
 

 

گان  زجوات و نموهن  آیا میدانستید با عضویت رد سایت زجوه بان میتوانید هب صورت رای
گاهی را دانلود کنید ؟؟  سواالت دانش

 فقط کافیه روی لینک زری رضهب زبنید
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 

 ورود هب سایت زجوه بان
Jozveban.ir 

elegram.me/jozvebant 
ir/sopnuuapp.s 

 

http://jozveban.ir/
http://jozveban.ir/
https://telegram.me/sopnuu
https://sapp.ir/sopnuu
http://jozveban.ir


بهداشت مدارسبهداشت مدارس

:نويسنده 
شه دل ل ا ا ند مهندس اسماعيل دل پيشه 

گروه علوم تربيتی  1039
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در نامه درشنا نامه شناسنامه درسشناسنامه درسشنا

تنظيم و :تهيه

  

:تهيه و تنظيم

  سهيال حافظی

::نام درس نام درس   
بهداشت مدارس

واحد 2:تعداد
کارشناس ارشد 

مديريت آموزشی و تحصيالت تکميلی

2: و
 ::مولف مولف 

مهندس اسماعيل دل پيشه 
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در کل هدف کلی درسهدف

شناساندن هرچه بيشتر مسائل بهداشتی مدارس در جهت حفظ و تامين
ل ا ه ه تک ا زا آ انش ا ت ا ان : سالمت جسمی ، روانی واجتماعی دانش آموزان  با تکيه بر سه محور اصلی ال

آموزش بهداشت1.

ارائه خدمات بهداشتی درمانی الزم 2.

بهداشت محيط مدارس3.

5سهيال حافظیسهيال حافظی: : تهيه و تنظيم  تهيه و تنظيم  13دسامبر  12

www*pnueb*com



اول اولفصل فصل اولفصل اولفصل

کليات بهداشت مدارسکليات بهداشت مدارس
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دا بهداشت داکليات بهداشت کليات بهداشت مدارسکليات بهداشت مدارسکليات

هدف کلیکل
تاريخچه و اصول کلی خدمات ,آشنا نمودن دانشجويان با اهداف

هدفهای رفتاریهدفهای رفتاری
ا آن اهداف ده ن ف ت ا دا هداشت

ارس ا  به
چ

بهداشت مدارس

بهداشت مدارس را تعريف نموده و اهداف آن را -
.برشماريد

تاريخچه بهداشت مدارس در سطح جهان و همچنين  -

مدارس- بهداشت خدمات کلی .اصول

 .ايران
.ضرورت اجرای برنامه های بهداشت مدارس -
مدارس- بهداشت خدمات کلی .اصول
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دا بهداشت يف تعريف بهداشت مدارستع

نظ ا ا ا اق ا اش

تعريف سازمان جهانی بهداشت

بهداشت مدارس مجموعه اقداماتی است  که به منظور  
روانی و, حفظ و ارتقای سالمت جسمی, تـأمين, تشخيص 
اجتماعی دانش آموزان و کارکنان مدارس که به نحوی 

راهنمايی و تحت, در ارتباط به  دانش آموزان قرار دارند 
.سرپرستی مسئوالن آموزشگاه به اجرا درمی آيد 
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دا هداشت اهداف بهداشت مدارساهداف

 :هدفهای اختصاصی  -2

ايجاد ميل به سالمت و نشاط در کودکان و نوجوانان -1
هدفهای بهداشت عمومی-1

آماده کردن کودکان و نوجوانان برای يگ زندگی توأم با  نشاط و-2
.سالمت 
 
آموزش صحيح اصول بهداشت و تکرار عادات و تمرينهای-3

 .بهداشتی به طور مداوم تا حدی که طبيعت  ثانويه آنان شود 
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دا د بهداشت يخچه تاريخچه بهداشت در مدارستا

فرانسه اولين کشوری است که همواره با طرح آموزش علمی خود 
.بهداشت مدارس را نيز مورد توجه قرار داده

تاريخچه بهداشت در مدارس 

با استخدام دو نفر  1868بهدار آموزشگاهها در سال , درکشور هلند 
. پزشک  پايه گذاری شد

آمريکا متحده اياالت مدارسدر بهداشت مسائل به نسبت که کسی اولين ,اولين کسی که نسبت به مسائل بهداشت مدارس,در اياالت متحده آمريکا
. توجه کرد ويليام الکوت بود 

و تحت نظارت  1907در انگلستان آغاز کار  بهداشت مدارس از سال 
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ان اي دا د بهداشت يخچه تاريخچه بهداشت در مدارس ايرانتا

.شمسی انجام شد 1299با تغيير مکتب خانه ها به مدارس  در سال 
: تغييرات در سالهای آينده به شرح زير ميباشد

شمسی که به عنوان واحد مشخص 1304در سال » صحيه مدارس«تأسيس 
, به وزارت معارف جهت معاينات چشم وآموزش بهداشت  

