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  »پرخطر   براي دانش آموزان 
  ايدز/ با رويكرد پيشگيري از اعتياد و اچ آي وي 

  
  : گانبرگزار كنند
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  سازمان غير دولتي كانون خانواده فردا
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  : مقدمه
  

اعتياد به مواد . اعتياد به مواد مخدر يكي از معضالت بهداشتي، رواني و اجتماعي جهان امروز است
مجاز و غيرمجاز بخصوص از راه تزريق در چند دهة گذشته بسيار فراگير شده است و حاكي از بروز 

مبتاليان اما هرچند آمارها افزايش تعداد . يك مشكل جدي درسالمت جسمي، رواني واجتماعي است
دهد، چنانچه اقداماتي مناسب و سريع صورت بگيرد كشور ما خواهد توانست از گسترش  را نشان مي

نيز تزريق مواد  HIVهاي ابتال به ويروس  خصوصاً كه يكي از راه. بيش از حد آن جلوگيري نمايد
دهد كه تعداد  آمار نشان مي«هاي مشترك، شناخته شده است و ضمنا  مخدر از راه استفاده از سرنگ

   1».افراد مبتال به اين ويروس پايين اما همچنان رو به رشد است
  

هاي پيشگيري در  هاي مبارزه با اعتياد و جلوگيري از ابتال به ايدز در جهان، فعاليت يكي از روش
آنها مشكل  بسيار ضروري است و بدون مواد  اگرچه مبارزه با عرضة. باشد جهت كاهش تقاضا مي

اعتياد و به دنبال آن  شد، ليكن اين تالش مشكل سوء مصرف و اد بسيار بدتر از امروز ميمومصرف 
  . ابتال به ايدز را از بين نبرده است

 
از سي سال پيش به تالش و مبارزه عليه اعتياد  رويكرد پيشگيري در جهان عمر كوتاهي دارد و«

بايست در كنار مبارزه با  گيرانه نيز ميدهند كه رويكردهاي پيش ها نشان مي بررسي. اضافه شده است
ميزان شيوع اعتياد دركشورهايي كه  1980از سال . عرضه و رويكرد درماني مورد توجه قرار گيرد

كاهش قابل   نمايند، هاي پيشگيري از اعتياد را از طريق كاهش تقاضا با جديت پيگيري مي فعاليت
، 1990مصرف كنندگان مواد مخدر در امريكا در سال به عنوان مثال، تعداد . اي يافته است مالحظه

هاي پيشگيري از اعتياد  كه اين تغيير مديون فعاليت  به نصف تقليل يافته است، 1985نسبت به سال 
  2». بوده است

  
از اعتياد، آموزش نوجوانان به منظور كاهش تقاضا   هاي پيشگيري در ايران نيز بخش مهمي از فعاليت

گيرد و  هاي زندگي در سنين كودكي و نوجواني شكل مي ه روابط تربيتي و مهارتدانيم ك مي. است
ها  اي است كه طي آن هويت نوجواني دوره. دهد گيري مناسب مي در بزرگسالي به آنان قدرت تصميم

گيرد و در عين حال كه، نوجوانان جمعيت بزرگي  شكل گرفته و تصميمات بزرگ زندگي صورت مي
اي به آنان يك نياز آشكار و ضروري  دهند، به همين نسبت اطالع رساني پايه مي از كشور را تشكيل

  . است
                                                 

و بيماري ايدز براي كودكان و  HIVكارگاه مشاركتي يونيسف براي طراحي منابع اطالع رساني در راستاي پيشگيري از عفونت  1
  1383نوجوانان ايران در سال 
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توان يك روش واحد را به عنوان بهترين روش براي همه  تحقيقات نشان داده اند كه نميهمچنين 
 ضروري ،هاي مختلف براي تاثير برشيوع اعتياد بهره گيري از استراتژي. ها انتخاب نمود افراد و گروه

از ميان مهمترين استراتژهاي پيشگيري از اعتياد و  .زيرا عوامل متفاوتي در ايجاد اعتياد موثرند ،است
سازي افراد در مورد خطرات و مضرات  توان به آگاه ها استفاده كرد مي توان از آن ابتال به ايدز كه مي
تباطات اجتماعي و تقويت هاي زندگي مانند مهارت تصميم گيري، حل مسئله، ار مواد، افزايش مهارت

  .جوانان نام برد هاي جايگزين به جاي مواد براي ارضاي نيازهاي رواني اجتماعي نوجوانان و فعاليت
  

 مداخالت از بخشي واقع در كه مواد مصرف سوء از پيشگيري هاي روش از يكيبه عبارت ديگر 
 .است متمركز نوجوانان بويژه افراد محيط از بخشي بازسازي بر هستند، مدار مدرسه و مدار جامعه
 فراهم كه است مراكزي ايجاد عمده طور به ،نام دارد جايگزينكه  رويكرداين  در اساسي الگوي
 هاي فعاليت هنري، و ذوقي كارهاي مراكز ورزشي، مراكز مثل ويژه هايي فعاليت مجموعه كننده

  3.باشد سرگرمي علمي، گردشگري
  

هايي كه نوجوان را از نظر فكري و فيزيكي درگير كند و موجب پر شدن  بنابراين تهيه و اجراي برنامه
. شود، امري ضروري است اوقات فراقت آن ها و دور نگه داشتن آنان از فضاها و فعاليت هاي پر خطر 

وه مخاطب بايد ساده، قابل دسترس و متناسب سن و سال گر ها مي در عين حال اينگونه برنامه
هاي آموزشي و اطالع رساني  ها نشان داده كه اثر بخشي رويكرد از سوي ديگر بررسي. طراحي شود

  .زياد مي باشدغير مستقيم در دل برنامه هايي مفرح در جهت هدف، بسيار 
  

  : ضرورت اجرا
  

 و رواني اختالالت و بهداشتي مشكالت از بسياري كه است داده نشان شماري بي هاي پژوهش
 سه كه دهد مي نشان مواد مصرف سوء زمينه در پژوهشي. دارند اجتماعي  -رواني هاي ريشه عاطفي
 بيان در ناتواني ف،ضعي نفس عزت: از عبارتند عوامل اين. دارند رابطه مواد مصرف سوء با مهم عامل

  .4ارتباطي هاي مهارت فقدان و احساسات
 رواني فشار با مواد مصرف سوء كه اند داده گزارش آموز دانش 1684 روي بر پژوهشي اساس بر

 بروز از جلوگيري منظور به كه است واقعيت اين گوياي پژوهشي شواهد ترتيب، بدين. دارد ارتباط
 همين در. دارد ضرورت پيشگيري انجام رواني، بهداشت سطح باالبردن و اجتماعي هاي آسيب

 افراد ابتالي كاهش به منجر كه اقداماتي كارگيري به يعني مواد مصرف سوء از پيشگيري چارچوب،

                                                 
 )1997 (مواد جهاني گزارش ٣
 )1996(، همكاران وميتيك  ).1996( بهداشت، جهاني سازمان ٤
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 افزايش و فرد بودن خطر معرض در كاهش به كه است اعمالي برگيرنده در و شود مي اعتياد به
   5.شود مي منجر مواد، مصرف سوء از كننده محافظت عوامل

و از آنجايي كه اين  سال در تهران هستند 15تا  10مخاطبين اصلي در اين طرح دانش آموزان بين 
گروه سني انرژي زيادي را براي انجام فعاليت هاي روزمره دارند و نيز پس از ساعات درسي در طول 
روز، نياز به فضايي متفاوت دارند تا بتوانند خود را در آن، به دور از ساختار آموزشي و تحت نظر بودن 

آنجا صرف نمايند، به سمت سرگرمي هاي و و همانطور كه مي پسندند پيدا كنند و انرژي خود را در 
  . فعاليت هاي متفاوتي گرايش پيدا مي كنند

  
در اين ميان كساني هستند كه فضاهاي بيرون از خانه را به درون خانه ماندن ترجيح داده و به سمت 
اجتماعات مختلفي از جمله همسانان خود گرويده و بخش عمده اي از ساعات فراقت خود را با آن ها 

  .مي گذرانند
  

با توجه به اينكه يكي از بسترهاي شناخته شده اعتياد، محيط هاي بيرون از خانه مي باشد، ممكن 
است فرد بدون شناخت و آگاهي، وارد فضاها و اجتماعاتي شود كه خطر اعتياد او را تهديد كند و از 

جلوگيري از ورود فرزندان به آنجايي كه اين محيط ها اغلب براي والدين نيز ناشناخته هستند، امكان 
  . آن ها وجود ندارد

  
در چنين گروه هايي ممكن است حضور يك يا چند فرد معتاد خطري بالقوه محسوب شود چرا كه 
گاه با پيشنهاد اين گونه افراد مبني بر مصرف مواد مخدر و با توجه به سهولت دسترسي به مواد در 

دوستان خود مورد تحقير واقع نشود و يا اينكه بخواهد از اينگونه فضاها، نوجوان براي آن كه توسط 
خود شجاعت نشان دهد، اقدام به مصرف مواد نمايد و همين شروع مي تواند آينده اي خطرناك براي 

  .او رقم بزند و تكرار آن منجر به معتاد شدن وي گردد
  

و تعريف نشده بودن  چنين مواردي و نيز كمبود فضاهاي تفريحي سالم و تحت كنترل در سطح شهر
فعاليت هاي جايگزين براي دانش آموزان و آسيب پذيري اين قشر، ضرورت ايجاد فضاهايي كه آنان 
بتوانند پس از ساعات درسي خود، اوقات فراقتشان را در آنجا سپري كنند و در كنار انجام فعاليت 

گيري، نه گفتن، جرأت  هاي مفرح، خالقانه و هنري، مهارت هاي زندگي خود را از جمله تصميم
و در كنار آنها اعتماد به نفس خود را در كنار همسانان ارتقا ... آموزي، حل مسئله، خود آگاهي و 

  .بخشند، بيش از پيش آشكار مي سازد
  

                                                 
   .)1378(طارميان  ٥

 مواد به نسبت نگرش و دانش بر زندگي هاي مهارت آموزش نقش،  )1381(،  هادي -احسان  منصور ، دكتر بهرامي - باقري 
 آموزان دانشنفس  عزت و مخدر
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اي است كه شادي و سرخوشي دوران نوجواني را درك  ي جذاب براي اين قشر، برنامه از طرفي برنامه
آنان در خالل . هاي مفرح هستند وجوانان بنا به طبيعت خود نيازمند فعاليتن. كرده و بدان بها دهد

اي با اين مشخصات،  به طور قطع چنانچه برنامه. توانند بياموزند و تفكر كنند تفريح و شادي خود، مي
  .تواند بسيار موفق عمل نمايد ي خود را دنبال كند مي بتواند رويكرد پيشيرانه

  

هاي فعاليت هاي جايگزين در ايران و ساير  و با بررسي شيوهدر نظر گرفتن مطالب فوق با  و سرانجام
گيري از  اند و با بهره هايي كه در اين زمينه براي نوجوانان اجرا كرده كشورها از جمله هلند و پروژه

تجارب كارشناسان و متخصصان آموزش نوجوانان، كارشناسان بحث مواد مخدر، جامعه شناسي، 
نشناسي و خالقيت و نيز اساتيد هنر و هنرمنداني كه در زمينه طراحي چنين كارگاه هايي فعاليت روا

هايي در زمينه موضوعات مختلف بدست  دارند و با تجارب گذشته كه از برپايي چنين نمايشگاه
همكاري چهار  اب » مؤسسه توسعه راهبردي جامعه شهري ايرانيان« سازمان غيردولتي ، 6آمده

 يهااجراي فعاليت مفرح و برگزاري كارگاه«طرح تا  شدبر آن سازمان غير دولتي ديگر 
مصرف پيشگيري از را در راستاي  »پرخطر فعاليت هاي جايگزين براي دانش آموزان

كارگاه هاي فعاليت هاي طراحي نمايش و ، به صورت آموزش مهارت هاي زندگيبا تاكيد بر  مواد
هاي پيشگيري دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر  قت دانش آموزان به عنوان يكي از برنامهاوقات فرا

  .انجام برساند به (UNODC)سازمان ملل متحد در جمهوري اسالمي ايران 

                                                 
  )1388 – 1386( در خصوص مديريت بحران براي نوجوانان تهران» شهر ايمن « نمايشگاه آموزشي   -  6
  )1388 – 1385(فعاليت هاي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ،   -     
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  :شروع پروژه  

