ
دوؿث و رلین ظٕد زِغگی ٍی کّغ .از ایُ ؿعُ ةْ ظٕةی اؿحّتاط ٍیقٕد کْ ،رٓتؼان دیّی ٍا را از ارجتاط و
ٍؿاقؼت ةا الؼاد ٍّضؼف و ةؽٓکار و دوؿحان ِاةاب ةاز ٍیدارِغ.
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در َٓیُ راةعْ ،صضؼت ؾًی (ع) در ِٔر ايتالفْ ٍیلؼٍایّغٍُ« :سايـۀُ آى ائٕی ٍّـاةُ يالیَان و ٍضضؼة
يًكیعان».؛ َّٓكیّی ةا ٕٓاپؼؿحان ایَان را ةْ دؿث لؼإٍقی ٍیؿپارد و قیعان را صاضؼ ٍیکّغ.
َٓچّیُ اٍام مادق (ع) ٍیلؼٍایّغ « :الجنضتٕا آى ايتغع و الجسايـٌٕٓ لحنیؼوا ؾّغ ايّّاس کٕاصغٍ ٌٍّٔ»؛
ةا الؼاد ٍّضؼف َّٓكیّی و ٍؿاقؼت ِغاقحْ ةاقیغ؛ زیؼا َّٓكیّی ةا آِان ٍٕزب ٍیقٕد کْ ٍؼدم قَا را یکی
از آِان ةْ قَار آورِغ (لٕالدی.)22 :1391 ،
 . 6هْوتزیي هالک ّا ٍ هعیاری ّای آسیب پذیزی داًطجَ -هعلواى
ةْ ِؼؼ ٍی رؿغ ةؼای ایّکْ جكعنی دٓیٌ داِكسٕیان چْ از ِؼؼ لؼدی و چْ در ٍضیط ظٕاةگآی ،داِكسٕیی و
ازحَاؾی ،آیا وازغ قؼایط پػیؼش آؿیبٓای ازحَاؾی و رلحارٓای ِاةّٔسار قغهاِغ یا ظیؼ ،چٔار ٍالك و ٍؿیار
ٍیجٕاِغ رآَّای ِـتی ةؼای اؿحادانٍ ،ـئٕالن و ةؼِاٍْریؽان داِكگاه هؼار گیؼد .ایُ ٍؿیارٓا ٍیجٕاِغ ةا اِسام
پژوٓف ٓای ٍیغاِی و ٍٕردی جٕؿط اؿحادان و کارقّاؿان جعننی در داِكگاه ٍٕرد ٍعايؿْ و ةؼرؿی هؼار گیؼِغ:
 . 6 . 1هالک آهاری
کْ ایُ ٌٍٔ را ٍیجٕان ةْ ظٕةی از ظؼین پژوٓفٓای کارقّاؿی و یا اِسام ظؼح ٓای پژوٓكی ةا کَک اؿحادان و
ماصتّؼؼان ایُ ؾؼمْ ةْ اِسام رؿاِغ .ةغیُ مٕرت کْ از زًَْ ٍالك ٓای جكعیل آؿیبٓای ازحَاؾی و ةؼوز
رلحار ِاةّٔسار ،روش جٕزیؽ لؼاواِی ظنٕمیات ٍحٕؿط اؿث کْ اِضؼاف از آن ،فیؼ ؾادی ةٕدن را ِكان ٍیدٓغ.
ةؼای ٍذال ،از ِؼؼ آٍاری وهحی گمحْ ٍیقٕد کْ يتاؿی ٍُغ قغه ،یؿّی ةیكحؼ الؼاد زاٍؿْ آن را ٍیپٕقّغ.
ةّاةؼایُ ،ممحی کْ ةیكحؼ الؼاد زاٍؿْ ِپػیؼِغ ،ظارج از ّٓسار جًوّی قغه و فیؼ ظتیؿی و ِاةّٔسار جًوّی ٍی قٕد.