,تغيير نام به بهداری آموزشگاهها  1314در سال 
تهران1315درسال پزشکی دانشکده به آموزشگاهها بهداری وابستگی ,وابستگی بهداری آموزشگاهها به دانشکده پزشکی تهران1315درسال

, الحاق به وزارت فرهنگ  1316درسال  
, تأسيس اولين آموزشگاه عالی بهداشت  1318درسال 
, محول شدن امور بهداشت مدارس به وزارت بهداری و بهزيستی  1350درسال 

أ
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دا بهداشت ها ه نا ب ا اج ت ضرورت اجرای برنامه های بهداشت مدارسض

ويژگيهای مختلف ضرورت اجرای بهداشت در مدارس را فهرست وار
:  به شرح زير است 

اجرای برنامه هایاجرای برنامه های  ضرورتضرورت
کثرت و انبوهی جمعيت دربرگيرنده برنامه ها) الف
آسيب پذيری افراد تحت پوشش برنامه ها)  ب 
های)ج برنامه صحيح اجرای از حاصل سازنده و مهرم نقش نقش مهرم و سازنده حاصل از اجرای صحيح برنامه های) ج بهداشت مدارسبهداشت مدارس

بهداشت مدارس در   ارتقاء سطح سالمت دانش آموزان       
سهولت عرضه خدمات که به صورت حاشيه ای می تواند )  د 

.در متن اساسی آموزش انجام گيرد     
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دا بهداشت ات خد کل ل اصول کلی خدمات بهداشت مدارساص

:اصول اين خدمات را در سه محور کلی و مستقل از هم مشتمل بر

بهداشت-1 آموزش آموزش بهداشت  -1
ارائه خدمات بهداشتی درمانی الزم  -2
توجه به بهداشت محيط مدارس -3

13سهيال حافظیسهيال حافظی: : تهيه و تنظيم  تهيه و تنظيم  13دسامبر  12

www*pnueb*com



ا اشت زش  آموزش بهداشت در مدارسآ

نا ا ا آ انش ا اش ا ض

تمام کارکنان بهداشت آموزشگاهها 
بايد در امر آموزش بهداشت 

موضوعات بهداشتی را به دانش آموزان بياموزند بايستی -
آموختن عادات بهداشتی مطلوب  -
مبارزه با بيماريهای واگير را به آنان آموزش دهند  -
روحی- نظر از امکان باشندحد سالم اجتماعی و جسمی همکاری داشته و اهداف

:زير را دنبال نمايند

.جسمی و اجتماعی سالم باشند, حد امکان از نظر روحی -
.با اجتماع همکاری نمايند,  پيشرفت بهداشت -
بالخره تفهيم اين موضوع که زندگی لذت بخش است -

.و سالمت شادی آفرين    
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دا د الز ان د بهداشت ات خد ائه ارائه خدمات بهداشتی درمانی الزم در مدارسا

توجه الزم تسبت به دانش آموزانی که نياز) ب
به مراقبتهای ويژه دارند 

تنظيم برنامه مراقبتهای بهداشتی و انجام) الف
:معاينات فراگير از دانش آموزان 

انجام کارهايی که در هر سال تحصيلی -1
شود گذاشته اجرا به بايد بار يک

:اين مراقبتها  شامل 
شناخت نوع بيماری   -1
نوع داروی تجويز شده  -2
تجويزپزشک-3 طبق آن صحيح مصرف .يک بار بايد به اجرا گذاشته شود    

.انجام کاری که هرماه يک بار بايد صورت گيرد -2
پرداختن به خدمات بهداشتی فردی دانش آموزان  -3

.به عنوان انجام کار روزانه    

مصرف صحيح آن طبق تجويزپزشک -3
عوارض آنی و احتمالی حاصل از اين - -4
بيماريها 
محدوديتهای توصيه شده از طرف -5  
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بهداشت محيط مدارس

است خاص اجتماع فضای يکمدرسه که معتقدند بهداشت کارشناسان کارشناسان بهداشت معتقدند که يک,مدرسه فضای اجتماعی خاصی است
سياست جامع تندرستی از يک طرف نيازمنديهای علمی و پيشرفت تحصيلی  

دانش آموزان و از سوی ديگر امکانات فنی و اجتماعی و محيط سالم مدارس

ت ا الز ا ق نظ .را مد نظر قرار می دهد الزم استا

16سهيال حافظیسهيال حافظی: : تهيه و تنظيم  تهيه و تنظيم  13دسامبر  12

www*pnueb*com



ل ا فصل خالصه فصل اولخالصه

تشخيص1 منظور به که است اقدامات مجموع مدارس ارتقاءتأمينبهداشت و حفظ حفظ و ارتقاء, تأمين,بهداشت مدارس مجموع اقداماتی است که به منظور تشخيص-1
.روانی و اجتماعی دانش آموزان و کارکنان مدارس به اجرا درمی آيد, سالمت جسمی 
بارآوردن يا تربيت کودکانی متعادل و سالم است , هدف کلی بهداشت مدارس -2
: ضرورت شناخت و بکارگيری بهداشت مدارس به داليل زير مورد توجه است -3

.کثرت و انبوهی جمعيت در بر گيرنده برنامه ها-1.

