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 ارارــگفتگفت  پيشپيش
  

  !!خواننده محترمخواننده محترم
هـاي  هـاي     تربيت فرزندان در خانه     تربيت فرزندان در خانه     تعليم و   تعليم و  ييبرابراهايي  هايي     رو داريد، شيوه    رو داريد، شيوه   كه پيش  كه پيشِ   اياي  مجموعهمجموعه

 ..استاستكودكان و نوجوانان كودكان و نوجوانان 
 مديران، مربيان و فرزندان را       مديران، مربيان و فرزندان را      همههمههاي كاربردي براي    هاي كاربردي براي      اين مجموعه آموزشي، شيوه   اين مجموعه آموزشي، شيوه   

 بخش و    بخش و   99 از    از   كتابكتاب. . ن اداره مراكز مدنظر دارد    ن اداره مراكز مدنظر دارد    ردردككمندمند  سازي و نظام  سازي و نظام    سانسان    ككييبا هدف   با هدف   
مجموعـه  مجموعـه  . . پـردازد پـردازد    تشكيل شده و هر فصل به توضيح يك روش كليدي مي            تشكيل شده و هر فصل به توضيح يك روش كليدي مي           فصلفصل  2323

 عالوه بر پشتوانه علمي و       عالوه بر پشتوانه علمي و      ،،»»هاها  خانهخانه  هاي تعليم و تربيت در برنامه روزانه و اداره        هاي تعليم و تربيت در برنامه روزانه و اداره          شيوهشيوه««
سـاده بـراي   سـاده بـراي     صورتصورت  هه آموزشي، تعريف مفاهيم و مدل اجرا ب   آموزشي، تعريف مفاهيم و مدل اجرا ب  ييفنĤورفنĤوركاربردي خود از    كاربردي خود از    

 .. به خواننده استفاده كرده است به خواننده استفاده كرده استهاها  آنآنتوضيح مطالب و انتقال توضيح مطالب و انتقال 

 ::بخش يكبخش يك  -١١
 ..پردازدپردازد  ييممروزي روزي    شبانه شبانهنظامنظامر ر ها دها د   تعريف مفاهيم و واژه تعريف مفاهيم و واژهبهبه

 ::بخش دوبخش دو  -22
   برنامه روزانه ايام تحـصيل و اشـتغال، برنامـه    برنامه روزانه ايام تحـصيل و اشـتغال، برنامـه   بهبهاين بخش در چهار فصل   اين بخش در چهار فصل   

روزانه ايام تعطـيالت تابـستاني، تعطـيالت ايـام نـوروزي، برنامـه روزانـه                روزانه ايام تعطـيالت تابـستاني، تعطـيالت ايـام نـوروزي، برنامـه روزانـه                
هـا و اردوهـا، پـول تـوجيبي و          هـا و اردوهـا، پـول تـوجيبي و             مسافرت  مسافرت يييياجرااجراتعطيالت مذهبي، ضوابط    تعطيالت مذهبي، ضوابط    

 ..پردازدپردازد   پرداخت آن مي پرداخت آن ميوهوهييششمراحل و مراحل و 

 ::بخش سهبخش سه  -33
 آمـوزش و رعايـت       آمـوزش و رعايـت      وهوهييشششامل تعريف بهداشت عمومي، فردي و رواني و         شامل تعريف بهداشت عمومي، فردي و رواني و         

 ..استاستآن آن 

 ::بخش چهاربخش چهار  -44



 اهميت تغذيه صـحيح و       اهميت تغذيه صـحيح و      دادندادن     با هدف توضيح    با هدف توضيح   وو  استاستشامل مبحث تغذيه    شامل مبحث تغذيه    
 ..ضرورت رعايت بهداشت تغذيه تنظيم شده استضرورت رعايت بهداشت تغذيه تنظيم شده است

 ::بخش پنجبخش پنج  -55
اسـت كـه در آن      اسـت كـه در آن       تربيتـي و مـذهبي        تربيتـي و مـذهبي       ،،اين بخش مربوط به امور فرهنگـي      اين بخش مربوط به امور فرهنگـي      

 ..استاست آموزش آن مدنظر  آموزش آن مدنظر وهوهييششهاي مذهبي و هاي مذهبي و   جنبهجنبه  چگونگي ترويجچگونگي ترويج

 ::بخش ششبخش شش  -66
 آموزش بـراي     آموزش بـراي    ننييچنچن    همهمهاي آموزش براي كاركنان و      هاي آموزش براي كاركنان و        در اين بخش برنامه   در اين بخش برنامه   

 ..شودشود  ييممهاي زندگي فرزندان توضيح داده هاي زندگي فرزندان توضيح داده   كسب مهارتكسب مهارت

 ::بخش هفتبخش هفت  -77
 فرزندان   فرزندان  هاي اوقات فراغت و امور فرهنگي و هنري و ورزشي         هاي اوقات فراغت و امور فرهنگي و هنري و ورزشي           شامل برنامه شامل برنامه 

 ..استاست

 ::بخش هشتبخش هشت  -88
تـشويق و تعامـل و      تـشويق و تعامـل و      ((در اين بخش چگـونگي برنامـه انـضباطي فرزنـدان            در اين بخش چگـونگي برنامـه انـضباطي فرزنـدان            
 ..شودشود  ييممبيان بيان ) ) هاها  آنآنبرخورد و استفاده موثر از تشويق و تنبيه و مراحل برخورد و استفاده موثر از تشويق و تنبيه و مراحل 

 ::بخش نهبخش نه  -99
 در زمينه بهبود كيفيت وضع موجـود و تعـامالت و             در زمينه بهبود كيفيت وضع موجـود و تعـامالت و            ييييهاهانهادنهاد    ششييپپشامل  شامل  

ــستگان،   ــا خــانواده و ب ــد ب ــط فرزن ــستگان،  رواب ــا خــانواده و ب ــد ب ــط فرزن ــه خــانواده و رواب ــدان ب ــال فرزن ــه خــانواده و انتق ــدان ب ــال فرزن   انتق
را را » » دفتـر گـزارش  دفتـر گـزارش  «« و اهميـت   و اهميـت   اسـت  اسـت  برخـي نكـات ضـروري    برخـي نكـات ضـروري   كردنكردن    مطرحمطرح

 ..كندكند  يادآوري مييادآوري مي

ـ دردر  شـور و عالقـه بـي      شـور و عالقـه بـي        ترديد بـا  ترديد بـا    يي كه ب   كه ب  ذكرشدهذكرشدهاميد است موارد    اميد است موارد     ـ ي  كارشناسـان بـه      كارشناسـان بـه     غغي
  همههمهگشاي علمي و عملي     گشاي علمي و عملي        بتواند راه   بتواند راه  ،، است  است شدهشدهفرزندان اين مرز و بوم تدوين و تنظيم         فرزندان اين مرز و بوم تدوين و تنظيم         

منـد كارشناسـان و     منـد كارشناسـان و        ارزنده و ارزش    ارزنده و ارزش   ييهاها    ههبا تكيه بر تجرب   با تكيه بر تجرب   و  و    ردردييقرار گ قرار گ ان  ان  اندركاراندركار  دستدست
 ..باشدباشد  دديينه مفنه مفييزمزم اين  اين ، در، درسرپرستسرپرست  متخصصين امر تعليم و تربيت فرزندان بيمتخصصين امر تعليم و تربيت فرزندان بي

 
 شهربانو كوپالشهربانو كوپال  

 هاها  روزيروزي  س گروه مراكز شبانهس گروه مراكز شبانهييييرر  



  ».انسان استت ـبه تربيانسان، «
 

 ههــمقدممقدم
رسـاندن  رسـاندن    انجـام انجـام   گوييم كـه مـا را در بـه        گوييم كـه مـا را در بـه          س مي س مي  بودن را سپا    بودن را سپا   گار گارِددخداوند هستي و پرور   خداوند هستي و پرور   
 ..سرپرستي ياري فرمودسرپرستي ياري فرمود   بزرگ تربيت فرزندان تحت بزرگ تربيت فرزندان تحتييرورو  كاري كوچك در قلمكاري كوچك در قلم

انـدازه  انـدازه  روزي تا چه    روزي تا چه      دانيم كه تربيت فرزندان و مباحث مراقبت در مراكز شبانه         دانيم كه تربيت فرزندان و مباحث مراقبت در مراكز شبانه           ميمي
دانيم كه زندگي در مراكز حتي با تعداد بسيار كـم           دانيم كه زندگي در مراكز حتي با تعداد بسيار كـم              مي  مي ننييچنچن    همهم  .. دشوار باشد   دشوار باشد  تواندتواند    ييمم
هـاي مختلـف و بـا داليـل         هـاي مختلـف و بـا داليـل           دليل تجمع چند يا چندين نفر از فرزنـدان از خـانواده           دليل تجمع چند يا چندين نفر از فرزنـدان از خـانواده           ه  ه  بب

درسـت هنگـامي كـه      درسـت هنگـامي كـه      . . تـر سـازد   تـر سـازد     د امر تربيت را مـشكل     د امر تربيت را مـشكل     توانتوان    ييمم   اقامت،  اقامت، ييمتفاوت برا متفاوت برا 
 وارد مرحله ديگري از      وارد مرحله ديگري از     ،،يابيم كه در يك مرحله خاص چگونه با آنان رفتار كنيم          يابيم كه در يك مرحله خاص چگونه با آنان رفتار كنيم            درميدرمي

 ..ي مخصوص به خود را داردي مخصوص به خود را داردهاها  ها و چالشها و چالش  شوند كه شاديشوند كه شادي  شرايط سني ميشرايط سني مي
بخـت و   بخـت و      تكليف مهم ما آن است كه دقت كنيم فرزندان سالم، خـوش             تكليف مهم ما آن است كه دقت كنيم فرزندان سالم، خـوش            ،،در هر حال  در هر حال  

مـان بـراي زنـدگي موفـق و         مـان بـراي زنـدگي موفـق و           چـه را فرزنـدان    چـه را فرزنـدان      خـواهيم آن  خـواهيم آن    مـي مـي . . ممييكنكنموفقي را تربيت    موفقي را تربيت    
 .. تأمين كنيم تأمين كنيمهاها  آنآن براي  براي ،،مند نياز دارندمند نياز دارند  سعادتسعادت

سرپرستي سرپرستي    به فرزندان تحت    به فرزندان تحت   به همين منظور تأكيد داريم كه بايد پيوسته و بي وقفه          به همين منظور تأكيد داريم كه بايد پيوسته و بي وقفه          
اميـد رونـدي فعـال و آمـوختني اسـت،      اميـد رونـدي فعـال و آمـوختني اسـت،      . . دهيمدهيمببدرس اميدواري و انديشيدن به اميد       درس اميدواري و انديشيدن به اميد       

اي از انديشيدن است كه رفتارهاي خاصي به دنبـال دارد و شـرايط و فـضاهاي                 اي از انديشيدن است كه رفتارهاي خاصي به دنبـال دارد و شـرايط و فـضاهاي                   شيوهشيوه
كنـد و بـه مـا       كنـد و بـه مـا         طلبد و روندي فكري است كه تعيين هدف را سـاده مـي            طلبد و روندي فكري است كه تعيين هدف را سـاده مـي              خاصي را مي  خاصي را مي  

 مـؤثري بكوشـيم و در ايـن          مـؤثري بكوشـيم و در ايـن         وهوهييشـ شـ هايمان به   هايمان به      رسيدن به هدف    رسيدن به هدف   دهد تا در راه   دهد تا در راه     ياري مي ياري مي 
ـ     ييمـ مـ محيط و رفتار افراد مؤثر در زندگي كـودك          محيط و رفتار افراد مؤثر در زندگي كـودك          ميان شرايط   ميان شرايط    ـ توان د رشـد اميـد را      د رشـد اميـد را      توان

 ..متوقف يا تقويت كندمتوقف يا تقويت كند
يابي به چنين هدف يا اهدافي بي شـك بـه نـوعي نظـم فـردي، گروهـي و                    يابي به چنين هدف يا اهدافي بي شـك بـه نـوعي نظـم فـردي، گروهـي و                      دستدست

 و حيات و زندگي      و حيات و زندگي     ،،نظامنظام يك    يك   بقا و تداوم  بقا و تداوم  ««به اعتقاد اميل دوركيم     به اعتقاد اميل دوركيم     . . اجتماعي متكي است  اجتماعي متكي است  
 به همين منظور براي اجراي مناسب برنامه تعليم و           به همين منظور براي اجراي مناسب برنامه تعليم و          ..»» به نظم دروني وابسته است      به نظم دروني وابسته است     ،،آنآن



روزي و پـرورش اميـد و سـعادت در فرزنـدان، متكـي بـه                روزي و پـرورش اميـد و سـعادت در فرزنـدان، متكـي بـه                  تربيت در مراكـز شـبانه     تربيت در مراكـز شـبانه     
در در . .  هـستيم   هـستيم  هـا هـا     آنآنهاي روزانـه    هاي روزانـه       در اجراي فعاليت    در اجراي فعاليت   دا كرده دا كرده ييپپ  سازمانسازماناي منظم و    اي منظم و      برنامهبرنامه

سازي شيوه اداره مراكز و بهبود وضعيت موجود، تـدوين          سازي شيوه اداره مراكز و بهبود وضعيت موجود، تـدوين            سانسان    ككيي  ييراراو ب و ب همين راستا   همين راستا   
اميد اسـت كـه اجـراي       اميد اسـت كـه اجـراي       . . اين مجموعه و ضوابط اجراي آن در دستور كار قرار گرفت          اين مجموعه و ضوابط اجراي آن در دستور كار قرار گرفت          

 ..ياري رساندياري رساند  ي دفتري دفترهاها  استاستييسس  صحيح آن بتواند ما را در دستيابي به اهداف وصحيح آن بتواند ما را در دستيابي به اهداف و
 
 

 ثانيثاني  عشقيعشقي... ... نبي انبي ا  
 مديركل دفتر امور شبه خانوادهمديركل دفتر امور شبه خانواده  
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  سرپرستسرپرست  كودكان بيكودكان بي  -11
طور دائم يا موقت از سرپرستي مؤثر و با صالحيت          طور دائم يا موقت از سرپرستي مؤثر و با صالحيت          ه  ه   كه بنا به داليلي ب      كه بنا به داليلي ب     هستندهستندكودكاني  كودكاني  

 ..انداند  شدهشدهمحروم محروم 

 خانهخانه  -22
سالگي به صورت دائـم و يـا        سالگي به صورت دائـم و يـا        1818شده از سنين كودكي تا      شده از سنين كودكي تا         كه فرزندان پذيرش    كه فرزندان پذيرش   استاستمحلي  محلي  

تقال موقت يا دائم بـه خـانواده و   تقال موقت يا دائم بـه خـانواده و   شدن زمينه ان شدن زمينه ان   موقت و به تفكيك سن و جنس تا فراهم        موقت و به تفكيك سن و جنس تا فراهم        
 ..گيرندگيرند   مورد مراقبت و پرورش قرار مي مورد مراقبت و پرورش قرار مي،،جامعهجامعه

 ))تيم مراقبتتيم مراقبت((تيم تخصصي تيم تخصصي   -33
كـه  كـه  اسـت  اسـت  مربي مربي و و ، مددكاران اجتماعي، ، مددكاران اجتماعي، شناسشناس  روانروانگروه متخصصين علوم انساني شامل   گروه متخصصين علوم انساني شامل   

 در رابطه مستقيم با فرزندان قـرار دارنـد و در قالـب كـار                 در رابطه مستقيم با فرزندان قـرار دارنـد و در قالـب كـار                ،، با امور ترتيبي    با امور ترتيبي   ييييضمن آشنا ضمن آشنا 
هاي تعليم و تربيت فرزنـدان و       هاي تعليم و تربيت فرزنـدان و         ن زمينه ن زمينه كردكرد  ، با مشاركت فرزندان نسبت به فراهم      ، با مشاركت فرزندان نسبت به فراهم      گروهيگروهي

 ..كنندكنند  ييممانتقال موفق آنان به جامعه و خانواده اقدام انتقال موفق آنان به جامعه و خانواده اقدام 

 مربيمربي  -44
  ييبـرا بـرا  در  در ،،هـاي كودكـان و نوجوانـان   هـاي كودكـان و نوجوانـان      كه ضمن مراقبت از فرزنـدان در خانـه          كه ضمن مراقبت از فرزنـدان در خانـه          است  است ييكسكس

 فرزنـدان و هـدايت       فرزنـدان و هـدايت      ييييتامين نيازهاي جسمي، عاطفي، تحصيلي، اجتماعي، خودشـكوفا       تامين نيازهاي جسمي، عاطفي، تحصيلي، اجتماعي، خودشـكوفا       
 تـيم تخصـصي      تـيم تخصـصي     ييآهنگآهنگ    همهمرفتارهاي فردي و اجتماعي فرزندان با مشاركت خودشان و با           رفتارهاي فردي و اجتماعي فرزندان با مشاركت خودشان و با           

 ..كندكند  ييمماقدام اقدام 
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  مددكار اجتماعيمددكار اجتماعي  -55
هـاي مـددكاري    هـاي مـددكاري      اي، داراي دانـش و آشـنا بـه اصـول، مهـارت و روش              اي، داراي دانـش و آشـنا بـه اصـول، مهـارت و روش                فردي است حرفه  فردي است حرفه  

هـا و  هـا و    يييي توانـا  توانـا  و تكيـه بـر     و تكيـه بـر    هـا هـا     آنآنكند تا بـا قادرسـازي       كند تا بـا قادرسـازي         اجتماعي كه به فرزندان كمك مي     اجتماعي كه به فرزندان كمك مي     
خـاطر  خـاطر     و به استقالل نسبي و رضـايت        و به استقالل نسبي و رضـايت        كنند  كنند  حل مشكل خود اقدام     حل مشكل خود اقدام    ييبرابراات موجود،   ات موجود،   مكانمكاناا

  هاها  هه با مدرس با مدرسييآهنگآهنگ  همهمگيري امور تحصيلي و گيري امور تحصيلي و    پي پيضمنا ضمناً. . دا كنددا كندييپپفردي و اجتماعي دست    فردي و اجتماعي دست    
 ..استاستدار دار    عهده عهدههمهمرا را 

 شناسشناس  روانروان  -66
 ..پردازدپردازد  فتار ميفتار مييندهاي ذهني مرتبط با آن ريندهاي ذهني مرتبط با آن رآآفردي است كه به بررسي رفتار و فرفردي است كه به بررسي رفتار و فر

 مدير خانهمدير خانه  -77
 در اجراي مناسب و      در اجراي مناسب و     ييآهنگآهنگ    همهمريزي، نظارت و    ريزي، نظارت و      فردي است متخصص كه مسئوليت برنامه     فردي است متخصص كه مسئوليت برنامه     

ـ          مطلوب برنامه مطلوب برنامه  ـ        هاي تيم تخصصي و ضوابط اداره مراكز و مديريت امور خانـه را ب عهـده  عهـده  ه ه هاي تيم تخصصي و ضوابط اداره مراكز و مديريت امور خانـه را ب
 ..دارددارد

 پرونده اجتماعيپرونده اجتماعي  -88
، عكـس و    ، عكـس و    هـا هـا     ستندات، گزارش ستندات، گزارش ها، اوراق اداري، مدارك و م     ها، اوراق اداري، مدارك و م       اي است متشكل از فرم    اي است متشكل از فرم      پروندهپرونده

 ..شودشود  ييمم برنامه مراقبت كه براي هر يك از فرزندان جداگانه تنظيم  برنامه مراقبت كه براي هر يك از فرزندان جداگانه تنظيم ننييچنچن  همهم

 برنامه مراقبتبرنامه مراقبت  -99
  آغــازآغــازجانبــه و مــدون كــه بــا هــدف رفــع نيازهــاي فرزنــدان در جانبــه و مــدون كــه بــا هــدف رفــع نيازهــاي فرزنــدان در   اي اســت همــهاي اســت همــه  برنامــهبرنامــه
 و هر شش مـاه       و هر شش مـاه      شودشود    ييممقرارگرفتن آنان و با رعايت ضوابط كار تيمي تنظيم          قرارگرفتن آنان و با رعايت ضوابط كار تيمي تنظيم            پوششپوشش  تحتتحت

هـاي پـرورش و     هـاي پـرورش و        مراقبت محور مجموعـه فعاليـت       مراقبت محور مجموعـه فعاليـت      ،،برنامهبرنامه. . شودشود    ييمم مرور و بازنگري      مرور و بازنگري     باربار        ككيي
 ..دهددهد  شده كودك را تشكيل ميشده كودك را تشكيل مي  ريزيريزي  آينده برنامهآينده برنامه

 پرونده بهداشتيپرونده بهداشتي  -1010
 و   و  اسـت اسـت  در زمينـه بهداشـت فـردي و جـسماني فرزنـدان               در زمينـه بهداشـت فـردي و جـسماني فرزنـدان              ييييهاها  شامل اطالعات و فرمت   شامل اطالعات و فرمت   

ا انتقال به خانواده و جامعـه در        ا انتقال به خانواده و جامعـه در        تتبه خانه   به خانه    ورود    ورود   آغازآغازوضعيت سالمت جسماني فرزندان از      وضعيت سالمت جسماني فرزندان از      
 ..شودشود  ييممآن ثبت و كنترل آن ثبت و كنترل 



 ١٣   تعريف مفاهيم /  1بخش 

 پرونده تحصيليپرونده تحصيلي  -1111
 و گزارشات مربوط بـه امـور تحـصيلي           و گزارشات مربوط بـه امـور تحـصيلي          استاست اسناد و مدارك دوران تحصيلي        اسناد و مدارك دوران تحصيلي       همههمهشامل  شامل  

  ..شودشود  ييممفرزندان در طول دوران مراقبت و پرورش در آن ثبت فرزندان در طول دوران مراقبت و پرورش در آن ثبت 
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22
  برنامه روزانهبرنامه روزانه

بخشبخش
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  
  

 به منظور پيشرفت در امر       به منظور پيشرفت در امر      ددييبابا كه فرزند     كه فرزند    شودشود    ييمم  گفتهگفتههايي  هايي     فعاليت  فعاليت همههمهبه  به  برنامه روزانه   برنامه روزانه   
براسـاس  براسـاس  ) ) زمـان خـواب   زمـان خـواب     از زمان بيـداري تـا     از زمان بيـداري تـا     ((ان تا پايان شب     ان تا پايان شب     گاهگاه    صبحصبحتعليم و تربيت از     تعليم و تربيت از     

  ،،انجام رساند و هدف از اجراي اين برنامهانجام رساند و هدف از اجراي اين برنامهه ه بب) ) برنامه مراقبتبرنامه مراقبت((نظريات تيم تخصصي مراكز نظريات تيم تخصصي مراكز 
ـ سـب از ا   سـب از ا   وري منا وري منا   بهـره بهـره    و ايجاد نظم و     و ايجاد نظم و    استاستارتقا كيفيت تعليم و تربيت      ارتقا كيفيت تعليم و تربيت       ـ مكان ات در ايـن    ات در ايـن    مكان

 ..استاستگشا گشا   مسير راهمسير راه
اين ايـام از نظـر   اين ايـام از نظـر   . . شودشود  ييممتوجه به ايام سال تدوين     توجه به ايام سال تدوين        با  با ييداردار    نگهنگهمراكز  مراكز    برنامه روزانه در  برنامه روزانه در  

 ::شودشود  ييممبندي بندي   چگونگي گذران اوقات به دو گروه تقسيمچگونگي گذران اوقات به دو گروه تقسيم
 ..هستندهستندايامي كه فرزندان در حال تحصيل يا اشتغال ايامي كه فرزندان در حال تحصيل يا اشتغال   -11
ا، تعطـيالت تابـستاني، تعطـيالت نـوروزي،         ا، تعطـيالت تابـستاني، تعطـيالت نـوروزي،         هـ هـ   ييواروار    سـوگ سـوگ اعيـاد،   اعيـاد،   ((ايام تعطيل سال    ايام تعطيل سال      -22

  ..كه فرزندان در مراكز حضور دارندكه فرزندان در مراكز حضور دارند) ) نشدهنشده  بينيبيني  تعطيالت پيشتعطيالت پيش

 ريزي روزانه ايام سالريزي روزانه ايام سال  برنامهبرنامه
ـ       روزي نكاتي در  روزي نكاتي در     شبانه  شبانه ييداردار    نگهنگهدر برنامه روزانه مراكز     در برنامه روزانه مراكز      ـ     نظر گرفته شده كه ب اجمـال بـه    اجمـال بـه      ههنظر گرفته شده كه ب

 ::شودشود  ييمم اشاره  اشاره هاها  آنآن
 .. است استدهدهششجنسي لحاظ جنسي لحاظ   هاي گروه سني وهاي گروه سني و  ويژگيويژگي  -11
صـورتي تنظـيم شـده كـه در كـل           صـورتي تنظـيم شـده كـه در كـل           ه  ه  ات موجود ب  ات موجود ب  مكانمكانتوجه به منابع و ا    توجه به منابع و ا      اين برنامه با  اين برنامه با    -22

 ..اجرا باشداجرا باشد  كشور قابلكشور قابل
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فرزندان در امورمربوط به خـود و اجرايـي برنامـه           فرزندان در امورمربوط به خـود و اجرايـي برنامـه             اي تدوين شده تا   اي تدوين شده تا     گونهگونهه  ه  ها ب ها ب   برنامهبرنامه  -33
 ..مشاركت فعال داشته باشندمشاركت فعال داشته باشند

 پيشرفت در امور  پيشرفت در امور ييبرابرا انگيزه كافي    انگيزه كافي   تدوين شده كه فرزندان   تدوين شده كه فرزندان     برنامه به نوعي طراحي و    برنامه به نوعي طراحي و      -44
 ..تحصيلي را پيدا كنندتحصيلي را پيدا كنند

وري الزم از نيروهاي موجود تربيتـي  وري الزم از نيروهاي موجود تربيتـي     بهره  بهره ننييشترشترييبب كه    كه   شدهشدهاي تدوين   اي تدوين     برنامه به گونه  برنامه به گونه    -55
 ..ددييبه دست آبه دست آ) ) شناسشناس  روانروانمربي، مددكار، مربي، مددكار، ((و اجتماعي و اجتماعي 

حضور افراد متخصص ديگـر در اجـراي برنامـه از           حضور افراد متخصص ديگـر در اجـراي برنامـه از           تشخيص داده شود    تشخيص داده شود    صورتي كه   صورتي كه     دردر  -66
كارگيري آنـان اقـدام الزم از سـوي    كارگيري آنـان اقـدام الزم از سـوي      هه ب بييد براد برايياست، بااست، با تيم تخصصي مركز الزم   تيم تخصصي مركز الزم  سويسوي

 ..انجام شودانجام شود مراكز  مراكز مسئوالنمسئوالن
 امور مربـوط بـه مراقبـت، بهداشـت، تغذيـه، فرهنگـي و                امور مربـوط بـه مراقبـت، بهداشـت، تغذيـه، فرهنگـي و               همههمهريزي روزانه   ريزي روزانه     برنامهبرنامه  دردر  -77

مذهبي، آموزش، اوقات فراغت، برنامه انضباطي، تربيت و پـرورش فرزنـدان در نظـر               مذهبي، آموزش، اوقات فراغت، برنامه انضباطي، تربيت و پـرورش فرزنـدان در نظـر               
ر تـيم تخصـصي     ر تـيم تخصـصي     سـ سـ    بـا   بـا  تـوان تـوان     ييممشدن موارد   شدن موارد     گرفتهگرفته  صورت ناديده صورت ناديده    در  در ليليوو  ،،گرفته شده گرفته شده 

 ..كردكرد اصالح و تدوين آن اقدام  اصالح و تدوين آن اقدام ييبرابرامركز مركز 

 ::ها مورد توجه قرار گيردها مورد توجه قرار گيرد  كردن برنامهكردن برنامه  نكات در عملياتينكات در عملياتين ن يياا
  ييبـرا بـرا  برنامـه مراقبـت مناسـب،     برنامـه مراقبـت مناسـب،    بـار بـار     ككيي از سوي تيم تخصصي خانه و هر شش ماه       از سوي تيم تخصصي خانه و هر شش ماه      ))الفالف

  كـه فرزنـد   كـه فرزنـد     ي باشـد  ي باشـد  صـورت صـورت     بـه بـه كـردن برنامـه     كـردن برنامـه     عملياتي  عملياتي  . . شودشودزندگي فرزندان تدوين    زندگي فرزندان تدوين    
 ..شده را داشته باشدشده را داشته باشد  وري الزم از برنامه زندگي ومراقبت پيش بينيوري الزم از برنامه زندگي ومراقبت پيش بيني  بهرهبهره  حداكثرحداكثر

 ضروري   ضروري  ،، متناسب با هر فصل سال مانند تعطيالت تابستان و يا شروع سال تحصيلي              متناسب با هر فصل سال مانند تعطيالت تابستان و يا شروع سال تحصيلي             ))بب
 ..شودشودقبل از شروع هر فصل برنامه فصل بعدي تنظيم قبل از شروع هر فصل برنامه فصل بعدي تنظيم كه كه است است 

هاي ايشان  هاي ايشان    اي باشد كه شرايط فرزندان و خانواده      اي باشد كه شرايط فرزندان و خانواده        گونهگونهه  ه   ب  ب ددييباباه  ه   هدف عمده اين برنام     هدف عمده اين برنام    ))جج
 ..درنظر گرفته شوددرنظر گرفته شود