با همكاري چهار  »مؤسسه توسعه و راهبرد جامعه شهري ايرانيان «  1388تابستان از اواخر     
پيشگيري از مصرف مواد در ميان در زمينه اي اقدام به طراحي پروژه  دولتي ديگر سازمان غير

  :با عنوان  UNODCنوجوانان از طريق برگزاري كارگاه هاي مفرح و هنري جهت شركت در فراخوان
(Nationwide Drug Prevention Measures in the I.R. of Iran – Phase I)  

هاي اجراي فعاليت مفرح و كارگاه «مشترك شنهادي پيطرح كه سرانجام به صورت نمود 
  .ارائه شد UNODC به » پرخطر  هاي جايگزين براي دانش آموزانفعاليت

كانون «كه در جمع آوري اين منابع ) 1پيوست (براي اين تحقيقات از منابع مختلفي استفاده شد     
و نيز مشاوران مختلفي در نقش بسزايي داشتند » انجمن هنر و انديشه ايرسا«و  »خانواده فردا
  ).2پيوست (را ياري كردند  مؤسسه طول پروژه،

  
  :بدين شرح آورده شده بود UNODCو فراخوان  TORاهداف اين پروژه با توجه به 

  
  : هدف كلي طرح

  
، از راه هنر، در و خالقانه هدف اصلي اجراي اين طرح جايگزين كردن فعاليتهايي مفرح

ان به سمت است به جاي سوق پيدا كردن آن سال 15تا  10 فراغت دانش آموزاناوقات 
ويي خطر رويارمعرض نفر از دانش آموزاني كه بيشتر در  800در ميان استفاده از مواد 

  . با اين مواد قرار دارند
         

  : اهداف جزئي طرح
  

 آسيب پذيرافزايش ظرفيت پيشگيري از مواد  براي دانش آموزان پر خطر و  -1
 

پر خطر و آسيب پذير در مورد مواد و  و مهارت دانش آموزان افزايش آگاهي -2
 جلوگيري از مبتال شدن به آن 

  
هدف، استفاده . ها آموزش يك فن يا هنر نبود الزم به ذكر است هدف از اجراي اين دوره

هايي بود  بها در مقابل آسي از ابزار هنر، علم و معرفت براي جايگزين كردن اين فعاليت
ي اوقاتي شاد و  هدف، تجربه. ها قرار مي گيرند ها هر لحظه بيشتر در معرض آن كه بچه
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ها نوجوانان را  موسس و مجريان اين دوره. هاي فردي بود زنده و كمك به كشف توانايي
باور دارند و در تالش بودند محيطي فراهم آورند تا آنان بتوانند لحظاتي گوهر ذاتي 

  .ي اين راه را فراهم آورند اي براي ادامه كار كنند و بهانهخويش را آش
  

مخاطبان اين طرح، با توجه به امكان آسيب پذيري آنان، دوره راهنمايي در نظر گرفته 
  . شده بودند

  
  : روش اجرا

  

آورده شده بود كه در زمان اجرا براي به صورت زير در طرح پيشنهادي وش اجراي فعاليت نيز ر
  :مواجه شددر محتوا و زمان بهبود و اثر بخشي بيشتر با تغييراتي 

  
  )دقيقه  60(. تركيبي از نمايش خالق و نويسندگي خالق -1كارگاه 

  
  مربي 2: برگزار كنندگان

  ساله 14تا  10نوجوان  15: مخاطبان
  : شرح

مديريت احساسات و خصوصا توانايي هايي مانند  موضوعات مورد بررسي، توانايي انسان در
و حل مسئله ، تصميم گيري، جرأت ) مشكل گشايي( اعتماد به نفس، نه گفتن،گره گشايي

دانش آموزان در طي كارگاه با اين قابليت ها در خود آشنا . است آموزي، و خود آگاهي
در  -ه ي اين سنين است كه الزم -شوند و تجربه اي از آن را با چاشني تفريح و بازي  مي

  . كنند كارگاه نمايش خالق تجربه مي
مربي پس از انجام بازيهاي ساختارشكن مقدماتي با پس از يك نمايش كوتاه، در اين كارگاه ها 

نوجوانان، موضوع را به آن ها اعالم كرده و داستاني را مرتبط با موضوع با كمك بچه ها طرح 
مربي به بازي نقشي از داستان پرداخته و به صورت سپس هر يك با راهنمايي . مي كند

الزم به ذكر است كه تمامي اين بازي ها بر اساس . خالقانه و بداهه به اجراي آن مي پردازند
  .تمرين هاي تئاتر مي باشد

مربي نيز در اينجا نقش راهنماي تكنيكي كار را دارد تا نمايش به انجام برسد و از مسير خود 
  . خارج نشود

با موضوع   كل نمايش. وصيت اين اجراها، آزادي بچه ها در نحوه بيان و حركت آنهاستخص
شود و همين امر سبب نهادينه شدن  ها ساخته، پرداخته و اجرا مي ذكر شده، توسط خود بچه

تر از جمله در زمينه مقابله با گرايش  اين توانايي در ذهن آنان شده، راه را براي تجربيات بزرگ
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همچنين به صورت غير مستقيم به آن ها استفاده از بيان و بدن . كند افيوني باز ميبه مواد 
 .آموخته مي شود و اين امر به طور ناخود آگاه باعث افزايش اعتماد به نفس ايشان مي شود

دارد  هاي احتماال پرخطر دور نگاه مي ضمن اينكه ساعاتي، نوجوانان را از گذران وقت در محيط
هاي جايگزيني  كند كه فعاليت والدين و مسئوالن مدرسه را متوجه اين امر مي و آنان و حتي

  . ها را از خطر روبرويي با دعوت به اعتياد برهاند وجود دارند كه بچه
الزم به ذكر است موضوعات اين كارگاه مي تواند برگرفته از ادبيات غني ايران براي داستان 

كمك مربي، بچه ها مهارت هاي مورد نظر را در ساخت  سرايي بچه ها باشد كه در خالل آن، با
  . يك داستان و اجراي آن به صورت نمايش، دخيل مي كنند

     
تركيبي از هنرهاي نقاشي، چاپ، كالژ، حجم سازي و سفالگري، كه . تجسم خالق -2كارگاه 

  )دقيقه  60( .تركيبي است از هنرهاي دو بعدي و سه بعدي
  

  مربي 2: برگزار كنندگان
  ساله 14تا  10نوجوان  15: مخاطبان

  : شرح
بچه ها با ورود به محيط كارگاه، با مواد و تجهيزات متنوعي روبرو مي شوند كه تنوع، فراواني 

موضوع كارگاه، مشابه . و آزادي در بكارگيري آنها محيط آزادي را براي خلق بوجود مي آورد
به  يهنر تيفعال اين در هنگام يبمناسب مر يو همراه تيهدا. كارگاه نمايش خالق است

 انيو ب ليابزارها، وسا يريسالم را در زمان به كارگ يتا روابط اجتماع دهد يفرصت م نوجوانان
نوجوانان شركت كننده در كارگاه، با نظر و احساس خود يك اثر تجسمي با  .تجربه كند يهنر

  . موضوع ذكر شده از خود باقي مي گذارند
  

متقابل  يمجال توسعه روابط اجتماع زين مخاطبين يگروه يها تيفعال اههادر هر دو اين كارگ
در اين فرصت بوجود آمده، نوجوان به سمت تخليه احساس خود و نيز  .سازد يم سريرا م

  . رود تفريح و نشاط ناشي از خالقيت پيش مي
تواند به تعداد شركت كنندگان در كارگاه  آثار خلق شده با موضوع مهارت هاي ياد شده مي

  . متنوع و متفاوت باشد
بچه ها كه عموما از دانش آموزان در معرض خطر انتخاب مي شوند، انجام فعاليت هايي به جز 

با هنر آشنا مي شوند و وقت خود را به . پرسه زني در خيابان ها و غيره را تجربه مي كنند
ت مهمي در خود مي گذرانند كه ممكن است آينده ي شادي و نشاط و بازي و كشف قابلي

  .آنان را دستخوش تغيير سازد
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فعال  يرياز نوع فراگ يريفراگنشناسي اين نوع از كارگاه ها براي نوجوانان، امطابق اصول رو
و نتايجي از اين دست را در  پردازد يذهن و جسم توأمان م يريكه به درگ يمعن نيبد. است

  :بر خواهد داشت
  اعتماد به نفس ييتوانا -
  تازه ميكاوش در مفاه ييتوانا -
   مختلف يها مشكل از راه كينگاه كردن به  ييتوانا يعنيتفكر واگرا،  -
  عدم اجبار در آنها -
  فرصت انتخاب داشتن -
  ينيو بازآفر نشيآفر -

  

__________________________________________________________  

  

همياران سالمت  جمعيت« ،پيش از همه كارهابا طرح پيشنهادي و  UNODCپس از موافقت 
طراحي  برايجهت برگزاري جلسات منظم  ،پروژهدبيرخانه دفتر خود را به عنوان  »روان اجتماعي

  .در اختيار پروژه گذاشت ،و هماهنگي كارهامراحل مختلف برنامه ريزي پروژه و 

براي برنامه ريزي و  »راهبرد جامعه شهري ايرانيان مؤسسه توسعه و « سپس شوراي مركزي 
قابل اجرا و نيز  چارتي را تدوين نمود كه وظايف در اين چارت به خوبي ،اجراي برنامه هاي پروژه

  )3پيوست (. قابل كنترل بود

به جذب نيروي انساني متخصص  اقدام ،افراد كارشناس موجودپس از آن شوراي مركزي با بررسي 
كه در اين ميان از كانون خانواده فردا، انجمن هنر و انديشه ايرسا و  نموداز بين آنان در هر بخش 

  )4پيوست ( .خود مؤسسه افرادي انتخاب شدند

 مربي خانم و آقا از انجمن هنر و انديشه ايرسا 6همچنين با توجه به محتواي كار و مخاطبين، 
  )4پيوست (. جهت برگزاري كارگاه ها در مدارس و مراكز مختلف، انتخاب شدند
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  : نشست ها

  :برگزار شدهاي زير  مختلفي در رده نشست هاي ،پس از مشخص شدن افراد

  : اعضاي تيم برنامه ريزي نشست هاي

  جلسه  8: تعداد
هفتگي و گاه به طور فوق به صورت و هماهنگي هاي الزم  در راستاي برنامه ريزياين جلسات 

  .العاده و با حضور اعضاي تيم مركزي برگزار شد

  : نشست هاي تدوين سناريو

  جلسه  6: تعداد
مدير پروژه و اين جلسات در راستاي تدوين شيوه اجراي پروژه و سناريوي نمايشگاه با حضور 

  .برگزار شد مربيان

  : UNODCبا مسئوالن   نشست ها

  جلسه 6: تعداد
كه با حضور جناب آقاي طاهري نخست، مسئول پروژه پيشگيري از اعتياد  جلساتاين در 

UNODC، مؤسسه توسعه و راهبرد جامعه شهري «خانم دولتي، مدير و پروژه  آقاي آذرباد، مدير
قرار مي و كارشناسي ، روش اجراي پروژه گام به گام به دقت مورد بررسي برگزار مي شد » ايرانيان

  . مي شد گرفت و تكميل تر
شايان ذكر است جهت بررسي نهايي و تأييد سناريو يكي از اين جلسات با حضور همه مربيان و 

  .مديران پروژه برگزار شد

  :با كارشناسان نشست

  جلسه 3 :تعداد
كارشناساني كه در زمينه  دانشخود و نيز بهره بردن از  فنيتيم مركزي براي تكميل اطالعات 
نيز آموزش نوجوانان تجربه هاي ، برگزاري كارگاه هاي هنري و هاي آموزشي آسيب هاي اجتماعي

  .با آنها جلساتي را برگزار كرد ،موفق داشته اند



  

 مربـي در  
- تحسـين 

دو. انـد شسته
اي تد و با جمله

  . ت

 

ه و بر زمين نش
 خود را بگويد
 اين بازي است
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:ماده اجرا شد

  :ر بود

اي حلقه زدهره
د تا هريك نام
، خود آغازگر

آه صورت زير

 بخش هاي زير

  )دقيقه

و مربي در داير
خواهدها ميه

،1مربي. ر دهد

  :  ها

به وي كارگاه ها

و  شامل اعت

د 120(  خالق

ش آموزان و دو
، از بچه1مربي  

د را خطاب قرا

ريوي كارگاه

سناريو نهايت 

سا 3ارگاه ها  

كارگاه نمايش

دانش: قه ديدار
.م نشسته اند
فر كناري خود

  