.آسيب پذيری افراد تحت پوشش برنامه ها -2.

.نقش مهم و سازنده حاصل از اجرای صحيح اين برنامه ها -3.
خدمات-4 عرضه سهولت
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ه لادا ا فصل خالصه خالصه فصل اول......ادامه 

واصول کلی بهداشت خدمات بهداشت مدارس را در سه محور کلی و ی ور ر ر رس به به ی ول
:مستقل از هم مشتمل بر 

آموزش بهداشت -1 
ارائه خدمات بهداشتی درمانی الزم  -2 
.توجه به بهداشت محيط مدارس  -3 
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دو دوفصل فصل دومفصل دومفصل

 رشد و تکامل طبيعی دانش آموزان 
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زان آ دانش ط ل تکا  رشد و تکامل طبيعی دانش آموزانشد

هدف کلی     
آشنا نمودن دانشجويان با مشخصات و  ويژگيهای رشد و

اجتماعی و عاطفی در دانش , ذهنی, تکامل بدنی       
هدفهای رفتاری        

.مفهوم رشد و نمو را بيان کنيد -    
ا ن ذک ا آ ث ل ا ل تکا ش ا ژگ

هدفهای رفتاری        
.مفهوم رشد و نمو را بيان کنيد -    
.ويژگيهای رشد و تکامل و عوامل مؤثر درآن را ذکر نماييد -

ا وزان آ دانش د بدن ل وتکا شد ويژگيها و شخصات

ن .وز .آموزان

مشخصات و ويژگيهای رشد وتکامل بدنی در دانش آموزان را -
.توضيح دهيد

مشخصات و ويژگيهای رشد وتکامل ذهنی در دانش آموزان را  -
.توضيح دهيد

مشخصات و ويژگيهای رشد وتکامل اجتماعی در دانش آموزان را  -
.توضيح دهيد

مشخصات و ويژگيهای رشد وتکامل عاطفی در دانش آموزان را  -
دهيد توضيح
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ء   ي و ر , ش  رس ر  بين به  ر ر و  ين 
رشد و 
.تکامل دانش آموزان توضيح دهيد         

 .توضيح دهيد
معلمين مدرسه و مراقبين بهداشت مدارس را در , نقش اولياء -   

رشد و 
.تکامل دانش آموزان توضيح دهيد         
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ل تکا شد مفهوم رشد و تکاملفه

ابعاد و ميزان, تغيير در اندازه يا کميت وضع ياخته ای از نظر تعداد, واژه رشد
حال آنکه اصطالح تکامل روند کيفی . ماده بين سلولی و بافتی را بيان می کند 

,جنبه های مختلف اعمال حياتی و پيشرفت عکس العملهای مختلف بافتها
.اعضاء و اندامها را مشخص می کند 
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آن د ؤث ل ا ع ل تکا شد ويژگيهای رشد و تکامل و عوامل مؤثر در آنيژگيها

.رشد با الگويی معين توأم است

.در رشد عکس العملها ابتدا جنبه عمومی دارد و سپس اختصاصی می شود -
.رشد جريانی مداوم است -
است- ثابت کمابيش رشد، فرآيند در فردی اختالفات .اختالفات فردی در فرآيند رشد، کمابيش ثابت است-
.تکامل قسمتهای مختلف بدن به ميزان متفاوت حاصل می شود -
.رشد را می توان پيش بينی کرد -
.هر مرحله ای از تکامل دارای مشخصاتی مخصوص به خود است -

ط ً ف
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بدن تکامل و رشد و تکامل بدنیرشد

د گ ا ان دا ط ه که تش ک گان ا ات تغ از ت ا ت .عبارت است از تغييرات ارگانيک و تشريحی که به طور مداوم انجام می گيردا
اجتماعی خانواده، کارکردن- نقايص بدنی، چگونگی تغذيه، وضع اقتصادی 

در شرايط نا مساعد، خواب و استراحت، ورزش و تفريح، فشارهای  
تکامل و رشد بر که هستند عوامل جمله از غدد کار در اختالل و عاطفی و اختالل در کار غدد از جمله عواملی هستند که بر رشد و تکامل عاطف

.بدنی دانش آموز تأثير به سزايی دارند
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یرشد و تکامل ذهنی

برخوردار باشد و يا بتوانددانش آموز برای اينکه از استعداد ذهنی سالمی 
از استعداد عقلی طبيعی خويش بهتر استفاده کند، بايد خانواده و مدرسه با يکديگ 