كه اولويت كار انتقـال موفـق فرزنـدان بـه خـانواده،            كه اولويت كار انتقـال موفـق فرزنـدان بـه خـانواده،              داشته باشد داشته باشد   نظرنظر   تيم مراقبت در    تيم مراقبت در   ))دد
مـدنظر  مـدنظر  شـان  شـان    سازيسازيمندمند  توانتوانقادرسازي آنان با تكيه بر  قادرسازي آنان با تكيه بر    بسترسازي مناسب خانواده و   بسترسازي مناسب خانواده و   

  ..قرار گيردقرار گيرد
 
 
 



  برنامه روزانه /  2بخش  
١٧

  يكميكميكميكمصل صل صل صل ــــفففف
  ه ايام تحصيل و اشتغاله ايام تحصيل و اشتغالــه روزانه روزانبرنامبرنام

 
  بـا بـا   وو) ) برنامـه مراقبـت  برنامـه مراقبـت  ((كه توسط تـيم تخصـصي    كه توسط تـيم تخصـصي      شودشود    ييممگفته  گفته    هاييهايي  به مجموعه فعاليت  به مجموعه فعاليت  

 ..شودشود  ييممدرنظرگرفتن نظرات فرزندان براي اجرا در ايام تحصيل اشتغال تدوين درنظرگرفتن نظرات فرزندان براي اجرا در ايام تحصيل اشتغال تدوين 
 ::استاستشرح شرح ن ن ييااهاي ضروري و مهم به هاي ضروري و مهم به   برخي فعاليتبرخي فعاليت

كمـال  كمـال     در  در  و  و  بهتر است قبـل از طلـوع آفتـاب          بهتر است قبـل از طلـوع آفتـاب         ييداردار    نگهنگهمراكز  مراكز     فرزندان در   فرزندان در  كردنكردنبيداربيدار  -11
 .انجام شودانجام شودآرامش آرامش 

 كـه    كـه   ييييتا جـا  تا جـا  فرزندان در مدرسه و پرهيز از هر گونه تاخير          فرزندان در مدرسه و پرهيز از هر گونه تاخير          موقع  موقع      بهبه حضور    حضور   به منظور به منظور   -22
در نهايـت  در نهايـت  و و يك سـاعت قبـل از رفـتن بـه مدرسـه      يك سـاعت قبـل از رفـتن بـه مدرسـه      فرزندان فرزندان سعي شود   سعي شود   ممكن است   ممكن است   

رل مـستقيم مربـي   رل مـستقيم مربـي    فرزندان پس از بيداري با نظارت و كنت       فرزندان پس از بيداري با نظارت و كنت      همههمهد و   د و   ننآرامش بيدار شو  آرامش بيدار شو  
 ..شوندشوندي و بهداشت فردي و عمومي و صرف صبحانه مشغول ي و بهداشت فردي و عمومي و صرف صبحانه مشغول گاهگاه  صبحصبحبه انجام نرمش به انجام نرمش 

 تبصرهتبصره
وجه به موقعيت اقليمي، جغرافيايي و اجتمـاعي     وجه به موقعيت اقليمي، جغرافيايي و اجتمـاعي      ت  ت  ساعت مناسب بيداري فرزندان با      ساعت مناسب بيداري فرزندان با     ))الفالف

   انتقـال فرزنـدان تـا       انتقـال فرزنـدان تـا      ييبـرا بـرا نظر گرفته شـود و زمـان الزم         نظر گرفته شـود و زمـان الزم           دردر  مناطق مختلف كشور  مناطق مختلف كشور  
 .نظرگرفته شودنظرگرفته شود   در درريزي قطعا ريزي قطعاً  راين برنامهراين برنامه د د هم هممدرسه ومحل كارمدرسه ومحل كار

   هم  هم روندروند  دسته از عزيزاني كه به مدرسه نمي      دسته از عزيزاني كه به مدرسه نمي         تا آن   تا آن  شودشود مطلوب است شرايطي ايجاد       مطلوب است شرايطي ايجاد      ))بب
 الزم اسـت بـراي       الزم اسـت بـراي      ..فشار قرار نگيرند  فشار قرار نگيرند     ولي تحت   ولي تحت  ،،ديگر فرزندان از خواب بيدار شوند     ديگر فرزندان از خواب بيدار شوند       بابا

 شـود و بـه       شـود و بـه       فعاليت و برنامه روزانه منظمي تهيـه        فعاليت و برنامه روزانه منظمي تهيـه       ،،روندروند  فرزنداني كه به مدرسه نمي    فرزنداني كه به مدرسه نمي    
 ..وجه بدون برنامه رها نشوندوجه بدون برنامه رها نشوند  هيچهيچ

كردن فرزندان با مشورت و نظر خود ايشان انتخاب و به اجـرا             كردن فرزندان با مشورت و نظر خود ايشان انتخاب و به اجـرا              بيدار  بيدار وهوهييششبهتر است   بهتر است     -33
هـاي نـامطلوب   هـاي نـامطلوب     هـا و روش هـا و روش   ه چراغه چراغباربار        ككيي  كردن به كردن به   گري، روشن گري، روشن   از پرخاش از پرخاش . . گذاشته شود گذاشته شود 

 ..وجه استفاده نشودوجه استفاده نشود  هيچهيچ  ديگر بهديگر به
 مربـي    مربـي   ،،هستندهستنداند و واجد شرايط نمازخواني      اند و واجد شرايط نمازخواني        يدهيدهبراي فرزنداني كه به سن تكليف رس      براي فرزنداني كه به سن تكليف رس        -44

پرهيز از هرگونه زور و اجبـار بيـدار   پرهيز از هرگونه زور و اجبـار بيـدار   با با  فرزندان را در كمال ماليمت و مالطفت و      فرزندان را در كمال ماليمت و مالطفت و     ددييبابا



١٨
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هاي الزم دعوت هاي الزم دعوت    ضمن ارائه آموزش ضمن ارائه آموزش،،ه و با توجه به اوقات شرعي و با نظارت مربيه و با توجه به اوقات شرعي و با نظارت مربيكردكرد
 ..كنندكنندبه انجام فرائض ديني به انجام فرائض ديني 

باس فرزندان توسط مربـي كنتـرل شـود و مربـي بـا              باس فرزندان توسط مربـي كنتـرل شـود و مربـي بـا              لل  وو  التحريرالتحرير  كتاب، لوازم كتاب، لوازم   كيف و كيف و   -55
 ..كندكنددرب خانه بدرقه درب خانه بدرقه   تاتا  اطمينان از آراستگي فرزندان و انجام تكاليف، آنان رااطمينان از آراستگي فرزندان و انجام تكاليف، آنان را

 و چگونگي رفتار     و چگونگي رفتار    وهوهييششمربيان و مددكاران با ارائه خدمات مشاوره تحصيلي فرزندان،          مربيان و مددكاران با ارائه خدمات مشاوره تحصيلي فرزندان،            -66
 .. آنان بياموزند آنان بياموزندها و معلمان و ساير افراد در مدرسه را بهها و معلمان و ساير افراد در مدرسه را به  كالسيكالسي  ساالن، همساالن، هم  با همبا هم

  66توجه به اهميت برخورداري فرزندان از آموزش قبـل از دبـستان، فرزنـدان زيـر                 توجه به اهميت برخورداري فرزندان از آموزش قبـل از دبـستان، فرزنـدان زيـر                   بابا  -77
 ..شوندشوندمند مند   دبستاني بهرهدبستاني بهره  سال از آموزش برنامه مهدكودك، آمادگي يا پيشسال از آموزش برنامه مهدكودك، آمادگي يا پيش

 و اولين مرحله استقالل و  و اولين مرحله استقالل و هستندهستنددسته از فرزنداني كه در سال اول ابتدايي دسته از فرزنداني كه در سال اول ابتدايي   براي آنبراي آن  -88
تـا  تـا    دديـ يـ بابا  رند،رند،ييگگ   قرار قرار  حمايتحمايتمورد مورد   دارند كهدارند كهكنند و نياز    كنند و نياز      جربه مي جربه مي حضور در جامعه را ت    حضور در جامعه را ت    

ه و بـا برقـراري ارتباطـات كالمـي          ه و بـا برقـراري ارتباطـات كالمـي          كـرد كـرد   ييراهراه    همهممربي آنان را    مربي آنان را     كه ممكن است      كه ممكن است     ييييجاجا
نفـس  نفـس    مناسب كه منجر به انتقال عواطف و احساسات مثبت و افزايش سطح اعتمادبه       مناسب كه منجر به انتقال عواطف و احساسات مثبت و افزايش سطح اعتمادبه       

 ..ددييكنكن بيشتر استفاده  بيشتر استفاده ،،شودشود  ييممدر آنان در آنان 
 با نظر مربي     با نظر مربي    ،،برندبرند  زنداني از بيماري جسمي يا روحي خاصي رنج مي        زنداني از بيماري جسمي يا روحي خاصي رنج مي        كه فر كه فر   در صورتي در صورتي   -99

) ) مدرسه و يا محل كـار مدرسه و يا محل كـار ((ند به محل آموزش ند به محل آموزش توانتوان  ييمم او  او  مدير يا جانشين   مدير يا جانشين  ييآهنگآهنگ    همهمو با   و با   
نروند و توسط پزشك و يا مسئول بهداشت مركز، خـدمات درمـاني الزم را دريافـت                 نروند و توسط پزشك و يا مسئول بهداشت مركز، خـدمات درمـاني الزم را دريافـت                 

 ..دان اطالع داده شوددان اطالع داده شود و مراتب نيز به اولياي مدرسه و محل اشتغال فرزن و مراتب نيز به اولياي مدرسه و محل اشتغال فرزنكنندكنند
 اقامه نماز ظهر و      اقامه نماز ظهر و     ددييبابا  ،،باتوجه به اوقات شرعي و اداي نماز قبل يا پس از صرف نهار            باتوجه به اوقات شرعي و اداي نماز قبل يا پس از صرف نهار              -1010

  اند با نظـارت مربـي انجـام       اند با نظـارت مربـي انجـام         عصر براي آن دسته از فرزنداني كه به سن تكليف رسيده          عصر براي آن دسته از فرزنداني كه به سن تكليف رسيده          
 ..شودشود

  نظـر نظـر    استراحت فرزندان از سوي مربـي در        استراحت فرزندان از سوي مربـي در       ييبرابرااست پس از صرف ناهار زماني       است پس از صرف ناهار زماني         بهتربهتر  -1111
 به استراحت بپردازند و سـايرين بـه          به استراحت بپردازند و سـايرين بـه         ،، فرزنداني كه تمايل به خواب دارند       فرزنداني كه تمايل به خواب دارند      ..گرفته شود گرفته شود 

 خود، زمان استراحت را به نحوي كه مزاحم ديگـران نباشـند، سـپري                خود، زمان استراحت را به نحوي كه مزاحم ديگـران نباشـند، سـپري               خواهخواه    دلدلشكل  شكل  
 .استاستساعت ساعت    حدود يك حدود يكمعموال معموالً  روزروز  ممييننكنند و مدت اين استراحت در كنند و مدت اين استراحت در 

بانظارت ومسئوليت مربـي    بانظارت ومسئوليت مربـي    ،  ،  ددرونرون  بديهي است فرزنداني كه نوبت عصر به مدرسه مي        بديهي است فرزنداني كه نوبت عصر به مدرسه مي          -1212
  ننييچنـ چنـ   همهمدرصبح به انجام تكاليف شخصي، امور بهداشت فردي و عمومي در خانه و      درصبح به انجام تكاليف شخصي، امور بهداشت فردي و عمومي در خانه و      

 .كنندكنندهاي زندگي در خانه مبادرت هاي زندگي در خانه مبادرت   آموختن مهارتآموختن مهارت
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١٩

 كه در نوبـت عـصر        كه در نوبـت عـصر       ييآموزانآموزان  اي طراحي شود كه دانش    اي طراحي شود كه دانش      برنامه غذايي فرزندان به گونه    برنامه غذايي فرزندان به گونه      -1313
ر مدارس ناهار خود را در كمال آرامش ر مدارس ناهار خود را در كمال آرامش  حداقل يك ساعت قبل از حضور د    حداقل يك ساعت قبل از حضور د   ،،قرار دارند قرار دارند 
 ..كنندكنندها صرف ها صرف   در خانهدر خانه

  ::يادآورييادآوري  
برنامه تغذيه فرزندان با در نظر گرفتن مسائل مندرج در بخش چهار تنظيم و نـسبت بـه                برنامه تغذيه فرزندان با در نظر گرفتن مسائل مندرج در بخش چهار تنظيم و نـسبت بـه                

 ..اجراي آن اقدام شوداجراي آن اقدام شود

 به انجام تكاليف خود مشغول       به انجام تكاليف خود مشغول      ددييباباآموز  آموز    پس از گذران زمان استراحت فرزندان دانش      پس از گذران زمان استراحت فرزندان دانش        -1414
 ..شوندشوند

  موردتوجهموردتوجهموارد  موارد  ن  ن  يياااجراي برنامه مطلوب درسي و تحصيلي فرزندان        اجراي برنامه مطلوب درسي و تحصيلي فرزندان          به منظور به منظور 
 ::قرار گيردقرار گيرد

هاي بسيار مهم در هاي بسيار مهم در   تحصيل و آموزش رسمي يكي از حقوق اساسي فرزندان و از مولفهتحصيل و آموزش رسمي يكي از حقوق اساسي فرزندان و از مولفه
 و اهميـت آن در رشـد و تكامـل فرزنـدان و               و اهميـت آن در رشـد و تكامـل فرزنـدان و              اسـت اسـت پذيري آنـان    پذيري آنـان      شدن و جامعه  شدن و جامعه    اجتماعياجتماعي

 حدودي به موقعيت در اين امر وابـسته          حدودي به موقعيت در اين امر وابـسته         اقتصادي آينده تا  اقتصادي آينده تا    افزايش سطح امنيت اجتماعي   افزايش سطح امنيت اجتماعي   
 ..استاست

 ::استاستنكات بسيار ضروري نكات بسيار ضروري ن ن ييااتوجه به توجه به 
 تـا    تـا   كنـد كنـد ريـزي   ريـزي     اي برنامـه  اي برنامـه    گونـه گونـه    به منظور بهبود وضعيت درسي فرزندان، مربـي بـه           به منظور بهبود وضعيت درسي فرزندان، مربـي بـه          ))الفالف

و تكاليف و تكاليف كنند كنند مدرسه را هر روز تمرين  مدرسه را هر روز تمرين    ييهاها    درسدرسمتناسب با توان و استعداد آنان،       متناسب با توان و استعداد آنان،       
 ..كندكندشده را كنترل شده را كنترل   انجامانجام

  لـي در  لـي در  وو  ،،اسـت اسـت كه رسيدگي به تكاليف درسي فرزندان به عهده مربي          كه رسيدگي به تكاليف درسي فرزندان به عهده مربي          ن حال   ن حال   يي در ع   در ع    ))بب
كه در امور تحـصيلي     كه در امور تحـصيلي     را  را   كمك به برخي از فرزندان        كمك به برخي از فرزندان       مكانمكانكه مربي توانايي وا   كه مربي توانايي وا     صورتيصورتي
هاي تقـويتي و    هاي تقـويتي و      نظر تيم تخصصي از كالس    نظر تيم تخصصي از كالس       با  با ددييبابا مدير مركز     مدير مركز    ،، ندارد  ندارد هستندهستندضعيف  ضعيف  

 . آورد آورده عمله عملببي ي كاركار  همهم دعوت به  دعوت به مندمند  عالقهعالقهيا معلمين باتجربه و يا معلمين باتجربه و 
بـراي كودكـان دبـستاني از       بـراي كودكـان دبـستاني از         هـا هـا    سعي شود در اجراي برنامـه       سعي شود در اجراي برنامـه       كه امكان دارد    كه امكان دارد   ييييتا جا تا جا   ))جج

توجه به جنسيت فرزندان از آقا      توجه به جنسيت فرزندان از آقا         و دبيرستان با    و دبيرستان با   يييينمانما    راهراهمدرسين خانم و در مقاطع      مدرسين خانم و در مقاطع      
يا خانم كه داراي شرايط الزم فرهنگي، اجتماعي و تخصصي باشد استفاده شـود و               يا خانم كه داراي شرايط الزم فرهنگي، اجتماعي و تخصصي باشد استفاده شـود و               

 دررسيدگي به امورتحصيلي فرزندان، حتما       دررسيدگي به امورتحصيلي فرزندان، حتما      انانييجوجو    دانشدانشي  ي  كاركار    همهمدر صورت نياز به     در صورت نياز به     
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 مركز مجوزهاي اخالقي الزم از       مركز مجوزهاي اخالقي الزم از      مسئوالنمسئوالنبه صالحيت اخالقي آنان توجه و از سوي         به صالحيت اخالقي آنان توجه و از سوي         
 ..شودشودهاي محل تحصيل آنان اخذ هاي محل تحصيل آنان اخذ   دانشگاهدانشگاه

 نظارت بر امور فرزندان شـاغل   نظارت بر امور فرزندان شـاغل  ننييچنچن    همهم نظارت به امور تحصيل فرزندان در مدرسه و           نظارت به امور تحصيل فرزندان در مدرسه و          ))دد
 .استاستدكار خانه دكار خانه در محل كار به عهده مددر محل كار به عهده مد

 مـددكاران بـا نظـارت        مـددكاران بـا نظـارت       دديـ يـ بابا حفظ هويت فردي و شخصيت اجتمـاعي فرزنـدان            حفظ هويت فردي و شخصيت اجتمـاعي فرزنـدان           ييبرابرا  ))هه
  ننييچنـ چنـ   هـم هـم در مدارس، كيفيـت و پيـشرفت تحـصيلي و    در مدارس، كيفيـت و پيـشرفت تحـصيلي و    موقع موقع   بهبهمستمر و با حضور  مستمر و با حضور  

 الزم اعمال  الزم اعمال يييينمانما  راهراهچگونگي رفتار آنان را در محيط كار و تحصيل، مورد ارزيابي و    چگونگي رفتار آنان را در محيط كار و تحصيل، مورد ارزيابي و    
 ..كنندكنند

مربـي، مـددكار،   مربـي، مـددكار،   ((وزشي، فرهنگي، تفريحي بانظر تيم تخصـصي        وزشي، فرهنگي، تفريحي بانظر تيم تخصـصي        هاي مختلف آم  هاي مختلف آم     برنامه  برنامه ))وو
 ..شودشودلحاظ لحاظ   تنظيم و نظر فرزندان نيز قطعا تنظيم و نظر فرزندان نيز قطعاً) ) شناسشناس  روانروان

 سعي شود پس از انجام تكاليف مدرسه و كنترل آن توسط  سعي شود پس از انجام تكاليف مدرسه و كنترل آن توسط  كه ممكن است كه ممكن استييييتا جاتا جا  -1515
 عصرانه بايد با توجه به نياز سـني و جـسمي فرزنـدان و بـا                  عصرانه بايد با توجه به نياز سـني و جـسمي فرزنـدان و بـا                 ..مربي، عصرانه سرو شود   مربي، عصرانه سرو شود   

 .استاستت مركز تهيه شده و صرف آن الزامي ت مركز تهيه شده و صرف آن الزامي اامكانمكاناا
ند اوقات فراغت خويش رابه هر نحو كه قـبال          ند اوقات فراغت خويش رابه هر نحو كه قـبال          توانتوان    ييممپس از صرف عصرانه، فرزندان      پس از صرف عصرانه، فرزندان        -1616

؛ بـا  ؛ بـا  كنندكنندآغاز آغاز ، ، تيم تخصصي مركز در نظر گرفته شدهتيم تخصصي مركز در نظر گرفته شده  ييآهنگآهنگ  همهمتوسط خودشان و با    توسط خودشان و با    
خروج خروج هاي مختلف، تماشاي تلويزيون، نظافت شخصي و يا         هاي مختلف، تماشاي تلويزيون، نظافت شخصي و يا           بازيبازي: (: (مانندمانند  ييييهاها    تتييفعالفعال

 ...)...)از مركز واز مركز و

 ::يادآورييادآوري  
 مراحل بـا نظـر و نظـارت          مراحل بـا نظـر و نظـارت         همههمه  هاها    ساعتساعت به دليل عدم حضور كادر تخصصي در اين           به دليل عدم حضور كادر تخصصي در اين          ))الفالف

 ..انجام شودانجام شودمربي مربي 
هـاي  هـاي     بـا هـدف فراگيـري مهـارت     بـا هـدف فراگيـري مهـارت    ،،از خانـه از خانـه   دارنـد دارنـد  كافي  كافي يييي خروج فرزنداني كه توانا  خروج فرزنداني كه توانا ))بب

داري بـا   داري بـا    غيـرا   غيـرا  ييهـا هـا     سـاعت سـاعت در  در  ،  ،  داليل مناسـب ديگـر    داليل مناسـب ديگـر    ه  ه   و يا ب    و يا ب   ))كردنكردنخريدخريدمانند  مانند  ((زندگي  زندگي  
 . است استمانعمانع  ييببكنترل الزم مربي كنترل الزم مربي   مسئوليت، نظارت ومسئوليت، نظارت و

 اداي نماز، اقامه نمـاز       اداي نماز، اقامه نمـاز      ييبرابرا اوقات فراغت و باتوجه به اوقات شرعي          اوقات فراغت و باتوجه به اوقات شرعي         دندنپس از گذران  پس از گذران    -1717
 با نظارت مربـي      با نظارت مربـي     ،،انداند   از فرزنداني كه به سن تكليف رسيده        از فرزنداني كه به سن تكليف رسيده       گروهگروهمغرب و عشا براي آن      مغرب و عشا براي آن      

تالوت قرآن، مطالعه و تفسير     تالوت قرآن، مطالعه و تفسير      آموزش مسائل شرعي و عقيدتي از جمله          آموزش مسائل شرعي و عقيدتي از جمله         ..الزامي است الزامي است 
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خواني و اجراي شعر و سرودهاي مـذهبي نيـز در           خواني و اجراي شعر و سرودهاي مـذهبي نيـز در             هاي ديني و مذهبي، تواشيح    هاي ديني و مذهبي، تواشيح      كتابكتاب
. .  توسط مربي و با مشاركت مـستقيم فرزنـدان انجـام گيـرد              توسط مربي و با مشاركت مـستقيم فرزنـدان انجـام گيـرد             ددييباباهاي مناسب   هاي مناسب     فرصتفرصت

 ))توضيحات بيشتر در بخش امور فرهنگي و مذهبيتوضيحات بيشتر در بخش امور فرهنگي و مذهبي((
 توسط فرزندان با هـدف   توسط فرزندان با هـدف  همهمها ها   تاقتاقانجام نظافت عمومي محوطه و محيط خانه و يا ا         انجام نظافت عمومي محوطه و محيط خانه و يا ا           -1818

 توسـط مربـي و بـا     توسـط مربـي و بـا    دديـ يـ باباهاي زنـدگي،  هاي زنـدگي،    مشاركت آنان در امور خانه و فراگيري مهارت       مشاركت آنان در امور خانه و فراگيري مهارت       
 ..انجام شودانجام شودي تيم تخصصي و ساير پرسنل خانه ي تيم تخصصي و ساير پرسنل خانه كاركار  همهمنظارت و نظارت و 

مربـي در اختيـار خـويش       مربـي در اختيـار خـويش         نظـر نظـر   ند با ند با توانتوان    ييممتا فرارسيدن زمان صرف شام، فرزندان       تا فرارسيدن زمان صرف شام، فرزندان         -1919
 ..كنندكننداقدام اقدام ... ... خصي و تماشاي تلويزيون وخصي و تماشاي تلويزيون وبوده و به انجام كارهاي شبوده و به انجام كارهاي ش

 اسـتفاده از   اسـتفاده از  بـه منظـور  بـه منظـور   در تعامل بـا فرزنـدان بـوده و      در تعامل بـا فرزنـدان بـوده و     ددييباباپس از صرف شام، مربي      پس از صرف شام، مربي        -2020
هاي مختلفـي، از جملـه تماشـاي تلويزيـون، بـازي، مـرور              هاي مختلفـي، از جملـه تماشـاي تلويزيـون، بـازي، مـرور                هاي فراغتي برنامه  هاي فراغتي برنامه    فرصتفرصت
 تـا   تـا  كنندكنندو رسيدگي به نظافت شخصي را به هر شكلي كه مطلوب است اجرا            و رسيدگي به نظافت شخصي را به هر شكلي كه مطلوب است اجرا            ها  ها      درسدرس

اي اي   اي نزده و به گونه    اي نزده و به گونه      كه اين اوقات در انجام تكاليف درسي و زمان خواب لطمه          كه اين اوقات در انجام تكاليف درسي و زمان خواب لطمه            ييييجاجا
فرزندان بتوانند بدون خستگي ناشي از بيـداري زيـاد، آمـادگي            فرزندان بتوانند بدون خستگي ناشي از بيـداري زيـاد، آمـادگي            كه  كه    شودشودريزي  ريزي    برنامهبرنامه

 ..حضور در مدارس را داشته باشندحضور در مدارس را داشته باشند
سـت سـاعت خـواب      سـت سـاعت خـواب       ا  ا منظور رعايت اصول سالمت جـسماني و روانـي، مطلـوب          منظور رعايت اصول سالمت جـسماني و روانـي، مطلـوب          ه  ه  بب  -2121

 بـديهي اسـت در مـوارد خـاص           بـديهي اسـت در مـوارد خـاص          ..دقيقـه باشـد   دقيقـه باشـد     3030::2222تاتا  3030::2121ين ساعت   ين ساعت   فرزندان ب فرزندان ب 
 ..شودشودبراساس نظر تيم تخصصي تغيير الزم اعمال براساس نظر تيم تخصصي تغيير الزم اعمال 

 توجهتوجه
ايام نوروز و تعطيالت رسمي، زمان خوابيدن  در زمان تعطيالت تابستاني و 

 .دد تا يك ساعت به تاخير بيافتتوان يممستقيم مربي  نظر فرزندان با
 پاياني يها ساعت شاي مسابقات حساس ورزشي كه درتماد مربي يد با صالح 

 . استمانع يبها لطمه نزند  كه به اصول برنامه شود در صورتي ي مشب پخش
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  صل دومصل دومصل دومصل دومــــفففف

  ه ايام تعطيالت تابستانيه ايام تعطيالت تابستانيــرنامه روزانرنامه روزانــبب
 

قبل از شروع تعطيالت تابـستاني      قبل از شروع تعطيالت تابـستاني        ..استاستي تير، مرداد، شهريور     ي تير، مرداد، شهريور     هاها    ماهماهايام تابستاني شامل    ايام تابستاني شامل    
تشكيل جلـسه داده و برنامـه       تشكيل جلـسه داده و برنامـه       ) ) تيم تدوين برنامه مراقبت   تيم تدوين برنامه مراقبت   ((خصصي مركز   خصصي مركز   الزم است تيم ت   الزم است تيم ت   

هاي ابالغـي و متناسـب بـا ويژگـي سـني و           هاي ابالغـي و متناسـب بـا ويژگـي سـني و             نامهنامه  مراقبت را در چارچوب بخش    مراقبت را در چارچوب بخش      ييبرابراالزم  الزم  
گـرفتن شـرايط اقليمـي و       گـرفتن شـرايط اقليمـي و       وانـايي هريـك از فرزنـدان و در نظر         وانـايي هريـك از فرزنـدان و در نظر         جنسي و اسـتعدادها و ت     جنسي و اسـتعدادها و ت     

 ..كندكندجغرافيايي و فرهنگي هر منطقه تدوين جغرافيايي و فرهنگي هر منطقه تدوين 

 تـيم   تـيم  ييموارد مورد توجـه ويـژه اعـضا   موارد مورد توجـه ويـژه اعـضا   ن ن يياارنامه مراقبت بهتر است رنامه مراقبت بهتر است در تدوين ب  در تدوين ب  
 ::مراقبت قرار گيردمراقبت قرار گيرد

) ) خانواده باصالحيت يـا بـستگان     خانواده باصالحيت يـا بـستگان     ((اين است كه فرزنداني كه داراي خانواده        اين است كه فرزنداني كه داراي خانواده        ا  ا  اولويت ب اولويت ب   -11
 سـپري    سـپري    خـود   خـود   خـانواده   خـانواده  بـا بـا را  را  شان  شان       ايام تعطيالت تابستاني    ايام تعطيالت تابستاني    و  و  به مرخصي بروند    به مرخصي بروند   ،،هستندهستند
بـا خـانواده و بـستگان       بـا خـانواده و بـستگان        اجراي اين امر الزم اسـت،         اجراي اين امر الزم اسـت،        ييبرابرانظر داشت كه    نظر داشت كه       بايد در   بايد در  ..كنندكنند

 و   و  ،،شـود شـود  توافق الزم انجام      توافق الزم انجام     وو قبلي    قبلي   ييآهنگآهنگ    همهمفرزند كه قرار است كودك نزد آنان برود         فرزند كه قرار است كودك نزد آنان برود         
  ييتلفنـ تلفنـ تماس  تماس      شمارهشماره و    و   يينشاننشان   مورد توجه قرار گرفته و ضمنا        مورد توجه قرار گرفته و ضمناً      همهم نظر فرزند     نظر فرزند    ننييچنچن    همهم