سنار
  

و در
  

هر كا

ك) الف
  
  

  
حلق
كنار هم
آميز، نف

  



  

 
چيـزي بـه    

تفكـر  / دي  

 بزرگ تر 

 .گي پوشيدي
تواننـد چ نمي

هاي بين فـرد
  سترس

مرحله مورد نظرند،

  .بي
اس خوش رنگ
ش آموزاني كه

همهارت/ اطي
مقابله با اس/ ت

صورت ويژه در هر م
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فوتباليست خوب
تو، خيلي لبا... د
دو مربي دانش(

هاي ارتباهارت
مقابله با هيجانا

هايي كه به صهارت

تو، يه ف... حامد
من، مجيد) ري

(. گرددلقه مي
  .)ند

مه/ همدلي / 
م/ حل مسئله /

    
وشاني دارند، اما مه

من، ح) 2مربي
آموز كناردانش
در حل 1 مربي

كننا كمك مي

  ؟
خودآگاهي: 7ر
تصميم گيري / 

                  
پو با هر مرحله هم

  :ل
رو به م: (1ربي 
رو به د: (2بي 

ن گفت و گو تا
گري بگويند را

 1  

ينجا كجاست؟
هاي مورد نظر

/تفكر انتقادي  

                  
ها به شكليمهارت

  

  

مثال
مر

مر 
اين
ديگ

  
مرحله

  
اي: بازي

مهارت
/خالق 

  
  

        
تمامي م 7

. اندآمده



  

د در سالن 
ن با اشاره 
ـي از هـر   

  .)گويدمي
آمـوزان  ش   

-ل را مـي  
ها در هـر  

-وزان مـي  

ر برخورد كنند
ت دانش آموزا

مربـ. ايسـتند 
  .است

كند را مور مي
وانـد از دانـش

ر اين دو سـوال
ست مربي، بچه
 به دانش آمـو

نكه به يكديگر
حركت. ا باشند
ند ميكه هست

ش دوم متغير ا

ذهن خود تصو
تو مربـي مـي  

نفر 10رحله از 
كت چهارم دست

ت خود راوقعي

١٣ 
 

وند و بدون اين
ست دارند آنجا

ها هر جا كبچه
شترك و پرسش

ضايي را كه در ذ
 متغير است و

حله و در هر مر
با حركت. شودي

رار گرفته و مو

هد كه بلند شو
ر كنند كه دوس
ت دست مربي ب
پرسش اول مش

دانش آموز فض
سوال دوم( ؟

مرح 3وزان در
مربي شروع مي
بي در وسط قر

  ش
  شادي

خواهموزان مي
د به جايي فكر

با حركت. شود
پرسد، پرل مي

د( جا كجاست؟
ي چه اينجايي

  .)وت بپرسد
ي از دانش آمو
صداي دست م

ايستند، مربمي

وه، براي آرامش
روسيِ، براي شا

ي از دانش آمو
ها بايدآن. نند

شند و كند مي
سوا 2ها ز بچه

  :ال
اينج: سش اول
براي: سش دوم

هاي متفاوسوال
 اين بازي مربي

هر مرحله با ص 
ي كه هستند م

 

  :ال
اينجا كو: 1ربي 
اينجا عر:2ربي 

  

  
مربي
قدم بزن
مربي تن
كدام از
  

مثا
پر
پر
س
در
.پرسد
اينقطه
 .گويد
  

مثا
مر
مر



هـا  كه بچه

(  ...ما دارد  

كـس، هـر    
انتخـابش  ل 

-ردي مـي    
بـه  . كننـد 

ي دست از 

  

بعد از اينك. سد

يـك سـينم... د

اب كند؟ هـر ك
خاب كرد، دليل

 و بـا هـم كـر
كرا بـازي مـي  

ر آخر، دو مربي
  .كنند

پرسدر آنجا مي

يك سفينه دار

 فضاها را انتخا
ايي را كه انتخا

ها حلقه زدهن
 دهل و سرنا ر

در. شودش مي
كاستراحت مي
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حضورشان را د

جايي است كه ي
 .) شمردر مي

شد يكي از اين
فضا... خاب كند

  :ششم

  ... روسي
آن. كندوت مي
ازندگانش نو

رنا و دهل پخش
 به نشستن و ا

ها و دليل حت
  :فتند

اينجا ج... يست
ش آموزان را بر
ست داشته باش

تواند انتخد مي
  ...ند

فضاي ش. كنندي

ستم، در يك عر
ن عروسي دعو

گيرند و نقش مي
ي كردي از سر
وزان را دعوت

آموزان موقعيت
هاي خود را گف

گر يك اتاق ني
 تك تك دانش
ي هست كه دوس
كه دوست دارد
و آن را بازي كن

ها بازي ميچه

هس  كردستان
موزان را به اين
 در وسط قرار
اي صوت، نغمه

ند و دانش آمو

ربي از دانش آ
ه يك موقعيت

اينجا ديگ: 1بي 
و فضاهاي

آيا كسي: 2بي 
فضايي را ك
را بگويد و

ي مختلف را بچ

من االن ك: 2بي
، دانش آم2بي
دو مربي. صند

يله يك ضبط
كشنز زدن مي

  

و مر
هر
  

مرب

مرب

  
فضاي 5
  

مرب
مرب 

رقص
وسي
ساز
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. انـد كنار هـم نشسـته  دو مربي در . انددانش آموزان و دو مربي در حلقه نشسته: حلقه ديدار
خواهد تا هريك نام خود را بگويد و با يك جمله، يكي از چيزهـايي كـه نفـر    ها مي، از بچه1مربي 
  . ، خود آغازگر اين بازي است1مربي. اش دوست دارد را طرح كندكناري
  

  :مثال
  .خواد كه يه كالغ داشته باشيتو، دلت مي... من، حامد) 2رو به مربي : (1مربي 
  .آدتو، از روز باروني خوشت مي... من، مجيد) آموز كناريرو به دانش: (2 مربي

تواند بر اساس شناختي كه دانش آموزان از فضاهاي مورد عالقه ديگري ها مياين جمله...       (
  .)ها را هدايت كنندمربي آن 2كه در بازي قبل خلق كرده، گفته شود و 

تواننـد چيـزي بـه    دو مربي دانش آموزاني كه نمـي . (گردديدر حلقه م 1گو تا مربي واين گفت
  .)كنندديگري بگويند را كمك مي

  
  2مرحله 

  
  دو صندلي: بازي

تفكـر  / هاي بين فـردي  مهارت/ هاي ارتباطي مهارت/ همدلي / خودآگاهي : هاي مورد نظرمهارت
  مقابله با استرس/ مقابله با هيجانات / حل مسئله / تصميم گيري / تفكر انتقادي / خالق 

  

  
  



 صندلي را 

آدم دو تا . 
بعـد از  . يي  

يك نفـر را  
دس بزننـد   
ه دو نفر را 

  

. شـود  مي
هـاي  ربـه 

ـا را كنـار   
ها آن. يرند

. انـد ستاده
ابر هر يك 
د را بيـان   

مربي بازي. ند

.ر چيزي باشند
 يا در هـر جـاي
بين خودشان ي

توانند حـدر مي
بعد هر گروه. 

 بحث گذاشته
در موقعيت عقر

هـن صـندلي  
ساعت قرار بگي

ايس) ي ساعت
را در برا) اعت

ت كناري خـو

ره تقسيم شون
  . د

مي تونند هر. د
ر هر موقعيتي

هر گروه از ب..
هاي ديگرگروه

اند قرار گرفته
  . كنند

ش آموزان به
ينند و آن را د

مربيـا. بزننـد 
ا جاي اعداد س

  .شودمي

هاعقربه(حلقه
عقربه سا(تش

 خوب از دوست
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گروه شش نفر
گويدها مي آن

 صندلي نيستند
در... ايز ديگه

..صندلي چي اند
گ. قعيت بچيند

ر چه موقعيتي
ندلي را بازي ك

ها، ميان دانشت
چيها را ميلي

ند كه حدس ب
خواهند تا مي

حلقه درست م

ربي در ميان ح
 چرخد و دست

ك خصلتو ي

هد كه به پنج گ
ين بازي را به

ن به بعد ديگه
وون يا هر چيز
كه اين دو تا ص
ا را در آن موقع
يز هستند و در
عيت آن دو صن

ضاها و موقعيت
دهند، صندمي
خواهنها ميچه

 دانش آموزان
ح. درست شود

 حلقه و دو مر
د تا هر بار مي
بايد نام خود و

خواهموزان مي
دهد و قوانيمي

 صندلي از االن
دو تا حيو... يء

يجه رسيديد ك
هاه كه صندلي

 صندلي چه چي
ب كنند كه موقع

كنند و فضي مي
ازي را انجام م

مربيان از بچ. د
كنند و ازي مي
ساعت د تند تا

ش آموزان در
خواهدوزان مي

ه مي دارد، او ب

ي از دانش آمو
ش آموزان ياد م

اين دوتا: 1بي 
دو تا شي... 

اينكه به نتي
انتخاب كنه

اين دوكه 
هم انتخاب

 پنج گروه بازي
ر مربيان اين با

دهند قرار مي
ه و آن را بازي

ايستها ميقربه

دانش: لقه ديدار
، از دانش آمو1

ش آموزان نگاه

  

مربي
به دانش

  
مرب

  

  
هر
در آخر
ساعت
گذاشته
دور عق

  
حلق

1مربي 
از دانش



ا چـرخش   

توانند  نمي

/ سـترس    
 

  

-ه تصـميم 

هـا و  صـميم  
يري عميق 

اي از جنبـه    

شـغل،  : گي    
وانـي و  ت ر 

، بـا1مربـي . د

ش آموزاني كه

مقابلـه بـا ا/     
 تفكر انتقادي 

همه. ي را بگيرد
بعضـي از تص. د

ها تأثيز تصميم
ـويم بـر چـه ج

ير پـذير زنـدگ
سـالمت(: زش؟  

ريع انجام دهد

دو مربي دانش(

ـا هيجانـات
ت/ تفكر خالق /

 بايد تصميماتي
گذارندأثير مي

ت اما بعضي از
گـهايي كه مـي 

  )پرسدمي 

هـاي تـأثيجنبـه
ميـزان ورز) ن
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د اين كار را سر

. (گرددلقه مي

مقابلـه بـ/ ئله
/هاي بين فردي

اشول زندگي
مان تأو زندگي

رند سطحي است
يزهم بگوييد چ

1از مربي (ذا؟

ج(تحصيالت؟
ربيـت فرزنـدان

انش آموز بايد

ش آموز در حل
 .)كنندك مي

حل مسـئ/ ي
همهارت/ باطي

درطور انساني
ه نوعي بر ما و

گذارمان ميگي
حاال هر كدوم. 
مثالَ نوع غذ. رد

ميزان ت) پرسد
اب همسـر، تر

گذرد و دت مي
  .  است

 تا آخرين دانش
كمك  بگويند را

  ر
تصميم گيري: ر
هاي ارتبمهارت 

هر) هاش عقربه
گيريم، بهما مي

كه بر ما و زندگ
گذارندي ما مي

گذار تأثير مي
  

پش آموزان مي
اجتماعي، انتخا

زمان به سرعت
كندرا آغاز مي
گوواين گفت

زي به ديگري

 3  

عداد و تصاوير
هاي مورد نظر

/همدلي / هي 

در نقش: (2ربي 
هايي كه م
تأثيري كه
بر زندگي
زندگي ما

سالمت: 1ربي 
از دانش: (2ربي 

موقعيت ا

  

ز. كند
بازي ر

چيز
  
مرحله

  
اع: بازي

مهارت
خودآگا

  

  
مر

مر
مر
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) كل زنـدگي (: انتخاب همسر؟)  رفتار، سالمت، درس خواندن(: انتخاب دوستان؟) جسمي
(: شغل؟) روحيه، روابط اجتماعي(: نوع لباس؟) شغل و موقعيت اجتماعي(: رشته تحصيلي؟

تندرسـتي و سـالمت روان   (: تعـداد فرزنـدان؟  ) رفتار، سالمت، موقعيت اجتمـاعي، درامـد  
  .)پرسدها ميها را از بچهاين سؤال)  (ت اقتصادي، روحيه فرزندانها، وضعيوالدين و بچه