 . 6 . 2هالک اجتواعی
ایُ ٍؿیار ةـحْ ةْ زٕاٍؽ و لؼّٓگٓای ٍعحًك ٍحماوت اؿث زیؼا اِـان ٍٕزٕدی ازحَاؾی اؿث کْ ةایغ در
هايب ايگٕٓای لؼّٓگی و ازحَاؾی ٍضیط اظؼاف ظٕد زِغگی کّغ .ایّکْ جا چْ صغ رلحار لؼد ةا ّٓسارٓا ،ؿّّثٓا
و اِحؼارات زاٍؿْ و یا ِٔاد و ؿازٍان ظامی ٍقایؼت دارد و زاٍؿْ چگِْٕ درةاره آن هضاوت ٍیکّغٍ ،ؿیار دیگؼی
ةؼای جكعیل آؿیبازحَاؾی و رلحار ِاةّٔسار و ةّٔسار اؿث .یؿّی رلحاری کْ ٍٕرد هتٕل الؼاد ِتاقغ و یا ةا
اِسام آن ،از ؿٕی الؼاد زاٍؿْ ةا ؾکؾ ايؿَى آِان ٍٕازْ قٕیٌ ،ایُ گِْٕ رلحارٓا ِٕؾی آؿیب ازحَاؾی و رلحار
ِاةّٔسار جًوّی ٍیقِٕغ.
 . 6 . 3هالک فزدی
از زًَْ ٍالكٓای جكعیل یک آؿیب و رلحار ِاةّٔسارٍ ،یؽان و قغت ِاراصحی اؿث کْ لؼد اصـاس ٍیکّغ.
یؿّی اگؼ ایُ رلحار ظاص ،ةا ارزش ٓا و ّٓسارٓای ازحَاؾی ؿازٍان ظامی ٍذالً داِكگاه لؼّٓگیان ،إٍٓزش و
پؼورش و یا کى الؼاد زاٍؿْ ِاؿازگار ةاقغ ،یؿّی ةْ ؿازگاری لؼد يعَْ ةؽِغ و ةا ؾکؾ ايؿَى الؼاد آن ؿازٍان یا
زاٍؿْ ٍٕ ازْ گؼدد ،چّیُ رلحاری ِٕؾی آؿیب و رلحار ِاةّٔسار جًوّی ٍیقٕد.
 . 6 . 4هالک دیٌی
در یک زاٍؿْ دیّی و اؿالٍیٍ ،ؿیار و ٍالك دیگؼی ةؼای جكعیل آؿیب ازحَاؾی یا رلحارٓای ةّٔسار از
ِاةّٔسار وزٕد داردٍ .ؿیار جكعیل ارزشٓا و ّٓسارٓای دیّی ةْ وؿیًْ إٍٓزه ٓای دیّی جؿییُ ٍیقٕدٍَ .کُ
اؿث صحی رلحاری ظاص در ازحَاع دیّی ّٓسار جًوّی ِكٕد و ٍؼجکتان را کـی جٕةیط و یا ؿؼزِف ِکّغ ويی در
قؼایعی ظاص ارجکاب چّیُ ؾًَی در َٓان زاٍؿِْٕ ،ؾی ّٓسارقکّی جًوّی قٕد .ةؼای ٍذال ،ظٕردن و
آقاٍیغن در روزٓای ؾادی ّٓسار قکّی جًوّی َِیقٕد .ويی اگؼ َٓیُ ؾَى در ٍاه رٍضان و در ٍأل ؾام مٕرت
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گیؼد ،جععی از ّٓسارٓای دیّی جًوّی قغهٍ ،سازات ؿعحی ٌٓ از ِؼؼ دیّی و قؼؾی و ٌٓ از ِؼؼ ازحَاؾی در
اِحؼار ٍؼجکب چّیُ ؾَى ِاپـّغی ٍی ةاقغ.
ةّاةؼایٍُ ،ؿیار دیگؼ جكعیل یک آؿیب ازحَاؾی یا رلحارٓای ِاةّٔسار و ةّٔسار در زاٍؿْ دیّی ،جعتین و
ؿازگاری و یا ؾغم جعتین و ِاؿازگاری ةا إٍٓزه ٓا و ّٓسارٓای دیّی اؿث .اگؼ ؾَى و رلحاری ةا ّٓسارٓا و إٍٓزه
ٓای دیّی ؿازگار ةاقغ ،ؾًَی ةّٔسار و اگؼ ِاؿازگار ةاقغِٕ ،ؾی آؿیب ازحَاؾی و ؾًَی ِاةّٔسار جًوّی ٍی قٕد.