يار مـددكار قـرار     يار مـددكار قـرار      در اخت   در اخت  ،،كندكندسپري  سپري  جا  جا       آن  آن محلي كه قرار است فرزند تعطيالت رادر      محلي كه قرار است فرزند تعطيالت رادر      
فرم ذكر شود كـه     فرم ذكر شود كـه     آن  آن   در    در   دديياابب. . شودشودگيرد و فرم مرخصي از جانب آنان تكميل و امضا           گيرد و فرم مرخصي از جانب آنان تكميل و امضا           

 ..استاست  خانواده فرزندخانواده فرزند ايام با  ايام با آنآنمسئوليت مراقبت از فرزندان در مسئوليت مراقبت از فرزندان در 
 فرزنـدان    فرزنـدان   ييبـرا بـرا ) ) برنامـه مراقبـت   برنامـه مراقبـت   ((ريزي خـاص توسـط تـيم تخصـصي خانـه            ريزي خـاص توسـط تـيم تخصـصي خانـه              برنامهبرنامه  -22

اين عزيـزان   اين عزيـزان      تا  تا انجام شود انجام شود    دارند،  دارند، صالحيتصالحيت  والدين بدون والدين بدون  كه    كه   يي كودكان  كودكان الهويه يا الهويه يا   مجهولمجهول
 .، دچار افسردگي و حرمان نشوند، دچار افسردگي و حرمان نشوند دارند دارند والدين والدينكهكه  ييفرزندانفرزندان   با باسهسهييمقامقا  دردر

  ييالت تابستان الت تابستان يي تعط  تعط بودن فرزندان در ايام   بودن فرزندان در ايام   غت به بهانه تجديد   غت به بهانه تجديد   فرافرا  هاي اوقات هاي اوقات   قطع برنامه قطع برنامه   -33
 .. تنظيم شود تنظيم شودهاها   آن آنيي برا برايياا  شدهشده  ييبندبند  زمانزمان برنامه  برنامه ددييبابا  ييولول  ستستييبه صالح نبه صالح ن

وقـت اسـتراحت و     وقـت اسـتراحت و        كـه   كـه  انجام شود انجام شود اي  اي    گونهگونهه  ه  ريزي ب ريزي ب   ايام تعطيالت تابستاني برنامه   ايام تعطيالت تابستاني برنامه     دردر  -44
 ..به تاخير افتدبه تاخير افتد  ساعت تغييركرده وساعت تغييركرده و   حداكثر يك حداكثر يكخواب فرزندانخواب فرزندان
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جبرانـي  جبرانـي    هـاي تقـويتي و    هـاي تقـويتي و      از سوي مدارس بـراي فرزنـدان تجديـدي، كـالس          از سوي مدارس بـراي فرزنـدان تجديـدي، كـالس            معموال معموالً  -55
 و از ايـن رو در        و از ايـن رو در       سـت سـت ااالزامـي   الزامـي     هـا هـا   اين كالس اين كالس   اين فرزندان در  اين فرزندان در     حضور  حضور ..شودشود    ييممتشكيل  تشكيل  

ايـن  ايـن    اسـتفاده از  اسـتفاده از    مدرسـه و  مدرسـه و    دردر  هـاي حـضور   هـاي حـضور     ساعتساعتحتما   حتماً    ،،برنامه مراقبت اين عزيزان   برنامه مراقبت اين عزيزان   
 .گرفته شودگرفته شود  نظرنظر  دردر  هاها  كالسكالس

هـاي مختلـف، آموزشـي، فرهنگـي،        هـاي مختلـف، آموزشـي، فرهنگـي،          بخشبخش  دردر  ددتوانتوان    ييممريزي تابستاني فرزندان    ريزي تابستاني فرزندان      برنامهبرنامه  -66
 ..انجام شودانجام شود  ......تفريحاتي وتفريحاتي و  ورزشي،ورزشي،

ريـزي و   ريـزي و     ي مركز و با مشاركت خود فرزندان برنامه       ي مركز و با مشاركت خود فرزندان برنامه       نظر تيم تخصص  نظر تيم تخصص     با  با ددييباباها  ها    مسافرتمسافرت  -77
 .. شود شوداجرااجرا

 و نظرات فرزندان تدوين و       و نظرات فرزندان تدوين و      ققييعالعال  هاي مسافرت فرزندان متناسب با    هاي مسافرت فرزندان متناسب با      است برنامه است برنامه   بهتربهتر  -88
   سـفر   سـفر  در طـول  در طـول  هاي الزم زندگي    هاي الزم زندگي      مهارتمهارت  ها حتما  ها حتماً   مسافرتمسافرت  وو  اين اردوها اين اردوها   دردر  وو  شودشود  اجرااجرا

 از   از  شـان شـان   بازگـشت بازگـشت   دردرفرزندان  فرزندان   است    است   بهتربهتر  ..توسط مربيان به فرزندان آموزش داده شود      توسط مربيان به فرزندان آموزش داده شود      
 در  در يياا  ه و انشا يا مقالهه و انشا يا مقالهكردكرد ارزيابي  ارزيابي ،،انداند  گرفتهگرفته  فرافرا   سفر  سفر در طول در طول كه  كه    هايي را هايي را   سفر آموزش سفر آموزش 

 ..كنندكنند مركز ارائه  مركز ارائه مسئوالنمسئوالنبه به باره باره   ايناين
  ددييدد    صالحصالح   با  با ددييبابا كنترل و نظارت و حفظ امنيت و سالمت فرزندان، مدير مركز              كنترل و نظارت و حفظ امنيت و سالمت فرزندان، مدير مركز             ييبرابرا  -99

اين افراد اين افراد    تا تاكندكنددهد صادر دهد صادر   ردي كه تشخيص مي ردي كه تشخيص مي فف  هرهر   اعزام مربي يا    اعزام مربي يا   ييبرابراخود ابالغي   خود ابالغي   
 ..معيت فرزندان به مسافرت بروندمعيت فرزندان به مسافرت بروند  مجاز باشند درمجاز باشند در

د د ييـ ييـ  انجـام مـسافرت، تا      انجـام مـسافرت، تا     ييبرابراريزي الزم توسط تيم مراقبت و فرزندان        ريزي الزم توسط تيم مراقبت و فرزندان          پس از برنامه  پس از برنامه    -1010
مجـوز انجـام سـفر      مجـوز انجـام سـفر      صـدور   صـدور     ييبـرا بـرا سرپرست واحد و معاون اجتماعي منطقه يا استان         سرپرست واحد و معاون اجتماعي منطقه يا استان         

 ..كندكند  ييممكفايت كفايت 
هـا مـشاركت    هـا مـشاركت      هـاي مـسافرت   هـاي مـسافرت     هزينـه هزينـه    خيـرين محتـرم در      خيـرين محتـرم در     معموال معموالًه به اين كه     ه به اين كه     توجتوج  بابا  -1111

  دردر ايـن عزيـزان    ايـن عزيـزان   ييهاها    تصميمتصميم داشته باشدكه     داشته باشدكه     تيم تخصصي بايد دقت الزم را       تيم تخصصي بايد دقت الزم را      ،،كنندكنند  ميمي
 ..وجود نياوردوجود نياورده ه شده تيم مراقبت، اخاللي بشده تيم مراقبت، اخاللي ب  تعيينتعيين  پيشپيشريزي ازريزي از  برنامهبرنامه

هـاي  هـاي    و آمـوزش  و آمـوزش    هـا هـا   هـاي تابـستاني اسـتفاده از كـالس        هـاي تابـستاني اسـتفاده از كـالس          ترين برنامـه  ترين برنامـه    يكي از مطلوب  يكي از مطلوب    -1212
توجه به شرايط سني و جنسي      توجه به شرايط سني و جنسي         در اين زمينه با دقت و با        در اين زمينه با دقت و با       ددييبابا كه    كه   استاستاي  اي    حرفهحرفهوو  فنيفني

 ..انجام شودانجام شودريزي مدوني ريزي مدوني    برنامه برنامه،،هاي فردي آنانهاي فردي آنان  ييييفرزندان و توانافرزندان و توانا
ـ         ددييباباهاي تابستاني   هاي تابستاني     برنامهبرنامه  دردر  -1313 ـ          استعدادسنجي الزم از سوي كميته مراقبـت ب عمـل  عمـل  ه  ه   استعدادسنجي الزم از سوي كميته مراقبـت ب

 رشــد و شــكوفايي  رشــد و شــكوفايي ييبــرابــرا  ،،هــستندهــستندمــستعد مــستعد رزشــي رزشــي در امــور ودر امــور وفرزنــداني كــه فرزنــداني كــه   آمــده وآمــده و
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د از  د از  ييـ ييـ در صـورت تا   در صـورت تا      معرفي شوند تا    معرفي شوند تا   مربوطهمربوطههاي ورزشي   هاي ورزشي     استعدادهاي آنان به باشگاه   استعدادهاي آنان به باشگاه   
اي بـه انجـام امـور ورزشـي مـشغول           اي بـه انجـام امـور ورزشـي مـشغول             صورت حرفه صورت حرفه ه  ه   امر، فرزندان ب    امر، فرزندان ب   مسئوالنمسئوالنسوي  سوي  
 .شوندشوند
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  ومومومومسسسسصل صل صل صل ــــفففف

  تعطيالت ايام نوروزتعطيالت ايام نوروز
 

پايـان روز سـيزدهم فـروردين       پايـان روز سـيزدهم فـروردين          تا  تا وال والًمعممعم و    و   شودشود    ييمم سال نو شروع      سال نو شروع     للييتحوتحو  اين ايام با  اين ايام با  
  ..كندكند  ييدا مدا مييپپادامه ادامه 
 و رسومات خاصي بـراي آن درنظـر گرفتـه            و رسومات خاصي بـراي آن درنظـر گرفتـه           استاستترين اعياد   ترين اعياد      يكي از قديمي    يكي از قديمي    نوروز  نوروز ايامايام
  سـينه و سـينه و   بـه بـه   هـاي اخالقـي و آموزنـده بـوده و سـينه     هـاي اخالقـي و آموزنـده بـوده و سـينه        اين مراسـم داراي پيـام     اين مراسـم داراي پيـام    همههمهشده و   شده و   

ـ      است،  است، دا كرده دا كرده ييپپنسل تاكنون به ما انتقال      نسل تاكنون به ما انتقال        بهبه  نسلنسل ـ      و با توجه ب  لـزوم    لـزوم   ام،ام،يـ يـ ن ا ن ا يـ يـ ت ا ت ا يـ يـ ه اهم ه اهم  و با توجه ب
ايـن ايـام   ايـن ايـام     تيم تخصصي و مراقبت خانه در ارتبـاط بـا       تيم تخصصي و مراقبت خانه در ارتبـاط بـا         كندكند    ييجاب م جاب م ييااآموزش اين مراسم    آموزش اين مراسم    

در در و  و  موقع  موقع      بهبهعمل آورند تا بتوانند     عمل آورند تا بتوانند     ه  ه  ريزي مناسبي ب  ريزي مناسبي ب    خجسته و با مشاركت فرزندان برنامه     خجسته و با مشاركت فرزندان برنامه     
 ..به اجرا بگذارندبه اجرا بگذارند  شده راشده را  بينيبيني  هاي از قبل پيشهاي از قبل پيش  شروع سال برنامهشروع سال برنامه

توجـه بـه    توجـه بـه       اين ايام با    اين ايام با   ييبرابراريزي  ريزي     چگونگي برگزاري و برنامه     چگونگي برگزاري و برنامه    باال،باال،ات  ات   به توضيح   به توضيح  توجهتوجه  بابا
مقتضيات فرهنگي هر اسـتان بـه       مقتضيات فرهنگي هر اسـتان بـه         مراكز و شرايط جغرافيايي و اقليمي و      مراكز و شرايط جغرافيايي و اقليمي و        ات موجود ات موجود مكانمكاناا
 ::شودشود  ييممشرح توصيه شرح توصيه ن ن يياا
 متناسب با آداب و رسوم جاري و شرايط  متناسب با آداب و رسوم جاري و شرايط ددييباباتهيه پوشاك براي ايام نوروزي فرزندان     تهيه پوشاك براي ايام نوروزي فرزندان       -11

 اعتبارات مركـز و يـا    اعتبارات مركـز و يـا   محلمحلا نظارت مربي و با مشاركت فرزندان از   ا نظارت مربي و با مشاركت فرزندان از   فرهنگي منطقه و ب   فرهنگي منطقه و ب   
 عمـوم    عمـوم    كـه امكـان دارد      كـه امكـان دارد     ييييتـا جـا   تـا جـا     كـه كـه   صورتيصورتيه  ه   ب  ب ،،شودشودهاي مردمي خريداري    هاي مردمي خريداري      كمككمك

هـاي آنـان نـو و       هـاي آنـان نـو و          بخشي از لباس    بخشي از لباس   كمكم    دستدستيا  يا  و  و    كنندكنندهاي نو استفاده    هاي نو استفاده      فرزندان از لباس  فرزندان از لباس  
 ..جديد خريداري شودجديد خريداري شود

 مـسئول خانـه كودكـان و         مـسئول خانـه كودكـان و        ه امكـان دارد   ه امكـان دارد    كـ   كـ  ييييتـا جـا   تـا جـا    در اين مراسـم       در اين مراسـم      شودشود    ييمم  نهادنهاد    ششييپپ
 منطقـه    منطقـه   مـسئوالن مـسئوالن و  و  ...) ...) شـناس شـناس     روانروانمربـي، مـددكارو     مربـي، مـددكارو     ((ان تيم مراقبـت     ان تيم مراقبـت     كاركار    همهمنوجوانان،  نوجوانان،  

 ..دركنار فرزندان حضور داشته باشنددركنار فرزندان حضور داشته باشند
 و يا مربي     و يا مربي    مسئوالنمسئوالنشده براي فرزندان توسط     شده براي فرزندان توسط       گرفتهگرفته درنظر  درنظر عيدي عيديِ اين مراسم     اين مراسم    دردر  ضمنا ضمناً

 ..شودشودبه فرزندان اهدا به فرزندان اهدا 
 ..شودشودبه نحوي كه جنبه سنتي وفرهنگي آن لحاظ به نحوي كه جنبه سنتي وفرهنگي آن لحاظ   سال نوسال نويل يل تحوتحواجراي مراسم اجراي مراسم   -22
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 برگـزاري    برگـزاري   كـه در دل   كـه در دل   كردن رفتارهاي نيك و پـسنديده اجتمـاعي         كردن رفتارهاي نيك و پـسنديده اجتمـاعي           منظور نهادينه منظور نهادينه ه  ه  بب  -33
تر تر    بديهي است مشاركت فرزندان در برگزاري هر چه باشكوه          بديهي است مشاركت فرزندان در برگزاري هر چه باشكوه          نهفته است،   نهفته است،  مراسم عيد مراسم عيد 

 و   و   باشـد   باشـد  ي داشـته  ي داشـته  ييسـزا سـزا     بهبهد در اعتالي رشد شخصيت اجتماعي آنان تاثير         د در اعتالي رشد شخصيت اجتماعي آنان تاثير         توانتوان    ييممآن  آن  
 ..شودشود  ييممنوعي تمرين اجتماعي براي فرزندان محسوب نوعي تمرين اجتماعي براي فرزندان محسوب 

ن ن ييييسين از قبل با مشاركت فرزندان تهيه و تز        سين از قبل با مشاركت فرزندان تهيه و تز           چيدمان سفره هفت    چيدمان سفره هفت   ييبرابراوسايل الزم   وسايل الزم     -44
  يي فرهنگ  فرهنگ هايهاي    پيامپيامسين و   سين و      فلسفه سفره هفت    فلسفه سفره هفت   دربارهدربارههاي الزم   هاي الزم      آموزش  آموزش ننييچنچن    همهم و    و   شودشود

 .ه شوده شود به فرزندان توضيح داد به فرزندان توضيح دادمسئوالنمسئوالنآن از سوي مربي و آن از سوي مربي و 
ريـزي شـده و     ريـزي شـده و       مراسم ديد و بازديد سال نو از سوي تيم مراقبت براي فرزندان برنامه            مراسم ديد و بازديد سال نو از سوي تيم مراقبت براي فرزندان برنامه              -55

نفس آنـان   نفس آنـان     با حفظ عزت  با حفظ عزت   كه ممكن است      كه ممكن است     ييييتا جا تا جا  مركز،    مركز،   مسئوالنمسئوالن  ييراهراه    همهمفرزندان با   فرزندان با   
هاي كودكان و نوجوانـان برونـد و        هاي كودكان و نوجوانـان برونـد و           منطقه و ساير خانه     منطقه و ساير خانه    مسئوالنمسئوالنبه ديدن افراد خير و      به ديدن افراد خير و      

 در هنگام برگزاري مراسم و يا قبل از آن، هـدف از              در هنگام برگزاري مراسم و يا قبل از آن، هـدف از             ئوالنئوالنمسمسشايسته است مربيان و     شايسته است مربيان و     
 ..اجراي آداب و رسوم در اين مراسم را به فرزندان توضيح دهنداجراي آداب و رسوم در اين مراسم را به فرزندان توضيح دهند

  ،،شـده شـده   تعيـين تعيـين   ششييپـ پـ  براسـاس برنامـه از      براسـاس برنامـه از     ددييبابابه هنگام فرارسيدن سال نو، تيم مراقبت        به هنگام فرارسيدن سال نو، تيم مراقبت          -66
ـ دد  تتيي صـالح   صـالح  ييبـستگان دارا  بـستگان دارا   فرزنداني كه خانواده يا       فرزنداني كه خانواده يا      همههمه   اتخاذ كند كه    اتخاذ كند كه   ييببييترتترت ـ ارن   د،د،ارن

ه و سـنت حـسنه      ه و سـنت حـسنه      كـرد كـرد  و يـا بـا آنـان مالقـات            و يـا بـا آنـان مالقـات           كننـد كننـد اين ايام را در كنار آنان سپري        اين ايام را در كنار آنان سپري        
 ..كنندكنندوبازديد را ادا وبازديد را ادا ديدديد

 دردر  ههبب  مراسم سيزدهمراسم سيزده
همه ساله انجام همه ساله انجام   ترين مراسمي است كه در كشور ما    ترين مراسمي است كه در كشور ما      ييممييقدقد يكي از     يكي از    دردر    بهبه    زدهزدهييسسمراسم  مراسم  

ارد توجـه الزم  ارد توجـه الزم  مـو مـو ن ن يـ يـ ااريزي اين مراسم به   ريزي اين مراسم به      مطلوب است در برگزاري و برنامه       مطلوب است در برگزاري و برنامه      وو  ردردييگگ    ييمم
 ::شودشودبب

 در به زدهيساي كه به مناسبت مراسم  روزه كياست در اردوهاي  مطلوب 
اي  گونهه هاي محلي استفاده شود و اين اردوها ب گاه حيتفر از ،شود يمريزي  برنامه

 .دگردنشب به محل اقامت باز تنظيم شود كه فرزندان صبح رفته و
 ييهاي الزم در ارتباط با آشنا آموزش  وفلسفه وجودي در خصوص اين مراسم 

 .از سوي مربيان به فرزندان آموزش داده شود... فرزندان با طبيعت و
 كه امكان دارد ييتا جا ،كه روز چهاردهم فروردين تعطيل باشد صورتي در 

شده  ريزي  كه فرزندان شب را در محل برنامهشودريزي به صورتي انجام  برنامه



  برنامه روزانه /  2بخش  
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كه  ردندگعصر روز سيزدهم به محل اقامت باز بگذرانند و در غير اين صورت
 .آماده رفتن به مدرسه باشند صبح روز بعد

در نظر گرفته شود كه از نظر امنيت  در به زدهيس دن گذرانيبراهايي  محل 
 خطري فرزندان رادر  به زدهيساطمينان باشد و در طول برگزاري  فرزندان قابل

 .كندتهديد ن
 و به گاه حيتفري مورد عالقه فرزندان در محل مطلوب است در اين مراسم غذا 

 .نيكي توسط فرزندان تهيه شود صورت پيك
هاي الزم زندگي از سوي   كسب مهارت، روشنيبه اهدف از برگزاري مراسم  

 كه بهتر استپذيري فرزندان  پذيري و مسئوليت فرزندان و تقويت حس استقالل
  . مذكور مورد توجه قرار بگيردريزي از سوي تيم مراقبت موارد است در برنامه
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  چهارمچهارمچهارمچهارمصل صل صل صل ــــفففف

ها و تعطيالت ها و تعطيالت   ييواروار  سوگسوگبرنامه روزانه و تعطيالت اعياد مذهبي، برنامه روزانه و تعطيالت اعياد مذهبي، 
  نشدهنشده  بينيبيني  پيشپيش

 
 آداب و    آداب و   كـه كـه اي باشـد    اي باشـد      ريزي روزانه فرزنـدان بـه گونـه       ريزي روزانه فرزنـدان بـه گونـه         مطلوب است در اين ايام برنامه     مطلوب است در اين ايام برنامه       -11

طقـه ايـن    طقـه ايـن    رسوم و عرف جامعه در نظر گرفته شده و مطابق با رسوم اجتماعي هر من              رسوم و عرف جامعه در نظر گرفته شده و مطابق با رسوم اجتماعي هر من              
 .شودشودريزي، تنظيم و تدوين و اجرا ريزي، تنظيم و تدوين و اجرا   برنامهبرنامه

 ..ها الزامي استها الزامي است  زادهزاده  امامامام، ، هاها  ههييتكتك، ، مسجدهامسجدهااين مراسم در محل اين مراسم در محل   شركت فرزندان درشركت فرزندان در  -22
در ماه مبارك رمضان نسبت به اجـراي مراسـم مـذهبي خـاص ايـن ايـام اقـدام و                     در ماه مبارك رمضان نسبت به اجـراي مراسـم مـذهبي خـاص ايـن ايـام اقـدام و                       -33

  ..ريزي شودريزي شود  برنامهبرنامه
 
 يادآورييادآوري  

فردي فرزندان و نهادينه كردن اصول شرعي و        فردي فرزندان و نهادينه كردن اصول شرعي و        سازي شخصيت اجتماعي و     سازي شخصيت اجتماعي و       به منظور سالم  به منظور سالم  
 توجه به اصول  توجه به اصول كهكه  ردردييگگاي انجام اي انجام   گونهگونه   به بهددييباباها ها   در ايام ماه مبارك رمضان فعاليتدر ايام ماه مبارك رمضان فعاليتمذهبي مذهبي 
هـا متناسـب بـا شـرايط        هـا متناسـب بـا شـرايط          ها قرار گيرد و برنامـه     ها قرار گيرد و برنامـه       هاي اصيل اسالمي سرلوحه برنامه    هاي اصيل اسالمي سرلوحه برنامه      و سنت و سنت 

ـ      فرهنگي و اجتماعي هر منطقه توسط تيم تخصصي برنامه        فرهنگي و اجتماعي هر منطقه توسط تيم تخصصي برنامه         ـ    ريـزي و ب ا مـشاركت فرزنـدان     ا مـشاركت فرزنـدان     ريـزي و ب
 ::موارد مورد توجه قرار گيردموارد مورد توجه قرار گيردن ن يياااجرا شود و اجرا شود و 

 ..هاي تشويقي و انگيزشيهاي تشويقي و انگيزشي   اجراي برنامه اجراي برنامه))الفالف
 رعايت الگوي صحيح مصرف مواد غذايي متناسب بـا وضـعيت جـسماني و فيزيكـي                  رعايت الگوي صحيح مصرف مواد غذايي متناسب بـا وضـعيت جـسماني و فيزيكـي                 ))بب

 .فرزندانفرزندان
 انجام مراسم و فرائض مذهبي براي فرزنداني كه در سن تكليف هستند و عذر شرعي                 انجام مراسم و فرائض مذهبي براي فرزنداني كه در سن تكليف هستند و عذر شرعي                ))جج

 .ددندارنندارن
 برگزاري مراسم سحري و افطاري، خودداري از اجبار در مورد فرزنداني كه به داليـل                 برگزاري مراسم سحري و افطاري، خودداري از اجبار در مورد فرزنداني كه به داليـل                ))دد

 ..كامل نيستندكامل نيستند  ييداردار  روزهروزهشرعي و جسماني قادر به شرعي و جسماني قادر به 

  .توضيحات بيشتر اين مباحث در فصل نهم 
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  پنجمپنجمپنجمپنجمصل صل صل صل ــــفففف

  ها و اردوهاها و اردوها  ضوابط اجرايي مسافرتضوابط اجرايي مسافرت
 

، برنامـه مـسافرت     ، برنامـه مـسافرت     مـسئوالن مـسئوالن ت و   ت و   در ايام تعطيالت تابستاني و نوروزي از سوي تيم مراقب         در ايام تعطيالت تابستاني و نوروزي از سوي تيم مراقب         
  مـوارد را  مـوارد را  ن  ن  يـ يـ اا  ددييباباريزي  ريزي    صورت برنامه صورت برنامه   دردر. . شودشود    ييممنظر گرفته   نظر گرفته      در  در درزامدتدرزامدت  يايامدت  مدت      كوتاهكوتاه

 ::كنندكنندمورد توجه قرار داده و رعايت مورد توجه قرار داده و رعايت 
ريـزي و   ريـزي و      و با مشاركت فرزنـدان برنامـه        و با مشاركت فرزنـدان برنامـه       ققييعالعالتوجه به نظر و     توجه به نظر و       ها با ها با   بهتر است مسافرت  بهتر است مسافرت    -11

 ..شودشودتدوين تدوين 
  خاطرخاطر    ننييهمهم    بهبههاي الزم در نظر گرفته شود و        هاي الزم در نظر گرفته شود و          ندان احتياط ندان احتياط  سالمت و امنيت فرز     سالمت و امنيت فرز    ييبرابرا  -22

عـد مـسافت زيـاد      عـد مـسافت زيـاد       بـا ب     بـا ب    از سـفرهاي طـوالني      از سـفرهاي طـوالني      كـه ممكـن اسـت         كـه ممكـن اسـت        ييييتا جا تا جا سعي شود   سعي شود   
ات مناسب در ايـن زمينـه در نظـر          ات مناسب در ايـن زمينـه در نظـر          مكانمكان و در صورت لزوم اجراي آن، ا        و در صورت لزوم اجراي آن، ا       شودشود  ييخوددارخوددار

 ..گرفته شودگرفته شود
 كه ممكن اسـت   كه ممكن اسـت  يييي جا جاتاتاها ها    سطح علمي و فرهنگي فرزندان در مسافرت   سطح علمي و فرهنگي فرزندان در مسافرت  يي ارتقا  ارتقا ييبرابرا  -33

ي نيازهاي فرهنگي فرزنـدان     ي نيازهاي فرهنگي فرزنـدان     گوگو    جوابجوابهايي انتخاب شود كه     هايي انتخاب شود كه        يا محل   يا محل  مكانمكانسعي شود   سعي شود   
 آشنايي فرزندان با آداب و رسوم و جغرافيـايي سـرزمين             آشنايي فرزندان با آداب و رسوم و جغرافيـايي سـرزمين            ييبرابرابوده و الگوي مناسبي     بوده و الگوي مناسبي     

 .ايران باشدايران باشد
س اداره  س اداره  ييييكسب مجوز سفر توسط مسئول خانه از معاونت امور اجتماعي استان يا ر            كسب مجوز سفر توسط مسئول خانه از معاونت امور اجتماعي استان يا ر              -44

 ..استاستي شهرستان الزامي ي شهرستان الزامي بهزيستبهزيست

ريزي ريزي   ناظر برنامه ناظر برنامه   كننده مجموعه و  كننده مجموعه و    هدايتهدايتعنوانعنوان    بهبهاين بين سرپرست واحد     اين بين سرپرست واحد       دردر
شـرح  شـرح  ن  ن  يياا به    به   ددييباباتيم مراقبت و عضو كميته مراقبت وظايفي به عهده دارد كه            تيم مراقبت و عضو كميته مراقبت وظايفي به عهده دارد كه            

 ::به انجام برساندبه انجام برساند
 ،، مسافرت كه جنبه تفريحي كافي داشته باشد مسافرت كه جنبه تفريحي كافي داشته باشدييبرابراانتخاب محل مناسب انتخاب محل مناسب   -11
 ،،ي داشته باشدي داشته باشدگرگر  گردشگردشده جنبه ده جنبه محل انتخاب شمحل انتخاب ش  -22
 ،،ي نيازهاي فرزندان باشدي نيازهاي فرزندان باشدگوگو  جوابجواباز لحاظ فرهنگي از لحاظ فرهنگي   -33
 كه امكان دارد     كه امكان دارد    ييييتا جا تا جا نظر گرفته شود و     نظر گرفته شود و       طول سفر در  طول سفر در    ايمني و سالمت فرزندان در    ايمني و سالمت فرزندان در      -44
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  قطـار قطـار   حا حاًييترجترج   و  و ها از وسايل نقليه عمومي    ها از وسايل نقليه عمومي      سعي شود به منظور رفتن به اين مسافرت       سعي شود به منظور رفتن به اين مسافرت       
 ..يا اتوبوس استفاده شوديا اتوبوس استفاده شود

  راهراه    هـم هـم   عنـوان عنـوان     بـه بـه  يك مربـي      يك مربـي     ،،شوندشوند  نفر فرزند كه به سفر فرستاده مي      نفر فرزند كه به سفر فرستاده مي      1010به ازاي هر    به ازاي هر      -55
 .درنظر گرفته شوددرنظر گرفته شود