بـراي  . مـان بگيـريم  گـذرد و مـا بايـد تصـميمات زيـادي در زنـدگي      زمان به سرعت مي: 1مربي 
بايد مشخص كنيم كه در مورد : اول. گيري نياز هست كه اين چهار تا چيز را بدانيمتصميم

بايد مشخص كنيم كه بـراي آن مسـئله چـه    : دوم. مخواهيم تصميم بگيرياي ميچه مسئله
بايـد  : چهارم. بايد پيامدهاي هر تصميم را بررسي كنيم: سوم. توانيم بگيريمتصميماتي مي

   .تصميمي را انتخاب كنيم كه بهترين پيامد را در بر داشته باشد
  

  بازي اعداد -
  

  
  

  .تقسيم بشويدتايي هاي هفتحاال با ضربه دست من، به گروه: 1مربي 
مربي به هر گروه . ماننددو دانش آموز بيرون مي. شوندتايي تقسيم ميهاي هفتها به گروهبچه

هـا  مربي از گـروه . دهد كه بر روي آن يكي از مراحل تصميم گيري نوشته شده استپالكاردي مي
دانش آمـوز خـارج از   بعد از آن دو . خواهد كه به ترتيب و يك صدا پالكاردهاي خود را بخوانندمي

مربـي  . خواهد كه آن پالكاردها را در زير هم در تابلوي اعالنات، بر ديوار سالن نصب كنندگروه، مي
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كه مربـي  ...) دوتايي، پنج تايي و (هاي چندتايي دانش آموزان به گروه. دهدبازي اعداد را ادامه مي
  .شوندتايي تقسيم ميپنجدر آخر دانش آموزان به شش گروه . شوندگويد تقسيم ميمي

  

  
  

  بازي با تصوير -
  

، پارك، نوجـوان تنهـا در   )مشاجره( ، محيط خانه)كالس نقاشي(مربي از شش تصوير، مدرسه 
دانش آموزان بايد تعيـين  . دهدخانه، مهماني گروه همساالن و كامپيوتر، به هر گروه يك عكس مي

  :كنندنقش كرده و آن تصوير را در سه موقعيت بازي 
  
  تواند بيفتد اتفاقي كه قبل ازتصوير مي -1 

  خود تصوير -2
 تواند بيفتداتفاقي كه بعد از تصوير مي -3

  



  

٢٠ 
 

  
  

كند و پس از هر گروه، مربي بـا ديگـران دربـاره    هر گروه نمايش خود را براي ديگران اجرا مي
-نظرات خود را ارائه ميگيري، كند و بر اساس چهار مرحله تصميمگو ميواتفاقات ديده شده گفت

در اينجا مربي از . خواهد كه فضاهايشان را همزمان اجرا كنندها ميسپس مربي از همه گروه. دهند
هاي گروه ديگـر يـك پيشـنهاد    كند تا به بچههر گروه، يك نفر را پنهاني از يك گروه مسئول مي

نوجـوان تنهـا   «ا به گروهي كه شود تمسئول مي» پارك«هاي گروه يكي از بچه: مثال. (منفي بدهد
  .) كنند، پيشنهاد بدهد در خانه سيگار بكشندرا اجرا مي» در خانه
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  .د

٢٢ 
 

شودذاشته مي وگو گذ به گفت هاي آن با بچه آخر پيامدهاي

  

  
  
  

  
  

در 
  



 

وهـي كـه     
در صورتي 
ي، دو مربي 

يم دانـش  

  

 

شـود بـه گرو  
د: 1. ل اجراست

كارگاه تجسمي

سپس تصمي. م

مسـئول مـي
 دو شكل قابل
ي كه مربيان ك

و بازي كنيم ط
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ها مكي از بچه
اين بازي به (
در صورتي: 2. د

ييد برويم حيا

واهد بود كه يك
:كنند، بگويد

ي ديگر باشند

آيند و بياي مي

 مرحله اين خو
كرا بازي مي) ي

جسمي، دو مربي
  .)باشند

شي كمي دير
  ...و . شودي

اين رين بازي
كالس نقاشي(ه

يان كارگاه تجس
 نمايش خالق ب
كه معلمان نقاش
وزان بررسي مي

  

  
  

  
  

آخر
مدرسه
كه مربي
كارگاه

ك) 1
آمو
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هاي اصلي رنگ(هاي رنگ، با جعبه) معلمان كالس نقاشي بازي مدرسه(مربيان كارگاه تجسمي 
  . شوندوارد مي) و سياه و سفيد

  
كـالس  معلمـان  ) كننددو مربي كارگاه تجسمي را معرفي مي(، ...آقايان ... / ها خب خانم: 1مربي

رو بـه دو  . (كنـيم تـان آرزو مـي  روز خـوبي رو بـراي  . ديگر ما بايد بريم. نقاشي هم آمدند
  .بفرماييد) مربي كارگاه تجسمي

  
سپس تصـميم  . برويم خانه: آيند و بياييد برويم به دفتر بگوييمكه معلمان نقاشي امروز نمي) 2

  ...شود و دانش آموزان بررسي مي
  

  .نم خودمان كالس نقاشي رو برگزار كنيمكمن پيشنهاد مي: 2مربي
  .آخه ما كه اين كار رو بلد نيستيم: 1مربي 
حاال هم بهتره به جاي اينكه بريم به دفتر . كنمنگران نباشيد من بلدم و بهتون كمك مي: 2مربي 

: و چند نفر از دانـش آمـوزان   1رو به مربي (بهتره بياي ... بگيم تا اجازه بدهند برويم خانه
است از بين دانش آموزاني انتخـاب شـوند كـه موافـق تعطيلـي كـالس و رفـتن خانـه          بهتر
  .ها و كاغذها رو بگيريمبا من بريم رنگ.) بودند

  

  )دقيقه 60( كارگاه تجسم خالق) ب
  
  

هـاي رنـگ   در مقابل دو مربي قوطي. انددانش آموزان و دو مربي در حلقه نشسته: حلقه ديدار
خواهد تا هريك نام و رنگ خود را بگويد و با عنـوان كـردن يـك    ها ميبچه، از 2مربي . قرار دارد

دانش آموزان بايد فكر كنند كه خود و ديگري جانشـين چـه   . رنگ، نفر كناري خود را معرفي كند
، خود آغازگر اين بـازي  2مربي.) چه رنگي است(تر است تواند باشد يا به كدام رنگ شبيهرنگي مي

  . است
  



 

چيـزي بـه    

آبـي  ) سـد 
نـگ قرمـز    
ـتند كـه از     
د و آبـي را   
 مـي شـود     
ش آمـوزي  
د و دانـش   
خواهـد كـه   
بـي دانـش   
ش آموزي 

هـاي  رنـگ 

 

تواننـد چمـي 

پرآمـوزي مـي   
 كه خـود را رن
ي فرعـي هسـ
ربي رنـگ زرد

آبـي و قرمـز 
از دانش( مثل؟ 

ود را رنـگ زرد
خها مـي از آن 

مرب(جي مثـل؟
سپس از دو دانش

هاي مكمل، رگ
 .  

  .ي
 آموزاني كه نم

از دانـش آ(ل؟
 دانش آموزي

هـانفش رنـگ   
رم. (شود سبزي

)پرسـد ي مـي 
بنفش.)  آميزد

 آموزي كه خو
.خواند فرا مي
نـارنج.)  بدهند
س. دهدشان مي
رنگ.) ك كنند

هادنياي رنگ

٢٥ 
 

  .، بنفش
تو، آبي...  زرد

دو مربي دانش

زرد مثل. ستند
مربي(ز مثل؟

، نـارنجي و بـن
زرد و آبي مي.

از دانش آموزي
آست به هم مي

مربي دانش. (
كرده بودند را
 و با هم دست
ي كرده بود، نش
 دستشان را پا
.د، سياه، سفيد

تو... جيد، سياه
من، حامد،) ي

د. (گرددقه مي
  .)ند

اصلي هسهاي گ
قرمز) پرسدمي

سبز)  مي دهد
.آيند وجود مي

ا(سبز مثل؟ .) 
 و آبي را با دس

.شود نارنجيي
 قرمز معرفي ك
د آغشته كنند
 نارنجي معرفي

كه مي خواهد
هاي سرد رنگ

من، مج) 1ربي
آموز كنارانش
در حلق 2ربي

كننا كمك مي

ي و قرمز، رنگ
دانش آموزي م
رده بود، نشان

ها اصلي بهگ
آميزده هم مي

ربي رنگ زرد
زرد و قرمز مي 

 خود را رنگ
را به رنگ خود
 خود را رنگ
ن رنگي است

هاي گرم،نگ

  :ل
رو به مر: (2بي 
رو به دا: (1بي 

وگو تا مرن گفت
گري بگويند را

زرد، آبي: 2بي 
از د(مثل؟ 

معرفي كر
تركيب رنگ
با دست به

مر. (بنفش
)پرسدمي

ي كهآموز
دستشان ر
آموزي كه

كه دستشان
تركيبي، رن

  

  
  

مثال
ربم

مرب
اين
ديگ

  
مرب
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-از چند دانش آمـوز مـي  (افتاد؟ ها نبود، چه اتفاقي ميهيچ فكر كردين اگه يكي از رنگ: 1مربي 

تصويري كـه دلمـون    تونستيمها نبود، ما نميهاي جعبه رنگاگر هر كدوم از رنگ.) پرسد
هر رنـگ سـر جـاي خـودش     . تصاوير هميشه يك چيزي كم داشتند. خواست را بكشيممي

ها با هم بي دليل و نامناسب قاطي شوند همه چيـز تيـره و بـدرنگ    اگر رنگ. دهدمعني مي
  .شودمي

 همه بايد باشند و كارشـان . هر انسان يك رنگ. هاستجامعه هم مثل جعبه رنگ. درسته: 2مربي
هاست كه تصاوير جامعـه بـه   از ارتباط درست همه انسان. را درست و به موقع انجام بدهند
شود و اگر انساني نباشه يا نقشش را درست انجام ندهد، بهترين و زيباترين شكل خلق مي
ها سر جاي خودشان نباشند يـا بـا هـم در    يا اگر انسان. زندگي هميشه يك چيزي كم دارد

  .ريزدشود و همه چيز به هم ميد هرج و مرج ميارتباط درست نباشن
بـه نظـر   . شـد هيچ وقت تصوير كودك بر بوم زندگي خلق نمـي . مثالَ اگر پدر نبود يا مادر: 1مربي 

از ( شـد؟ شما اگر پزشك و بيمار نبودند يا ارتباطي با هم نداشتند، چه تصـويري خلـق نمـي   
آموز نبودند يا ارتباطي با هم نداشتند،  اگر معلم و دانش) سالمتي.: پرسددانش آموزان مي

-حاال شما اگر بخواهيـد گرسـنگي  .) پرسداز دانش آموزان مي(شد؟ چه تصويري خلق نمي

اگـر  .) پرسـد از دانـش آمـوزان مـي   (تان را بر طرف كنيد به ارتباط چه كساني نياز داريد؟ 
-از دانش آموزان مـي (بخواهيد جسم سالمي داشته باشيد به ارتباط چه كساني نياز داريد؟ 

حـاال بگوييـد اگـه بخواهيـد در آينـده انسـان مـوفقي بشـويد و يكـي از بهتـرين و           .) پرسد
از دانـش  (زيباترين تصويرهاي زندگي را خلق كنيد، بـه ارتبـاط چـه كسـاني نيـاز داريـد؟       

  .)پرسدآموزان مي
و به ) هاشان را ببندندچشمخواهد كه از دانش آموزان مي(هاتان را ببنديد حاال لطفاَ چشم: 2مربي 

سال ديگر كجاييد؟ دوست داريد چه باشيد؟ كجا باشيد؟ با چه كسي  10اين فكر كنيد كه 
هـاتون بسـته   حاال همينطور كه چشـم . سال ديگر ببينيد 10باشيد؟ و تصوير خودتان را در 

بـاط چـه   است، به اين فكر كنيد كه براي رسيدن به اين تصوير بايد چه كـار كنيـد و بـه ارت   
حـاال  . هاتان را باز كنيـد چشم) دهدها فرصت ميمربي چند دقيقه به آن. (كساني نياز داريد