 ر صميمانه همکاری کنند و اين همکاری در صورتی سودمند خواهد بود که والدين،
معلمين و دست اندر کاران مدرسه، خود از پرورش سالم بهره مند بوده و

.به اصول روان شناسی تعليم و تربيت آشنا باشند 
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یرشد و تکامل اجتماعی

الزم است ميان مدرسه و خانواده دانش آموزان همواره ارتباط صحيحی
برقرار گردد تا دانش آموزان با بهره گيری از هر دو محيط بتواند  

فردی و داده پرورش را خود گوناگون مهارتهای و تعدادها استعدادها  و مهارتهای گوناگون خود را پرورش داده و فردی ا
.اجتماعی بار آيد
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یرشد و تکامل عاطفی

.سالمت روانی و عقلی شخص به سالمت عاطفی او بستگی دارد
سطح کمال، وضع بهداشتی، روابط خانوادگی، هوش، خستگی،  

محيط اجتماعی، آرمانها و آرزوها، گرايش نسبت به ارزشهای زندگی، 
محيط مدرسه و کالس  از جمله عواملی هستند که در رشد و تکامل 

.عاطفی دانش آموزان مؤثرند
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نقش اوليا در رشد و تکامل دانش آموزان

بگنجانند خود خانوادگ طرحهای در را مطالعه به عادت به مطالعه را در طرحهای خانوادگی خود بگنجانندعادت
 والدين فرزندان خود را در بحث و گفتگوهای خانوادگی شرکت دهند .
هدايت فرزندان در پيشگيری از بروز اضطراب و احساس ترس
 گوش دادن به  سؤاالت کودکان و کمک کردن به آنها دريافتن پاسخ مناسب

گ  مقايسه يادداشتهای يکديگر و يا  در جريان مشاوره حضوری  با آموزگار
در شناسايی کودک خود موفق تر خواهند شد .
ايجاد عادت در کودک برای برنامه ريزی و داشتن طرحها و اهداف دور برد

27سهيال حافظیسهيال حافظی: : تهيه و تنظيم  تهيه و تنظيم  13دسامبر  12

www*pnueb*com



زان آ دانش ل تکا شد د ه د نقش مدرسه در رشد و تکامل دانش آموزاننقش

فضای فيزيکی، روانی و آموزشی مدرسه از جمله مسائلی است که می تواند بازتاب 
مهم و قابل توجهی بر ساختار رشد و تکامل ذهنی، فکری و کسب خالقيت 

دانش آموزان داشته باشد  و به عنوان زيربنايی از بنيادهای حرکت اجتماعی
گيرد قرار نظر مورد آنان ورزشیفردای مسابقات و بازی جريان در يابی مهارت مهارت يابی در جريان بازی و مسابقات ورزشی .فردای آنان مورد نظر قرار گيرد

يا ديگر حرکات دسته جمعی از جمله دستاوردهای مدرسه برای آنها خواهد بود 
و تکامل احساس جهد و کوشش که برای زندگی فردايش الزم است مسائلی را  

.فرا می گيرد
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منقش معلم در رشد و تکامل دانش آموزان

نقش معلم در رشد و تکامل دانش آموزان

کالس-1 در مسئوليت واگذاری طريق از آموزان دانش کوشش حس تکامل در در تکامل حس کوشش دانش آموزان از طريق واگذاری مسئوليت در کالس-1.
الگويی برای صفات خوب اخالقی -2.
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زان آ دانش ل تکا شد د هداشت ن اق    نقش مراقبين بهداشت در رشد و تکامل دانش آموزاننقش

وظيفه اساسی و مهم اين افراد بيشتر بايد در جهت تأمين سالمت از طريق 
خانواده اجتماع و روان ، بهداشت مناسب محيط شرايط حفظ و آوردن وجود به وجود آوردن و حفظ شرايط محيط مناسب بهداشتی، روانی و اجتماعی خانوادهبه

 .و مدرسه صورت گيرد 

:برنامه ديگر مراقبين بهداشت مدارس 
-بازديد از منزل دانش آموزانی است که دچار مشکالت خانوادگی می باشند.
به عنوان رابطی بين آموزگاران و والدين برای رفع مشکالت آموزشی و
  جلب همکاری اولياء  در کاهش يا حل اين مشکالت می تواند عهده دار

باشد مسئوليت
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زان آ دانش د ط ل تکا شد فظ ن تأ د ه ت د نکات اهم نکات مورد توجه در تأمين و حفظ رشد و تکامل طبيعی در دانش آموزاناه

خانواده نخستين محيطی است که کودک، استعدادها و تواناييهای خود را در آن رشد و-
دهد م پرورش .پرورش می دهد 