 يا مربي بوده     يا مربي بوده    راهراه    همهم گروه    گروه   ددييدد    صالحصالحات و   ات و   مكانمكانبرنامه غذايي در طول سفر متناسب با ا       برنامه غذايي در طول سفر متناسب با ا         -66
 و بـا نظرخـواهي فرزنـدان         و بـا نظرخـواهي فرزنـدان        ييمكفـ مكفـ  رعايت اصول بهداشتي تغذيه سـالم و          رعايت اصول بهداشتي تغذيه سـالم و         بر اساس بر اساس و  و  

 ..هيه شودهيه شودريزي و تريزي و ت  برنامهبرنامه
ادارات بهزيستي يا ساير ادارات بهزيستي يا ساير ((ات شهري و استاني ات شهري و استاني مكانمكان از ا از اددييبابامدير مركز و تيم تخصصي مدير مركز و تيم تخصصي   -77

شـده  شـده    ييبنـد بنـد     زمـان زمـان ريزي مـدون و     ريزي مـدون و       ي قبل با برنامه   ي قبل با برنامه   هاها    ماهماهه و از    ه و از    كردكرداستفاده  استفاده  ) ) هاها  دستگاهدستگاه
 ..كندكندات سفر فرزندان را مهيا ات سفر فرزندان را مهيا مكانمكاناا

   بهتـر ارتبـاط     بهتـر ارتبـاط    گـر گـر ييدد    ككيـ يـ نفره با   نفره با   هاي كوچك چند  هاي كوچك چند     فرزندان در گروه    فرزندان در گروه   ن كه ن كه ييااباتوجه به   باتوجه به     -88
سـعي  سـعي     كـه امكـان دارد   كـه امكـان دارد  ييييتا جاتا جا  رد،رد،ييگگ    يين آنان شكل م   ن آنان شكل م   ييبب و صميميت     و صميميت    كنندكنند    ييبرقرار م برقرار م 

 ..شودشودنفره انجام نفره انجام هاي كوچك چندهاي كوچك چند  هاي مسافرتي در گروههاي مسافرتي در گروه  شود برخي از برنامهشود برخي از برنامه
در در استاني كـه بـا هزينـه كمتـر و           استاني كـه بـا هزينـه كمتـر و             ات مسافرتي درون  ات مسافرتي درون  مكانمكانها و ا  ها و ا    گاهگاه    گردشگردشاستفاده از   استفاده از     -99

 .. مورد توجه قرار گيرد مورد توجه قرار گيرد،،جراستجراستاا  تر قابلتر قابل   كوتاه كوتاهييزمانزمان
  ،،شـوند شـوند   هاي ملـي مـي  هاي ملـي مـي    ساير نقاط كشور و اردوگاهساير نقاط كشور و اردوگاه راهي    راهي   فرزنداني كه فرزنداني كه اعزام  اعزام  بهتر است   بهتر است     -1010

 ..شودشود همگاني يا گروهي انجام  همگاني يا گروهي انجام صورتصورت  بهبه
نماشدن آنـان رعايـت     نماشدن آنـان رعايـت       حفظ صيانت و كرامت فرزندان به منظور جلوگيري از انگشت         حفظ صيانت و كرامت فرزندان به منظور جلوگيري از انگشت           -1111

 ..شودشود
ر به بـردن پرسـنل بيـشتر و يـا غيرضـروري             ر به بـردن پرسـنل بيـشتر و يـا غيرضـروري             بهتر است از تشريفات اداري كه منج      بهتر است از تشريفات اداري كه منج        -1212

 .شودشود خودداري  خودداري شود،شود،  ييمم
هـا و خـاطرات خـود را        هـا و خـاطرات خـود را          آموختـه آموختـه كـه   كـه   بازگشت از سفربه فرزنـدان توصـيه شـود          بازگشت از سفربه فرزنـدان توصـيه شـود            دردر  -1313

 پـي    پـي   مسئوالنمسئوالن گزارش انفرادي يا گروهي ارائه دهند تا در ارزيابي گزارشات،             گزارش انفرادي يا گروهي ارائه دهند تا در ارزيابي گزارشات،            صورتصورت    بهبه
نهـاد  نهـاد      ششييپـ پـ هاي آتـي    هاي آتـي       برنامه  برنامه  ارتقا و بهبود    ارتقا و بهبود   ييبرابراها برده و    ها برده و      به نقاط قوت و ضعف برنامه     به نقاط قوت و ضعف برنامه     

 ..كنندكنندارائه ارائه 
 بهترشدن سفرهاي سـياحتي توجـه    بهترشدن سفرهاي سـياحتي توجـه   ييبرابرا فرزندان  فرزندان ييهاهاو انتقادو انتقاد  هاهانهادنهاد    ششييپپ به    به   حتما حتماً  -1414

  ..شودشود



  برنامه روزانه /  2بخش  
٣١

  ششمششمششمششمصل صل صل صل ــــفففف

  پول توجيبيپول توجيبي
 

هاي خالق مـديريت    هاي خالق مـديريت       يكي از ابزارهاي مهم پرورشي و تقويت جنبه         يكي از ابزارهاي مهم پرورشي و تقويت جنبه        عنوانعنوان    بهبهپول توجيبي   پول توجيبي   
ن و پاسـخ بـه نيازهـا،        ن و پاسـخ بـه نيازهـا،        كردكردانـداز انـداز   ، پـس  ، پـس  دي فرزند و نيز آموزش مهارت خريـدكردن       دي فرزند و نيز آموزش مهارت خريـدكردن       اقتصااقتصا

 منظـور   منظـور  ننيـ يـ به ابه ا و  و شودشود  ييممها محسوب ها محسوب   كردن در خانهكردن در خانه  بندي نيازها، تشويق و معامله   بندي نيازها، تشويق و معامله     اولويتاولويت
 ..شودشود  اقداماقدام  يييياجرااجرا نسبت به پرداخت پول توجيبي مطابق با دستورالعمل  نسبت به پرداخت پول توجيبي مطابق با دستورالعمل ددييبابا

 ::استاستشرح شرح   ننيي ا اهه پرداخت آن ب پرداخت آن بوهوهييششمراحل و مراحل و 
 ..شودشود  تحويلتحويل فرزندان  فرزندان همههمه به  به ددييااببپرداخت پول توجيبي الزامي بوده و پرداخت پول توجيبي الزامي بوده و   -11
هـاي  هـاي     و از پرداخـت     و از پرداخـت    شـود شـود  مـستمر بـه آنـان پرداخـت           مـستمر بـه آنـان پرداخـت          طورطور    بهبهماهه  ماهه    پول توجيبي همه  پول توجيبي همه    -22

 ..شودشودچندماهه خودداري چندماهه خودداري 
 متناسـب بـا گـروه سـني و           متناسـب بـا گـروه سـني و          ددييباباروزي  روزي    روش پرداخت پول توجيبي به فرزندان شبانه      روش پرداخت پول توجيبي به فرزندان شبانه        -33

 .. باشد باشدآنانآنانمقطع تحصيلي مقطع تحصيلي 
  طـور طـور   بـه بـه پـول تـوجيبي خـود را    پـول تـوجيبي خـود را     ابتـدايي    ابتـدايي   فرزندان در مقطع  فرزندان در مقطع   كه ممكن است      كه ممكن است     ييييتا جا تا جا   -44

به مدرسه به مدرسه فرزندان فرزندان هنگام رفتن هنگام رفتن ن پرداخت، ن پرداخت، يياابهتر است بهتر است . . كنندكنندروزانه از مربي دريافت روزانه از مربي دريافت 
 ..باشدباشد

 بـه نيـاز و شـرايط سـني           بـه نيـاز و شـرايط سـني          توجهتوجه و دبيرستان با      و دبيرستان با     يييينمانما    راهراهفرزندان در مقاطع تحصيلي     فرزندان در مقاطع تحصيلي       -55
 ..ددكننكننند پول توجيبي خود را به صورت هفتگي يا ماهيانه دريافت ند پول توجيبي خود را به صورت هفتگي يا ماهيانه دريافت توانتوان  ييمم

نـد از آن    نـد از آن    توانتوان    ييمـ مـ  با توجه بـه نظـر خودشـان           با توجه بـه نظـر خودشـان          انانييجوجو    دانشدانشدانشگاهي و   دانشگاهي و     فرزندان پيش فرزندان پيش   -66
 ..كنندكننداستفاده استفاده 

شـده،  شـده،    بينـي بينـي    براي رفع نيازهاي شخصي فرزندان پيش       براي رفع نيازهاي شخصي فرزندان پيش      كه پول توجيبي صرفا    كه پول توجيبي صرفاً   جا  جا       آن  آن ازاز  -77
هـاي متفرقـه    هـاي متفرقـه      وذهاب و هزينه  وذهاب و هزينه    آموزشي، تحصيلي، اياب  آموزشي، تحصيلي، اياب    هاي كمك هاي كمك   الزم است كه هزينه   الزم است كه هزينه   

 ..امين و در اختيار فرزندان قرار گيردامين و در اختيار فرزندان قرار گيردجداگانه تجداگانه تطور طور   بهبه
ـ   ،،اسـت اسـت  كلي فرزندان در اين زمينه ضـروري          كلي فرزندان در اين زمينه ضـروري         يييينمانما    راهراهآموزش علم معاش و     آموزش علم معاش و       -88 ـ ول بـه  بـه    ييول

آنـان  آنـان   پـول تـوجيبي       پـول تـوجيبي      ننكردكرد  نفس آنان از دخالت در خرج     نفس آنان از دخالت در خرج        تقويت حس اعتمادبه    تقويت حس اعتمادبه   منظورمنظور
 ..خودداري شودخودداري شود



٣٢
 شيوه تعليم و تربيت فرزندان  

 از  از دديـ يـ بابا ن  ن ،،اسـت اسـت  يكي از ابزارهاي كسب علم معاش مـوثر           يكي از ابزارهاي كسب علم معاش مـوثر          عنوانعنوان    بهبهپول توجيبي   پول توجيبي   چون  چون    -99
  ..شودشود تنبيه استفاده  تنبيه استفاده ييبرابرا اهرمي  اهرمي عنوانعنوان  بهبهآن آن 
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  بهـداشتبهـداشت

بخشبخش
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 در حقيقـت بهداشـت مجموعـه         در حقيقـت بهداشـت مجموعـه        .. سالمت  سالمت ييبهداشت عبارت است از تامين، حفظ و ارتقا       بهداشت عبارت است از تامين، حفظ و ارتقا       

بـه آن منجـر     بـه آن منجـر     دادن  دادن       و تكامـل    و تكامـل   ييداردار    نگـه نگـه كـردن سـالمت،     كـردن سـالمت،        است كه به فـراهم      است كه به فـراهم     ييهايهاي  فعاليتفعاليت
 ..شودشود  ييمم

ي مختلفي مثل بهداشت فـردي، بهداشـت        ي مختلفي مثل بهداشت فـردي، بهداشـت        هاها   در بخش   در بخش  معموال معموالًهاي بهداشتي را    هاي بهداشتي را      بحثبحث
 از   از  ييرريـ يـ گگ    ششييپـ پـ بهداشت مواد غذايي و تغذيه،      بهداشت مواد غذايي و تغذيه،        اي، بهداشت رواني،  اي، بهداشت رواني،    محيط، بهداشت حرفه  محيط، بهداشت حرفه  

 ..كنندكنند  هاي واگيردار و غيرواگيردار مطرح ميهاي واگيردار و غيرواگيردار مطرح مي  بيماريبيماري
هـايي كـه كاركردهـاي زيـستي،        هـايي كـه كاركردهـاي زيـستي،          هـا و برنامـه    هـا و برنامـه    كردكرد    عمـل عمـل بنابراين مجموعـه اقـدامات،      بنابراين مجموعـه اقـدامات،      

 و   و  كندكند    ييممكند يا تقويت    كند يا تقويت       مي  مي ييداردار    نگهنگهدر وضع مناسب    در وضع مناسب    جسماني، رواني و اجتماعي فرد را       جسماني، رواني و اجتماعي فرد را       
 در ضـمن بهداشـت،       در ضـمن بهداشـت،      ..شـود شـود     ييمـ مـ  بهداشت تلقـي      بهداشت تلقـي     همهم  شودشود    ييمم  هاها    آنآنمانع كاهش و تخريب     مانع كاهش و تخريب     

  ..استاستهاي جسماني و رواني هاي جسماني و رواني    و بهبود بيماري و بهبود بيماريييررييگگ  ششييپپمتمركز بر متمركز بر 
  ..استاستسه گونه بهداشت عمومي، فردي و رواني در زندگي فرد مطرح و مؤثر سه گونه بهداشت عمومي، فردي و رواني در زندگي فرد مطرح و مؤثر 



٣۴
 شيوه تعليم و تربيت فرزندان  

  فصل هفتمفصل هفتمفصل هفتمفصل هفتم
  عموميعموميبهداشت بهداشت 

 
  ،،ددمت افـراد جامعـه تـاثير داشـته باشـ     مت افـراد جامعـه تـاثير داشـته باشـ      عواملي كه به نحوي از انحا بـر سـال       عواملي كه به نحوي از انحا بـر سـال      همههمهكنترل  كنترل  

 ..شودشود  ييممبهداشت عمومي گفته بهداشت عمومي گفته 

 ::موارد را در نظر داشتموارد را در نظر داشتن ن يياا  ددييبابادر ارتباط با تأمين بهداشت عمومي در ارتباط با تأمين بهداشت عمومي 
هـاي مناسـب بـا اسـتانداردهاي        هـاي مناسـب بـا اسـتانداردهاي           مناسب كه داراي فضا و اتـاق        مناسب كه داراي فضا و اتـاق       مكانمكانانتخاب محل و    انتخاب محل و      -11

 .. زندگي گروهي باشد زندگي گروهي باشدييراراببعلمي و فني علمي و فني 
  صورتصورت  بهبهكشي، سرويس بهداشتي طبق استاندارد و ضدعفوني آن      كشي، سرويس بهداشتي طبق استاندارد و ضدعفوني آن        استفاده از آب لوله   استفاده از آب لوله     -22

مورد نظـر، نـصب تـوري در مقابـل          مورد نظـر، نـصب تـوري در مقابـل          ي  ي  هاها    مكانمكانروزانه و داشتن تهويه و هواكش براي        روزانه و داشتن تهويه و هواكش براي        
، ،  مرتـب   مرتـب  طـور طـور     بـه بـه هـا   هـا     آوري زبالـه  آوري زبالـه    ي و جمـع   ي و جمـع   نـشان نـشان   ها، نصب كپسول آتـش    ها، نصب كپسول آتـش      ها و پنجره  ها و پنجره  دردر

بردن حشرات، استفاده بردن حشرات، استفاده   بينبينبراي از براي از موقع  موقع      بهبهپاشي  پاشي     و سم   و سم  ه،ه، زبال  زبال ييااهه    داشتن ظرف داشتن ظرف   سرپوشسرپوش
 ..مناسب و رعايت نكات ايمنيمناسب و رعايت نكات ايمنيكننده كننده   خنكخنك و  و كنندهكننده   گرم گرمسامانهسامانهاز از 

 اختـصاصي بـراي هـر فرزنـد و رعايـت نكـات               اختـصاصي بـراي هـر فرزنـد و رعايـت نكـات              ملحفـه ملحفـه  و    و   خوابخواب    رخترختدادن پتو و    دادن پتو و    قرارقرار  -33
 ..بهداشتي و نظافت آنانبهداشتي و نظافت آنان

 از نوع ضدزنگ و تميز باشد و  از نوع ضدزنگ و تميز باشد و ددييبابا طبخ و وسائل مربوط به آشپزخانه        طبخ و وسائل مربوط به آشپزخانه       ييهاها    ظرفظرف  همههمه  -44
 .. باشد باشدوشووشو  شستشست   قابل قابلافتادگي و كامال افتادگي و كامالً   غذاي فرزندان بدون خط غذاي فرزندان بدون خطييهاها  ظرفظرف

 را   را  هـا هـا     آنآن بايد    بايد   ننييبنابرابنابرااستفاده از مواد غذايي پاكيزه و سالم حق همه كودكان است،            استفاده از مواد غذايي پاكيزه و سالم حق همه كودكان است،              -55
وشوي سبزي، ويژگي شير وشوي سبزي، ويژگي شير   وه صحيح شستوه صحيح شستييششمانند مانند ن مواد غذايي ن مواد غذايي كردكرد   پاكيزه پاكيزهوهوهييششبا با 

 ..آشنا كردآشنا كرد صحيح آن  صحيح آن ييداردار  وه نگهوه نگهييم و شم و شو آب سالو آب سال
 از بـروز اخـتالل در رشـد بـسيار            از بـروز اخـتالل در رشـد بـسيار           ييررييگگ    ششييپپتوجه كافي به تغذيه مناسب به منظور        توجه كافي به تغذيه مناسب به منظور          -66

 بايد از مراحل كودكي به فرزندان آموزش داد تا با مقدار كالري           بايد از مراحل كودكي به فرزندان آموزش داد تا با مقدار كالري          ننييبنابرابنابرا. . دارددارداهميت  اهميت  
، پرخـوردي   ، پرخـوردي   خوريخوري  مورد نياز بدن و مقدار كالري موجود در غذاها آشنا شوند تا از كم             مورد نياز بدن و مقدار كالري موجود در غذاها آشنا شوند تا از كم             

 ..و خوردن تنقالت نامناسب و مضر خودداري كنندو خوردن تنقالت نامناسب و مضر خودداري كنند
نوجوانان بايد بر حسب جنسيت آنان آموزش مربوط به بلوغ و نكات بهداشتي آن را               نوجوانان بايد بر حسب جنسيت آنان آموزش مربوط به بلوغ و نكات بهداشتي آن را                 -77



  بهداشت /  3فصل  
٣٥

 ..فراگيرندفراگيرند
ن كارهاي ابتدايي و شخصي كودك بـه خـود او، اسـتقالل و مهـارت و                 ن كارهاي ابتدايي و شخصي كودك بـه خـود او، اسـتقالل و مهـارت و                 كردكرد  با محول با محول   -88

 ..كودك را افزايش دهيمكودك را افزايش دهيم  نفسنفس  اعتمادبهاعتمادبه

 يادآورييادآوري
 ..استاستروزي الزامي روزي الزامي    داشتن دفترچه بيمه براي فرزندان ساكن در مراكز شبانه داشتن دفترچه بيمه براي فرزندان ساكن در مراكز شبانه))الفالف
د از مراكز تحت نظارت     د از مراكز تحت نظارت     يييي كارت بهداشت مورد تا     كارت بهداشت مورد تا    ددييبابا پرسنل مرتبط با فرزندان       پرسنل مرتبط با فرزندان      همههمه  ))بب

 .. باشند باشند داشته داشتهوزارت بهداشتوزارت بهداشت
 ..استاست مربيان الزامي  مربيان الزامي همههمه  ييبرابراهاي اوليه هاي اوليه   هاي كمكهاي كمك   دوره دورهدندن گذران گذران))جج
دفتـر  دفتـر      13821382//11//3030مـورخ   مـورخ     822822//11//343343  شتي ابالغي به شماره   شتي ابالغي به شماره   هاي بهدا هاي بهدا    تكميل فرم   تكميل فرم  ))دد

 ..انجام شودانجام شودروزي روزي   شده در شبانهشده در شبانه   فرزندان پذيرش فرزندان پذيرشهمههمه  ييبرابراخانواده خانواده   شبهشبه



٣۶
 شيوه تعليم و تربيت فرزندان  

  هشتمهشتمهشتمهشتمصل صل صل صل ــــفففف

  بهداشت فرديبهداشت فردي
 

هـا و   هـا و      از بيمـاري    از بيمـاري   ييررييگگ    ششييپپ و اعتالي سالمت و       و اعتالي سالمت و      ييداردار    نگهنگهبهداشت فردي عبارت است از      بهداشت فردي عبارت است از      
  ..، روحي و اجتماعي، روحي و اجتماعي1قدرت جسميقدرت جسمي  افزايشافزايش

 مجموعه آداب و دستورات بهداشتي اسـت كـه انـسان بـراي               مجموعه آداب و دستورات بهداشتي اسـت كـه انـسان بـراي              ،،ز بهداشت فردي  ز بهداشت فردي  مقصود ا مقصود ا 
  ..گيردگيرد   مي ميكاركار  بهبهرا را   هاها  آنآن سالمت خود  سالمت خود ييداردار  نگهنگهتامين و تامين و 

 ::موارد را مورد توجه قرار دادموارد را مورد توجه قرار دادن ن يياا  ددييباباتأمين بهداشت فردي نيز تأمين بهداشت فردي نيز باره باره دردر
 آموزش بهداشت فردي به فرزندان توسط مربيـان و كارشناسـان بهداشـت مراكـز                 آموزش بهداشت فردي به فرزندان توسط مربيـان و كارشناسـان بهداشـت مراكـز                ))الفالف

 ::ند ازند ازاا  هاي مهم مورد نظر عبارتهاي مهم مورد نظر عبارت   و نكته و نكتهداردداردار اهميت ار اهميت بسيبسي
شـامل  شـامل   قبـل از غـذا        قبـل از غـذا       وشووشو    شستشست صحيح    صحيح   وهوهييشش  خصوصخصوص    بهبهرعايت كامل بهداشت فردي     رعايت كامل بهداشت فردي       -11

ها با استفاده از صابون مايع و بعد از اجابـت   ها با استفاده از صابون مايع و بعد از اجابـت     ها و زير ناخن   ها و زير ناخن     ي صحيح دست  ي صحيح دست  وشووشو    شستشست
 ..مزاجمزاج

 ..زدن بعد از هر وعده غذاييزدن بعد از هر وعده غذايي   صحيح مسواك صحيح مسواكوهوهييشش  -22
  22  كـم كـم     دستدست  ،،براي هر فرزند  براي هر فرزند  نظافت دائمي و استحمام     نظافت دائمي و استحمام     روزي  روزي    ات شبانه ات شبانه مكانمكانبه ا به ا باتوجه  باتوجه    -33

داشـتي در اسـتفاده از وسـايل شخـصي          داشـتي در اسـتفاده از وسـايل شخـصي          نكات به نكات به   ننييچنچن    همهم و    و   انجام شود انجام شود بار در هفته    بار در هفته    
 ..شودشودرعايت رعايت  شانه  شانه وو  مانند حوله، مسواكمانند حوله، مسواك

را بـا   را بـا      آن  آن توانتوان    ييممبرخورداري از تغذيه مناسب يكي از اركان بهداشت فردي است ك            برخورداري از تغذيه مناسب يكي از اركان بهداشت فردي است ك              -44
 ..كردكردذايي و رعايت نيازهاي اساسي فرزندان فراهم ذايي و رعايت نيازهاي اساسي فرزندان فراهم تنوع غتنوع غ

 ..هاها  ي آن، جدا از ساير لباسي آن، جدا از ساير لباسوشووشو  شستشست روزانه و  روزانه و صورتصورت  بهبهتعويض لباس زير تعويض لباس زير   -55
ــاده   ورزشورزش  -66 ــبك و پي ــاي س ــاده ه ــبك و پي ــاي س ــمروي و روي و   ه ــمه ــ  ه ــچن ــاب از  ننييچن ــافي و آرام و اجتن ــواب ك ــاب از   خ ــافي و آرام و اجتن ــواب ك  خ

 ..كندكندد اين امر را تقويت د اين امر را تقويت توانتوان  ييممرواني رواني   هاي زياد جسميهاي زياد جسمي  خستگيخستگي
 ..ي عموميي عموميهاها  مكانمكاناستفاده صحيح از وسايل بهداشتي استفاده صحيح از وسايل بهداشتي   -77

                                                            
  نبودن بيماري و ناتواني آسايش كامل جسمي، روحي و اجتماعي و نه صرفا ست از اعبارت: سالمت. 1



  بهداشت /  3فصل  
٣٧

   به منظور كنتـرل     به منظور كنتـرل    ييداردار    نگهنگه در مراكز     در مراكز    1 مسئول امور بهداشت    مسئول امور بهداشت   عنوانعنوان    بهبه حضور شخصي     حضور شخصي    ))بب
  ..وضعيت سالمت فرزندان و ناظر به امور بهداشتي فرزندان الزامي استوضعيت سالمت فرزندان و ناظر به امور بهداشتي فرزندان الزامي است

 توسط كارشناس بهداشـت يـا مربـي بـه مراكـز              توسط كارشناس بهداشـت يـا مربـي بـه مراكـز             ن فرصت ن فرصت يياولاول در    در   ددييبابا فرزندان بيمار     فرزندان بيمار    ))جج
 از رفتن اين عزيـزان بـه    از رفتن اين عزيـزان بـه   ددييدد  صالحصالح در صورت نياز و  در صورت نياز و ددييبابا و مربي   و مربي  شوندشونددرماني اعزام   درماني اعزام   

 فرزنـداني كـه    فرزنـداني كـه    ضـمنا    ضـمناً  .. آورد  آورد بـه عمـل   بـه عمـل   مدرسه تا تعيين تكليف و بهبـودي ممانعـت          مدرسه تا تعيين تكليف و بهبـودي ممانعـت          
  پزشـك پزشـك   روانروان يـا   يـا  شناسشناس  روانروان از طريق  از طريق ددييبابا  دارند،دارند،مشكالت عاطفي و رفتاري و رواني      مشكالت عاطفي و رفتاري و رواني      

درمـاني  درمـاني    روانروانو در صورت لزوم بـه مراكـز   و در صورت لزوم بـه مراكـز   ها مورد بررسي و مشاوره قرار گرفته    ها مورد بررسي و مشاوره قرار گرفته      خانهخانه
 .شوندشوندعرفي عرفي مم

هاي كودكان و نوجوانان    هاي كودكان و نوجوانان       فرزندان تحت مراقبت در خانه      فرزندان تحت مراقبت در خانه     ييبرابرا تكميل پرونده بهداشتي      تكميل پرونده بهداشتي     ))دد
  ..2مطابق دستورالعمل اجراييمطابق دستورالعمل اجرايي

  تذكرات بهداشتيتذكرات بهداشتي
  ،،هـستند هـستند هاي كودكان و نوجوانـان      هاي كودكان و نوجوانـان        مخاطب اين تذكرات هم فرزندان و هم كاركنان خانه        مخاطب اين تذكرات هم فرزندان و هم كاركنان خانه        

 هم توسط مربيان بـه فرزنـدان         هم توسط مربيان بـه فرزنـدان         و  و  را رعايت كنند    را رعايت كنند   هاها    آنآند  د  ييبابا هم فرزندان     هم فرزندان     معني كه   معني كه  ننييبه ا به ا 
 ..شودشودآموزش داده شود و كنترل آموزش داده شود و كنترل 

  رعايت بهداشت پوست و مو رعايت بهداشت پوست و مو))الفالف
  رعايت بهداشت دست و پا و بدن رعايت بهداشت دست و پا و بدن))بب
  رعايت بهداشت چشم رعايت بهداشت چشم))جج
  رعايت بهداشت گوش رعايت بهداشت گوش))دد
  رعايت بهداشت دهان و دندان رعايت بهداشت دهان و دندان))هه

 ::د زير توجه شودد زير توجه شود امور بهداشتي به دو مور امور بهداشتي به دو موربردبرد  ششييپپبراي براي 
 ..اخالقياخالقيهاي علمي و هاي علمي و   استفاده از دانش و تجربه پزشكان و كارشناسان بهداشتي با صالحيتاستفاده از دانش و تجربه پزشكان و كارشناسان بهداشتي با صالحيت  -11
هـاي بهداشـتي    هـاي بهداشـتي       افزايش آگاهي   افزايش آگاهي  ييبرابراي  ي  ييهاي آموزشي مناسب و پوسترها    هاي آموزشي مناسب و پوسترها      توزيع جزوه توزيع جزوه   -22

  ..فرزندان توسط تيم تخصصيفرزندان توسط تيم تخصصي
                                                            

 فردي و عمومي در مراكز زهاي بهداشتي اعم ا شخصي است كه انجام مراقبت: مسئول امور بهداشت. 1
 به عنوان ؛هاي اوليه و بهداشت را ديده باشد  و دوره آموزشي كمكاستبا نظر تيم تخصصي به عهده او 

 . يا پرستارمثال مربي
 .خانواده دفتر امور شبه 6/7/79مورخ  9-5254/800 دستورالعمل شماره. 2



٣٨
 شيوه تعليم و تربيت فرزندان  

  نهمنهمنهمنهمصل صل صل صل ــــفففف

  بهداشت روانيبهداشت رواني
 

  بربر بلكه    بلكه   ،،نه تنها بر رفتار انساني اثر جدي دارد       نه تنها بر رفتار انساني اثر جدي دارد       يكي از مسائل بسيار مهم در بهداشت كه         يكي از مسائل بسيار مهم در بهداشت كه         
 مـساله سـالمت روانـي        مـساله سـالمت روانـي       ،،سالمت جسمي و روابط اجتماعي انساني نيز بسيار موثر اسـت          سالمت جسمي و روابط اجتماعي انساني نيز بسيار موثر اسـت          