خـواهيم در ايـن   مـا مـي  . سال ديگر بكشد 10خواهيم كه هر كس تصوير خودش را در مي
-هامان نقاشي كنيم تا براي هميشه يادمان بماند كه ما با دسـت كالس به جاي قلمو با دست

  .سازيمه را ميهامان آيند
  

كنند و پالستيكي بزرگي پهن مي سفره. كنندبه كمك دانش آموزان كالس را آماده مي دو مربي
. دهدمربي به هر دانش آموز يك مقوا و يك پيشبند پالستيكي مي. نشيننددانش آموزان بر آن مي
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شـوند و  نقاشـي مـي   دانش آموزان مشغول. شودها قرار داده ميدر برابر دانش آموزان ظرف رنگ
  . رسانندها ياري ميمربيان در اين مسير به آن

  
  :قوانين كارگاه تجسم خالق

 .مان نريزدهايها بر زمين و لباسمراقب باشيم رنگ -١

هـا را رنگـي   تنها يك دستمان قلمو باشد تا با دست ديگرمان با ديگران در ارتباط باشـيم و آن  -٢
 .نكنيم

 .در آرامش به هم كمك كنيمبه همديگر احترام بگذاريم و  -٣

 .نپرسيدن عيب نيست، ندانستن عيب است -۴

 .مان را تمام كنيمدقيقه زمان داريم تا نقاشي 30ما  -۵

  
  

 
  

  
اند و مسيري كه ها با دانش آموزان درباره تصويري كه از خود كشيدهپس از پايان نقاشي، مربي

هـا بـه دانـش آمـوزان     مربـي ) گروهـي بحث . (كنندبايد بروند تا به آن تصوير برسند، صحبت مي
نويسـد و بـر پشـت    دهند و هر دانش آموز مشخصان خود را بر آن مـي برچسب شناسنامه اثر مي

هاشان را دسـت بگيرنـد و در حلقـه    خواهد كه نقاشيها ميمربي از آن. كندنقاشي خود نصب مي
  .بايستند



هد تـا هـر   
 اين بـازي  

  

  

خواهها ميچه
، خود آغازگر

، از بچ2مربي .
،1مربي. ب بكند
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.اندايستادهقه
ك آرزوي خوب

و مربي در حلق
كناري خود يك

ش آموزان و دو
د و براي نفر ك

دانش: قه ديدار
م خود را بگويد

  

  

  

  
  
  
  

  
  

حلق
يك نام
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  :مثال

ها بهترين كارگاه نمـايش  اميدوارم كه يك روز براي بچه... من، حامد) 2رو به مربي : (1مربي 
  ني؟خالق و تجسمي رو برگزار ك

-آرزويـي متناسـب بـا نقاشـي او بـرايش مـي      ... (من، مجيـد ) آموز كناريرو به دانش: (2مربي 

  )خواهد
  

توانند چيزي به دو مربي دانش آموزاني كه نمي. (گردددر حلقه مي 1اين گفت و گو تا مربي 
  .)كنندديگري بگويند را كمك مي

  
  .ديگران چيزهاي خوب بخواهيماميدوارم همه ما هميشه براي خودمان و : 1مربي 
  .منم اميدوارم كه در آينده هر كدوم از شما همان جايي باشيد كه امروز كشيديد: 2مربي 
تان را در آوريد و هايپيشبند. هاتان را به كناري بگذاريد تا كامالَ خشك شوندنقاشي: 1مربي 

  .هاتان كارگاه را ترك كنيدبر سفره بريزيد و براي شستن دست
  .خدانگهدار: 2و  1مربي 
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  :اجراي پروژهزمان 

  .اجرا شد 1388اين پروژه در آبان و آذر 

و شايان ذكر است با وجود زمان كوتاه انجام پروژه، تيم اجرايي تمام تالش خود را براي هماهنگي 
 اين امراجراي كارگاه ها به بهترين كيفيت ممكن نمود و نگذاشت تا اين محدوديت زماني خللي بر 

  .وارد كند

روز و ساعت برگزاري كارگاه ها نيز با توجه به شرايط مراكز تعيين مي شد كه با توجه به نيروي 
  . انساني كافي، مشكل هماهنگي مربي براي برگزاري كارگاه در روز و ساعات مختلف برطرف مي شد

  :برگزاري نمايشگاه مكان

در نظر  پرتابلبررسي هاي انجام شده در زمان طراحي پروژه، كارگاه ها به صورت با توجه به 
 در استان تهران گرفته شد و مقرر شد تا مربيان همراه با تجهيزات مورد نياز خود، به مراكز مختلف

  .كه از پيش هماهنگ شده مراجعه نموده و كارگاه را در آن جا برگزار نمايد

كه تقريبا با توجه به (  ر هزينه اجاره فضاي مورد نظر صرفه جويي شوداين كار باعث مي شد هم د
و هم مشكالت رفت و آمد مخاطبين از جمله دوري راه، زمان ) زمان و بودجه پروژه غير ممكن بود

  .طي مسير، اجازه سرپرستان و نيز هزينه وسيله نقليه برطرف گردد

اني كه نياز بيشتري به اين كارگاه ها داشتند و البته با توجه به هدف پروژه، براي پوشش دادن كس
در واقع پر خطر تر بودند، مراكز مختلفي براي برگزاري كارگاه انتخاب و هماهنگ شد كه دسترسي 

از جمله اين مراكز مي توان به خانه مهر كودك در دورترين نقاط . به آنها چندان هم ساده نبود
  .ك عاليين واقع در جنوب شهر ري اشاره كردحصارك و مهرشهر و همچنين مدارسي در شهر

مشكل ديگري كه در اجراي پروژه وجود داشت اين بود كه فضاي در نظر گرفته شده براي برگزاري 
نفر بود كه برخي از مراكز و مدارس بزرگترين فضايي كه  30كارگاه يك سالن متناسب با فعاليت 

. نفر به سختي در آن انجام مي شد 30حلقه زدن  داشتند، تنها يك اتاق يا كالس بود كه ايستادن و
  .متري بود 16كه بزرگترين فضايي كه در اختيار داشت يك اتاق » كيانا«مانند مركز 

با اين حال مربيان توانستند با استفاده از تجربه و مهارت خود در چنين فضاهايي كارگاه هايي در 
  .خور توجه برگزار نمايند
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  : اجراي پروژه حامي

  .ريال بود 90،000،000با كمكي به مبلغUNODC  اين پروژهحامي تنها 

و  فرصت مذاكره با سازمان هاي مختلف براي جذب كمك مالي وجود نداشت ،به دليل زمان كم
 .تنظيم كردند UNODCبرگزار كنندگان برنامه خود را بر اساس كمك مالي 

  

  :تيم هاي پروژه

  :مربيان كارگاه ها و سناريوتيم  -1

در برگزاري كارگاه هاي نمايش و تجسم خالق با سابقه ) آقا 2خانم و  4(مربي  6از  اين تيم
  . )4پيوست (تشكيل شد 

اين تيم در ابتدا وظيفه مشاركت در تدوين سناريو را بر عهده داشت و پس از تأييد سناريو آماده 
  .برگزاري كارگاه ها شدند

فته شده بود و مدير پروژه با توجه به زمان و شرايط مربي در نظر گر 2براي برگزاري هركارگاه 
كه مي بايست كارگاه را بر اساس  مختلف، از بين آن ها مربياني را به مركز مورد نظر اعزام مي كرد

  .سناريوي تدوين شده اجرا مي كردند

حضور خانم ها براي مدارس دخترانه  ،با توجه به اينكه مدارس داراي محدوديت جنسيتي هستند
مختلف برگزاري كارگاه  ت هايو ساع روزها همچنين. و آقايان براي مدارس پسرانه الزامي مي نمود

نياز به حضور چندين مربي آماده را بيش از  ،ها در مراكز مختلف و نيز گاهي همزماني دو كارگاه
و مديريت برنامه ها و آمادگي مربيان،  پيش محسوس مي كرد كه با توجه به برنامه ريزي دقيق

  .به بهترين شكل ممكن انجام شد پوشش كارگاه ها و حضور مربيان

دقيقه پيش از كارگاه در محل حضور  30براي برگزاري هر چه بهتر كارگاه ها مربيان موظف بودند 
جمع آوري فرم  داشته باشند تا هم وسايل و شرايط را آماده كرده و هم اقدام به توزيع، نظارت و

دقيقه پس از كارگاه نيز بايد عالوه بر توزيع، نظارت و جمع  30همچنين . هاي پيش آزمون نمايند
كه در  آثار نقاشي دانش آموزان بودندوسايل و فرم هاي پس آزمون، موظف به جمع آوري آوري 

  .ساعت براي هر كارگاه توسط دو مربي وقت گذاشته مي شد 4مجموع 
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  :تيم گرافيك -2

زمان بسيار كم طراحي و اين تيم وظيفه طراحي پوستر نمايشگاه را بر عهده داشت اما با توجه به 
از اين رو شوراي مركزي . )6پيوست ( ، اتود تقريبا پس از اجراي يك سوم از كارگاه ها آماده شداجرا

رساني  تصميم گرفت از اين طرح به عنوان طرح جلد گزارش و صفحه اول معرفي پروژه در اطالع
  .استفاده كند و پايگاه اينترنتي هاي آينده

صرف نظر ، پيش از برگزاري كارگاه ها دليل ديگري كه شوراي مركزي از اقدام به چاپ پوستر 
نمود اين بود كه كارگاه ها با هماهنگي قبلي در مراكز مورد نظر برگزار مي شدند و نيازي به اطالع 

رگاه ها براي دانش آموزان پرخطر برگزار مي شد و وجود رساني نداشتند، بخصوص اينكه اين كا
ممكن بود ، )پرخطر(و اشاره به جدا كردن دسته اي بخصوص از دانش آموزان پوستر در مراكز 

  .را به همراه داشته باشد پيامدهاييهاي نادرست و برداشت 

ا همراه با گزارش به از اين رو تصميم بر آن شد تا پوستر، آماده شده و پس از برگزاري كارگاه ه
  .مراكز مختلف فرستاده شود

  

  :اطالع رسانيتيم  -3

مهمترين وظيفه اين تيم ارتباط . پس از تدوين شيوه اجرايي كار و سناريو آغاز شدفعاليت اين تيم 
نخستين اقدام اين تيم تحقيق . مراكزي بود كه مخاطبين پروژه را در اختيار داشتند هماهنگي باو 

  :كه به تأييد تيم مركزي رسيد عبارت بود از گزينه هااين . درباره اين مراكز و تهيه ليست از آنها بود

 در مناطق محروم و پر خطر مدارس راهنمايي شهر تهران -1
 در مناطق محروم و پر خطر نوجوانان شهر تهرانمراكز كانون پرورش فكري كودكان و  -2
3- NGO  را تحت پوشش قرار مي دهندكار و خيابان هايي كه كودكان 

، نياز آن ها به مجوز از سوي اداره مدارس بود رگزاري كارگاه دريكي از مشكالتي كه سر راه ب
توجه به سخت گيري مذاكره و دريافت اين مجوز با . آموزش و پرورش منطقه و يا استان تهران بود

ديدگاه آن ها، بسيار دشوار و فعاليت سازمان هاي غير دولتي در مدارس بويژه مدارس دخترانه و نيز 
  .زمان بر بود كه تيم اطالع رساني را از اين كار منصرف كرد
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به صورت مستقيم انجام شد كه در اين  )مدرسه 65(تهران با اين حال مذاكره با بسياري از مدارس 
 .مدرسه كه از قدرت تصميم گيري براي خود برخوردار بودند اجازه برگزاري كارگاه را دادند 5ميان 

اين در حالي بود كه مراجعه حضوري به اداره آموزش و پرورش شهر ري نيز جهت كسب مجوز 
  )7ست پيو( .ي ايشان دريافت نشد.صورت گرفت كه هيچ پاسخي از سو

مورد  ،گزينه ديگر، مراكز كانون پرورش فكري بودند كه به دليل عضويت نوجوانان در آن مراكز
اما تعداد مراكزي كه در مناطق پر خطر قرار داشت زياد نبود و  .بودند مناسبي براي برگزاري كارگاه

الشي كه تيم اطالع با اين حال با ت .نيز تعداد دانش آموزان پر خطر در اين مراكز قابل توجه نبود
 4شد تا رساني نمود و همراهي چندين مركز به واسطه آشنايي ايشان با برگزار كنندگان موجب 