خانه بايستی به صورت يک محيط شناخت و تجربه اندوزی و تربيت محبت آميز-
.برای کودکان درآيد  
که کودک را از يادگيريهای الزم باز می دارد...) مشاجره والدين و(هرگونه مانع عاطفی-
.نبايد در محيط خانواده به وجود آيد 
.کالس درس بايستی هميشه تميز و پاکيزه بوده و نور کافی در آن بتابد -
.تکاليف دانش آموزان در حد تواناييهای آنان تعيين گردد -
گردد- فراهم آموزان دانش برای گوناگون مهارتهای رشد برای مناسب فرصتهای
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ه زانادا آ دانش د ط ل تکا شد فظ ن تأ د ه ت د نکات اه اهم نکات مورد توجه در تأمين و حفظ رشد و تکامل طبيعی در دانش آموزان.....ادامه 

وسايل اوليه بهداشت در اختيار دانش آموزان قرار گيرد.
- محيط مدرسه و کالس، نشاط انگيز و مشوق باشند.
 معلم بايد تخيل دانش آموزان را در راه درست پرورش دهد
  مجال و فرصتهای علمی مناسب برای آنان فراهم گردد.
 به طور کلی محيط خانه و مدرسه بايد بهترين فرصت برای تحريک تفکر دانش آموز باشد
مفاهيم تشکيل و تفکر استعدادهای چند هر که باشند داشته ياد يه همواره معلمين، و والدين  والدين و معلمين، همواره يه ياد داشته باشند که هر چند استعدادهای تفکر و تشکيل مفاهيم

در طبيعت دانش آموز وجود دارد ولی روش تفکر و مسائلی که مدرسه ياد می گيرد،     
 لذا برنامه ها و کتابهای درسی بايد چنان تهيه و تنظيم گردند که دانش آموز همواره با عده ای
.مسائل قابل حل مواجه گرديده و از تفکر درباره آنها لذت ببرد    
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و وفصل فصل سومفصل سومفصل

بهداشت روانی دانش آموزان
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زان آ دانش ان بهداشت روانی دانش آموزانبهداشت

کل ف هدف کلی       
آشنا نمودن دانشجويان با برخی از مسائل بهداشت روانی و راههای 

تأمين 
آموزان دانش در آن

هدفهای رفتاری        
بتوانيد فصل اين مطالعه از پس رود می انتظار شما :از

هدفهای رفتاری        
:از شما انتظار می رود پس از مطالعه اين فصل بتوانيد     

اييد ن بيان ا ان ان ا ا نيازها

.آن در دانش آموزان    

.نيازهای اساسی انسان را بيان نماييد-    
.مکانيزمها و رفتارهای دفاعی در دانش آموزان را ذکر نماييد -
نقش خانواده در تأمين بهداشت روانی دانش آموزان را توضيح  -

.دهيد
نقش مدرسه در تأمين بهداشت روانی دانش آموزان را توضيح  -

.دهيد
نقش معلم در تأمين بهداشت و سالمت روانی دانش آموزان را  -    

دهيد توضيح
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نقش اجتماع در تأمين بهداشت روانی دانش آموزان را -        
 .توضيح دهيد

.توضيح دهيد
نقش اجتماع در تأمين بهداشت روانی دانش آموزان را  -         

 .توضيح دهيد
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نيازهای اساسی انسان

.نيازهای بدنی يا زيستی که  نيازهای اوليه نيز ناميده می شوند -1

پيدايش-2 موجب نيازها اين ارضای عدم که ثانويه يا روانی نيازهای نيازهای روانی يا ثانويه که عدم ارضای اين نيازها موجب پيدايش -2
.اختالالت روانی می شود
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زا آ انش فا ا فتا ا ز   مکانيزمها و رفتارهای دفاعی در دانش آموزانکان

در اين گونه . برخی از رفتارهای دفاعی، جنبه انکار واقعيت را دارند) الف
کند م توجيه را خود وناکام شکست واقعيت انکار با فرد واقعموارد در در واقع .  موارد فرد با انکار واقعيت شکست وناکامی خود را توجيه می کند

.او با دليل تراشی، منکر واقعيت تلخی می شود که برايش اتفاق افتاده است
. دسته دوم رفتارهای دفاعی، جنبه فرار از واقعيت را دارند) ب

در اين گونه موارد فرد موقعيت را انکار نمی کند بلکه به شکست خود 
او سعی می کند به جای انکار واقعيت، از موقعيتهای .اعتراف می کند

.دردناک فاصله بگيرد
دسته سوم رفتارهای دفاعی، نه جنبه انکار واقعيت را دارند نه فرار) ج

را آن واز نموده انتخاب ای ضابطه خويش برای فرد موارد اينگونه در
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در اينگونه موارد فرد برای خويش ضابطه ای انتخاب نموده و.از آن را
.با برگزيدن جانشين دست به رفتارهای جبرانی می زند 
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زان آ دانش ان هداشت ن تأ د اد خان نقش خانواده در تأمين بهداشت روانی دانش آموزاننقش