د از مشكالت وسـيعي كـه ممكـن اسـت           د از مشكالت وسـيعي كـه ممكـن اسـت           توانتوان    ييممموقع اختالالت رواني    موقع اختالالت رواني       به  به ييييشناساشناسا. . استاست
انـي و   انـي و    در سـالمت رو     در سـالمت رو    يياا    ييييخانـه نقـش اسـتثنا     خانـه نقـش اسـتثنا     . . كنـد كنـد  انسان شـود، جلـوگيري        انسان شـود، جلـوگيري       ررييگگ    دامندامن
 با تدبير مناسب، محـيط آرام و         با تدبير مناسب، محـيط آرام و        ددييبابا  ننييبنابرابنابرا. . گيري امنيت فرزندان و آينده او دارد      گيري امنيت فرزندان و آينده او دارد        شكلشكل

 ..كردكرددور از هرگونه تهديد، آزار و نگراني براي آرامش رواني آنان را فراهم دور از هرگونه تهديد، آزار و نگراني براي آرامش رواني آنان را فراهم به به 
گيـري،  گيـري،    اري، گوشـه  اري، گوشـه  رراداد  شـب شـب   جويـدن، جويـدن،   ناخنناخن  مكيدن،مكيدن،   انگشت  انگشت مانندمانند  ييمسائلمسائلكه  كه  جا  جا       آن  آن ازاز

، ، استاستوجود اختالالت هيجاني و رفتاري وجود اختالالت هيجاني و رفتاري دهنده دهنده   نشاننشانر فرزندان ر فرزندان ي دي دييگراگرا  دروندرون و  و افسردگيافسردگي
 مركـز بـه ايـن نكتـه          مركـز بـه ايـن نكتـه         شـناس شـناس     روانروان  خـصوص خـصوص       بهبه   و  و ضروري است توجه ويژه تيم تخصصي     ضروري است توجه ويژه تيم تخصصي     

 و   و  ،،به اجرا گذاشـته شـود     به اجرا گذاشـته شـود     ارائه و   ارائه و   هاي مداخالتي الزم با كمك مربيان       هاي مداخالتي الزم با كمك مربيان         برنامهبرنامهشود  شود  معطوف  معطوف  
 متخـصص    متخـصص   پزشكپزشك    روانروانورت  ورت  در صورت تكرار و استمرار مشكل در برخي از فرزندان با مش           در صورت تكرار و استمرار مشكل در برخي از فرزندان با مش           

 ..گيري الزم انجام شودگيري الزم انجام شود   و تا بهبودي كامل فرزندان پي و تا بهبودي كامل فرزندان پياقدام شوداقدام شودبه درمان آنان به درمان آنان 
بديهي است بررسي گذشته فرزندان و ارتباط آنان با خانواده و بستگان و دوسـتان و                بديهي است بررسي گذشته فرزندان و ارتباط آنان با خانواده و بستگان و دوسـتان و                

 موثر  موثر  سوابق بهداشتي، پزشكي و رفتاري آنان در بازسازي شخصيتي آنان كامال     سوابق بهداشتي، پزشكي و رفتاري آنان در بازسازي شخصيتي آنان كامالً   ننييچنچن    همهم
  .. اين موارد را مورد توجه ويژه قرار دهند اين موارد را مورد توجه ويژه قرار دهندددييبابامراقبت مراقبت است و تيم است و تيم 
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  تغذيـهتغذيـه

بخشبخش  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
بـراي  بـراي   گيـاهي     گيـاهي     و  و نـي، مـواد لبنـي     نـي، مـواد لبنـي     يييينظير مـواد پرو   نظير مـواد پرو   معدني  معدني    استفاده از برخي مواد آلي يا     استفاده از برخي مواد آلي يا     

  ..شودشود  ييمم تغذيه ناميده  تغذيه ناميده ،،گرسنگي يا تشنگيگرسنگي يا تشنگيمانند مانند كردن نيازهاي فيزيولوژيكي كردن نيازهاي فيزيولوژيكي   برطرفبرطرف
ه و از   ه و از   كـرد كـرد تناسب با روند طبيعي رشد كمك       تناسب با روند طبيعي رشد كمك        تغذيه مناسب به رشد جسماني و رواني م        تغذيه مناسب به رشد جسماني و رواني م       

 ..كندكند  ييممبيماري و ضعف جسماني و رواني جلوگيري بيماري و ضعف جسماني و رواني جلوگيري 
 خوردن و دريافت مقادير الزم و كافي از هر يك از مواد مغذي :تغذيه صحيح 

  . كامليدرست تنبراي رسيدن به 

  دهمدهمدهمدهمصل صل صل صل ــــفففف

  برنامه غذاييبرنامه غذايي
 

 بـا   بـا   و وناسب با نيازهاي فرزندان،ناسب با نيازهاي فرزندان،هايي كه در ارتباط با تغذيه فرزندان متهايي كه در ارتباط با تغذيه فرزندان مت  به مجموعه برنامه به مجموعه برنامه 
 برنامـه    برنامـه   ،،شـود شـود  تدوين و تنظيم      تدوين و تنظيم     ييييغذاغذامشورت كارشناسان تغذيه و رعايت استانداردهاي       مشورت كارشناسان تغذيه و رعايت استانداردهاي       

  ..غذايي گويندغذايي گويند
هـار و شـام و      هـار و شـام و      ااگانـه صـبحانه، ن    گانـه صـبحانه، ن      هاي سه هاي سه   در وعده در وعده و  و   منظم    منظم   صورتصورت    بهبه فرزندان    فرزندان   ييييغذاغذابرنامه  برنامه  

 تـامين شـود تـا از         تـامين شـود تـا از        دديـ يـ بابا تنظيم شده و استانداردهاي غذايي مورد نياز آنان           تنظيم شده و استانداردهاي غذايي مورد نياز آنان          هاها        وعدهوعده    انانييمم
 ..شوندشوندتغذيه خوبي برخوردار تغذيه خوبي برخوردار 

 صبحانهصبحانه) ) الفالف
 مربيـان و     مربيـان و    ييزدگـ زدگـ     شـتاب شـتاب  وقـت و      وقـت و     بـود بـود     كـم كـم اين وعده مهم غذايي، بيشتر اوقات به واسطه         اين وعده مهم غذايي، بيشتر اوقات به واسطه         



۴٠
 شيوه تعليم و تربيت فرزندان  

كـه  كـه    در صـورتي در صـورتي . . گيـرد گيـرد   توجهي قرار مـي توجهي قرار مـي   فرزندان براي رفتن به مدرسه و سركار، مورد بي  فرزندان براي رفتن به مدرسه و سركار، مورد بي  
 ..كندكند  تر ميتر ميمندمند  عالقهعالقهه و درس ه و درس  فرزند را به مدرس فرزند را به مدرس،،مشاهده شده كه خوردن صبحانه خوبمشاهده شده كه خوردن صبحانه خوب

غذايي، قنـد خـون   غذايي، قنـد خـون      از چندين ساعت بي از چندين ساعت بيبعدبعدشدن از خواب و   شدن از خواب و   هنگام صبح، بعد از بيدار    هنگام صبح، بعد از بيدار    
و اگـر از خـوردن صـبحانه خـودداري          و اگـر از خـوردن صـبحانه خـودداري          كند  كند      ييدا م دا م ييپپيعني منبع انرژي فوري بدن كاهش       يعني منبع انرژي فوري بدن كاهش       

 تـاثير صـبحانه بـر        تـاثير صـبحانه بـر       للييدلدل خواهد داد و به همين        خواهد داد و به همين       نشاننشانقند خون كاهش بيشتري را      قند خون كاهش بيشتري را      . . شودشود
  نشاننشانها  ها    آموزان مورد بررسي قرار گرفته و يكي از بررسي        آموزان مورد بررسي قرار گرفته و يكي از بررسي          قدرت يادگيري دانش  قدرت يادگيري دانش  كارآيي و   كارآيي و   

آموزان براي حل تمرين و يادگيري آن پس از صـرف صـبحانه             آموزان براي حل تمرين و يادگيري آن پس از صـرف صـبحانه                دانش  دانش ييييدهد كه توانا  دهد كه توانا    ميمي
 1..ددكنكن  ييدا مدا مييپپافزايش افزايش 

منبـع انـرژي فـوري و يـك منبـع انـرژي             منبـع انـرژي فـوري و يـك منبـع انـرژي             ك  ك  يـ يـ   شـامل شـامل صبحانه خوب و متعادل بايد      صبحانه خوب و متعادل بايد      
 را از صبح تا ظهر و تا وقت ناهار سرحال و بانـشاط نگـه             را از صبح تا ظهر و تا وقت ناهار سرحال و بانـشاط نگـه             بتواند كودك   بتواند كودك  كهكهتدريجي باشد   تدريجي باشد   

 ..دارددارد

 ناهارناهار) ) بب
 كودكـان از تغذيـه سـالمي         كودكـان از تغذيـه سـالمي        ،، صحيح و با كيفيت خـوب تهيـه شـود           صحيح و با كيفيت خـوب تهيـه شـود          طورطور    بهبهاگر ناهار هم    اگر ناهار هم    

برخوردار خواهند شد و اگر با غذا سبزي و ميوه تازه هم خورده شود، يك ناهار متعادل                 برخوردار خواهند شد و اگر با غذا سبزي و ميوه تازه هم خورده شود، يك ناهار متعادل                 
 .خواهد بودخواهد بود

 تنقالتتنقالت) ) جج
هـاي  هـاي    هـاي كوچـك بـين وعـده       هـاي كوچـك بـين وعـده         ها و لقمه  ها و لقمه    ها، بستني، آجيل  ها، بستني، آجيل    يرينييرينيمصرف تنقالت مثل ش   مصرف تنقالت مثل ش   

درصد از انرژي دريافتي روزانـه را بـراي كودكـان و نوجوانـان              درصد از انرژي دريافتي روزانـه را بـراي كودكـان و نوجوانـان                3535تا  تا    2525اصلي غذا، بين    اصلي غذا، بين    
 ..دهددهد  تشكيل ميتشكيل مي

يـك  يـك  . . هـا، ارزش غـذايي خـوبي دارد       هـا، ارزش غـذايي خـوبي دارد         چاي، بيسكويت و كشمش و برگه، بـادام، ميـوه         چاي، بيسكويت و كشمش و برگه، بـادام، ميـوه         
ـ   ييمـ مـ  با مقداري سـبزي و ميـوه    با مقداري سـبزي و ميـوه   ههرارا    همهمساندويج كوچك يا چند لقمه نان و پنير         ساندويج كوچك يا چند لقمه نان و پنير          ـ توان د در د در توان

 ..توسط فرزندان استفاده شودتوسط فرزندان استفاده شودروز و يا عصر روز و يا عصر   نيمنيم

 شامشام) ) دد
 بـراي فرزنـدان تـدارك ديـده شـود و             بـراي فرزنـدان تـدارك ديـده شـود و            يي رژيم غذايي متعادل    رژيم غذايي متعادل   كهكهشام فرصت خوبي است     شام فرصت خوبي است     
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  تغذيه /  4فصل  
٤١

  دديـ يـ بابا روزانه است و     روزانه است و     مهم  مهم شام يك وعده غذايي   شام يك وعده غذايي   . .  بوجود آورد   بوجود آورد  هاها    آنآنهاي سالمي را در     هاي سالمي را در       عادتعادت
 از تغذيه سـالم و متعـادل فرزنـدان مطمـئن             از تغذيه سـالم و متعـادل فرزنـدان مطمـئن            كهكه برخوردار باشد     برخوردار باشد    از مواد مغذي گوناگوني   از مواد مغذي گوناگوني   

 .شويمشويم

 مراكز و كارشناسان تغذيه و بهداشت مورد توجـه           مراكز و كارشناسان تغذيه و بهداشت مورد توجـه          مسئوالنمسئوالنموارد از سوي    موارد از سوي    ن  ن  يياا
 ::قرار گيردقرار گيرد

وضـعيت  وضـعيت     بر مبناي ميزان كالري مورد نياز فرزندان، سـن و سـال،             بر مبناي ميزان كالري مورد نياز فرزندان، سـن و سـال،            ددييبابابرنامه غذايي   برنامه غذايي     -11
ان و طبـق آداب و رسـوم و محـيط           ان و طبـق آداب و رسـوم و محـيط           جسماني و جنسي، نوع فعاليت و سـليقه فرزنـد         جسماني و جنسي، نوع فعاليت و سـليقه فرزنـد         

اشت همان استان تهيه    اشت همان استان تهيه    جغرافيايي هر منطقه و متنوع، توسط كارشناس تغذيه و بهد         جغرافيايي هر منطقه و متنوع، توسط كارشناس تغذيه و بهد         
 ..شودشود تيم تخصصي خانه تدوين و اجرا  تيم تخصصي خانه تدوين و اجرا  توسط توسطخانوادهخانواده  كميته شبهكميته شبهد د ييييو با تاو با تا

ات خانـه در وعـده      ات خانـه در وعـده      مكانمكانتوجه به نياز فرزندان و ا     توجه به نياز فرزندان و ا        با  با ددييبابادهي و عصرانه    دهي و عصرانه        صرف ساعت صرف ساعت  م  م -22
 ..انده شودانده شودغذايي، گنجغذايي، گنج

ي ي هاها  وعدهوعده    انانييممآموز،  آموز،    توجه به آداب و رسوم فرهنگي و محيطي براي فرزندان دانش          توجه به آداب و رسوم فرهنگي و محيطي براي فرزندان دانش            بابا  -33
 در اختيـار   در اختيـار  هاها  وعدهوعده  انانييمم تأمين اين  تأمين اين ييبرابراغذايي در نظر گرفته و يا پول جيبي مناسب        غذايي در نظر گرفته و يا پول جيبي مناسب        

 ..فرزندان قرار گيردفرزندان قرار گيرد
تخصصي تخصصي فراغت و اردوها با تشخيص مربي و كادر         فراغت و اردوها با تشخيص مربي و كادر           تنقالت در تعطيالت، اعياد، اوقات    تنقالت در تعطيالت، اعياد، اوقات      -44

 و در    و در   شـود شـود توجه به تامين اعتبارات و با انتخـاب و سـاليق فرزنـدان تهيـه                توجه به تامين اعتبارات و با انتخـاب و سـاليق فرزنـدان تهيـه                  مركز و با  مركز و با  
 .اختيار آنان قرار گيرداختيار آنان قرار گيرد

يـك خـانواده   يـك خـانواده   و در حـد  و در حـد   تغذيه و برنامه غذايي فرزندان متناسب با عرف جامعـه    تغذيه و برنامه غذايي فرزندان متناسب با عرف جامعـه   ددييبابا  -55
 و بـه تناسـب هـر فـصل       و بـه تناسـب هـر فـصل      شودشودريزي و تأمين    ريزي و تأمين      ات بومي منطقه برنامه   ات بومي منطقه برنامه   مكانمكان و با ا    و با ا   سطسطمتومتو
  م شود و از تنوع كافي برخوردار باشد و سليقه فرزندان مورد توجه قرار گيردم شود و از تنوع كافي برخوردار باشد و سليقه فرزندان مورد توجه قرار گيردتنظيتنظي

 .. در تابلو مركز نصب شود در تابلو مركز نصب شودييييغذاغذااي از برنامه اي از برنامه   نسخهنسخه  -66

  تبصرهتبصره
بهداشت مـواد غـذايي، بهداشـت       بهداشت مـواد غـذايي، بهداشـت       شامل  شامل   اصول بهداشتي در تهيه و طبخ غذا          اصول بهداشتي در تهيه و طبخ غذا         همههمهرعايت  رعايت  

هاي صرف غـذا    هاي صرف غـذا        مكانمكان صرف غذا، بهداشت      صرف غذا، بهداشت     ييهاها    كننده غذا، بهداشت ظرف   كننده غذا، بهداشت ظرف      تهيه  تهيه  كار  كار ييرورويينن
 ..استاستاز سوي كادر خانه الزامي از سوي كادر خانه الزامي كننده كننده   و بهداشت فردي مصرفو بهداشت فردي مصرف

توجه به مجموع شرايط، توسط تيم تخصصي خانـه تعيـين           توجه به مجموع شرايط، توسط تيم تخصصي خانـه تعيـين              با  با ددييبابا  ساعت صرف غذا  ساعت صرف غذا    -66



۴٢
 شيوه تعليم و تربيت فرزندان  

اصالح باشـد و    اصالح باشـد و       و در عين حال براساس نوع فعاليت فرزندان و تصميم مربي قابل             و در عين حال براساس نوع فعاليت فرزندان و تصميم مربي قابل            شودشود
 ..ي همه فرزندان پرهيز شودي همه فرزندان پرهيز شودساعت مقرر براساعت مقرر برا  از اجبار در خوردن آن در يكاز اجبار در خوردن آن در يك

هـاي الزم در    هـاي الزم در      آموزشآموزش) ) قبل يا در حين صرف غذا     قبل يا در حين صرف غذا     ((در طول اقامت و در زمان مناسب        در طول اقامت و در زمان مناسب          -77
 دعـاي    دعـاي   ها شامل ها شامل     ن آموزش ن آموزش يياا. . زمينه آداب تغذيه توسط مربي به فرزندان آموخته شود        زمينه آداب تغذيه توسط مربي به فرزندان آموخته شود        

كاري كاري     طريقه هم طريقه هم  و    و   گرفتن قاشق وچنگال، چيدمان سفره    گرفتن قاشق وچنگال، چيدمان سفره      دستدست  ههقبل از غذا، چگونگي ب    قبل از غذا، چگونگي ب    
   و جلـوگيري از پرخـوري و افـراط در خـوردن             و جلـوگيري از پرخـوري و افـراط در خـوردن            ،،، نشست و برخاسـت    ، نشست و برخاسـت    آنآن  يي اجرا  اجرا ييبرابرا

 ..هستندهستند

  يادآورييادآوري  
ي كـه   ي كـه   صـورت صـورت     بـه بـه ،  ،  وپز مورد توجه قرار گيرد    وپز مورد توجه قرار گيرد      مشاركت فرزندان در طباخي و آموزش پخت      مشاركت فرزندان در طباخي و آموزش پخت      

 ايـن برنامـه در       ايـن برنامـه در      ..پزهاي مختلف را ياد بگيرنـد     پزهاي مختلف را ياد بگيرنـد     وو  شان پخت شان پخت   فرزندان متناسب با سن و سال     فرزندان متناسب با سن و سال     
 .تري اجرا شودتري اجرا شود با جديت بيش با جديت بيشددييبابامورد فرزندان دختر مورد فرزندان دختر 

كه تغذيه مناسب در رشد فرزندان، ميزان بهره هوشي و افزايش حافظـه             كه تغذيه مناسب در رشد فرزندان، ميزان بهره هوشي و افزايش حافظـه               ييييجاجا  از آن از آن   -88
  ي غذايي مناسب با رعايت سن و جنس آنان و بـا           ي غذايي مناسب با رعايت سن و جنس آنان و بـا           هاها    وعدهوعده    انانييممالزم است   الزم است     ،،استاستموثر  موثر  

ـ   .. براي فرزندان در نظر گرفتـه شـود         براي فرزندان در نظر گرفتـه شـود        ييييتوجه به آداب و رسوم هر منطقه جغرافيا       توجه به آداب و رسوم هر منطقه جغرافيا        ـ ب ه ه ب
 و   و  هاي موجود و سـاير مـواد غـذايي مغـذي تـدريجا             هاي موجود و سـاير مـواد غـذايي مغـذي تـدريجاً               ميوه  ميوه مهمهههكه فرزندان از    كه فرزندان از      طوريطوري

 ..شوندشوندنوبت برخوردار نوبت برخوردار   بهبه

 نبايد مخل  نبايد مخل ،،شودشود  ييممبه مراكز آورده   به مراكز آورده   ا نذورات   ا نذورات   ييي كه از طريق مشاركت مردمي       ي كه از طريق مشاركت مردمي       ييغذاهاغذاها  -99
  انجام شـود  انجام شـود  با مركز   با مركز    الزم    الزم   ييآهنگآهنگ    همهمبرنامه غذايي فرزندان شود و قبل از آوردن غذاها          برنامه غذايي فرزندان شود و قبل از آوردن غذاها          

سـويي كـه تـيم مراقبـت تعيـين        سـويي كـه تـيم مراقبـت تعيـين        وو  ها به سـمت   ها به سـمت     كمككمك اين    اين   كهكهو بهتر است سعي شود      و بهتر است سعي شود      
 نقـدي دريافـت      نقـدي دريافـت      كمـك   كمـك  ،، نبـود   نبـود  ممكـن ممكـن شود و در صورتي كه اين امـر         شود و در صورتي كه اين امـر            داده  داده جهتجهت  ،،كندكند  ميمي
 .شودشود

 توجهتوجه
ها و  ها و     مركز در ارتباط با دريافت كمك       مركز در ارتباط با دريافت كمك      مسئوالنمسئوالنحفظ شأن و عزت نفس فرزندان از سوي         حفظ شأن و عزت نفس فرزندان از سوي         

  ..هاي مردمي الزامي استهاي مردمي الزامي است  مشاركتمشاركت
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  امـور فرهنـگي و مذهبـيامـور فرهنـگي و مذهبـي

بخشبخش  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
هاي مذهبي مراسـم دينـي،      هاي مذهبي مراسـم دينـي،         كه تأكيد بر آموزش و ترويج جنبه        كه تأكيد بر آموزش و ترويج جنبه       ييييهاها  آن بخش از فعاليت   آن بخش از فعاليت   

  ..شوندشوند   امور فرهنگي و مذهبي ناميده مي امور فرهنگي و مذهبي ناميده مي،، را دارند را دارندلليين قبن قبيي از ا از ااحكام واحكام و

  يازدهميازدهميازدهميازدهمصل صل صل صل ــــفففف

  امور مذهبيامور مذهبي
 

 و   و  اسـت اسـت هاي كودكان و نوجوانان از اهميت بسيار زيادي برخـوردار           هاي كودكان و نوجوانان از اهميت بسيار زيادي برخـوردار             امور مذهبي در خانه   امور مذهبي در خانه   
هـاي  هـاي    ييريزريز  گيري و اقدام قرار گيرد و در برنامه       گيري و اقدام قرار گيرد و در برنامه          پي  پي  مورد  مورد ا اًظمظم خاص و من    خاص و من   طورطور    بهبهالزم است   الزم است   

 ..مختلف ابعاد متفاوت آن مورد توجه قرار گيردمختلف ابعاد متفاوت آن مورد توجه قرار گيرد

 ::استاستن شرح ن شرح ييبه ابه ا  شودشود  ييممبرخي از مواردي كه توصيه برخي از مواردي كه توصيه 
 ،،تقويت آرامش معنوي و شادابي فرزندان از طريق انس با قرآن كريمتقويت آرامش معنوي و شادابي فرزندان از طريق انس با قرآن كريم  -11
 ،،هاي قرآنيهاي قرآني  ندان در زمينهندان در زمينههاي مورد نياز فرزهاي مورد نياز فرز  ايجاد انگيزه و افزايش دانش وآگاهيايجاد انگيزه و افزايش دانش وآگاهي  -22
 ،،ترويج و گسترش فرهنگ حفظ، قرائت، مفاهيم و هنرهاي قرآني در ميان فرزندانترويج و گسترش فرهنگ حفظ، قرائت، مفاهيم و هنرهاي قرآني در ميان فرزندان  -33
 ،، با جزوات آموزشي با جزوات آموزشيراهراه  همهمريزي در زمينه ارائه نوار آموزشي قرآن ريزي در زمينه ارائه نوار آموزشي قرآن   برنامهبرنامه  -44
 ،، به فرزندان توسط مربيان به فرزندان توسط مربيان، غسل، نماز و روزه، غسل، نماز و روزهءءوضووضومانند مانند آموزش عملي احكام ديني آموزش عملي احكام ديني   -55
 ،،ري جلسات به منظور تقويت اعتقادات ديني فرزندانري جلسات به منظور تقويت اعتقادات ديني فرزندانبرگزابرگزا  -66
 ،، تقويت اعتقادات ديني و كار گروهي فرزندان تقويت اعتقادات ديني و كار گروهي فرزندانبه منظوربه منظور  ححهاي تواشيهاي تواشي  تشكيل گروهتشكيل گروه  -77
 ،،ها و مسابقات قرآني و احكام و تاريخ اسالمها و مسابقات قرآني و احكام و تاريخ اسالم  وارهواره  برگزاري جشنبرگزاري جشن  -88



۴۴
 شيوه تعليم و تربيت فرزندان  

  شـامل شـامل هاي ويژه مذهبي مانند ايام مـاه مبـارك رمـضان            هاي ويژه مذهبي مانند ايام مـاه مبـارك رمـضان              برگزاري مراسم و مناسبت   برگزاري مراسم و مناسبت     -99
 ،،هاي قدر و مراسم افطاريهاي قدر و مراسم افطاري   شب شبييهاها  جلسهجلسه

آمـوزش احكـام و     آمـوزش احكـام و     بـاره   بـاره   دردر  نـشريات نـشريات ها و   ها و       كتابكتاب فرزندان به مطالعه      فرزندان به مطالعه     يييينمانما    راهراهتشويق و   تشويق و     -1010
سازي اين امور از طريق اشخاص مطلعي كه نزد فرزنـدان         سازي اين امور از طريق اشخاص مطلعي كه نزد فرزنـدان           اعتقادات مذهبي و فرهنگ   اعتقادات مذهبي و فرهنگ   

 ،،محبوبيت دارندمحبوبيت دارند
 اسـتفاده از     اسـتفاده از    به منظور به منظور ي كشور   ي كشور   هاي قرآني بهزيست  هاي قرآني بهزيست    برقراري ارتباط با دبيرخانه فعاليت    برقراري ارتباط با دبيرخانه فعاليت      -1111

 ،،هاي مذهبيهاي مذهبي  ديدي  ، نشريات، نوارها و سي، نشريات، نوارها و سيهاها  كتابكتاب
  بـه منظـور   بـه منظـور   تربيتي بخش امـور اجتمـاعي اسـتان         تربيتي بخش امـور اجتمـاعي اسـتان           برقراري ارتباط با كميته فرهنگي    برقراري ارتباط با كميته فرهنگي      -1212

 ،،هاها  ن برنامهن برنامهكردكرد  عملياتيعملياتي
هـاي الزم در ايـن      هـاي الزم در ايـن         برگزاري جشن تكليف فرزندان و ارائه آمـوزش         برگزاري جشن تكليف فرزندان و ارائه آمـوزش        ييبرابراريزي  ريزي    برنامهبرنامه  -1313

 ،،ارتباطارتباط
 سياسي نماز جمعـه و نمازهـاي         سياسي نماز جمعـه و نمازهـاي           شركت در مراسم عبادي     شركت در مراسم عبادي    ييبرابراسازي فرزندان   سازي فرزندان     آمادهآماده  -1414

 ،،اعيادهاي مختلف مذهبياعيادهاي مختلف مذهبي
از جملـه   از جملـه   آشنايي و برقراري ارتباط فرزندان با امـاكن متبركـه و مـذهبي و محلـي                 آشنايي و برقراري ارتباط فرزندان با امـاكن متبركـه و مـذهبي و محلـي                   -1515

 ه،ه، بسيج محل بسيج محل و ومسجد محلهمسجد محله
 ،،مذهبيمذهبي  هاي ديواري با مفاهيم اعتقاديهاي ديواري با مفاهيم اعتقادي  تدوين و تنظيم روزنامهتدوين و تنظيم روزنامه  -1616
هـاي عـزاداري    هـاي عـزاداري      تتييـ ييـ برگزاري مراسم مذهبي در ماه مبارك رمضان و شـركت در ه           برگزاري مراسم مذهبي در ماه مبارك رمضان و شـركت در ه             -1717

 ..الحرامالحرام  تاسوعا و عاشورا در ماه محرمتاسوعا و عاشورا در ماه محرم
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  تربيتيتربيتي  امور فرهنگيامور فرهنگي
 

  يييي كـشف، رشـد و شـكوفا        كـشف، رشـد و شـكوفا       بـه منظـور   بـه منظـور   تربيتي يك فعاليت مستمر است كه       تربيتي يك فعاليت مستمر است كه         امور فرهنگي امور فرهنگي 
قادات مذهبي فرزنـدان تحـت      قادات مذهبي فرزنـدان تحـت      استعدادهاي فرهنگي و افزايش سطح آگاهي و تقويت اعت        استعدادهاي فرهنگي و افزايش سطح آگاهي و تقويت اعت        

 ..شودشود  ييممريزي ريزي   سرپرستي، برنامهسرپرستي، برنامه

 ::استاست شرح  شرح ننيي ا اهدف از آن بههدف از آن به
  توجهتوجهشناخت رشد، پرورش و هدايت استعدادهاي بالقوه و ايجاد شخصيت متعادل با  شناخت رشد، پرورش و هدايت استعدادهاي بالقوه و ايجاد شخصيت متعادل با    -11

 ،،هاي متفاوت فرزندانهاي متفاوت فرزندان   و نيازمندي و نيازمنديققييعالعالبه به 
 ،،ميميتقويت ايمان، معرفت ديني و ترويج فرهنگ و تمدن اصيل جامعه اسالتقويت ايمان، معرفت ديني و ترويج فرهنگ و تمدن اصيل جامعه اسال  -22
 ،،سازي اوقات فراغتسازي اوقات فراغت  ايجاد رقابت سالم و غنيايجاد رقابت سالم و غني  -33
 فرزنـد بـه عنـوان دو     فرزنـد بـه عنـوان دو     و وايجاد سهولت در برقراري ارتباط و تعامل سازنده بين مربـي         ايجاد سهولت در برقراري ارتباط و تعامل سازنده بين مربـي           -44