  )7پيوست ( .در اين مراكز برگزار شود كارگاه موفق

گزينه سوم سازمان هاي غير دولتي اي بودند كه كودكان كار و خيابان را تحت پوشش قرار مي 
برخي از آن ها در قرار داشتن  ،تمامي افراد تحت پوشش اين مراكز بودنپر خطر با توجه به . دهند

، تيم اطالع رساني بيشتر نيروي نياز آن ها به چنين كارگاه هاييدر نهايت، و دور افتاده نقاطي بسيار 
  .خود را براي هماهنگي اين مراكز گذاشت

كان كار و خيابان در دفتر همزمان با شروع پروژه، كارگاهي براي سازمان هاي غير دولتي كود
UNODC  برگزار شد كه با هماهنگي صورت گرفته يكي از افراد پروژه جهت برقراري ارتباط با

حاضرين، در دو روز از كارگاه شركت كرد و اين، خود وسيله اي مناسب جهت ارتباط با نمايندگان 
  . اين سازمان ها بود

در كارگاه و نمايندگان آن ها در كنار ليست  پس از بدست آمدن ليست سازمان هاي شركت كننده
به شروع در اختيار پروژه قرار داد، تيم اطالع رساني  UNODCدفتر كه از اين سازمان ها  ديگري

پيوست ( .بسيار خوب در اين مراكز برگزار شد كارگاه 19برقراري ارتباط با آن ها كرد كه در نهايت 
7(  

سختي هايي روبرو بود از جمله اينكه بسياري از كودكان حاضر در البته گرفتن وقت از اين مراكز با 
اين مراكز شاغل در كارگاه ها يا كارخانه هاي مختلف بودند و زمان زيادي براي حضور در كارگاه 

همچنين با توجه به كوتاه بودن  .نداشتند و كارگاه بايد قبل از رفتن آن ها به محل كار برگزار مي شد
زياد خانه برخي از كودكان از مركز مورد نظر، كارگاه بايد در ساعتي تمام مي شد  طول روز و فاصله

از ديگر موارد كالس هايي درسي بود كه . آن ها بتوانند پيش از تاريك شدن هوا به خانه برسندكه 
براي آنها برگزار مي شد و برخي از كالس هاي مهم و امتحان هاي آن ها مانع برگزاري كارگاه در 
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در پاره اي از موارد نيز، كودكان ساعات كمي را در اختيار مراكز بودند كه  .ي از روز ها مي شدبعض
  .كارگاه بايد در همان ساعت ها برگزار مي شد

مركز از مراكز شبانه روزي بهزيستي  3كارگاه براي كودكان  2و در نهايت با ارتباط صورت گرفته، 
  .عدد رساند 30شد كه مجموع كارگاه هاي برگزار شده را به كه از آنها نگهداري مي كردند برگزار 

نوآورانه و خالقانه بودن آن ، به دليل  كارگاه هااستقبال از با وجود همه دشواري ها، 
طور كه پيش بيني مي  رايگان بودن آن و نيز به دليل برگزاري در محل خود مراكز همان

اري كارگاه ها اظهار رضايت و خرسندي و همه مسئولين مراكز از برگز خوب بودبسيارشد 
  .مي كردند

 : تيم مالي -4

  .برآورد بودجه بخش هاي مختلف پروژه با همكاري تيم ها از اولين كارهاي تيم مالي بود

حسابداري هزينه ها و دريافت فاكتور خريدهاي انجام شده از تيم ها و تسويه آنها و دادن تنخواه به 
  .زيادي از زمان تيم مالي را صرف خود كردتيم ها، كاري بود كه بخش 

پروژه با حمايت مالي برنامه دقيق و تالش مدير پروژه، تيم مالي و ديگر اعضا، در نهايت با 
UNODC  با موفقيت برگزار گرديد مشكل مالي وبدون و. 

  

  :تيم مستند سازي - 5

  . رداين تيم از همان ابتداي پروژه با ثبت صورتجلسات فعاليت خود را آغاز ك

نيز تصويربرداري از مراحل انجام كار از جمله كارهاي اين تيم بود كه به  كارگاه هادر طول برگزاري 
  .خوبي انجام گرفت

و نيز تدوين ، ارزيابي كلي پروژه مخاطبيناز مهمترين كارهاي تيم مستندسازي ارزيابي تست هاي 
  .گزارش بود
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 :هزينه ها

  هزينه ها به تفكيك موضوع شامل موارد زير بودند 

  

  ريال 29100000 )مربيان( نيروي انساني
  ريال  948500 ... )، وسايل وپذيرايي(برگزاري جلسات 

  ريال 3056000 حمل و نقلرفت و آمد و 
  ريال2300000   تحقيق و مطالعه
  ريال 2000000  پروپوزال نويسي

  ريال 3658000  هاي دبيرخانه هزينه
  ريال14800000 )كارگاهو تدوين پلنتيم مركزي(نيروي انساني 

  ريال 1200000   و تكثير چاپ
  ريال 2500000  طراحي پوستر

  ريال 1500000  بازتاب رسانه اي
  ريال 4050000  كارگاه ها ابزار و وسايل

  ريال 4500000 مخاطبين)مهارت(پايش و ارزيابي اطالعات
  ريال 7500000 و تدوين گزارش مستند سازي

  ريال 11000000 )سرپرستي و مديريت پروژه(نيروي انساني 
  ريال 1887500 اورهد سازمان هاي غير دولتي برگزار كننده

  ريال  90000000                                               كل هزينه ها            
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 :ارزيابي پروژه

در اين قسمت بايد اين نكته يادآوري شود كه هدف از برگزاري كارگاه، هم انجام فعاليت مفرح و 
  . جايگزين بود و هم آموزش مهارت هاي زندگي به طور غير مستقيم

بازخورد و عالقه زياد افراد حاضر در كارگاه به مشاركت و گاهي درخواست آنان براي برگزاري 
يران مراكز، مفرح بودن كارگاه را براي برگزار كنندگان تا حد زيادي مجدد و نيز ابراز رضايت مد

به طور مفصل ارائه مي  ادامهارزيابي بخش ديگر نيز كه آموزش مهارت بود در . مشخص مي كرد
   :گردد
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  :مخاطبين مهارتارزيابي تأثيرگذاري نمايشگاه و برنامه هاي آن بر روي : 1بخش 

اين كار به وسيله پيش آزمون و پس آزمون هاي انجام شده از مخاطبان، پيش و پس از بازديد از 
مخاطبان در اختيار  كارگاه، پيش از ) 8پيوست (براي اين كار برگه سؤاالت . صورت گرفت كارگاه

 رت هايمها نيز به آن ها داده مي شد تا ميزان افزايش كارگاهقرار مي گرفت و همان سواالت پس از 
  .دست آيده آنها نسبت به قبل ب

  :پيشگفتار تحليل

اين بخش از پژوهش جهت بررسي نتايج حاصل از تحليل داده هاي بدست آمده از فرم هاي پيش 
اين بخش در دو بخش توصيفي و استنباطي به تجزيه و . آزمون و پس آزمون تنظيم شده است 
  . تحليل و طبقه بندي اطالعات مي پردازد

همبسته  tآزمون مورد استفاده در اين پژوهش پس از بررسي پيش فرض هاي آماري الزم آزمون 
  .مي باشد (sign)و آزمون عالمت 

همچنين الزم به ذكر است كه پردازش هاي آماري الزم روي نمره ها با استفاده از برنامه نرم 
  .انجام گرديد 15نسخه  SPSSافزاري 

فرم ) پيش آزمون 373پيش آزمون و   373(عدد  746رد بررسي نكته ديگر اينكه فرم هاي مو
تكميل شده از بين كليه فرم ها بود كه قابليت ارزيابي را داشتند و باقي از فرم ها به داليل مختلف و 

  .مشكالتي كه داشتند حذف گرديدند

  :جمله داليلي كه فرم ها حذف شدنداز 
بود كه گاهي بيش از يك گزينه را نا آگاهي مخاطبين نسبت به چنين آزمون هايي  -

 )با وجود توضيح(انتخاب مي كردند 
 برخي از افراد به دليل نداشتن سواد قادر به خواندن پرسش ها نبودند -
 برخي از پيش آزمون ها، پس آزمون نداشتند -
 مخدوش بودن فرم ها به دليل شرايط كارگاه و مخاطبان -
 يدن كارگاهترك كردن برخي از افراد قبل از به پايان رس -
  تكميل نكردن مشخصات فرم -
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  توصيف داده ها  -1

به منظور آشنايي بيشتر با ماهيت متغيرهاي پژوهش الزم است قبل از تحليل داده ها به 
توصيف آن ها پرداخته شود چرا كه توصيف آماري داده ها مقدم بر استنباط آماري است و به 

  . تشخيص الگوهاي حاكم بر داده ها كمك مي كند
  ركز يا مدرسهتفكيك مفراواني و درصد فراواني نمونه مورد پژوهش به :  1جدول 

 شاخص آماري
ركز يا مدرسهم  فراواني تجمعي درصد فراواني 
 6.2 6.2 23 كيانا 
 12.3 6.2 23 سرآسياب مهر 
 18.8 6.4 24 شهريار محدثه 
 26.8 8 30 شهريار نرجس 
كودكخانه   مهر    42 11.3 38.1 
 46.4 8.3 31 خانه مهر مهرشهر  
 51.2 4.8 18 باهنر 
 59.2 8 30 سرآسياب 
 65.1 5.9 22 مولوي 
 90.9 25.7 96 قاسم 
 94.4 3.5 13 غياثوند 
10مركز    21 5.6 100 
  100 373 مجموع 

 

  
  ركز يا مدرسهنمونه مورد پژوهش به تفكيك م نمودار ميله اي مربوط به :  1نمودار شماره 
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. تفكيك مركز يا مدرسه مي باشد  نشان دهنده توزيع آزمودني ها به 1جدول و نمودار شماره 
همان طور كه مالحظه مي شود بيشترين فراواني مربوط به مدرسه قاسم و كمترين فراواني مربوط به 

  .مدرسه غياثوند مي باشد
  

  فراواني و درصد فراواني نمونه مورد پژوهش به تفكيك دو موقعيت پيش آزمون و پس آزمون در :  2جدول 
  ؟يخودت آشنا هست يها ييها و توانا يژگيچقدر با و:  سؤال اول

  
 موقعيت

 درجه موافقت
 مجموع پس آزمون پيش آزمون

 23 5 18 فراواني بي پاسخ
%78.30 درصد   21.70%  100.00%  

 كم
 32 17 15 فراواني

%46.90 درصد   53.10%  100.00%  

 208 80 128 فراواني تاحدي
%61.50 درصد   38.50%  100.00%  

 259 137 122 فراواني زياد
%47.10 درصد   52.90%  100.00%  

 كامال
 

 224 134 90 فراواني

%40.20 درصد   59.80%  100.00%  

 مجموع
 

 746 373 373 فراواني
%50.00 درصد   50.00%  100.00%  

 

نمونه مورد پژوهش به تفكيك دو موقعيت پيش آزمون و پس  نمودار ميله اي مربوط به :  2نمودار شماره 
   آزمون در سؤال اول
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در فراواني و درصد فراواني نمونه مورد پژوهش به تفكيك دو موقعيت پيش آزمون و پس آزمون :  3جدول 

  ؟يگ يخوب و بد  اون  رو  بهش م اتيچقدر خصوص يكنار دوستت هست يوقت:  سؤال دوم

  

 موقعيت
آزمونپيش  پاسخ  مجموع پس آزمون 

 27 8 19 فراواني بي پاسخ
%70.40 درصد   29.60%  100.00%  

 اصال نمي گم
 135 56 79 فراواني

%58.50 درصد   41.50%  100.00%  

 335 159 176 فراواني بعضي وقتا
%52.50 درصد   47.50%  100.00%  

 128 75 53 فراواني بيشتر وقتا
%41.40 درصد   58.60%  100.00%  

 هميشه
 

 121 75 46 فراواني
%38.00 درصد   62.00%  100.00%  

 مجموع
 

 746 373 373 فراواني
%50.00 درصد   50.00%  100.00%  

  

  

نمونه مورد پژوهش به تفكيك دو موقعيت پيش آزمون و پس  نمودار ميله اي مربوط به :  3نمودا شماره 
  دومآزمون در سؤال 
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  فراواني و درصد فراواني نمونه مورد پژوهش به تفكيك دو موقعيت پيش آزمون و پس آزمون در :  4جدول 