.رشد و سالمت دانش آموزان تحت تأثير شرايط دوران کودکی و نفوذ تربيتی والدين است1.
. خانواده اولين کانونی است که کودک در آن پرورش می يابد 

احساس احترام و مورد قبول واقع شدن کودک توسط والدين در تشديد حس اعتماد به نفس1.
.کودک بسيار مؤثر است

خانه بايد مکانی باشد  که کودک در آن احساس ايمنی نموده و بتواند عاليق، استعداد و 1.
.عواطف خود ابراز نمايد 
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زان آ دانش ان هداشت ن تأ د ه د نقش مدرسه در تأمين بهداشت روانی دانش آموزاننقش

دارد بسزاي سهم کودک رفتار و عادات شخصيت، تکامل و تشکيل در نيز مدرسه نيز در تشکيل و تکامل شخصيت، عادات و رفتار کودک سهم بسزايی دارد مدرسه
مدرسه  يکی از مهمترين عوامل اجتماعی نمودن کودک می باشد .
 دوران مدرسه، دورانی است که به روند رشد و تکامل جسمی، روانی و عاطفی کودک در

.منزل شتاب می دهد
گ أ  البته تأثير مدرسه بر دانش آموزان بستگی به تفاوتهای فردی، ميزان سازگاری و تجربيات

.آنها دارد
 از اين رو. ورود به مدرسه برای کودک همراه با جدايی از مادر و محيط گرم خانواده است
دارد اش خانواده با کودک اتکايی های انگيزه کاهش و استقالل ايجاد در مهمی نقش مدرسه
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مدرسه نقش مهمی در ايجاد استقالل و کاهش انگيزه های اتکايی کودک با خانواده اش دارد.
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ز آ دانش ان ت ال ين تأ د عل تأثي نقش و تأثير معلم در تأمين سالمت روانی دانش آموزنقش

معلم اولين فرد بزرگسالی است که غير از والدين، وارد زندگی دانش آموز می گردد.
  معلم می تواند با رفتار مناسب و صحيح در دانش آموزان احساس اعتماد و امنيت به وجود آورد
،است آموزان دانش و خود ميان احساس پل ايجاد معلم کار مهمترين کار معلم ايجاد پل احساس ميان خود و دانش آموزان است،مهمترين
پلی که نتيجه آن جلب اعتماد و اطمينان دانش آموزان است.
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ب خ عل يک معلم خوبيک

کارشناسان علوم تربيتی معتقدند يک معلم خوب بايد از نظر تأثير گذاری در بهداشت روانی  دانش آموزان، صفات 
:و ويژگيهای زير را داشته باشد 

1- معلم بايد از لحاظ روانی سالم باشد.
2-بگذارد احترام آنان به و بدارد دوست را خود آموزان دانش بايد .معلم 2ر م ب ر ن  ر و ب  و ب و ر  ن  وز ش  ي  .م ب
3- معلم بايد رابطه ميان تعليم و تربيت و بهداشت روانی را بداند.
4- معلم بايد سعی کند دانش آموزان را در بحران ها و مسائل عاطفی، خانوادگی و اجتماعی

.کمک نمايد        
5اش اشته ا الز ات اطال زان آ انش ان ش ا ل 5-معلم بايد در مورد رشد جسمی و روانی دانش آموزان اطالعات الزم را داشته باشد.
6-  معلم بايد عاليم و نشانه های اختالالت رفتاری و روانی دانش آموزان تحت تعليم خود

.را بداند        
7-برنامه تعليماتی و آموزشی معلم بايد طوری باشد که رنجش خاطر و ناراحتی روحی و
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.عصبی برای دانش آموزان ايجاد نکند       
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فصل خالصه فصل سومخالصه

بهداشت روانی عبارت است از تأمين و ارتقا، سطح سالمت روانی و پيشگيری از ابتال به
اختالالت  و بيماری های روانی می باشد که برای تحقق چنين امری، خانواده، مدرسه و 

.جامعه  نقش اساسی  بر عهده دارند 
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ه وادا فصل خالصه خالصه فصل سوم.....ادامه 

. نيازهای اساسی انسان را در دو دسته می توان مورد مطالعه و بررسی قرار داد
نيازهای بدنی يا زيستی 1.
و نيازهای روانی نيازهای بدنی 2.

نيازهای روانی يا ثانويه که عدم ارضای .  بدون ارضای آن نيازها، زندگی ميسر نمی باشد 
مثل گردد می روانی بيماريهای و ناراحتيها اختالالت، پيدايش موجب : آنها موجب پيدايش اختالالت، ناراحتيها و بيماريهای روانی می گردد  مثل :آنها

نياز به مقبوليت و پذيرش، 1.