ً .7تیجِ گیزی
از  1390و ةؿغ از جنٕیب ؿّغ جضٕل ةّیادیُ ؿعُ از ایساد داِكگآی ةا ؾّٕان داِكگاه لؼّٓگیان ةْ ٍیان آٍغ
کْ وػیمْ ظعیؼ پؼورش ٍؿًَان را ةْ مٕرت صؼلْای ةْ ؾٔغه ةگیؼد .داِكگاه لؼّٓگیان ةا ٓغف ایساد جضٕيی
زیؼةّایی در إٍٓزش و پؼورش ،ةؼای ِیى ةْ آغالی از زًَْ جؼةیث و جؿَین ؿازی ةاور ؾَین ةْ اؿالم و ارزش -
ٓای واال و در ِٔایث دؿحیاةی ةْ چكٌ اِغاز و آغاف جؿًیٌ و جؼةیث در الن  1404کْ ایساد صیات ظیتْ در داِف
إٍٓزان اؿث  ،ظؼاصی و جأؿیؾ گؼدیغٍ .عاظب امًی ایُ داِكگاه داِكسٍٕ -ؿًَان پػیؼلحْ قغه ةْ ؾّٕان
ٍؿًَان آیّغه زاٍؿْ ٍیةاقّغ .داِكسٍٕ -ؿًَان  4ؿال از صـاسجؼیُ ،پؼِكاطجؼیُ و ؿازِغهجؼیُ دوران زِغگی
ظٕد را در ٍضیط داِكگآی ؿپؼی ٍی کّّغ ،ضَُ ایّکْ الؼاد گؽیّف قغهٍ ،ـحؿغ و ؾالهْ ٍّغ ةْ ارزشٓای
ٍکحب ایؼاِی  -اؿالٍی ٓـحّغ ،اٍا ةْ دالیى ٍعحًك لؼدی ،ظإِادگی ،قؼایط ٍضیعی و ؾٕاًٍی چٕن ادؼگػاری
گـحؼده لّاوریٓای ِٕیُ ارجتاظی و لضای ٍسازی در ٍؿؼض آؿیبٓای ازحَاؾی هؼار دارِغ .ةْ ظٕری کْ
چّاِچْ ایُ لضای ٍـحؿغ و ِیؼوٓای کارآٍغ از ؿٕی ةؼِاٍْریؽان و ٍـئٕالن ٍعحًك داِكگآی و کكٕری ٍٕرد
جٕزْ هؼار گیؼِغ ،زٍیّْ ٓای ةاروری و قکٕلایی آیّغه صیات زاٍؿْ را لؼآٌ ظٕآّغ ؿاظث .ةْ َٓان ٍیؽان،
فمًث از ایُ ػؼلیث گـحؼده و ادؼگػار ٍیجٕاِغ زیانٓای زتؼان ِاپػیؼی را ٍحٕزْ آیّغه زاٍؿْ اؿالٍی ٍا ؿازد.
 . 8پیطٌْادات
 . 8 . 1اقذاهات پیطگیزاًِ
ارایْ ةؼِاٍْ ٓای الزم ةؼای قّاظث مضیش لؼدی ،دیّی ،لؼّٓگی و ازحَاؾی ةا َٓکاری ِٔادٓایی چٕنٍ :ؿاوِث
لؼّٓگی -داِكسٕییِٔ ،اد َِایّغگی ٍوام ٍؿؼٌ رٓتؼی در پؼدیؾ ٓا و ٍؼاکؽ ،ةـیر داِكسٕیی؛
 اظالع رؿاِی قماف در ظنٕص ِوف ،وػیمْ و صوٕق آِٔا در صال صاضؼ ،در داِكگاه ،ظٕاةگاهٍّ ،ؽل وةْ ویژه در ؿاظث زاٍؿْ آیّغه؛
 قّاظث ِیازٓای رواِی و چگِٕگی ارضای ٍّعوی و هإِِی ایُ ِیازٓا و ادؼاجی کْ در قاداةی و ِكاطداِكسٍٕ -ؿًَان ظٕآغ داقث ،ةا ٍكٕرتَٓ ،مکؼی و ٍكارکث ازؼایی ظٕد آِان؛
 ةیان و یا َِایف ادؼات ِاٍعًٕب آؿیبٓای ازحَاؾی و یا ارضای ِیازٓای ٍعحًك زٕاِان و داِكسٕ -ٍؿًَان از روش ٓای فیؼهإِِی و فیؼٍؼؿٕم زاٍؿْ در هايب ؿعّؼاِیَِ ،ایف لیًٌ ،ةؼگؽاری ٍـاةوات
ٍعحًك و  ...؛
 ةؼِاٍْریؽی و ةؼگؽاری ةؼِاٍْ ٓای ٍعحًك ؾًَی ،لؼّٓگی ،جمؼیضی و ورزقی ةؼای پؼ کؼدن اوهات لؼافثداِكسٍٕ -ؿًَان در زٍان صضٕر در پؼدیؾ ٓای داِكگآی.
