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آسیب های نظم دارای برخی موانع هست که در برابر نظم قرار می گیرند

اجاداد آر را بدا م دمر ه درا مدی

سازن .
رج ه بی نظ ی را می توار در نابسامانی های اجت اعی ،زجستی،ر انی ،عاطفی ،تربیتی

فرهنگی دانست.

برخی آسیب های نظم به شرح زیر می توان بیان نمود:
-۱پیروی از هوی و هوس:
تربیت که از هوی

هوس پیر ی کن زمینه ساز بر ز بی نظ ی در زن گی است.مطالعات اجت اعی به ر شنی بیانگر

اجن است که اجن نوع تربیت زمینه ساز بر ز م مالت فرا انی در زن گی می باش
-۲بی عدالتی و نابرابری اجتماعی:
بی ع التی

نا برابری های اجت اعی عامر بی نظ ی اجت اعی است.

توزجع ناعادالنه منابع ارزش ن

در جامعه

نابرابری در احقاق حقوق  ،که خود نوعی بی نظ ی اسدت،بی نظ دی را

در سطح جامعه پ ج ار خواه ساخت.
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-۳مسئولیت گریزی:

اينستاگرام@rezayavari88:
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ه ار گونه که پی تر در اجن خصوص مطالبی بیار ش  ،احساس مسئولیت ه چور منبعی سرشار از انرژی اسدت
که تعه ات رادر جود انسار زن

نگا می دارد.

شانه خالی ن ودر از آر خارج ش ر از فضای حقیقی انسانی است که عامر بی نظ ی در رفتدار شد و

جامعده

می شود.
عدم توجه به اولویتها:
درنظر نگرفتن ا لوجت در اناام امور جمی دجگر از عامر بی نظ ی است.چرا که فمر  ،ان ج ده

فرتدت گناداج

ه ه کار ها ن ارد.
قتی ش و نیر ی خود را به کارهای غیر مهم م غول می دارد از کارهای مهم باز می مان

بده درهدم رج تگدی

کارها مبتال می گردد.
شتاب بی جا  ،سستی

تنبلی

اگذاردر امور به ر ز دجگر ،مصادجقی از ع م توجه به ا لوجت هاست که در آموز

های دجنی به ش ت از آر نهی ش

است.

اجن عوامر باتالقی را می مان که ع

فرا انی را به کام خود فر ک ی

بی نظ ی را بر زن گی آنها چیر سداخته

است.
-۴افراط و تفریط:
افراط

تفرجط خر ج از میانه ر ی است که عاملی قوی درد ری ازنظم به ش ار می آج .

برنامه کارشناسی ن
زمینه ساز بی انضباطی

که بی تر جا ک تر از توار فرد جا موسسه است.
شمست در دستیابی به اه اف می شود.

اجن موار اشار ک ی بهآسیب های نظ
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سالجق

فعالیت ها

است .بسیاری از موارد دجگر جود دارد که هر فرد بسته به نوع کدار

آموزش هاجی که گذارن

است

برای خود لیستی از اجن فعالیت ها را م نظر قرار ده

اينستاگرام@rezayavari88:

انگیز های خود اجن موضوع را می توان بررسی کند
برای آر برنامه اتالحی درنظر بگیرد.
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یک اقدام برای شناسایی آسیب های نظم:
ه ین امر ز جک کاغذ بردارج

جا در راجانه

ش امطابق با برنامه اجراجی که ت

جا گوشی خودتار لیستی تهیه کنید کده مدواردی را کده ن دی گدذارد

جن کرد اج را ن ی توانی اناام دهید شناسداجی بدرای آر برنامده اتدالحی

ب هی .

آدرس کانال تلگرام م جر نوجن: http://telegram.me/modirenovin
نوجسن :رضاجا ری
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