 نياز به امنيت،2.
.از جمله نيازهای اساسی روانی در دانش آموزان به شمار می رود

42سهيال حافظیسهيال حافظی: : تهيه و تنظيم  تهيه و تنظيم  13دسامبر  12

www*pnueb*com



ه ا لا ف ه خال خالصه فصل سوم.....ادامه  

زمانی که يکی از نيازهای اساسی که در باال مطرح گرديد مورد تحديد قرار گيرد فرد
.از آن ياد می شود» رفتار دفاعی«رفتاری را از خود نشان می دهد که تحت عنوان  

انکار واقعيت 1.

فرار از واقعيت   2.
جبرانی3 رفتارهای رفتارهای جبرانی3.

. اشکال گوناگونی از اين نوع رفتار به شمار می رود 
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چهار چهارفصل فصل چهارمفصل چهارمفصل

مشکالت رفتاری در دانش آموزان
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زان آ دانش د فتا مشکالت رفتاری در دانش آموزانشکالت

هدف کلی
آشنايی دانشجويان با برخی از مشکالت رفتاری نزد

آنها درمان روشهای و آموزان .دانش آموزان  و روشهای درمان آنها دانش

رفتاری هدفهای رفتاریهدفهای
:از شما انتظار می رود پس از مطالعه اين فصل بتوانيد

.اهم مشکالت رفتاری نزد دانش آموزان مدارس را برشماريد -
دانش نزد رفتاری مشکالت از يک هر ويژگيهای و مشخصات

.را ذکر نماييد

مشخصات و ويژگيهای هر يک از مشکالت رفتاری نزد دانش -
.آموزان را بيان نماييد

روشهای درمان هر يک از مشکالت رفتاری نزد دانش آموزان  -
.را ذکر نماييد
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دا زان آ دانش نزد فتا شکالت اهم مشکالت رفتاری نزد دانش آموزان مدارساه

 مشکالت کنترل ادرار و مدفوعکمرويی و انزوا طلبی
العاده فوق حساسيت و زودرنج

بد دهنی 
پرخاشگری

اختالالت مربوط به خوابيدن
 اختالالت تکلم و زبان
 دستکاری قسمتهای مختلف بدن
ای تغذيه اختالالت

زودرنجی و حساسيت فوق العاده
حسادت
ترس
نگرانی 

پرخاشگری
دروغگويی
تقلب
دزدی

اختالالت تغذيه ای
فرار از مدرسه
هراس از مدرسه
 

اضطراب
لجاجت و کج خلقی
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ع1 دف ا اد ل کنت شکالت مشکالت کنترل ادرار و مدفوع-1

شيوه طبی بر استفاده از داروها تکيه داشته، حال آنکه در شيوه های رفتاری،
.رفتارهای صحيح استفاده از توالت و مسائل تشويق و تنبيه مد نظرند 
موفقيت و طول مدت برنامه به پايبندی والدين در اجرای دقيق برنامه بستگی داشته 

و در صورت وجود رابطه صحيح بين والدين و کودک، نتيجه کار رضايت بخش
.خواهد بود 
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ابيدن2 خ به ط ب اختالالت اختالالت مربوط به خوابيدن-2

خواب از اولين پديده هايی است که در اثر فشارهای روانی و مشکالت عاطفی فرد، دچار 
.اغلب اختالالت خواب، با تغيير مشکالت محيطی بر طرف می گردند. اختالل می گردد

پوشش و کودک استراحت برای مناسب وقت نظرگيری در کودک، خاطر آرامش تأمين آرامش خاطر کودک، در نظرگيری وقت مناسب برای استراحت کودک و پوششتأمين
نرم و سبک با حرارت مطبوع، از جمله مواردی هستند که در درمان اختالالت خواب مفيد  

.و مؤثرند
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زبان3 تکل اختالالت اختالالت تکلم و زبان - 3

تکلم و زبان از ابزارهای مهم دريافت انسان از پديده های جهان هستی و اطراف وی به 
شمار می آيد 

زبان  نيز وسيله ای است که باعث انتقال تفکرات، احساسات و عواطف انسان به ديگران 
. می گردد

در مورد اختالالت تکلم و زبان ،  خاموشی و تأخير در تکلم و لکنت زبان عمده ترين 
گردند دچار آنها به افراد است ممکن که هستند .اختالالتی هستند که ممکن است افراد به آنها دچار گردنداختالالتی

درمان لکنت زبان نيز  که عبارت است از مکث درميان واژه ها و تکرار آنها است، 
 . :عمدتاً شامل دو مسئله  می شوند

اول روان درمانی که بتواند مشکل اصلی بيمار را تسکين بخشد و 
آ ط آ ث
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بدن4 ختلف تها ق تکا د دستکاری قسمتهای مختلف بدن-4