 . 8 . 2ضٌاسایی هطکالت داًطجَ -هعلواى
 جٕزْ ةْ ٍكکالت لؼدی ،ؾاظمی و رواِی؛ َٓچٕن الـؼدگی ،ظیال ةالی ،ةغةیّی ،ظٕدکٌ ةیّی،ظٕدةؽرگ ةیّی ،زود رِسی ،ظٕدَِایی ،جؼس ،اضعؼاب ،پؼظاقگؼی ،صـادت ،کٌ صؼلی و وؿٕاس؛
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 جٕزْ ةْ ٍكکالت إٍٓزقی داِكسٍٕ -ؿًَانٍ ،اِّغ ِاجٕاِی در یادگیؼی ،الث جضنیًی ،ةیجٕزٔی ةْجکايیك درؿی و  ...ةا َٓکاری اؿحادان و ؿایؼ ةعفٓای داِكگاه؛
 قّاظث و جٕزْ ةْ ٍكکالت اظالهی  -رلحاری داِكسٕ ٍ -ؿًَان َٓچٕن فیتثٓای ٍکؼر و ظٕالِی ،و ...ةا َٓکاری اؿحادان و ؿایؼ ةعفٓای داِكگاه؛
 ةؼگؽاری زًـات ٍكاورهای در پؼدیؾٓا و ٍؼاکؽ ٍعحًك داِكگاه لؼّٓگیان ،ضَُ ایساد اؾحَاد الزم درداِكسٍٕ -ؿًَان ِـتث ةْ لؿايیث ٍؼاکؽ ٍكاوره؛
هٌابع
اساسٌاهِ داًطگاُ فزٌّگیاى ()1391؛ جٔؼانٍ ،ؿاوِث إٍٓزقی و پژوٓكی داِكگاه لؼّٓگیان
راةؼجـٕن ،یان ()1372؛ درآهذی بز جاهعِ .جؼزَْ صـیُ ةٔؼوانٍ ،كٔغ ،اِحكارات آؿحان هغس رضٕی
رضاییٍّ ،یؼه ()1390؛ داِكگاه لؼّٓگیان« ،پاؿعی ةْ ِیاز ٍؿًَان ةؼای الؽایف داِف صؼلْای در دِیای ٍحضٕل اٍؼوز».
فصلٌاهِ پضٍّطٌاهِ فزٌّگیاى ،قَاره  ،1آذر ٍاه
روِايٕس ،ايَیّگؼت ()1368؛ کَدک ٍ هذرسِ .جؼزَْ قکٕه ِٕاةی ِژاد ،جٔؼان ،اِحكارات رقغ
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فزٌّگیاى ،قَاره  ،1آذرٍاه
ؿحٕدهٓ ،غایث اهلل ()1379؛ آسیب ضٌاسی اجتواعی .جٔؼانِ ،كؼ آوای ِٕر
ؿًـتیًیِ ،ادر و دیگؼان ()1382؛ «ٍسَٕؾْ ٍعايؿات در ٍـایى و ٍتاصخ اؿاؿی صٕزه ةؼِاٍْریؽی درؿی و روش ٓای جغریؾ».
گشارش پضٍّص ،پژوٓكکغه جؿًیٌ و جؼةیث
«ؿّغ جضٕل ةّیادیُ إٍٓزش وپؼورش» ()1390؛ دةیؼ ظاِْ قٕرای ؾايی اِوالب لؼّٓگی ،ص 26
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