از خونه  يو تو بخوا) مثال پدر و مادرت دعواشون بشه( فتهيب ندياتفاق ناخوشا هياگه : سؤال سوم
كه  يجياكه امكان استفاده از مواد مخدر وجود داره، چقدر به عواقب و نت ينيبعد بب رون،يب يبر

  ؟يكن يداره فكر م

 موقعيت
 مجموع پس آزمون پيش آزمون پاسخ

 17 9 8 فراواني بي پاسخ
%47.10 درصد   52.90%  100.00%  

 كم
 124 52 72 فراواني

%58.10 درصد   41.90%  100.00%  

 67 38 29 فراواني تاحدي
%43.30 درصد   56.70%  100.00%  

 221 109 112 فراواني زياد
%50.70 درصد   49.30%  100.00%  

 كامال
 

 317 165 152 فراواني

%47.90 درصد   52.10%  100.00%  

 مجموع
 

 746 373 373 فراواني
%50.00 درصد   50.00%  100.00%  

  

 

نمونه مورد پژوهش به تفكيك دو موقعيت پيش آزمون و پس  نمودار ميله اي مربوط به :  4نمودار شماره 
  سومآزمون در سؤال 
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  فراواني و درصد فراواني نمونه مورد پژوهش به تفكيك دو موقعيت پيش آزمون و پس آزمون در:  5جدول 

  وقتي مي خواي درباره چيزي تصميم بگيري چه كارايي مي كني؟: سؤال چهارم 

 موقعيت
 مجموع پس آزمون پيش آزمون پاسخ

 13 10 3 فراواني بي پاسخ
%23.10 درصد   76.90%  100.00%  

1گزينه   
 82 35 47 فراواني

%57.30 درصد   42.70%  100.00%  

2گزينه   59 39 20 فراواني 
%33.90 درصد   66.10%  100.00%  

3گزينه   138 61 77 فراواني 
%55.80 درصد   44.20%  100.00%  

4گزينه   
 457 228 229 فراواني

%50.10 درصد   49.90%  100.00%  

 مجموع
 

 749 373 376 فراواني
%50.20 درصد   49.80%  100.00%  

 

  

نمونه مورد پژوهش به تفكيك دو موقعيت پيش آزمون و پس  نمودار ميله اي مربوط به :  5نمودار شماره 
  چهارمآزمون در سؤال 
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  فراواني و درصد فراواني نمونه مورد پژوهش به تفكيك دو موقعيت پيش آزمون و پس آزمون در :  6جدول 

بار  هي حيتفر يده كه برا يم شنهاديپ ،يدار نانيتو كه بهش اطم يميصمدوست : سؤال پنجم
  ؟يمواد مخدر مصرف كن اي يبكش گاريپارك و س يباهاش بر

  
 موقعيت

 مجموع پس آزمون پيش آزمون پاسخ

 16 10 6 فراواني بي پاسخ
%37.50 درصد   62.50%  100.00%  

1گزينه   
 20 9 11 فراواني

%55.00 درصد   45.00%  100.00%  

2گزينه   30 16 14 فراواني 
%46.70 درصد   53.30%  100.00%  

3گزينه   351 152 199 فراواني 
%56.70 درصد   43.30%  100.00%  

4گزينه   
 329 186 143 فراواني

%43.50 درصد   56.50%  100.00%  

 مجموع
 

 746 373 373 فراواني
%50.00 درصد   50.00%  100.00%  

 

  

نمونه مورد پژوهش به تفكيك دو موقعيت پيش آزمون و پس آزمون در  نمودار ميله اي مربوط به :  6نمودار شماره 
  پنجمسؤال 
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  ميانگين و انحراف استاندارد نمرات پيش آزمون و پس آزمون پرسش نامه :  7جدول 

شاخص                    
آزمون

استاندارد خطاي  انحراف استاندارد تعداد ميانگين
 ميانگين

 پيش آزمون
 
 

 پس آزمون
 

13.64 373 2.809 0.145 

14.61 373 3.23 0.167 

  

  

  نمودار ميانگين نمرات پيش آزمون و پس آزمون از پرسشنامه : 1نمودار

    

همان گونه كه مشاهده مي شود ميانگين نمرات پس آزمون بيشتر از ميانگين نمرات پيش آزمون 
  .ادامه به بررسي معني داري اين تفاوت پرداخته مي شودمي باشد كه در 
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  تحليل داده ها  - 2

رد در اين قسمت داده هاي حاصل از اجراي پرسشنامه با استفاده از آمار استنباطي مو 
  .تجزيه و تحليل قرار گرفته است

  
  پرسش نامههمبسته ميانگين نمرات پيش آزمون و پس آزمون در نمرات   tنتايج آزمون : 8جدول 

T معناداري  درجه آزادي  همبسته)p (   اختالف
  ميانگين

اختالف 
انحراف 
  استاندارد

% 95سطح اطمينان با 
  اعتماد

  باال  پايين

4.36 - 372 0.0001 0.96-  4.28 1.40 - 0.53 - 

  

 tهمبسته نشان مي دهد از آنجا كه مقدار قدر مطلق  tهمان گونه كه نتايج آزمون  

، معني دار مي باشد و همچنين از آنجا كه سطح  372با درجه آزادي ) -36/4( به دست آمده 

مي باشد و چون اين مقدار كمتر از سطح معني داري  0001/0معني داري اين آزمون برابر 

ن گفت كه تفاوت مشاهده شده درصد اطمينان مي توا99بنابراين با مي باشد،  01/0

بين ميانگين نمرات پيش آزمون و پس آزمون معني دار است و نتيجه گرفته مي 

همچنين  .شود كه بين نمرات پيش آزمون و پس آزمون تفاوت معني داري وجود دارد

الزم به ذكر است است كه از آنجا كه ميانگين نمرات در پس آزمون ازميانگين نمرات  در 

موقعيت آزمايش پيش آزمون بيشتر است در نتيجه مي توان اين گونه نتيجه گيري كرد كه 

  .مي تواند تاثير معناداري بر نگرش افراد داشته باشد
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  :آزمون و پس آزمون به تفكيك سؤاالت بررسي تفاوت معني دار بين دو موقعيت پيش

در اين قسمت از آنجا كه مقياس تك تك سؤاالت در سطح مقياس رتبه اي است تفاوت دو موقعيت 
مورد بررسي قرار مي   SIGNپيش آزمون و پس آزمون را با استفاده از آزمون ناپارامتريك عالمت 

  .دهيم
  

  به تفكيك سؤالت پرسش نامهن و پس آزمون نمرات پيش آزمو در ج آمار توصيفي نتاي: 9جدول 
 شاخص آماري 
 

 سؤاالت مورد مقايسه
انحراف  تعداد ميانگين

 استاندارد

خطاي 
استاندارد 
 ميانگين

1سؤال  
 

 ٠.٠٥٤ ١.٠٣٧ ٣٧٣ ٢.٦٧ پيش آزمون
 ٠.٠٤٨ ٠.٩٣ ٣٧٣ ٣.٠١ پس آزمون

2سؤال  
 ٠.٠٥٣ ١.٠٢٤ ٣٧٣ ٢.٠٨ پيش آزمون
 ٠.٠٥٣ ١.٠٣ ٣٧٣ ٢.٤١ پس آزمون

3سؤال  
 ٠.٠٦٢ ١.٢ ٣٧٣ ٢.٨٨ پيش آزمون
 ٠.٠٥٩ ١.١٤ ٣٧٣ ٢.٩٨ پس آزمون

4سؤال  
 ٠.٠٥٦ ١.٠٧٨ ٣٧٣ ٣.٢٨ پيش آزمون
 ٠.٠٥٨ ١.١٣ ٣٧٣ ٣.٢٣ پس آزمون

5سؤال  
 ٠.٠٤١ ٠.٧٩٣ ٣٧٣ ٣.٢٤ پيش آزمون
 ٠.٠٤ ٠.٨٨٠ ٣٧٣ ٣.٣٢ پس آزمون

 

  به تفكيك سؤال اول پرسشنامهنمرات پيش آزمون و پس آزمون  در عالمتنتايج آزمون : 10جدول 
 سؤال هاي مورد مقايسه

 شاخص آماري
پيش آزمون و  1سؤال 

 پس آزمون

Z -4.652 

 0001. سطح معني داري

  

نشان مي دهد از آنجا كه سطح معني داري به دست آمده  10همان طور  كه يافته هاي جدول 
كمتر است پس بين نمرات پيش آزمون و پس آزمون  01/0مالك از سطح معني داري )  0001/0(

در پس آزمون  9اختالف معني دار وجود دارد و اين ميانگين با توجه به يافته هاي جدول شماره 
  .و اين نشان دهنده تاثير آزمايش مي باشد. باالتر است 
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  تفكيك سؤال دوم پرسشنامهبه نمرات پيش آزمون و پس آزمون  در عالمتنتايج آزمون : 11جدول 
 

 سؤال هاي مورد مقايسه
 شاخص آماري

پيش آزمون و  2سؤال 
 پس آزمون

Z -4.74 

 0001. سطح معني داري

  

نشان مي دهد از آنجا كه سطح معني داري به دست آمده  11همان طور  كه يافته هاي جدول 
پيش آزمون و پس آزمون كمتر است پس بين نمرات  01/0از سطح معني داري مالك )  0001/0(

در پس آزمون  9اختالف معني دار وجود دارد و اين ميانگين با توجه به يافته هاي جدول شماره 
  .و اين نشان دهنده تاثير آزمايش مي باشد. باالتر است 

  
  به تفكيك سؤال سوم پرسشنامهنمرات پيش آزمون و پس آزمون  در عالمتنتايج آزمون : 12جدول 

 

مورد مقايسهسؤال هاي   
 شاخص آماري

پيش آزمون و  3سؤال 
 پس آزمون

Z -0.74 

 45. سطح معني داري

  

نشان مي دهد از آنجا كه سطح معني داري به دست آمده  12همان طور  كه يافته هاي جدول 
بيشتر است پس بين نمرات پيش آزمون و پس آزمون  05/0از سطح معني داري مالك )  45/0(

  .وجود ندارد اختالف معني دار 
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  به تفكيك سؤال چهارم پرسشنامهنمرات پيش آزمون و پس آزمون  در عالمتنتايج آزمون : 13جدول 
 

 سؤال هاي مورد مقايسه
 شاخص آماري

پيش آزمون و  4سؤال 
 پس آزمون

Z -0.77 

 43. سطح معني داري

  

معني داري به دست آمده نشان مي دهد از آنجا كه سطح  13همان طور  كه يافته هاي جدول 
بيشتر است پس بين نمرات پيش آزمون و پس آزمون  05/0از سطح معني داري مالك )  43/0(

  .اختالف معني دار وجود ندارد 
  

  به تفكيك سؤال پنجم پرسشنامهنمرات پيش آزمون و پس آزمون  در عالمتنتايج آزمون : 14جدول 
 سؤال هاي مورد مقايسه

 شاخص آماري
پيش آزمون و  5سؤال 

 پس آزمون

Z -2.64 

 008. سطح معني داري

  

نشان مي دهد از آنجا كه سطح معني داري به دست آمده  14همان طور  كه يافته هاي جدول 
كمتر است پس بين نمرات پيش آزمون و پس آزمون  01/0از سطح معني داري مالك )  008/0(

در پس آزمون  9توجه به يافته هاي جدول شماره  و اين ميانگين با. اختالف معني دار وجود دارد 
  .و اين نشان دهنده تاثير آزمايش مي باشد. باالتر است 
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  :ارزيابي كل پروژه: 2بخش 

براي  SWOTبراي اين كار جلسه اي با حضور اعضاي تيم مركزي برگزار شد و در آن از روش  
  :عبارت بود از ارزيابيارزيابي استفاده گرديد كه نكته هاي گفته شده در اين 

  : نقاط قوت

 تيم با تجربه -

 همفكري اعضاي تيم براي تدوين سناريو -

 پروژه اي مشابه در گذشتهمانند پايان نامه آيتك و  (Asset) پيشينه قوي -

 به ما UNODCارتباط خوب و اعتماد كامل  -

 ستاد مبارزه با مواد مخدر  توسطتأييد پروژه  -
 حساسيت و دقت باالي سناريو -

برقراري ارتباط خوب با مراكز پوشش دهنده بچه هاي كار و خيابان با وجود شرايط سخت  -
 )فائزه دولتي(

