
 
 چهل مورد مفيد وبا ارزش رشد

 
موسسه تحقيق برای کمک به رشد سالم جوانان در راستای مسئول بودنشان بلوکهای ساختاری زير 

 را  تشخيص داده است 
 

 طبقه بندی                                           موارد با ارزش و تعاريفشان                              
 

:پشتيبانی  
 زندگی خانوادگی عشق و حمايت را در عاليترين سطح ، برای     : حمايت خانواده.1               

.                   فرزندانتان تأمين می کند  
 در خانوادهای که رابطه مثبت وجود دارد فرزندان جوان   : رابطه مثبت خانوادگی.2               

. نمايهای والدين را دارند                  آمادگی پذيرش راه  
فرد جوان ممکن است به غير از والدين از طرف سه :  رابطه ديگر بزرگساالن. 3                 

.                                                             بزرگسال ديگر يا بيشتر مورد حمايت قرار گيرد
جوان ازرابطه با همسايگان مسئول و مراقب تجربه کسب فرد : همسايگان مسئول . 4               

.                                                                                                                 می کند
مدرسه فضای مراقب بودن و شوق را برای فرد    :  فضای مسئوليت آفرين مدرسه.5              

.               ايجاد می کند   
فعاليت والدين  در امورات     : والدين که با امور درسی فرزندانشان درگير هستند. 6              

.                  مدرسه به فرد جوان جهت موفقيت او در مدرسه کمک می کند  
                            

:قدرت واختيار  
              

فرد جوان مشاهده می کند اجتماع برای جوانان ارزش : اجتماع جوانان را ارج می نهد.7            
.                                                                                                              قائل است

.شهای مفيد در اجتماع داده می شودبه جوانان نق: جوانان به عنوان سرمايه اجتماع. 8           
فرد جوان هفته ای يک ساعت يا بيشتر در کار خدماتی فعاليت        : خدمت به ديگران. 9         

       .                                                                                                           ميکند
.فرد جوان در محيط اجتماعيش، در خانه و در مدرسه احساس امنيت می کند: منيتا. 10          

 
:انتظارات و محدوديتها  

 
خانواده دارای ضوابط مشخص است و بر اعمال فرزند جوان : محدوديتهای خانوادگی. 11          

                                          .             نظارت دارد وپيامدهای اعمال فرزند را تعيين می کند
    مدرسه دارای ضوابط مشخص، و پيامدهای معلوم آن را مقرر: محدوديتهای مدرسه. 12       

.                                                                                                                 می کند
همسا يگان مسئوليت مراقبت از رفتار فرد جوان را      : حيط همسايگیمحدوديتهای م. 13       

.                                                                                                       بعهده می گيرند



بت رفتاری      والدين و ساير بزرگساالن با الگوهای مث: نقش بزرگساالن به عنوان الگو. 14    
        .        برای جوانان دارای رفتاری مسئوالنه هستند

بهترين دوستان فرد جوان نمونه های رفتارهای مسئوالنه              : تأثير مثبت همساالن. 15    
  .      می باشند

.هم معلمان و هم والدين انتظاررفتار و عملکرد بهينه را از فرد دارند: انتظارات بزرگ. 16      
 

 استفاده سازنده از وقت وزمان 
 

فرد جوان حدود سه ساعت يا بيشتروقت خود را در هفته صرف آموزش : رفتارهای خالق. 17   
      .هنر،موسيقی، نمايش و غيره می کند-        و تمرين هنرهای از قبيل

فرد جوان حدود سه ساعت يا بيشتر وقت خويش را در هفته به         : نامه های جوانانبر. 18   
. کلوب يا کارهای جمعی در مدرسه ومحيط اجتماعيش اختصاص می دهد,      ورزش   

فرد جوان هفته ای يک ساعت از وقتش را صرف فعاليت در ): محيط مذهبی(جامعه مذهبی. 19  
. کند       نها دهای مذهبی می  

زمانيکه فرد جوان در خارج از خانه و با دوستانش است کاری : زمان حضور در خانه. 20  
    .نبايد بيشتر از دو شب هفته را در خارج خانه بگذراند. برای انجام دادن ندارد

 
: تعهد و يادگيری  

   
 انگيزه    فرد جوان از طريق موفقيت در امورات مدرسه اش صاحب: انگيزه برای موفقيت .21 

.       می گردد  
.فرد جوان  به شيوه ای فعاالنه درگير يادگيری است: با امورات مدرسه درگير شدن. 22  
فرد جوان حداقل يک ساعت انجام تکاليفش را در روزهای که در مدرسه : تکاليف مدرسه. 23

.حضور دارد گزارش می دهد  
.ميت می دهدفرد جوان به مدرسه اه: با مدرسه پيوند داشتن. 24  
فرد جوان بمنظور لذت بردن حداقل هفتهای سه ساعت  از : خواندن جهت سرگرمی و تفريح. 25

.وقتش را صرف مطالعه می کند  
 

 پايبندی به ارزشها
 

.فرد جوان ارزش بسياری برای کمک به ديگران قائل است: توجه به ديگران. 26  
 مساوات و کاهش گرسنگی و فقر ارزش  فرد جوان برای ترفيع: مساوات وعدالت اجتماعی. 27

.مکانی بااليی قائل است  
 فرد جوان بر اساس تعهدش به عاليترين معيارهای اخالقی و عقيدتی اش: درستی وامانت. 28

.عمل می کند  
فرد جوان راستگويانه عمل می کند حتی زمانيکه چنين کاری انجامش بسيار هم : صداقت. 29

.مشکل باشد  
.د جوان مسئوليت فردی را می پذيردفر: مسئوليت. 30  
فرد جوان باور دارد اين امر مهم است که در امورات جنسی : کنترل خويش يا خود داری. 31

.انسانی خود دار بوده و از استفاده از الکل و مواد موخدر پرهيز نمايد  



 
:توانمند يهای اجتماعی  

  
  طرحنه تصميم بگيرد و برای آيندهفرد جوان می داند که چگو: تصميم گيری و طرح ريزی. 32

.ريزی کند  
.فرد جوان، فردی موثر، حساس و دارای مهارت های دوست يابی است :قابليت اجتماعی . 33  
فرد جوان دارای معلومات ، در بر خورد با افراد  از فرهنگها ، نژادها و : قابليت فرهنگی. 34

.مليت های مختلف احساس راحتی می کند  
فرد جوان قدرت مقاومت در برابر فشارهای منفی دوستان را :  الزم جهت مقاومتمهارتهای. 35

.دارد و می تواند در مو قعيتهای خطر ناک از خود مقاومت نشان دهد   
فردجوان راههای مسالمت آميز برای حل در گيرها : حل اختالفات از طريق صلح جويانه. 36

.جستجو می کند  
 

 خصوصيات مثبت
 

. فرد جوان احساس می کند از عهده باليی که به سر می آيد بر خواهد آمد:یتوانمند. 37  
فرد جوان درجه بااليی از دارا بودن اعتماد به نفس را از خود ارائه می : اعتماد به نفس . 38
.دهد  
.فرد جوان نشان می دهد که زندگيش بی هدف نيست: هدفداری. 39  
          .يندهاش ديد خوش بينانهای داردفرد جوان به آ: ديد مثبت به آينده شخص. 40

 