 ،،عامل نيرومند براي تربيت صحيح اسالميعامل نيرومند براي تربيت صحيح اسالمي
ـ     هـم هـم پذيري، تعامل و    پذيري، تعامل و      جويي، مسئوليت جويي، مسئوليت   پرورش روحيه مشاركت  پرورش روحيه مشاركت    -55 ـ دل  بـين فرزنـدان و       بـين فرزنـدان و      ييدل

 ،، مربوطه مربوطهمسئوالنمسئوالن
هـاي تربيتـي، فرهنگـي و       هـاي تربيتـي، فرهنگـي و         ها با ايجاد تنوع و تحرك بيـشتر در برنامـه          ها با ايجاد تنوع و تحرك بيـشتر در برنامـه            ويت انگيزه ويت انگيزه تقتق  -66

 ..يادگيري مفاهيم فرهنگي و تربيتييادگيري مفاهيم فرهنگي و تربيتي

 ::شودشود  ييممارائه ارائه   ريزي و اجراريزي و اجرا   برنامه برنامهييبرابرا  ررييزز  ييهاهانهادنهاد  ششييپپبه همين منظور به همين منظور 
هاي مختلف آموزشي، فرهنگي، تفريحي با نظر مربي، مددكار، كارشناس  برنامه 

 .شود لحاظ  تدارك ديده شود و نظر فرزندان نيز در آن قطعا  فرهنگي و تربيتي
 .شودانجام در مواقع انتخابات، حضور فعال فرزندان درنظر گرفته شود و توجه كافي  
ها و   بازديد فرزندان از مراكز ديدني، گردشي، سياحتي، موزهيبراريزي  برنامه 

 ...ها و پارك
 ...بهمن و22  و روز قدسيسراسرهاي  ييپيما شركت در راه 
  .شركت فعاالنه فرزندان در برگزاري مراسم دهه فجر 
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  صـورت صـورت     بـه بـه تالش مـنظم و مـستمر بـراي انتقـال دانـش، مهـارت، فنـون و يـا تجربـه                      تالش مـنظم و مـستمر بـراي انتقـال دانـش، مهـارت، فنـون و يـا تجربـه                      
 ..شودشود  ييممشده در يك حوزه خاص آموزش ناميده شده در يك حوزه خاص آموزش ناميده   بنديبندي  طبقهطبقه
  ننييبنابرابنابرا  ،،هستندهستند  خانواده، فرزندان خانواده، فرزندان   هاي هدف اصلي در مجموعه شبه     هاي هدف اصلي در مجموعه شبه       كه گروه كه گروه جا  جا       آن  آن ازاز
ريزي شـود كـه نتـايج آن در بهبـود وضـعيت             ريزي شـود كـه نتـايج آن در بهبـود وضـعيت               اي برنامه اي برنامه   بايد به گونه  بايد به گونه  هاي آموزشي   هاي آموزشي     برنامهبرنامه

بـه همـين منظـور    بـه همـين منظـور    . . ي تربيتي دفتـر شـكل گيـرد   ي تربيتي دفتـر شـكل گيـرد   هاها    استاستييسسفرزندان باتوجه به اهداف و      فرزندان باتوجه به اهداف و      
 عوامـل    عوامـل   همـه همـه  يك پيوستار خواهد بود كه ابتداي ايـن پيوسـتار             يك پيوستار خواهد بود كه ابتداي ايـن پيوسـتار            صورتصورت    بهبهفرآيند آموزش   فرآيند آموزش   
  اسـت و  اسـت و   ...  ... موزش و تربيت فرزندان شامل مربيان، كارشناسان، مديران و        موزش و تربيت فرزندان شامل مربيان، كارشناسان، مديران و        اثرگذار در امر آ   اثرگذار در امر آ   

روز روز   هاي آموزشي مدوني قرار گيرند تا بتوانند با تجهيـزات علمـي و بـه              هاي آموزشي مدوني قرار گيرند تا بتوانند با تجهيـزات علمـي و بـه                 تحت برنامه   تحت برنامه  ددييبابا
 ..تري را براي فرزندان فراهم آورندتري را براي فرزندان فراهم آورند  دهي مناسب و مطلوبدهي مناسب و مطلوب   خدمات خدمات،،خودخود

بـه اهـداف آن     بـه اهـداف آن     يـا بلندمـدت باشـد و باتوجـه          يـا بلندمـدت باشـد و باتوجـه          مـدت   مـدت       كوتـاه كوتـاه د  د  توانتوان    ييممآموزش  آموزش  
 به دو سـطح مـؤثر در امـر آمـوزش        به دو سـطح مـؤثر در امـر آمـوزش       توانتوان    ييمم كه در اين بخش       كه در اين بخش      شودشودريزي  ريزي    برنامهبرنامه
 ::كردكرداشاره اشاره 

 هاي كودكان و نوجوانانهاي كودكان و نوجوانان   آموزش كاركنان خانه آموزش كاركنان خانه))الفالف
   آموزش فرزندان آموزش فرزندان))بب
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  هاي كودكان و نوجوانانهاي كودكان و نوجوانان  آموزش كاركنان خانهآموزش كاركنان خانه
 
ي و مـسئوليتي    ي و مـسئوليتي    سـازمان سـازمان سب با پست    سب با پست     مرتبط با كار فرزندان متنا      مرتبط با كار فرزندان متنا      كار  كار ييرورويينن  كهكه است    است   الزمالزم

 بهبود وضعيت كيفي مركـز در دوران    بهبود وضعيت كيفي مركـز در دوران   ييبرابراهاي الزم را    هاي الزم را       آموزش  آموزش ،،كه به ايشان واگذار شده    كه به ايشان واگذار شده    
ريـزان دفتـر آمـوزش      ريـزان دفتـر آمـوزش         برنامـه   برنامـه  ييآهنگـ آهنگـ     هـم هـم    بـا   بـا  ددييباباها  ها     اين آموزش   اين آموزش  ..كنندكنند طي    طي   خودخودخدمت  خدمت  
 سـطح كيفيـت خـدمات بـه          سـطح كيفيـت خـدمات بـه         ييهـا ارتقـا   هـا ارتقـا      و هدف كلي از اين آمـوزش        و هدف كلي از اين آمـوزش       انجام شود انجام شود   سازمانسازمان

 ايـن امـر از       ايـن امـر از      ..اسـت اسـت و افزايش ميزان موفقيت در استقالل فردي و اجتماعي آنان           و افزايش ميزان موفقيت در استقالل فردي و اجتماعي آنان           فرزندان  فرزندان  
 تعليم و تربيت مناسب فرزنـدان        تعليم و تربيت مناسب فرزنـدان       ها و نهايتا   ها و نهايتاً    طريق انجام وظيفه صحيح و عمل به آموخته       طريق انجام وظيفه صحيح و عمل به آموخته       

در در ) ) فرزنـدان فرزنـدان ((گيرنـدگان   گيرنـدگان     بدون ترديد در يك فرآيند آمـوزش، آمـوزش        بدون ترديد در يك فرآيند آمـوزش، آمـوزش        . . ردردييگگ    ييممصورت  صورت  
وري وري   گيرند و ميزان بهـره    گيرند و ميزان بهـره      قرار مي قرار مي ) ) پرسنلپرسنل((دگان  دگان  دهندهن  ارتباط نزديك و تنگاتنگ با آموزش     ارتباط نزديك و تنگاتنگ با آموزش     

 ..دهندگان ارتباط مستقيم دارددهندگان ارتباط مستقيم دارد  در امر آموزش با ميزان تسلط آموزشدر امر آموزش با ميزان تسلط آموزش

 ارتقا سطح كيفيت تعلـيم و تربيـت          ارتقا سطح كيفيت تعلـيم و تربيـت         ييبرابراي زير   ي زير   نهادنهاد    ششييپپهاي  هاي    بنابراين آموزش بنابراين آموزش 
 ::استاستفرزندان موثر فرزندان موثر 

 ،،و بلند مدتو بلند مدتمدت مدت   كوتاهكوتاههاي آموزشي هاي آموزشي   شركت پرسنل در دورهشركت پرسنل در دوره  -11
 ،،انانكاركار  همهممناسب آموزشي براي استفاده مناسب آموزشي براي استفاده   CD  لم ولم وتهيه فيتهيه في  -22
 ،،هاي آموزشيهاي آموزشي  مشاركت دادن پرسنل در برنامهمشاركت دادن پرسنل در برنامه  -33
 بازديـد از سـاير مراكـز بـا مـشورت و مجـوز                بازديـد از سـاير مراكـز بـا مـشورت و مجـوز               ييبرابرا الزم در اعزام كاركنان       الزم در اعزام كاركنان      ييآهنگآهنگ    همهم  -44

 مربوطه،مربوطه،  مسئوالنمسئوالن
 ،، جوايز به آنان جوايز به آنانييتشويق كاركنان به مطالعه و اهداتشويق كاركنان به مطالعه و اهدا  -55
.... ....  و  و ييي، اجتمـاعي، بهداشـت    ي، اجتمـاعي، بهداشـت    شناسشناس    روانروانوضوعات تربيتي،   وضوعات تربيتي،   ممبا  با   مناسب    مناسب   ييهاها    كتابكتابتهيه  تهيه    -66

  .. مطالعه كاركنان مطالعه كاركنانييبرابرا
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  آموزش فرزندانآموزش فرزندان
 

 در طـول دوران اقامـت        در طـول دوران اقامـت       مربوطـه مربوطـه  توسط مربيان متخصص يا عوامل        توسط مربيان متخصص يا عوامل       ددييباباآموزش فرزندان   آموزش فرزندان   
 تئـوري و عملـي انجـام شـود تـا در مراحـل                تئـوري و عملـي انجـام شـود تـا در مراحـل               صورتصورت    بهبهبا استفاده از ابزار الزم      با استفاده از ابزار الزم      و  و  فرزندان  فرزندان  

 ..ان باشدان باشدگوي نيازهاي اين عزيزگوي نيازهاي اين عزيز  پاسخپاسخلف زندگي لف زندگي مختمخت
هـاي  هـاي    هاي برخورد بـا مـشكل و راه       هاي برخورد بـا مـشكل و راه          فرزندان با اصول و روش      فرزندان با اصول و روش     ييييهدف از آموزش، آشنا   هدف از آموزش، آشنا   

 بـا   بـا  تـوان تـوان   ييمـ مـ  كـه   كـه  اسـت اسـت  حل مشكالت فـردي يـا خـانوادگي و اجتمـاعي        حل مشكالت فـردي يـا خـانوادگي و اجتمـاعي        و  و مقابله با آن،  مقابله با آن،  
ي و  ي و  يي سطح كيفي توانـا     سطح كيفي توانـا    يي ارتقا  ارتقا ييبرابراهاي مختلف آموزشي    هاي مختلف آموزشي      دادن فرزندان در كالس   دادن فرزندان در كالس     شركتشركت
 ..كردكردهاي اين عزيزان اقدام هاي اين عزيزان اقدام   مهارتمهارت
 متناسب با سـنين مختلـف از طريـق تـيم تخصـصي و بـا        متناسب با سـنين مختلـف از طريـق تـيم تخصـصي و بـا       همهم فرزندان  فرزندان كهكه است   است  الزمالزم

 .هاي الزم را ببينندهاي الزم را ببينند   آموزش آموزش،،سازمانسازمانريزان تيم دفتر آموزش ريزان تيم دفتر آموزش    برنامه برنامهييآهنگآهنگ  همهم

ـ ي زير   ي زير   نهادنهاد    ششييپپهاي  هاي     مثال آموزش   مثال آموزش  عنوانعنوان    بهبه ـ م ـ     ييم ـ توان  موجـب تحقـق اهـداف        موجـب تحقـق اهـداف       ددتوان
 ::شودشودآموزش آموزش 

روزي روزي    توسـط كـادر تخصـصي شـبانه      توسـط كـادر تخصـصي شـبانه     دديـ يـ باباهاي زندگي براي فرزنـدان      هاي زندگي براي فرزنـدان         مهارت  مهارت آموزشآموزش  -11
بـه سرپرسـتي    بـه سرپرسـتي    حـا    حـاً   ييترجترجو در قالـب گـروه تخصـصي و          و در قالـب گـروه تخصـصي و          ) ) شناسشناس    روانروان  مربي،مربي،  مددكار،مددكار،((

 .. خانه اجرا شود خانه اجرا شودشناسشناس  روانروان
هــاي آموزشــي ماننــد نقاشــي، كاردســتي، بــازي، هــاي آموزشــي ماننــد نقاشــي، كاردســتي، بــازي،   دادن فرزنــدان در كــالسدادن فرزنــدان در كــالس  شــركتشــركت  -22

هـاي  هـاي     و مهـارت    و مهـارت   ييييبردن سـطح توانـا    بردن سـطح توانـا      د در باال  د در باال  توانتوان  ييمماي و زبان    اي و زبان      حرفهحرفه  وو  هاي فني هاي فني   كالسكالس
 ..اي داشته باشداي داشته باشد  فردي نقش بسيار سازندهفردي نقش بسيار سازنده

كـاري  كـاري    دادن فرزندان در آموزش استاد و شاگردي مثل آموزش نجاري، جوش          دادن فرزندان در آموزش استاد و شاگردي مثل آموزش نجاري، جوش            شركتشركت  -33
دوزي، آشپزي و سـاير  دوزي، آشپزي و سـاير    هاي خياطي، گلهاي خياطي، گل   براي مهارت پسران و آموزش براي مهارت پسران و آموزشهاها  ههو ساير حرف  و ساير حرف  

د كـسب مهـارت و      د كـسب مهـارت و      توانتوان    ييمم جسمي دختران     جسمي دختران     مناسب با خصوصيات روحي و      مناسب با خصوصيات روحي و     ييهاها    ههحرفحرف
 ..آنان را افزايش دهدآنان را افزايش دهد  نفسنفس  اعتمادبهاعتمادبه

 در اولويـت     در اولويـت    دديـ يـ باباات اجتماعات محلـي     ات اجتماعات محلـي     مكانمكانهاي آموزشي مبتني بر ا    هاي آموزشي مبتني بر ا      استفاده از برنامه  استفاده از برنامه    -44
 ..آموزش باشدآموزش باشد
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  ..(L.S.E)  هاي روزمره زندگيهاي روزمره زندگي  ن فرزندان با مهارتن فرزندان با مهارتكردكرد  آشناآشنا  -55
طـبخ غـذا، تـدارك ناهـار و     طـبخ غـذا، تـدارك ناهـار و       وزش نظيـر  وزش نظيـر  دادن در اداره امور خانه با هدف آم   دادن در اداره امور خانه با هدف آم     مشاركتمشاركت  -66

 ..ييييآراآرا  شام، چيدمان منزل و سفرهشام، چيدمان منزل و سفره
 . استقالل اجتماعي آنان استقالل اجتماعي آنانبه منظوربه منظورآموزش فرزندان آموزش فرزندان   -77

، ،  مورد توجه و آموزش قرار گيرد مورد توجه و آموزش قرار گيردددييبابا  يي در هر گروه سني، مهارت خاص در هر گروه سني، مهارت خاصن كهن كهيياابا توجه به  با توجه به  
سال و باالي   سال و باالي     1122تا  تا    66 در اين فصل، فرزندان را به سه گروه سني زير شش سال،               در اين فصل، فرزندان را به سه گروه سني زير شش سال،              ننييبنابرابنابرا
هاي الزم توسط تيم تخصصي و مربيـان بـراي          هاي الزم توسط تيم تخصصي و مربيـان بـراي             تا آموزش   تا آموزش  ممييكنكن    ييممبندي  بندي    سال تقسيم سال تقسيم   1212

 .آنان در نظر گرفته شودآنان در نظر گرفته شود

 ::استاستن شرح ن شرح ييبه ابه اها ها    آن مهارت آن مهارتننييترتر  مهممهم

 سالسال  66گروه سني زير گروه سني زير ) ) الفالف
مهارت شناخت اعضاي بـدن، شـناخت شـادي، عـصبانيت، خـشم، ارتباطـات خـانواده،                 مهارت شناخت اعضاي بـدن، شـناخت شـادي، عـصبانيت، خـشم، ارتباطـات خـانواده،                 

 .كردن، ارتباطات غيركالميكردن، ارتباطات غيركالمي  كردن، صحبتكردن، صحبت  مهارت گوشمهارت گوشيابي، يابي،   دوستي، دوستدوستي، دوست

 سالسال  1212تا تا   66گروه سني گروه سني ) ) بب
هـاي دينـي،    هـاي دينـي،      پـذيري، آمـوزه   پـذيري، آمـوزه     انديشي، احترام، آرامش  انديشي، احترام، آرامش    هاي مشاهده، نظم، مثبت   هاي مشاهده، نظم، مثبت     هارتهارتمم

 .شناسيشناسي  مهارت فرهنگمهارت فرهنگ

 سالسال  1212گروه سني باالي گروه سني باالي ) ) جج
، توجـه   ، توجـه   كاركار  پذيري، خالقيت، پشت  پذيري، خالقيت، پشت    نفس، انگيزه، تالش، مسئوليت   نفس، انگيزه، تالش، مسئوليت     ههبب  هاي اعتماد هاي اعتماد   مهارتمهارت

هاي فردي، شـناخت    هاي فردي، شـناخت      گيري، مهارت تفاوت  گيري، مهارت تفاوت    به ديگران، حل مسأله، تمركز، مهارت تصميم      به ديگران، حل مسأله، تمركز، مهارت تصميم      
  ..هاي جنس مخالفهاي جنس مخالف  بلوغ جسماني و ويژگيبلوغ جسماني و ويژگي

 
 
 



77
  اوقات فراغتاوقات فراغت

بخشبخش
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
   تفـريح،   تفـريح،  ييبـرا بـرا خـاطر   خـاطر     رضـايت رضـايت   بـا بـا   كه فرزند كـامال    كه فرزند كـامالً     شودشود    ييمم  گفتهگفتههايي  هايي    به مجموعه فعاليت  به مجموعه فعاليت  

 مـشاركت اجتمـاعي داوطلبانـه        مـشاركت اجتمـاعي داوطلبانـه       انتفاعي و انتفاعي و   استراحت، توسعه اطالعات فردي، آموزش غير     استراحت، توسعه اطالعات فردي، آموزش غير     
  ..پردازدپردازد  شدن از الزامات شغلي، تحصيلي و اجتماعي به آن ميشدن از الزامات شغلي، تحصيلي و اجتماعي به آن مي  بعد از رهابعد از رها

هاي فردي هاي فردي   هاي فراغتي موجب رشد و شكوفايي استعدادها و كسب مهارتهاي فراغتي موجب رشد و شكوفايي استعدادها و كسب مهارت  اجراي فعاليتاجراي فعاليت
  عنوانعنوان    بهبه. . شودشود    ييمم... ... هاي فرهنگي، هنري، ورزشي و    هاي فرهنگي، هنري، ورزشي و       كلي شامل فعاليت    كلي شامل فعاليت   طورطور    بهبه كه    كه   شودشود    ييمم

هاي فرهنگي و هنري به منظور سهولت در امر يادگيري بوده و شرايط الزم هاي فرهنگي و هنري به منظور سهولت در امر يادگيري بوده و شرايط الزم   مثال فعاليتمثال فعاليت
رفتارهـاي كودكـان را باعـث    رفتارهـاي كودكـان را باعـث       ايجاد تغييرات مطلوب در ابعاد مختلـف شخـصيت و          ايجاد تغييرات مطلوب در ابعاد مختلـف شخـصيت و         ييبرابرا
 عواطـف   عواطـف  تـوان تـوان   ييمـ مـ هاي ورزشـي عـواملي هـستند كـه از طريـق آن       هاي ورزشـي عـواملي هـستند كـه از طريـق آن         فعاليتفعاليت  يايا   و  و شودشود    ييمم

 و آنـان رابـه رعايـت قـوانين،           و آنـان رابـه رعايـت قـوانين،          كـرد كـرد ر  ر  اجتماعي و احساسات عاليه انساني نوجوانان را بيدا       اجتماعي و احساسات عاليه انساني نوجوانان را بيدا       
هاي هاي    به رقابت به رقابتننييچنچن  همهم استقامت عادت داد و  استقامت عادت داد و  و  و ييفكرفكر    همهمتوسعه عدالت و احترام متقابل،      توسعه عدالت و احترام متقابل،      

 .كردكرد وادار  وادار ،،مطلوبي كه خالي از حد باشدمطلوبي كه خالي از حد باشد

 فراغت در كودكان و نوجوانانفراغت در كودكان و نوجوانان  هاي اوقاتهاي اوقات  فعاليتفعاليت
. . اسـت اسـت ل اولويـت  ل اولويـت  ها براي كودكان و نوجوانان پس از تغذيه در درجه او  ها براي كودكان و نوجوانان پس از تغذيه در درجه او     و سرگرمي   و سرگرمي  ققييعالعال

 عامـل خطرنـاكي      عامـل خطرنـاكي     ،،ي و نداشتن سرگرمي مناسب در كودكـان و نوجوانـان          ي و نداشتن سرگرمي مناسب در كودكـان و نوجوانـان          كاركار    ييبب  معموال معموالً
 نوجوانـان، متناسـب بـا        نوجوانـان، متناسـب بـا       ..شودشود    ييمم بروز انحرافات را موجب       بروز انحرافات را موجب      ييبرابرااست كه فرصت مناسبي     است كه فرصت مناسبي     

  ننييبنـابرا بنـابرا   ..هـستند هـستند هاي متفاوتي   هاي متفاوتي      به انجام فعاليت    به انجام فعاليت   مندمند    عالقهعالقهوضع روحي و جسمي خويش      وضع روحي و جسمي خويش      
هاي جـسماني و روانـي فرزنـدان توجـه          هاي جـسماني و روانـي فرزنـدان توجـه             به توانايي   به توانايي  ددييباباو اجراي آن    و اجراي آن    ريزي  ريزي    در زمان برنامه  در زمان برنامه  

 ..شودشودخاص خاص 
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ريـزي  ريـزي     برنامـه   برنامـه  ييبـرا بـرا  از سوي تيم مراقبت       از سوي تيم مراقبت      ررييززدر اين راستا مطلوب است موارد       در اين راستا مطلوب است موارد       
 ::گيردگيردن مورد توجه قرار ن مورد توجه قرار اوقات فراغت فرزندااوقات فراغت فرزندا

 ،،و استعدادسنجي فرزندانو استعدادسنجي فرزندان  هاها  ، توانايي، تواناييققييعالعالتشكيل گروه براساس شناخت تشكيل گروه براساس شناخت   -11
 ،،ي با اعضا تيمي با اعضا تيمفكرفكر  همهمر و ر و تبادل نظتبادل نظ  -22
 ،،براساس شرايط جسماني و روحي و رواني فرزندانبراساس شرايط جسماني و روحي و رواني فرزندان  هاها  بندي برنامهبندي برنامه  اولويتاولويت  -33
 ،،و شكوفايي استعدادهاي فرزندانو شكوفايي استعدادهاي فرزندان   رشد رشدييبرابراات و لوازم ات و لوازم مكانمكانن ان اكردكرد  فراهمفراهم  -44
هاي فرهنگي،  هاي فرهنگي،    مند مانند كانون  مند مانند كانون    هاي هدف هاي هدف   تشكلتشكل  يايا  وو  هاها    سازمانسازمان   با  با ييآهنگآهنگ    همهمارتباط و   ارتباط و     -55

 ،،هاي ورزشيهاي ورزشي  گاهگاهيا باشيا باش  هنري وهنري و
 به داشتن فراغت جـدا از ديگـران          به داشتن فراغت جـدا از ديگـران         مندمند    عالقهعالقهاشتن برنامه فراغتي براي فرزنداني كه       اشتن برنامه فراغتي براي فرزنداني كه        د  د -66

  ..هستندهستند



  اوقات فراغت /  7فصل  
٥٣

  پانزدهمپانزدهمپانزدهمپانزدهمصل صل صل صل ــــفففف

  امور فرهنگي و هنريامور فرهنگي و هنري
 

  يييي كـشف، رشـد و شـكوفا    كـشف، رشـد و شـكوفا   بـه منظـور  بـه منظـور  هنري يك فعاليت مستمر است كـه      هنري يك فعاليت مستمر است كـه        امور فرهنگي امور فرهنگي 
قوه فرزنـدان تحـت     قوه فرزنـدان تحـت     هـاي بـال   هـاي بـال     يييياستعدادهاي فرهنگـي و هنـري و افـزايش سـطح توانـا            استعدادهاي فرهنگـي و هنـري و افـزايش سـطح توانـا            

 ..شودشود  ييممريزي و تدوين ريزي و تدوين   سرپرستي برنامهسرپرستي برنامه

 ::استاست  ررييززبرخي نكات مهم به شرح برخي نكات مهم به شرح 
  هاي فرهنگي، هنري، آموزشي و تفريحـي فرزنـدان بـا نظـر      هاي فرهنگي، هنري، آموزشي و تفريحـي فرزنـدان بـا نظـر         برنامه  برنامه همههمهمطلوب است   مطلوب است     -11

 .شودشودلحاظ لحاظ   ها قطعا ها قطعاً  ريزيريزي   و نظر فرزندان دراين برنامه و نظر فرزندان دراين برنامهشودشودتيم مراقبت انجام تيم مراقبت انجام 
 و   و  ققيـ يـ عالعالسنجي فرزندان پرداخته وپس از شناسـايي        سنجي فرزندان پرداخته وپس از شناسـايي        در طول سال به استعداد    در طول سال به استعداد    مربي  مربي    -22

لحـاظ  لحـاظ    هـا را  هـا را    يييي اوقات فراغت ايشان ايـن توانـا        اوقات فراغت ايشان ايـن توانـا       ييبرابراريزي  ريزي    در هنگام برنامه  در هنگام برنامه    استعدادهااستعدادها
شـكوفايي ايـن اسـتعدادها را فـراهم     شـكوفايي ايـن اسـتعدادها را فـراهم       ريزي مناسب موجبات رشـد و    ريزي مناسب موجبات رشـد و      ه تا با برنامه   ه تا با برنامه   كردكرد
تـأتر،  تـأتر،    يياشـا اشـا تمتمخـواني، نقاشـي، كاردسـتي،       خـواني، نقاشـي، كاردسـتي،         كتـاب كتـاب ماننـد   ماننـد   هايي  هايي    از جمله برنامه  از جمله برنامه  . . سازدسازد
 ..سينماسينمارفتن به رفتن به ، ، ييخوانخوانموسيقي، شعرموسيقي، شعردادن  به دادن  به   گوشگوش

  يادآورييادآوري  
هـا متناسـب بـا سـن و         هـا متناسـب بـا سـن و            تجهيز منابع مطالعاتي فرزندان، كتاب      تجهيز منابع مطالعاتي فرزندان، كتاب     بابا   كه ممكن است      كه ممكن است     ييييتا جا تا جا 

 ..شودشود تهيه  تهيه هاها  آنآنجنس جنس 

تــا از تــا از   هــا تــداوم داشــته باشــدهــا تــداوم داشــته باشــد  ريــزيريــزي   برنامــه برنامــهدردر  شــدهشــدهبهتــر اســت تــصميمات اتخاذبهتــر اســت تــصميمات اتخاذ  -33
   آيـد و بـا      آيـد و بـا     به عمل به عمل سبت به تصميمات تيم مراقبت جلوگيري       سبت به تصميمات تيم مراقبت جلوگيري       شدن فرزندان ن  شدن فرزندان ن    انگيزهانگيزه  بيبي

 ..شودشودموقع برآورده موقع برآورده    اهداف مورد نظر تيم مراقبت به اهداف مورد نظر تيم مراقبت به،،هاها  تداوم اين برنامهتداوم اين برنامه
شده بـه دليـل تجديـدي برخـي از فرزنـدان            شده بـه دليـل تجديـدي برخـي از فرزنـدان              بينيبيني  هاي پيش هاي پيش   شايسته است كه برنامه   شايسته است كه برنامه     -44

  ماننـد ماننـد گونـه  گونـه     از تنبيهـات ايـن   از تنبيهـات ايـن  مكـان مكـان  و سعي شـود تـا حـد ا    و سعي شـود تـا حـد ا   شودشودخوش اخالل ن خوش اخالل ن   دستدست
  ،،شـود شـود     ييمـ مـ هـاي روانـي     هـاي روانـي       كـه موجـب چـالش     كـه موجـب چـالش       هـا هـا   حروميت از شركت در همه فعاليت     حروميت از شركت در همه فعاليت     مم

  . آيد آيدبه عملبه عملجلوگيري جلوگيري 
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  شانزدهمشانزدهمشانزدهمشانزدهمصل صل صل صل ــــفففف

  امور ورزشيامور ورزشي
 

ي آن  ي آن  ااگرفتـه شـده كـه معنـ       گرفتـه شـده كـه معنـ         Dis  وو  Portare   از دو كلمـه     از دو كلمـه     ورزش ي به معنا  Sportكلمه  كلمه  
 كه   كه  شودشود    ييمماز ريشه لغت، چنان استنباط      از ريشه لغت، چنان استنباط      . . استاستعبارت ديگر كارآساني    عبارت ديگر كارآساني    ه  ه  دوري از كار و ب    دوري از كار و ب    