اجرا در نقاط بسيار پر خطر و دور دست و پراكندگي خوب مراكز در اطراف استان تهران  -
زي آباد، حومه مهر شهر، حصارك، جنوب شهريار، جنوب شهر ري، سراسياب كرج، نا(

 ... )شرقي ترين نقاط تهران، شوش، بعثت، مولوي و 

 اجراي موفق كارگاه ها -

 ارتباط خوب مخاطبان با محتواي كارگاه -

 ...)صبر و شكيبايي، برنامه ريزي و هماهنگي، حمايت و (مديريت خوب  -

حتي برگزاري دو كارگاه (كارگاه ها چيدمان و مديريت موفق مربيان براي حضور در  -
 )همزمان در دو نقطه مختلف شهر

 رايگان بودن كارگاه ها -

 پرتابل بودن كارگاه ها و قابليت اجرا در هر نقطه از شهر و استان -

 درآمد زايي براي نيروهاي انساني -

 ارزيابي كارگاه ها از طريق فرم با وجود مشكالت مختلف در تكنيك و شيوه اجرا -

 كل كار ارزيابي -

 )برگزاري جلسات مختلف، بررسي و خط دادن به كار(با پروژه  UNODCهمراهي  -
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 شفافيت -

 همكاري مناسب سازمان هاي غيردولتي برگزار كننده -

 هاي بچه هاي كار و خيابان NGOتعداد زياد  -

 پشتيباني خوب تجهيزات و تسهيالت براي برگزاري كارگاه ها -

 نيروها نسبت به اجراي كارگاه هااحساس مسئوليت باالي بعضي از  -

 »جمعيت همياران سالمت روان اجتماعي«همكاري صميمانه  -

با وجود شرايط ويژه آن (كار كردن با بچه هاي پر خطر و توانايي برگزاري كارگاه براي آنان  -
 )ها

 داشتن بودجه اوليه پيش از گرفتن چك اول -

 زينه مناسب تر نسبت به پروژه قبليه -

تفاده مناسب از بودجه و تالش براي پايين آوردن هزينه ها در بخش هاي صرفه جويي و اس -
  مختلف

  : نقاط ضعف

  ابانيكار و خ يدور بودن مراكز پوشش دهنده بچه ها -
  روهاياز ن يبرخ يريپذ تيعدم مسئول -
  انجمن ينداشتن دفتر ثابت برا -
  زمان كم كل پروژه -
  كارگاه ها يامكانات مراكز اجرا تيمحدود -
تعداد و (كارگاه ها  يعوامل مؤثر در اجرا ياز مراكز در هماهنگ يبرخ نيمسئول يتوجه يب -

  )نوع مخاطب كارگاه ها
و به  افتني يبا وجود تالش فراوان برا ياطالع رسان يمتخصص و ثابت برا يروينداشتن ن -

  )كار و زمان كم و تمام وقت بودن پروژه يبا توجه به حجم و سخت( يريكارگ
  كارگاه ها يبرگزار ياكز برازمان مر تيمحدود -
  مختلف يحضور در كارگاه ها در زمان ها يبرا انياز مرب يبرخ يريعدم انعطاف پذ -
  ها روياز ن يبعض يبد قول -
  شانيكارگاه ها در وقت خال ينسبت به برگزار روهاين يانتظار نابجا -
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موفق كارگاه ها، در صورت  يبا وجود برگزار(ها  تياز فعال يبعض ينبودن بودجه برا يكاف -
شد گرفت، مانند اطالع  يم يبهتر جهيقسمت پروژه نت نيدر چند شتر،يبودجه ب نيتأم

  ... .)و  يمستند ساز ،يكارگاه نقاش زاتيتجه ،يرسان
 بالفاصله بعد از هر كارگاه يابينداشتن ارز -

براي رفتن به (بودند برخي از مخاطبين مجبور به ترك كارگاه، قبل از به پايان رسيدن آن  -
  )محل كار

 رانيمد ربردار،يدر كارگاه مثل تصو گرينسبت به حضور افراد د انياز مرب يبرخ تيحساس -
  ...مراكز و 

 نگونهيا يبه مجوز آموزش و پرورش برا ازين لياجرا  به دل يبرا يمدارس در هماهنگ يناتوان -
  ها تيفعال

  ييبرنامه ها نيمدارس به چن رانياز مد ياريبس ينيبدب -
 انيمرب يكرد زمان اجرا را بر اساس زمان خال يرا مجبور م ريثابت كه مد يروينداشتن ن -

  كند يزيبرنامه ر
 فرم قيمهارت ها از طر شيسنجش افزا يدشوار -

 

  :فرصت ها 

 هاي مرتبط با بچه هاي كار و خيابان و ارتباط مناسب با آن ها NGOليست  -

 UNODCارتباط قوي تر با  -

 مهارت جديدكسب  -

 جزوه آموزش مهارت هاي زندگي با تكينيك جديد و براي مخاطبان خاص -

عدم استفاده بعضي از نيروها  -2نيروهاي مفيد براي آينده  -1(آشنايي با نيروهاي جديد  -
 )در پروژه هاي بعدي

 ايجاد انگيزه در بعضي از مربيان براي اجراي داوطلبانه چنين كارگاه هايي براي مخاطبان -

 

  : هديد هات

 زمان كم -
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 محدوديت جنس مخالف در مدارس -

 همتوقف شدن جريان، بعد از اتمام پروژ -

 عوض شدن خط زندگي افراد تيم -

 بدبيني بعضي از مديران نسبت به موضوع اينگونه فعاليت ها -

 عدم اعتماد آموزش و پرورش به بخش غيردولتي -
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  :پيوست ها

  
  منابع:  1پيوست 

  
راهنماي پيشگيري از سوء مصرف مواد براي ؛ )كارشناسان سازمان بهزيستي(گروه نويسندگان  -

دفتر برنامه كنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد ، هاي گروهيدست اندركاران رسانه
)UNODC ( 

 HIVكارگاه مشاركتي يونيسف براي طراحي منابع اطالع رساني در راستاي پيشگيري از عفونت  -
  )1383( ، و بيماري ايدز براي كودكان و نوجوانان ايران

هاي اجتماعي وزارت فرهنگ و ارشاد  وب سايت دفتر آموزش و فرهنگ پيشگيري از آسيب -
  اسالمي

نگاهي نو به پيشگيري از سوء مصرف مواد (راهبرد جوامع مراقب، ) 1384(فرهاد ،  _طارميان  -
 )مخدر و آسيب هاي اجتماعي

 رشناسي سوء مصرف مواد مخد جامعه، )1387(محمد علي ،  _ذكريايي  -

 )1997( مواد ،  جهاني گزارش -

 )1996(، همكاران ميتيك و ).1996(بهداشت ،  جهاني سازمان -

 بر زندگي هاي مهارت آموزش نقش،  )1381(،  هادي -احسان  منصور ، دكتر بهرامي -باقري  -
 آموزان نفس دانش عزت و مخدر مواد به نسبت نگرش و دانش

 – 1386(، در خصوص مديريت بحران براي نوجوانان تهران» شهر ايمن « نمايشگاه آموزشي  -
1388(  

 )1388 – 1385(فعاليت هاي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ،  -

 چمبرز، قصه گويي و نمايش خالق -

زاده، پروين عظيمي، تهران،  آمابلي، ترزا؛ شكوفايي خالقيت كودكان، ترجمه دكتر حسن قاسم -
 1375دنياي نو،  انتشارات

 1381و مهر  وري، شهر 22شماره  تامسون، سوزان؛ هنر و بازي، نشريه نامه مربي، -
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وزارت  تهران ،يانگج يليل: صيترجه و تلخ ي؛آموزش از راه باز د،يلو نيجو  نيج ،فازولو -
 1366 ،يآموزش يزير آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه

  
  مشاوران پروژه: 2پيوست 

  
 (UNODC)سازمان ملل متحد در جمهوري اسالمي ايران دفتر مقابله با مواد و جرم  -

 حميده رضوان، كارشناس بين الملل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان -

 زري تقي زاده، مدير انجمن همياران سالمت روان اجتماعي -

 كاربردي و مدير هنري نمايشگاه شهر مثبت آيتك صراحي طلب، كارشناس ارشد هنرهاي -

 عذرا امامي، كارشناس هنرهاي نمايشي و كارشناس آموزش نوجوانان -

 ستاره تراب زاده، كارشناس ارتباط تصويري -

 رضا نوروزي، كارشناس آموزش نوجوانان -

 مريم عباسي كارشناس ادبيات كودكان نوجوانان -
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  چارت نيروي انساني پروژه: 3پيوست 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

 مدير پروژه

گروه 
مستندسازي و 

 ارزشيابي

  گروه
  مالي 

 

 گروه
  اطالع رساني 

 گروه
  گروه  گرافيك 

مربيان كارگاه ها

  

 دبيرخانه

  

سرپرست پروژه
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  :)برنامه ريزي(تيم مركزي : 4پيوست 
  

 ):برنامه ريزي(تيم مركزي 
  مسئول اطالع رسانيوپروژهسرپرست  فائزه    دولتي
 مدير پروژه  مهران   آذرباد

  و سناريومربيان كارگاه هامسئول آيتك   صراحي طلب 
  مسئول گرافيك و تبليغات  ستاره   تراب زاده

 مسئول امور مالي  مهران   آذرباد
  مسئول مستند سازي و ارزيابي پروژه  اردالن    خوشبخت

  
  
  

  :مربيان كارگاه ها: 5پيوست 
  

  مربيان كارگاه ها
  آيتك صراحي طلب

 سميه   خراسان فردي
  عذرا امامي
  ليال   مكاني

  حامد زحمتكش
  مجيد بوربور
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  :پوستر: 6پيوست 
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  :تحت پوشش ليست مراكز: 7پيوست 
  
  تعداد كارگاه نام مركز و نشاني 
  2 يمدرسه پسرانه امام حسن عسگر 1
   ري، جنب فروشگاه رفاه، كوچه كناريشهر  
  2 مدرسه پسرانه حضرت قاسم 2
   شهر ري، شهرك عاليين، خيابان مصطفي خميني، كوچه فرماني 
  3 خانه مهر كودك 3
    متري ياس 8مهر شهر، بلوار ارم، خيابان شريعتي دوم، خيابان دوم غربي، كوچه  
  2 خانه مهر كودك 4
    29خيابان انقالب، كوچه شهيد افتخاري، پالك كرج، حصارك پايين،  
  1 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 17مركز  5
   خيابان شوش غربي، ميدان غار، جنب بانك ملي، كوي رخشان 
  2 مدرسه پسرانه كوهي نژاد 6
   برادران سترگ وچهفداييان اسالم، بعد از بيمه حسين آباد، ك 
  2 خانه مهر كودك 7
    6كرج، مالرد، سراسياب، خيابان امام خميني، خيابان رجايي، كوچه پناهي، پالك  
  1  مركز باهنر بهزيستي 8
    ته خط نازي آباد، شهرك وصال، خيابان بهمنيار، روبروي بيمارستان مفرح 
  1  مركز غياثوند و مركز بعثت بهزيستي 9
    )جنب ميدان بهشت(طباطبايي خيابان شوش، خيابان رجايي، ميدان بهشت، خيابان  

  2  كودكان كار 10
    خيابان مولوي، خيابان رييس عبدالهي، خيابان اردستاني، بن بست دوم 

  1  كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 10مركز  11
    خيابان هاشمي، كوچه شهيد بياباني 

  1  خانه كودك ناصرخسرو 12
    دانش پور نيك خدابنده لو، ك حس ،ييوزارت اقتصاد و دارا يناصرخسرو، روبرو 

  1  مدرسه دخترانه نرجس 13
    بعد از مسجد، خ جعفرپور ه،يديوح ار،يشهر 

  1  )كودكان كار( انايك 14
    كرج 
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  1  محدثهييمدرسه راهنما 15
    بعد از مسجد، خ جعفرپور ه،يديوح ار،يشهر 

  1  كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 7مركز  16
    بزرگراه بعثت، جنب ترمينال جنوب، پارك بعثت 

  2  رويش نهال جوان 17
    تهران 

  3  كانون حمايتي فرهنگي حمايت از كودكان كار 18
    تهران 

  1  كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 20مركز  19
    ميدان راه آهن، پارك اميريه 
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  :نمونه فرم آزمون: 7پيوست 
  

  