 تحميل و يـا اجبـاري        تحميل و يـا اجبـاري       گونهگونه    چچييههورزش برخالف كار با تفريح و ميل و رقابت توام است و             ورزش برخالف كار با تفريح و ميل و رقابت توام است و             
 تفكـر و     تفكـر و    وهوهييشـ شـ   ،،تنهـا اخـتالف بـين كـار و ورزش         تنهـا اخـتالف بـين كـار و ورزش         . . وجود ندارد وجود ندارد در زمينه فعاليت ورزشي     در زمينه فعاليت ورزشي     

 تفكـر در ورزش بيـشتر        تفكـر در ورزش بيـشتر       وهوهييشـ شـ نگـرش و    نگـرش و    . . استاستنگرش شخصي نسبت به اين دو فعاليت        نگرش شخصي نسبت به اين دو فعاليت        
 ..استاستاندوزي اندوزي    با ذوق و اشتياق و تجربه با ذوق و اشتياق و تجربهراهراه  همهمكردن دارد كه كردن دارد كه   جنبه تفريح و بازيجنبه تفريح و بازي
  ييهـا هـا     سـاعت سـاعت كننـده در    كننـده در      آور و سـرگرم   آور و سـرگرم     كه يك عمل تفريحي و نشاط     كه يك عمل تفريحي و نشاط       ورزش ضمن آن  ورزش ضمن آن  

اي موثر در حفظ سالمت بدن و نيرومندي جسم اي موثر در حفظ سالمت بدن و نيرومندي جسم    ديگر وسيله ديگر وسيله از طرف از طرف،،فراغت استفراغت است  اوقاتاوقات
  كـه كـه ن  ن  يياا  هاي حسي و حركتي در فرد و نهايتا        هاي حسي و حركتي در فرد و نهايتاً         كننده مهارت كننده مهارت   است و از بعدي ديگر تقويت     است و از بعدي ديگر تقويت     

 .شودشودد موجب افزايش قدرت تفكر فرد د موجب افزايش قدرت تفكر فرد توانتوان  ييمم
هاي ورزشي توجه به سـن، توانـايي جـسماني، جنـسيت و ميـزان               هاي ورزشي توجه به سـن، توانـايي جـسماني، جنـسيت و ميـزان                 در اجراي فعاليت  در اجراي فعاليت  

هـاي ورزشـي بـه      هـاي ورزشـي بـه         فعاليت  فعاليت معموال معموالًكننده باشد   كننده باشد     د از عوامل مؤثر و تعيين     د از عوامل مؤثر و تعيين     توانتوان    ييممعالقه افراد   عالقه افراد   
 ::شوندشوند  گروه عمده تقسيم ميگروه عمده تقسيم مي  33««
 تفريحيتفريحي  هاي ورزشيهاي ورزشي  فعاليتفعاليت  -11
 اتاتمسابقمسابق  -22
 اياي  حرفهحرفه  هاي ورزشي هاي ورزشي   فعاليتفعاليت  -33

 امور ورزشي تفريحيامور ورزشي تفريحي
  ييييتا جا تا جا  هر روز صبح      هر روز صبح     ،،هاي ورزشي و تربيت بدني    هاي ورزشي و تربيت بدني      كننده فعاليت كننده فعاليت   توجه به اهميت تعيين   توجه به اهميت تعيين     بابا

 . فردي و يا گروهي اجرا شود فردي و يا گروهي اجرا شودصورتصورت  بهبهي ي گاهگاه  صبحصبحبرنامه ورزش و نرمش برنامه ورزش و نرمش   كه امكان داردكه امكان دارد
فراغت تابـستاني   فراغت تابـستاني      اوقات  اوقات دندن گذران  گذران ييبرابرا در ايام تعطيالت تابستاني       در ايام تعطيالت تابستاني      معموال معموالًها  ها    اين برنامه اين برنامه 

  ييآهنگـ آهنگـ     همهم كـه بـا     كـه بـا    شـود شـود     ييمـ مـ ريـزي   ريـزي     تـر برنامـه   تـر برنامـه      جدي  جدي طورطور    بهبهفرزندان از سوي تيم مراقبت      فرزندان از سوي تيم مراقبت      
ريـزي اوقـات    ريـزي اوقـات      نهادهاي متـولي برنامـه    نهادهاي متـولي برنامـه      وو  هاها    سازمانسازمانات  ات  مكانمكانبخشي مراكز واستفاده از ا    بخشي مراكز واستفاده از ا      بينبين



  اوقات فراغت /  7فصل  
٥٥

ده ده  اسـتفا   اسـتفا  ييبـرا بـرا نـد   نـد   توانتوان    ييمـ مـ هـا   هـا     آموزان از قبل طراحي شده و خانه      آموزان از قبل طراحي شده و خانه        فراغت تابستاني دانش  فراغت تابستاني دانش  
ريـزي تابـستاني فرزنـدان      ريـزي تابـستاني فرزنـدان         برنامـه   برنامـه  ييبرابراات  ات  مكانمكانه واز اين ا   ه واز اين ا   كردكردريزي داخلي   ريزي داخلي     فرزندان برنامه فرزندان برنامه 

 ..رندرندييبگبگمدد مدد 

  يادآورييادآوري  
 و هيچ    و هيچ   استاست متفاوت    متفاوت   گرگرييدد    ككيي ورزشي فرزندان با      ورزشي فرزندان با     ييييكه عاليق و استعداد و توانا     كه عاليق و استعداد و توانا     جا  جا       آن  آن ازاز

 كـه ممكـن اسـت        كـه ممكـن اسـت       ييييتا جا تا جا   كهكهست  ست   ا  ا كردن محروم شود، ضروري   كردن محروم شود، ضروري     از ورزش از ورزش نبايد  نبايد  فرزندي  فرزندي  
 يـك فعاليـت ورزشـي تعريـف و      يـك فعاليـت ورزشـي تعريـف و     هـا هـا   آنآنراي هر يك از آنان به تناسب موقعيت و عاليق   راي هر يك از آنان به تناسب موقعيت و عاليق   بب

 ..ريزي شودريزي شود  برنامهبرنامه

 مسابقاتمسابقات
  بهتـر بهتـر  اين عزيـزان،      اين عزيـزان،     ييبرابرابه منظور ارتقا توانايي جسماني فرزندان و ايجاد انگيزه مناسب           به منظور ارتقا توانايي جسماني فرزندان و ايجاد انگيزه مناسب           

  گـون گـون   هـم هـم گروه سـني و  گروه سـني و    هاي همهاي هم  قالب تيمقالب تيم  است از سوي تيم مراقبت مسابقات ورزشي در     است از سوي تيم مراقبت مسابقات ورزشي در     
هـم فرزنـدان بتواننـد ارزيـابي مناسـبي از           هـم فرزنـدان بتواننـد ارزيـابي مناسـبي از              تا  تا شودشودي برگزار   ي برگزار   رسرس    دستدستمنطقه قابل   منطقه قابل   دريك  دريك  
هـا موجـب    هـا موجـب      ييييآآ    گردهمگردهمهاي خويش داشته باشند و هم اين        هاي خويش داشته باشند و هم اين          هاي ورزشي و مهارت   هاي ورزشي و مهارت     آموختهآموخته

 فرزنـداني كـه بـه رشـته          فرزنـداني كـه بـه رشـته         و ضـمنا   و ضـمناً  ،  ،  شـود شـود رشد رفتارهاي اجتماعي و تعامل بين فرزندان        رشد رفتارهاي اجتماعي و تعامل بين فرزندان        
يق و تقدير قرار گيرند تا موفقيت بيشتري يق و تقدير قرار گيرند تا موفقيت بيشتري  مورد تشو مورد تشو،،كنندكنند  ورزشي خاص اظهار عالقه ميورزشي خاص اظهار عالقه مي

 ..كسب كنندكسب كنند

  تبصرهتبصره
اي طراحي شود كه    اي طراحي شود كه      فراغت به گونه  فراغت به گونه    هاي آموزشي و تفريحي برنامه اوقات     هاي آموزشي و تفريحي برنامه اوقات        موضوع  موضوع همههمه  ددييبابا

سـازي  سـازي  مندمند    تـوان تـوان هاي زندگي و فرزندان شده و موجبات        هاي زندگي و فرزندان شده و موجبات          باعث ارتقا سطح آموزش مهارت    باعث ارتقا سطح آموزش مهارت    
 ..كندكند فراهم  فراهم ندهندهييآآايشان را در ايشان را در 

 اياي  هاي ورزشي حرفههاي ورزشي حرفه  فعاليتفعاليت
 پس از شناسايي استعدادهاي خاص از سوي تيم مراقبت،           پس از شناسايي استعدادهاي خاص از سوي تيم مراقبت،          معموال معموالًها  ها    گونه فعاليت گونه فعاليت   در اين در اين 
هـا  هـا     اين تـست  اين تـست معموال معموالً كه  كه ردردييگگ  ييمماي صورت اي صورت   هاي حرفههاي حرفه   انجام تست  انجام تست ييبرابراريزي الزم   ريزي الزم     برنامهبرنامه

 ..ردردييگگ  ييممنظر ورزشي انجام نظر ورزشي انجام   ها و كارشناسان صاحبها و كارشناسان صاحب  از سوي فدراسيوناز سوي فدراسيون
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 توجهتوجه  موارد قابلموارد قابل
 برقراري ارتباط با مراكز ورزشـي صـرف          برقراري ارتباط با مراكز ورزشـي صـرف         ييبرابرا  رارا   حداكثر تالش خود    حداكثر تالش خود   ددييباباتيم مراقبت   تيم مراقبت     -11

 .كنندكنند رشد و شكوفايي استعداد فرزندان عزيز را فراهم  رشد و شكوفايي استعداد فرزندان عزيز را فراهم ييبرابرا و بستري مناسب  و بستري مناسب كندكند
 كـه بـه يـك رشـته ورزشـي اظهـار عالقـه               كـه بـه يـك رشـته ورزشـي اظهـار عالقـه               را  را  موظف است فرزنـداني     موظف است فرزنـداني    همهممدير خانه   مدير خانه     -22

رفي شوند تـا در رشـته       رفي شوند تـا در رشـته       ها و غيره مع   ها و غيره مع     هاي ورزشي، باشگاه  هاي ورزشي، باشگاه     و به تيم    و به تيم   يييي شناسا  شناسا كنندكنند    ييمم
 برقـراري    برقـراري   ييبـرا بـرا هـاي الزم    هـاي الزم      نامـه نامـه    معرفـي   معرفـي   ضـمنا    ضـمناً  ..كنندكنندمورد عالقه خود، كسب مهارت      مورد عالقه خود، كسب مهارت      

اسـتفاده از   اسـتفاده از     ارتباط فرزندان را با اين اماكن ورزشي در اختيـار آنـان قـرار دهـد و بـا                  ارتباط فرزندان را با اين اماكن ورزشي در اختيـار آنـان قـرار دهـد و بـا                  
ات مشاركت مردمي،   ات مشاركت مردمي،   مكانمكانجستن از ا  جستن از ا     و با ياري    و با ياري   سازمانسازمانات موجود مركز، منطقه و      ات موجود مركز، منطقه و      مكانمكاناا

  ..رد تشويق قرار دهندرد تشويق قرار دهندفرزندان را موفرزندان را مو
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خانـه  خانـه  از جملـه    از جملـه      ييداردار    نگـه نگـه ها و مقرراتي كه به حفظ نظم در يك مركز           ها و مقرراتي كه به حفظ نظم در يك مركز             مجموعه برنامه مجموعه برنامه 

 از مقررات و يا رعايت مناسب        از مقررات و يا رعايت مناسب       سرباززدنسرباززدنهاي  هاي  آمدآمد    ييپپكند و   كند و     كودكان و نوجوانان كمك مي    كودكان و نوجوانان كمك مي    
  ،،كنـد كنـد     ييمـ مـ  توجيـه     توجيـه    يي تشويق و تعامل و برخورد تنبيه       تشويق و تعامل و برخورد تنبيه      ه اسم ه اسم  را به صورت جداگانه، ب      را به صورت جداگانه، ب     هاها    آنآن

 و مقررات    و مقررات   ،،خروجخروجورود و   ورود و       ساعتساعت به    به   توانتوان    ييمم مثال    مثال   عنوانعنوان    بهبه  ..شودشود    ييممبرنامه انضباطي گفته    برنامه انضباطي گفته    
  ..كردكردمرخصي و غيبت اشاره مرخصي و غيبت اشاره 

  هفدهمهفدهمهفدهمهفدهمصل صل صل صل ــــفففف

  تشويقتشويق
 

  بـه منظـور  بـه منظـور  هـاي درسـت كودكـان      هـاي درسـت كودكـان        دادن به فعاليـت   دادن به فعاليـت      تحسين و ارزش    تحسين و ارزش   ييبرابراتشويق ابزاري   تشويق ابزاري   
 ..ستستااتقويت شجاعت، جسارت و اعتقاد و باور فرد نسبت به اعمالش تقويت شجاعت، جسارت و اعتقاد و باور فرد نسبت به اعمالش 

 تشويقتشويق  استفاده موثر ازاستفاده موثر از
اگـر فرزنـدي رفتـار      اگـر فرزنـدي رفتـار      . . شـود شـود     ييمـ مـ تشويق، واكنشي است كه به تقويت رفتار خـاص منجـر            تشويق، واكنشي است كه به تقويت رفتار خـاص منجـر            

 افـراد بـه      افـراد بـه     معموال معموالً. .  تشويق باعث تكرار اين رفتار توسط او خواهد شد          تشويق باعث تكرار اين رفتار توسط او خواهد شد         ،،شايسته انجام دهد  شايسته انجام دهد  
  هـم هـم اي اي    به غذا و تنقالت و عده       به غذا و تنقالت و عده      ييبعضبعض برخي به پول،      برخي به پول،     ؛؛دهنددهند  هاي متفاوتي پاسخ مي   هاي متفاوتي پاسخ مي     مشوقمشوق

  وهوهييشـ شـ هاي كلي و مشتركي دربـاره       هاي كلي و مشتركي دربـاره       كردكرد   با اين وجود، ره     با اين وجود، ره    ..دهنددهند  تشكركردن اهميت مي  تشكركردن اهميت مي  به  به  
 ..تشويق كودكان و نوجوانان وجود داردتشويق كودكان و نوجوانان وجود دارد
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 ..اولين اقدامي كه بايد انجام داد، تحسين كودك استاولين اقدامي كه بايد انجام داد، تحسين كودك است
  

 ::مراتب مختلف تحسين كردن عبارتند ازمراتب مختلف تحسين كردن عبارتند از
 تحسين كالمي يا غيركالميتحسين كالمي يا غيركالمي  -11
 هاها   با فعاليت با فعاليتراهراه  همهمتحسين تحسين   -22
 ييييپاداش و جوايز جزپاداش و جوايز جز   با باراهراه  همهمتحسين تحسين   -33
 ي لياقتي لياقتهاها  نشاننشاناعطاي اعطاي   -44

  
  تحسين كالمي و غيركالمي تحسين كالمي و غيركالمي::مرحله اولمرحله اول

كننده رفتارهاي شايسته  هاي موثر تشويق است و تقويت تحسين يكي از روش 
 .استآنان 

 ::ست ازست از ا اگام استفاده از تحسين عبارتگام استفاده از تحسين عبارت  بهبه  راهنماي گامراهنماي گام
بلكه ماهيـت رفتـار شايـسته او را بـرايش           بلكه ماهيـت رفتـار شايـسته او را بـرايش             ،،اكتفا نكنيد اكتفا نكنيد » » آفرينآفرين««تنها به گفتن كلمه     تنها به گفتن كلمه       -11

 ..توضيح دهيدتوضيح دهيد
 تا بتواند بين رفتار و نتيجه آن         تا بتواند بين رفتار و نتيجه آن        انجام شود انجام شود تحسين بايد پس از انجام رفتاري شايسته        تحسين بايد پس از انجام رفتاري شايسته          -22

 ..دار ايجاد كنددار ايجاد كند  ارتباطي معنيارتباطي معني
تدريج كه  تدريج كه    هه و ب   و ب  انجام شود انجام شود  مداوم و مكرر      مداوم و مكرر     طورطور    بهبهحسين بايد در آغاز رفتاري شايسته،       حسين بايد در آغاز رفتاري شايسته،        ت  ت -33

  هـم هـم ، بايد از ميـزان تحـسين        ، بايد از ميـزان تحـسين        شودشود    ييممايج زندگي فرزندان تبديل     ايج زندگي فرزندان تبديل     آن رفتار به عادت ر    آن رفتار به عادت ر    
 ..كاسته شودكاسته شود

 ..تحسين بايد بالفاصله پس از تكرار رفتاري شايسته انجام شودتحسين بايد بالفاصله پس از تكرار رفتاري شايسته انجام شود  -44
هـاي غيرواقعـي را     هـاي غيرواقعـي را       تحسين بايد ازصميم قلب باشد، زيـرا كودكـان قادرنـد تحـسين            تحسين بايد ازصميم قلب باشد، زيـرا كودكـان قادرنـد تحـسين              -55

 ..تشخيص دهندتشخيص دهند

  با فعاليت با فعاليتراهراه  همهمتحسين تحسين : : مرحله دوممرحله دوم
اي از او اي از او   هاي مورد عالقه فرزندان تهيه كنيد و هر بار كه رفتار شايستههاي مورد عالقه فرزندان تهيه كنيد و هر بار كه رفتار شايسته  اليتاليتفهرستي از فعفهرستي از فع

ـ     ييمـ مـ هـا   هـا     اين فعاليت اين فعاليت . . ديديد، اجازه دهيد كه آن فعاليت را انجام دهد        ديديد، اجازه دهيد كه آن فعاليت را انجام دهد         ـ توان د بـسيار سـاده     د بـسيار سـاده     توان
 ..فوتبال، پينگ پنگ، كوهنوردي و تماشاي تلويزيون و يا بازي با كامپيوترفوتبال، پينگ پنگ، كوهنوردي و تماشاي تلويزيون و يا بازي با كامپيوتر: : باشند مانندباشند مانند
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 ييييبا پاداش و اهدا جوايز جزبا پاداش و اهدا جوايز جز  راهراه  همهمتحسين تحسين : : مرحله سوممرحله سوم
  ييييمداد، دفترچه، غذا يا هر وسيله جز      مداد، دفترچه، غذا يا هر وسيله جز      . .  جوايز مورد عالقه فرزندان فكر كنيد       جوايز مورد عالقه فرزندان فكر كنيد      همههمهدرباره  درباره  

سـعي كنيـد    سـعي كنيـد    . .  اسـتفاده كنيـد     اسـتفاده كنيـد    هـا هـا     آنآنمورد عالقه او را مدنظر گرفته و به عنوان جايزه از            مورد عالقه او را مدنظر گرفته و به عنوان جايزه از            
ختيار فرزنـدان   ختيار فرزنـدان   ه در ا  ه در ا  باربار        ككيي را    را   هاها    آنآنجوايز را در طول روز و به تفاوت توزيع كرده و همه             جوايز را در طول روز و به تفاوت توزيع كرده و همه             

 ..قرار ندهيدقرار ندهيد

 هاي لياقتهاي لياقت  ههنشاننشاناعطاي اعطاي : : مرحله چهارممرحله چهارم
گاهي گاهي . . كننده است كننده است   ، كاري بسيار تشويق   ، كاري بسيار تشويق   هاها    آنآن  رريينظنظيي مانند ستاره، كارت و      يي مانند ستاره، كارت و      هاها    نشاننشاندادن  دادن  

رسند كه به ازاي رفتـاري شايـسته در         رسند كه به ازاي رفتـاري شايـسته در            به توافق مي    به توافق مي   گرگرييدد    ككيياوقات، مربيان و كودكان با      اوقات، مربيان و كودكان با      
اين روش، اگر چه بسيار مـوثر اسـت، ولـي           اين روش، اگر چه بسيار مـوثر اسـت، ولـي           . . زماني معين، پاداشي مشخص دريافت شود     زماني معين، پاداشي مشخص دريافت شود     

  1  .. مشورت شود مشورت شودشناسشناس  روانروانبهتر است براي انجام آن با تيم تخصصي و يا يك بهتر است براي انجام آن با تيم تخصصي و يا يك 

                                                            
   76 – 73باري و فرنسين مك نامارا، كليدهاي رويارويي با پديده خشونت، صفحه . 1
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  هجدهمهجدهمهجدهمهجدهمصل صل صل صل ــــفففف

  ييتنبيهتنبيه  تعامل و برخوردتعامل و برخورد
 

هنجار و مكرر كودك    هنجار و مكرر كودك      عامل بازدارنده موقت براي رفتارهاي نابه     عامل بازدارنده موقت براي رفتارهاي نابه     ،  ،  ييههييتنبتنبتعامل و برخورد    تعامل و برخورد    
 ..استاست

 استفاده موثر از تنبيهاستفاده موثر از تنبيه
 تشويق، همواره مؤثر نبوده و گاهي الزم است براي تغيير يك رفتار، از تنبيه              تشويق، همواره مؤثر نبوده و گاهي الزم است براي تغيير يك رفتار، از تنبيه             كهكهجا  جا       آن  آن ازاز

بهترين بهترين » » حداكثر تشويق و حداقل تنبيه    حداكثر تشويق و حداقل تنبيه    «« در بسياري از موارد، تركيبي از         در بسياري از موارد، تركيبي از        ،،استفاده شود استفاده شود 
هر چيزي كـه باعـث تـضعيف يـك رفتـار شـود، نـوعي                هر چيزي كـه باعـث تـضعيف يـك رفتـار شـود، نـوعي                . . آيدآيد  حل ممكن به شمار مي    حل ممكن به شمار مي      راهراه

 ..آيدآيد  كننده به شمار ميكننده به شمار مي  تنبيهتنبيه
  زدن به داليل متعـددي، كـاري كـامال         زدن به داليل متعـددي، كـاري كـامالً          كتككتك. .  به معني تنبيه بدني نيست      به معني تنبيه بدني نيست     زاما زاماًتنبيه ال تنبيه ال 

كـساني  كـساني  : : نبيه بدني، پيام روشني براي كودكـان دارد  نبيه بدني، پيام روشني براي كودكـان دارد  تت  ..پذير نيست پذير نيست   نادرست بوده و توجيه   نادرست بوده و توجيه   
ند تو را وادار به انجام كـاري كننـد كـه            ند تو را وادار به انجام كـاري كننـد كـه            توانتوان    ييممتر هستند، با زور     تر هستند، با زور       تر و قوي  تر و قوي    كه از تو بزرگ   كه از تو بزرگ   

  ..خواهدخواهد  دلشان ميدلشان مي
آميـز  آميـز    هاي خشونتهاي خشونت  ن، از روشن، از روشساالساال  بزرگبزرگيل است كه بسياري از كودكان و يل است كه بسياري از كودكان و به همين دل به همين دل 

هـايي هـستند كـه    هـايي هـستند كـه      زدن روشزدن روش  زدن و كتـك زدن و كتـك   از نظر رفتارشناسي، سـيلي از نظر رفتارشناسي، سـيلي   ..كنندكنند  استفاده مي استفاده مي 
مراتبي مراتبي   تنبيه نيز مانند تشويق داراي سلسلهتنبيه نيز مانند تشويق داراي سلسله  ..شوندشوند  باعث بدآموزي كودكان و نوجوانان ميباعث بدآموزي كودكان و نوجوانان مي

 .شودشود رعايت  رعايت يهيهه و مراحل تنبه و مراحل تنبددكركر بايد به اين موضوع توجه  بايد به اين موضوع توجه ننييبنابرابنابرا  ..استاست

 ::مراحل مياني متعددي براي تنبيه وجود دارد كه چند مورد آن عبارتند ازمراحل مياني متعددي براي تنبيه وجود دارد كه چند مورد آن عبارتند از
 توجهي به آنتوجهي به آن  گرفتن رفتار ناشايست و بيگرفتن رفتار ناشايست و بي  ناديدهناديده  -11
 سرزنش لفظيسرزنش لفظي  -22
 محروميت موقتمحروميت موقت  -33
 محروميت از امتيازاتمحروميت از امتيازات  -44
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 توجهي به آنتوجهي به آن  گرفتن رفتار ناشايست و بيگرفتن رفتار ناشايست و بي   ناديده ناديده::مرحله اولمرحله اول
روشي موثر بوده، اما اجراي آن براي مربيان » گرفتن يك رفتار ناشايست دهنادي« 

گرفتن  كاررفته براي اين نوع ناديده عبارت تكنيكي به. بسيار مشكل است
كننده متعددي در   عوامل تشويق.است» محروميت موقت از تشويق اجتماعي«

 باعث ،گرفتن ناديدهو از جمله  ها آنمحيط زندگي كودك وجود دارند كه حذف 
گرفتن در  ناديده.  رفتار خود را تغيير دهدها آن كودك براي كسب مجدد شود يم

 . شود، بهترين نتيجه را خواهد دادراه همكه با تشويق رفتاري مطلوب  صورتي

 ::گرفتنگرفتن  هاي ناديدههاي ناديده  چند مثال در زمينه شيوهچند مثال در زمينه شيوه
تفاوت نايستيد تفاوت نايستيد   ييگاه بگاه ب   هنگامي كه فرزندي مشغول انجام كاري ناشايست است، هيچ   هنگامي كه فرزندي مشغول انجام كاري ناشايست است، هيچ  ))الفالف

 .و به او خيره نشويدو به او خيره نشويد
گـرفتن آن   گـرفتن آن      با خودتان صحبت كنيد، به خود بگوييد اين رفتار زودگذر بوده و ناديده              با خودتان صحبت كنيد، به خود بگوييد اين رفتار زودگذر بوده و ناديده             ))بب

 .روش بسيار مؤثري استروش بسيار مؤثري است
 كمـك   كمـك  گـر گـر ييدد  ككيـ يـ گرفتن رفتار ناشايست فرزندان بـه  گرفتن رفتار ناشايست فرزندان بـه     پرسنل و مربيان بايد در ناديده     پرسنل و مربيان بايد در ناديده    ))جج

 ..هنگ باشندهنگ باشندآآ  كرده و همكرده و هم

شايست، كاري دشوار بوده و ممكـن اسـت در زمـاني طـوالني              شايست، كاري دشوار بوده و ممكـن اسـت در زمـاني طـوالني              توجهي به رفتارهاي نا   توجهي به رفتارهاي نا     بيبي
هاي هاي   اين روش در مورد رفتارهايي كه توسط تحسين       اين روش در مورد رفتارهايي كه توسط تحسين       . . باعث تغيير در رفتاري خاص شود     باعث تغيير در رفتاري خاص شود     

 ..شوند بسيار موثر استشوند بسيار موثر است  لفظي و غيرلفظي تشويق ميلفظي و غيرلفظي تشويق مي

 

  سرزنش لفظي سرزنش لفظي::مرحله دوممرحله دوم
 كالمي كه موجب تضعيف  وحرمت سرزنش لفظي به معناي توهين، هتك 

بردن اين نوع تنبيه به كار بهبلكه . ستي ن،شودنفس فرزندان  و عزتشخصيت 
كه جا   آناز. استها و جمالت با بار مثبت، اما در كالم هشدار  مفهوم كاربرد واژه

كننده،  يار  كاربرد الفاظ هوشنيبنابرا ،كردن و بيداري است تنبيه به معناي آگاه
له به جاي اين كه از جمالتي بنابراين در اين مرح. مصداق سرزنش لفظي است
ام وقتي مشغول كاري هستم مزاحم  صدها بار گفته«طوالني و با بار منفي نظير 

داني ممكن است حواسم پرت شود و به خودم آسيب برسانم؟  آيا نمي. من نشو
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م توان يمي منتظر بماني تا كارم تمام شود؟ اگر مزاحم من شوي نتوان يمآيا ن
و يا » بس است«يا » نه« گفتن به بهتر است ،تفاده شوداس» كارم را تمام كنم

 فرزند ن كهياه و در اين حاالت به محض كردبسنده »  اين كار را نكنلطفا «
 . داد، او را تشويق كنيدنشانرفتاري شايسته از خود 

  محروميت موقت محروميت موقت::مرحله سوممرحله سوم
 يا كاو روان بهتر است با يك آن براي اجراي استاين روش چون پيچيده  

 منظم و طور به ديبااين روش .  و يا با تيم تخصصي مشورت كنيدشناس روان
هاي تنبيهي، بايد با حساسيت و  استفاده از روش. گيري شود مستمر اجرا و پي

تضعيف رفتار ناشايست،  يجا  بهصورت زيرا در غير اين.  باشندراه همدقت نظر 
 و مربيان بيش از وي كارنيركه بيشتر جا   آن از.موجب تقويت رفتار خواهد شد

ها و اشتباهات او را   به رفتارهاي شايسته فرزندان توجه كنند، نارساييكه آن
 موقت صورت گيرد، اما تشويق بايد مستمر و طور به بنابراين تنبيه بايد ،بينند مي

 .دپيوسته باش

  محروميت از امتيازات محروميت از امتيازات::مرحله چهارممرحله چهارم
الع قبلي باشد و بايد پس از توافق نبايد بدون اط» محروميت از امتيازي ويژه« 

فرزند بايد بداند اگر مرتكب رفتاري . انجام شودهي كودك اآگ قبلي و پيش
به اين ترتيب، او با . نشده شود، از پاداش محروم خواهد شد ناشايست يا پذيرفته

. يابي يا محروميت از پاداش تصميم خواهد گرفت نوع رفتار خود در مورد دست
 اين روش را با سرزنش لفظي به همان گونه كه در باال توان يمدر صورت لزوم 

 . كردراه هماشاره شد نيز 
ي به  ي به  توانتوان    ييممفردا ن فردا ن ««يا  يا  » » همين كه گفتم، امروز حق نداري از خانه بيرون بروي         همين كه گفتم، امروز حق نداري از خانه بيرون بروي         ««  ::مانندمانند

  ..»»استخر بروياستخر بروي
 

  يادآورييادآوري  
 ..براي برخورد با مشكل رفتاري فرزندان بهتر است از افراد متخصص كمك بخواهيدبراي برخورد با مشكل رفتاري فرزندان بهتر است از افراد متخصص كمك بخواهيد

روزي از روزي از   الـذكر در مراكـز شـبانه   الـذكر در مراكـز شـبانه      دو مقوله عمده فوق     دو مقوله عمده فوق    ،،گونه كه در تعاريف اشاره شد     گونه كه در تعاريف اشاره شد       همانهمان
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 ..استاستابزارهاي برنامه انضباطي ابزارهاي برنامه انضباطي 
  ييبـرا بـرا   ننييگـز گـز     ييجاجااي مناسب و    اي مناسب و       شيوه  شيوه عنوانعنوان    بهبه  ددييبابا را    را   ررييززبا اين اوصاف موارد     با اين اوصاف موارد     

تغيير رفتارهاي ناشايست و تقويت رفتارهاي مطلـوب فرزنـدان مـورد توجـه              تغيير رفتارهاي ناشايست و تقويت رفتارهاي مطلـوب فرزنـدان مـورد توجـه              
 ::ن قرار دادن قرار دادپرسنل و مربياپرسنل و مربيا

 ممنـوع    ممنـوع    در ارتباط با فرزندان كامال       در ارتباط با فرزندان كامالً     مسئوالنمسئوالنهرگونه تنبيه جسماني و رواني از سوي        هرگونه تنبيه جسماني و رواني از سوي          -11
 ..شودشود

هاي تشويق و تنبيه    هاي تشويق و تنبيه      هاي سني فرزندان در روش    هاي سني فرزندان در روش      ايجاد مراكز كوچك و با رعايت گروه      ايجاد مراكز كوچك و با رعايت گروه        -22
  ..1نظر گرفته شودنظر گرفته شود   يكي از عوامل مؤثر در يكي از عوامل مؤثر درعنوانعنوان  بهبهد د ييبابا

در در   قطعا قطعاً  ،، شناخت مناسب از رفتارهاي اين عزيزان       شناخت مناسب از رفتارهاي اين عزيزان      وضعيت روحي و رواني فرزندان و     وضعيت روحي و رواني فرزندان و       -33
 ..استاستهاي تشويق و تنبيه مؤثر هاي تشويق و تنبيه مؤثر   روشروش

گـرفتن بهتـرين زمـان در     گـرفتن بهتـرين زمـان در     ب ومنطقـي از سـوي مربيـان و درنظر         ب ومنطقـي از سـوي مربيـان و درنظر         گيري مناس گيري مناس   تصميمتصميم  -44
 .. مؤثر واقع شود مؤثر واقع شودددتوانتوان  ييممهاي تنبيه و تشويق هاي تنبيه و تشويق   اجراي روشاجراي روش

هاي فرزندان در نظـر     هاي فرزندان در نظـر        و سليقه   و سليقه  ققييعالعال كه    كه   استاستهاي تشويق و تنبيه، زماني موثر       هاي تشويق و تنبيه، زماني موثر         روشروش  -55
  ..2گرفته شودگرفته شود

هـاي مناسـب   هـاي مناسـب      بـه منظـور اسـتفاده از روش        بـه منظـور اسـتفاده از روش       ييداردار    نگهنگهآموزش مربيان و پرسنل مراكز      آموزش مربيان و پرسنل مراكز        -66
  ..تشويق و تنبيه در دستور كار قرار گيردتشويق و تنبيه در دستور كار قرار گيرد

 و آمـوزش     و آمـوزش    ،،شـوند شـوند    كـه چـرا تنبيـه و تـشويق مـي            كـه چـرا تنبيـه و تـشويق مـي           ايجاد آگاهي مناسب در فرزنـدان     ايجاد آگاهي مناسب در فرزنـدان       -77
 ايـن امـر      ايـن امـر     ييرورو  تالالت رفتاري و پي   تالالت رفتاري و پي   هاي زندگي به منظور جلوگيري از بروز اخ       هاي زندگي به منظور جلوگيري از بروز اخ         مهارتمهارت

 ..تأثير آن در تشويق و تنبيه فرزندانتأثير آن در تشويق و تنبيه فرزندان
 در رابطـه بـا تنبيـه و          در رابطـه بـا تنبيـه و         هاهانهادنهاد    ششييپپها و   ها و   كاركار    راهراهتشكيل و تقويت تيم تخصصي در ارائه        تشكيل و تقويت تيم تخصصي در ارائه          -88

 . آيد آيدبه عملبه عملتشويق فرزندان تشويق فرزندان 
هــاي هــاي    علمــي مراكــز دانــشگاهي هــر اســتان شــامل گــروه  علمــي مراكــز دانــشگاهي هــر اســتان شــامل گــروه ييهــاهــا  بــهبــهاســتفاده از تجراســتفاده از تجر  -99

                                                            
 بايد در نظر  برنامه انضباطي قطعا عنوان يكي از عوامل موثر در تربيت و تدوينه سازي ب كوچك. 1

 .گرفته شود
هاي معقول در   ميزان توجه و نياز ايشان به خواسته،هاي فرزندان منظور از شناخت عاليق و سليقه. 2

 پس ،هاي سينمايي دارد  بعنوان مثال فرزندي عالقه بسياري به تماشاي فيلم.استراستاي اهداف گروه 
 .كرد استفاده او به تماشاي يك فيلم مورد عالقه اوتادن توان از فرس در زمان تشويق مي



۶۴
 شيوه تعليم و تربيت فرزندان  

 در  در سـازمان سـازمان ي، پزشـكي و افـراد بـا تجربـه          ي، پزشـكي و افـراد بـا تجربـه          شناسـ شناسـ     روانرواناجتماعي،  اجتماعي،    شناسي، علوم شناسي، علوم   جامعهجامعه
هاي مناسـب و ابزارهـاي علمـي در         هاي مناسـب و ابزارهـاي علمـي در            آشنايي با روش    آشنايي با روش   به منظور به منظور   ،، تربيت فرزندان   تربيت فرزندان  نهنهييزمزم

  ..ارتباط با تشويق و تنبيه فرزندانارتباط با تشويق و تنبيه فرزندان



99
  نمايـهنمايـه

بخشبخش
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

  نوزدهمنوزدهمنوزدهمنوزدهمصل صل صل صل ــــفففف

   بهبود كيفيت وضع موجود بهبود كيفيت وضع موجودييبرابرا  ييييهاهانهادنهاد  ششييپپ
 

  فرزندان فرزندانييداردار  نگهنگه بهبود وضعيت موجود مراكز  بهبود وضعيت موجود مراكز  به منظور به منظورنهادهانهادها  ششييپپارائه برخي ارائه برخي 
 بـراي فرزنـدان قبـل از ورود بـه مراكـز       بـراي فرزنـدان قبـل از ورود بـه مراكـز      ييداردار  نگـه نگـه ايجاد خانه موقـت جـدا از مراكـز        ايجاد خانه موقـت جـدا از مراكـز          -11

 ..روزيروزي  شبانهشبانه
 ..ييداردار  نگهنگهمحل محل و و پرسنل، فرزندان، پرسنل، فرزندان، شامل شامل  نسبي مراكز  نسبي مراكز ثباتثبات  -22
   بـه منظـور كنتـرل بيـشتر و تربيـت            بـه منظـور كنتـرل بيـشتر و تربيـت           ييداردار    نگـه نگـه رعايت گروه سني فرزندان درمراكز      رعايت گروه سني فرزندان درمراكز        -33

 ..خانوادهخانواده   دفتر شبه دفتر شبهيييياجرااجراتر طبق دستورالعمل تر طبق دستورالعمل   مناسبمناسب
سازي، زماني مـوثر    سازي، زماني مـوثر      كوچككوچك. . سازي مراكز سازي مراكز   تر و تقويت طرح كوچك    تر و تقويت طرح كوچك      ايجاد مراكز كوچك  ايجاد مراكز كوچك    -44

 ..انجام شودانجام شودسازي سازي    كوچك كوچكنظامنظام كه در مجموعه  كه در مجموعه شودشود  ييممواقع واقع 
 ..1 تعداد فرزندان با تعداد مربيان تعداد فرزندان با تعداد مربيانييآهنگآهنگ  همهم  -55
تفاده از پرسـنل مجـرب، متخـصص و         تفاده از پرسـنل مجـرب، متخـصص و         سـازي بـا اسـ     سـازي بـا اسـ       تر طرح شـامل   تر طرح شـامل     اجراي تخصصي اجراي تخصصي   -66

 ..ديدهديده  آموزشآموزش
 از بين بـرود تـا از    از بين بـرود تـا از   ددييباباي كشور ي كشور هاها  ننااالگوهاي بزرگ اردوگاهي در برخي از مراكز است الگوهاي بزرگ اردوگاهي در برخي از مراكز است   -77

 آيد و فرزندان در حد تعادل هماننـد فرزنـدان            آيد و فرزندان در حد تعادل هماننـد فرزنـدان           به عمل به عمل زدگي فرزندان جلوگيري    زدگي فرزندان جلوگيري      رفاهرفاه
                                                            

 مطابق با مجموعه قوانين سازمان بهزيستي. 1



۶۶
 شيوه تعليم و تربيت فرزندان  

 .در خانواده تربيت شونددر خانواده تربيت شوند
طـرح نيـز ايـن اسـت كـه قابليـت            طـرح نيـز ايـن اسـت كـه قابليـت            رسد دليـل عمـده عـدم اجـراي ايـن            رسد دليـل عمـده عـدم اجـراي ايـن              به نظر مي  به نظر مي  

گونـه  گونـه     از همين رو مطلوب اسـت تـا از ايـن       از همين رو مطلوب اسـت تـا از ايـن      ..سازي در اين گونه مراكز وجود ندارد      سازي در اين گونه مراكز وجود ندارد        كوچككوچك
 .. اوقات فراغت فرزندان استفاده شود اوقات فراغت فرزندان استفاده شودييبرابرا مراكز اردوگاهي  مراكز اردوگاهي عنوانعنوان  بهبهمراكز مراكز 

 ..وري مناسب از خدمات مربيانوري مناسب از خدمات مربيان  هاي آموزشي به منظور بهرههاي آموزشي به منظور بهره  برگزاري دورهبرگزاري دوره  -88
 بـدون رعايـت چهـار گزينـه زيـر            بـدون رعايـت چهـار گزينـه زيـر           ،،ييداردار    نگـه نگـه رنامه تربيتي در مراكز     رنامه تربيتي در مراكز     رسد ب رسد ب   به نظر مي  به نظر مي    -99

 ::ستستيي ن نپذيرپذير  مكانمكاناا
   الزام اجراي برنامه مراقبت الزام اجراي برنامه مراقبت))الفالف
  سازي مراكزسازي مراكز   كوچك كوچك))بب
   كنترل ازدياد تعداد فرزندان كنترل ازدياد تعداد فرزندان))جج
  نسبت تعداد فرزندان با تعداد مربيان نسبت تعداد فرزندان با تعداد مربيان))دد

 ..انجام پذيرفتهانجام پذيرفتهبازنگري و اصالح اساسي فرم برنامه مراقبت متناسب با نيازسنجي بازنگري و اصالح اساسي فرم برنامه مراقبت متناسب با نيازسنجي   -1010
 و   و  گرگرييدد    ككييهاي موفق به    هاي موفق به    كاركار    راهراههاي مربيان به منظور تعامل و ارائه        هاي مربيان به منظور تعامل و ارائه          برگزاري همايش برگزاري همايش   -1111

 ..تدوين روش صحيح برنامه انضباطي و تربيتيتدوين روش صحيح برنامه انضباطي و تربيتي



  نمابه /  9فصل  
٦٧

  بيستمبيستمبيستمبيستمصل صل صل صل ــــفففف

  تعامالت و روابط فرزند با خانواده و بستگانتعامالت و روابط فرزند با خانواده و بستگان
 

 فرزنـدان    فرزنـدان   هاي كودكان و نوجوانان كمك به حفظ هويـت        هاي كودكان و نوجوانان كمك به حفظ هويـت          ترين وظايف خانه  ترين وظايف خانه    يكي از اصلي  يكي از اصلي  
بدون ترديد حفـظ روابـط خويـشاوندي در         بدون ترديد حفـظ روابـط خويـشاوندي در         . . استاستدر ايجاد ارتباط صحيح فرزند خانواده       در ايجاد ارتباط صحيح فرزند خانواده       

تعـداد  تعـداد  . . رشد و شكوفايي شخصيت فرزندان و حفظ هويت شخصي آنان تاثير مهمي دارد            رشد و شكوفايي شخصيت فرزندان و حفظ هويت شخصي آنان تاثير مهمي دارد            
 برخي از فرزنـدان      برخي از فرزنـدان     ننييچنچن    همهم   و  و بسياري از فرزندان داراي خويشاوندان و بستگاني هستند       بسياري از فرزندان داراي خويشاوندان و بستگاني هستند       

هاي كودكان و نوجوانان ديگـر يـا        هاي كودكان و نوجوانان ديگـر يـا           در خانه   در خانه   كه احتماال    كه احتماالً  هستندهستند  داراي برادران و خواهراني   داراي برادران و خواهراني   
احـساساتي  احـساساتي    كنند و فرزندان از خانواده خود خـاطرات و        كنند و فرزندان از خانواده خود خـاطرات و           زندگي مي   زندگي مي  هاها    نناادر ساير شهرست  در ساير شهرست  

 بررسـي و كنـدوكاو       بررسـي و كنـدوكاو      ..كنندكنند   اشاره مي   اشاره مي  هاها    آنآندارند كه در خلوت و گاه در حضور ديگران به           دارند كه در خلوت و گاه در حضور ديگران به           
هـاي كودكـان و     هـاي كودكـان و       دكاران خانـه  دكاران خانـه  اين نوع احـساسات و روابـط خويـشاوندي از وظيفـه مـد             اين نوع احـساسات و روابـط خويـشاوندي از وظيفـه مـد             

 ..استاستنوجوانان نوجوانان 

ـ باباپرواضح است كه در استمرار روابط اجتماعي آنان بـا خـانواده، بـستگان               پرواضح است كه در استمرار روابط اجتماعي آنان بـا خـانواده، بـستگان                ـ ي   ددي
 :: مدنظر قرار گيرد مدنظر قرار گيردررييززموارد موارد 

 ..مالقات فرزندان با اقوام و بستگان آنانمالقات فرزندان با اقوام و بستگان آنان  ن زمينه ديدار ون زمينه ديدار وكردكرد  فراهمفراهم  -11
ه با آنـان    ه با آنـان    ان به انجام مكاتب   ان به انجام مكاتب   ايجاد ارتباط فرزند با بستگان خود از طريق تشويق فرزند         ايجاد ارتباط فرزند با بستگان خود از طريق تشويق فرزند           -22

 ..هاي حضوري در خانه كودكانهاي حضوري در خانه كودكان   مالقات مالقات و ويا از طريق تماس تلفنييا از طريق تماس تلفني
ن زمينه حضور فرزندان در روزهاي تعطيل و ايام تعطيالت نوروز و يا ايام              ن زمينه حضور فرزندان در روزهاي تعطيل و ايام تعطيالت نوروز و يا ايام              كردكرد  فراهمفراهم  -33

 ..تابستان در كنار خانواده و بستگانتابستان در كنار خانواده و بستگان
ارش مددكاري در پرونده    ارش مددكاري در پرونده    نتايج ديدارها و مالقات فرزندان با خانواده در قالب يك گز          نتايج ديدارها و مالقات فرزندان با خانواده در قالب يك گز            -44

 ..شودشودفرزندان درج فرزندان درج 



۶٨
 شيوه تعليم و تربيت فرزندان  

  بيست و يكمبيست و يكمبيست و يكمبيست و يكمصل صل صل صل ــــفففف

  انتقال فرزندان به خانوادهانتقال فرزندان به خانواده
 

ين نهاد  ين نهاد  ترتر    مهممهمكه خانواده   كه خانواده   جا  جا       آن  آن دنبال هويت اصلي خود هستند و از      دنبال هويت اصلي خود هستند و از      ه  ه  فرزندان پيوسته ب  فرزندان پيوسته ب  
هـاي اجتمـاعي    هـاي اجتمـاعي       و انتقال آموزه    و انتقال آموزه   استاستگيري شخصيت اجتماعي و فردي فرزندان       گيري شخصيت اجتماعي و فردي فرزندان         در شكل در شكل 

 مبنـي بـر      مبنـي بـر     ددييباباهاي كارشناسي   هاي كارشناسي      تالش  تالش همههمه  ننييبنابرابنابرا  ،،گيردگيرد  رت مي رت مي اوليه توسط خانواده صو   اوليه توسط خانواده صو   
هاي واجـد شـرايط     هاي واجـد شـرايط        خانواده  خانواده دردرآميز آنان را    آميز آنان را       موفقيت  موفقيت شدنشدن    رفتهرفتهييپذپذاين قرار گيرد تا زمينه      اين قرار گيرد تا زمينه      

 .شودشودفراهم فراهم 

 :: الزامي است الزامي استررييززتوجه به اهميت نقش خانواده رعايت موارد توجه به اهميت نقش خانواده رعايت موارد   بابا
ك و رفع مـشكالت آنـان در        ك و رفع مـشكالت آنـان در        ويژه بستگان درجه ي   ويژه بستگان درجه ي   ه  ه  بررسي وضعيت اقوام و بستگان ب     بررسي وضعيت اقوام و بستگان ب       -11

 ..سازي پذيرش فرزندان در درون خانوادهسازي پذيرش فرزندان در درون خانواده  زمينهزمينه
 .. و واجد شرايط و واجد شرايطننييگزگز  ييجاجاهاي هاي   ن زمينه ورود فرزندان به خانوادهن زمينه ورود فرزندان به خانوادهكردكرد  فراهمفراهم  -22
جواري محل سكونت آنان با     جواري محل سكونت آنان با       بهتر است در انتقال و بازگشت فرزندان نزد خانواده، هم         بهتر است در انتقال و بازگشت فرزندان نزد خانواده، هم           -33

 ..خانواده و بستگان، مورد نظر قرار گيردخانواده و بستگان، مورد نظر قرار گيرد
هاي هاي    انتقال فرزندان و تعيين محل سكونت آنان در بين ترم           انتقال فرزندان و تعيين محل سكونت آنان در بين ترم           كه ممكن است    كه ممكن است   ييييتا جا تا جا   -44

 ..ردرديينگنگتحصيل صورت تحصيل صورت 
نظارت كارشناسانه بـر وضـعيت فرزنـدان در درون خـانواده ضـامن بقـاي سـالمت                  نظارت كارشناسانه بـر وضـعيت فرزنـدان در درون خـانواده ضـامن بقـاي سـالمت                    -55

گيري روند حـضور فرزنـد در   گيري روند حـضور فرزنـد در      پي پيننيياا  بنابربنابر  ..اجتماعي آنان خواهد بود  اجتماعي آنان خواهد بود    جسماني و رواني  جسماني و رواني  
 مورد نظر قرار گيرد تا زماني كه ارتباطات صحيح و همه جانبـه               مورد نظر قرار گيرد تا زماني كه ارتباطات صحيح و همه جانبـه               مستمرا   مستمراً ددييباباخانواده  خانواده  

  ..شودشودانجام انجام 
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  بيست و دومبيست و دومبيست و دومبيست و دومصل صل صل صل ــــفففف

  برخي نكات ضروريبرخي نكات ضروري
 

 مورد تأكيد  مورد تأكيد ررييزز نكات  نكات ،،هاي كودكان و نوجوانانهاي كودكان و نوجوانان  دليل اهميت برخي موارد مهم در خانهدليل اهميت برخي موارد مهم در خانهه ه بب
 ::استاستبيشتري بيشتري 

 ابالغ شده تـشكيل      ابالغ شده تـشكيل     براي هر يك از فرزندان پرونده اجتماعي مطابق ضوابطي كه قبال           براي هر يك از فرزندان پرونده اجتماعي مطابق ضوابطي كه قبالً            -11
 ..شودشود

 ..شودشودشده تشكيل شده تشكيل    فرزندان پرونده بهداشتي مطابق ضوابط ابالغ فرزندان پرونده بهداشتي مطابق ضوابط ابالغهمههمهبراي براي   -22
 .. كاركنان به آنان ابالغ شود كاركنان به آنان ابالغ شودهمههمه وظايف  وظايف  شرح شرح-33
 قـرار    قـرار   همهمبرنامه غذايي طبق مفاد فصل دهم از بخش چهار تهيه و در اختيار مربيان               برنامه غذايي طبق مفاد فصل دهم از بخش چهار تهيه و در اختيار مربيان                 -44

 ..داده شودداده شود
 .. در محل مناسب ضروري است در محل مناسب ضروري استهاي اوليه و نصب آنهاي اوليه و نصب آن  تهيه جعبه كمكتهيه جعبه كمك  -55
 ..ي و آموزش استفاده صحيح از آن الزامي استي و آموزش استفاده صحيح از آن الزامي استنشاننشان  تهيه كپسول آتشتهيه كپسول آتش  -66
 كـه    كـه   ييييتـا جـا   تـا جـا   ن محيطي آرام و ايجاد روحيه شاداب بـراي فرزنـدان            ن محيطي آرام و ايجاد روحيه شاداب بـراي فرزنـدان            كردكرد   فراهم  فراهم ييبرابرا  -77

سعي شود در هر اتاق يا سالن خانه چندين گلدان گـل مناسـب فـصل                سعي شود در هر اتاق يا سالن خانه چندين گلدان گـل مناسـب فـصل                ممكن است   ممكن است   
 ..قرار داده شودقرار داده شود

نـات روي ديـوار از جملـه نـصب          نـات روي ديـوار از جملـه نـصب          ييييو نظرخواهي فرزندان، نـسبت بـه تز       و نظرخواهي فرزندان، نـسبت بـه تز       با مشاركت   با مشاركت     -88
 ..پوستر و يا تابلو و كارهاي دستي مناسب سن و سال فرزندان اقدام شودپوستر و يا تابلو و كارهاي دستي مناسب سن و سال فرزندان اقدام شود

 وسـايل شخـصي و اشـياي         وسـايل شخـصي و اشـياي        ييداردار    نگهنگه  ييبرابرا داراي كمد خاص      داراي كمد خاص     ددييباباهر يك از فرزندان     هر يك از فرزندان       -99
 ..مورد عالقه خود از جمله آلبوم عكس باشندمورد عالقه خود از جمله آلبوم عكس باشند

هـاي الزم   هـاي الزم      محيط از مشاركت فرزندان استفاده شود و آموزش         محيط از مشاركت فرزندان استفاده شود و آموزش        در تنظيف و بهداشت   در تنظيف و بهداشت     -1010
  ..در اين زمينه داده شوددر اين زمينه داده شود



٧٠
 شيوه تعليم و تربيت فرزندان  

  بيست و سومبيست و سومبيست و سومبيست و سومصل صل صل صل ــــفففف

  دفتر گزارشدفتر گزارش
 

  همههمههاي كودكان و نوجوانان مستلزم آگاهي هاي كودكان و نوجوانان مستلزم آگاهي   كه تعليم و تربيت فرزندان در خانهكه تعليم و تربيت فرزندان در خانهجا جا    آن آنازاز
بيـان،  بيـان،   بنـابراين تـيم تخصـصي مر        بنـابراين تـيم تخصـصي مر       ،،اسـت اسـت هاي تربيتي   هاي تربيتي     اندركار نسبت به برنامه   اندركار نسبت به برنامه     افراد دست افراد دست 
 موارد و مسايل فرزندان      موارد و مسايل فرزندان     همههمه بهتر است از      بهتر است از     مربوطهمربوطه  مسئوالنمسئوالنان و   ان و   شناسشناس    روانروانو  و  مددكاران،  مددكاران،  

 ثبت اطالعات روزانه در دفتر گـزارش         ثبت اطالعات روزانه در دفتر گـزارش        ننييبنابرابنابرا  ..روز آگاه باشند  روز آگاه باشند    ساعت شبانه ساعت شبانه   2424در طول   در طول   
د در تهيـه  د در تهيـه  توانتوان  ييمم بلكه  بلكه ،،ددكنكن  ها مطلع ميها مطلع مي   ما را از وضعيت و چگونگي اجراي برنامه      ما را از وضعيت و چگونگي اجراي برنامه     نه تنها نه تنها 

 .. دهد دهدمانمان  هاي اجرايي ياريهاي اجرايي ياري   بازنگري برنامه بازنگري برنامهننييچنچن  همهم و  و كردكرد  ململععو تدوين و تدوين 

 ::دارددارداي اي    در تنظيم گزارش اهميت ويژه در تنظيم گزارش اهميت ويژهررييززبه همين منظور رعايت نكات به همين منظور رعايت نكات 
گـري،  گـري،    پرخاشپرخاشمانند مانند رواني فرزندان به صورت موردي و در حاالت خاص رواني فرزندان به صورت موردي و در حاالت خاص   حاالت روحي حاالت روحي   -11

 ..فرديفردي  بينبينباطات باطات  ارت ارت و وادراري،ادراري،  ، ارتباط جنسي، شب، ارتباط جنسي، شبييعادعادانزوا، افسردگي، سرخوشي غيرانزوا، افسردگي، سرخوشي غير
  ييدسـتورها دسـتورها بيماري جسمي فرزندان و لزوم ارجاع به پزشك، اقدامات انجام گرفتـه،             بيماري جسمي فرزندان و لزوم ارجاع به پزشك، اقدامات انجام گرفتـه،               -22

 ..زمان مصرف داروهازمان مصرف داروهاو و دارويي، دارويي، 
شـده در   شـده در     شده، مسايل يا برخوردهاي ايجاد    شده، مسايل يا برخوردهاي ايجاد       انجام تكاليف درسي و نمرات كسب       انجام تكاليف درسي و نمرات كسب      وهوهييشش  -33

 ..محيط آموزشي و محيط كارمحيط آموزشي و محيط كار
 ..كاركارمحيط محيط و و هاي خصوصي، هاي خصوصي،   موزشي، كالسموزشي، كالسي آي آهاها  زمان ورود و خروج فرزندان به محيطزمان ورود و خروج فرزندان به محيط  -44
 ..ي و مشاركت فرزندان در وظايف كاري آنان در محيط خانهي و مشاركت فرزندان در وظايف كاري آنان در محيط خانهكاركار  همهم  وهوهييشش  -55
 .. نگرش آنان به بهداشت فردي و گروهي نگرش آنان به بهداشت فردي و گروهيوهوهييشش  -66
 ..ساعت خواب و بيداري فرزندانساعت خواب و بيداري فرزندان  -77
 .. رعايت نظم و مقررات در خانه رعايت نظم و مقررات در خانهوهوهييشش  -88
 ..گيري از سوي ديگر مربيانگيري از سوي ديگر مربيان  و لزوم پيو لزوم پي  موارد تشويقي و تنبيهي هر فرزندموارد تشويقي و تنبيهي هر فرزند  -99

نكات خاص كه در طول روز اتفاق افتاده و نياز است حتما مربي شيفت بعدي از آن         نكات خاص كه در طول روز اتفاق افتاده و نياز است حتما مربي شيفت بعدي از آن           -1010
 ..كندكندمطلع و مطابق با آن مشكل ارائه طريق مطلع و مطابق با آن مشكل ارائه طريق 

  ..نشدهنشده  ساير موارد پيش بينيساير موارد پيش بيني  -1111
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 خذخذĤĤــابع و مابع و مــمنمن

  هاها   كتاب كتاب))الفالف
 انتشارات  چاپ  نام نويسنده  نام كتاب رديف

ردولف دريكورس و پرل  اشكانضباط بدون   1
  كاسل

  نشر رشد چاپ دوم

كارويني اي مور و رابرت  تغذيه  2
  كر مي شولمن و مي

نشر صابرينچاپ هفتم

  پيام اولچاپ   مريم ذوالفقاري  ي رشدشناس روان  3
  عابد چاپ اول  محمدمهدي اصفهاني  روزي بهداشت مدارس شبانه  4
رواني اجتماعي در يادگيريمباني   5

   ورزشيهاي مهارت
تربيت بدني  چاپ اول  زاده مهدي نمازي

هاي راه فراغت و پژوهشي در اوقات  6
  وري از آن بهره

علي  دكترحسين
  كوهستاني

   چاپ اول

هاي اساسي زندگي در كودكان و مهارت  7
  نوجوانان

چاپ سوم  دكتر دورتي ريچ
  

  صابرين

ارا ودكتر باري مك نام  كليدهاي رويارويي با پديده خشونت  8
  فرانسين مك نامارا

  صابرينچاپ ششم

 هاها   قوانين و دستورالعمل قوانين و دستورالعمل))بب
   كودكان براي مربيان تغيير و اصالح رفتار  1

   خانواده  دفتر شبهيياجرادستورالعمل   2

   مجموعه قوانين بهزيستي  3

   هاي آموزشي پودماني بهزيستي كشور  دورهيياجرادستورالعمل   4

 