شرايط نامساعد محيطی گاهی موجب می شود که برخی از دانش آموزان به دستکاری 
بپردازند بدن مختلف فشارهایقسمتهای کاهش منظور به محيطی نامساعد شرايط حذف با با حذف شرايط نامساعد محيطی به منظور کاهش فشارهای.قسمتهای مختلف بدن بپردازند

.روحی و روانی در درمان اين اختالالت به نتايج رضايت بخشی می توان نايل آمد 
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ا5 تغذيه اختالالت اختالالت تغذيه ای - 5

نظير ای تغذيه ،مشکالت چاق و روان اشتهاي گرددب مشاهده کودک نزد است ممکن . ممکن است نزد کودک مشاهده گردد بی اشتهايی روانی و چاقی،مشکالت تغذيه ای نظير 
بی اشتهايی روانی در کودکان که به امتناع مداوم از خوردن غذا اطالق می گردد عوامل 

دوگانگی عاطفی کودک نسبت به مادر،  ضايعات هيپوتاالموس،  وسواس و متعددی از قبيل  
.وارد آيد افسردگی

در درمان اين مشکل توصيه می نمايند که ضمن همکاری پزشک، والدين می بايست از 
. تغذيه اجباری کودک خودداری نمايند

اين امر با مشکالت تندرستی متعدد و پيامد های اجتماعی و روانی نامطلوب :چاقی کودکان 
باشد می همراه
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ه6 از ا ف  فرار از مدرسه-6

منظور از فرار از مدرسه اين است که دانش آموز به قصد مدرسه رفتن از منزل خارج شده 
ولی به جاهای ديگری غير از مدرسه می رود اين ناراحتی با بزرگ تر شدن کودکان، بيشتر

. جنبه مشکل و ناسازگاری پيدا می کند
.اين مشکل که در پسران بيش از دختران مشاهده می گردد
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ه7 د از ا ه هراس از مدرسه- 7

در هراس از مدرسه، کودک معموالً به طور پيوسته و طی دوره های طوالنی به مدرسه 
. نمی رود و والدين از نرفتن به مدرسه و ماندن وی در خانه آگاهی دارند

.درصد کودکان مشاهده می گردد 1هراس از مدرسه، در کمتر از 

رايج ترين تصوری که درباره هراس از مدرسه وجود دارد، اين است که مادر و کودک 
در درمان اين مشکل سعی در کاهش اضطراب. به گونه ای شديد به يکديگر وابسته اند 
.جدا شدن از مادر يا اضطراب محيط واقعی مدرسه، در رأس فعاليتهای درمانی است 
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طل8 ا انز ک  کمرويی و انزوا طلبی - 8

اينگونه کودکان هرچند برای والدين و معلمين خود هيچگونه ناراحتی ايجاد نمی کنند ولی 
به سبب رنجش ناشی از احساس ناامنی و بی کفايتی در خود، پيوسته به دنيای درون 
خويش پناه برده و به مرور از اجتماعی شدن فاصله گرفته و چه بسا گروهی از آنان 

گردند می دچار روانی ی بيماريها به کودکنيز والدين و معلمين مشکل اين درمان درمان اين مشکل معلمين و والدين کودک .نيز به بيماريها ی روانی دچار می گردند
بايستی توجه داشته باشند که کودک کمرو و منزوی نيز دارای تواناييها و شايستگيهای

ويژه ای است که با راهنمايی و تشويق می توان آنها را ظاهر ساخت و اين خود تأثير  
.بسزايی در اجتماعی شدن کودک، پيوستن به دوستان و دوری از انزوا خواهد داشت
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ا9 ال ق ف ت ا ن ز   زودرنجی و حساسيت فوق العاده-9

. زودرنجی يکی از مشکالت رفتاری رايج بين کودکان دبستانی است
سالگی و دختران را تا دوره 11روان شناسان نقطه اوج حساسيت پسران را سن 

. بلوغ می دانند 
مادام که کودک بتواند از زودرنجی در مواجه با موقعيتهای تعارض انگيز سود جويد،گ

زودرنجی باقی خواهد بود و از آنجا که بيشتر کودکان اغلب خود از اين شگرد آگاهی  
.دارند، از زودرنجی و حساسيت فوق العاده خويش، تنها در خانه استفاده می کنند
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ادت10 ح حسادت-10

برادر يا خواهر تولد از ً غالبا که است، معمول عاطف تجربه يک حسادت کودکان، در کودکان، حسادت يک تجربه عاطفی معمولی است، که غالبا از تولد خواهر يا برادردر
 .جديد سرچشمه می گيرد 

.حسادت اغلب محصول موقعيت خانوادگی به ويژه نگرش مادر و روشهای انظباطی اوست

لذا مادران بايد از توجه بيش از حد نسبت به فرزندان خويش احتراز جويند و از به
کار بردن شيوه های انظباطی نا هماهنگ و ناهمخوان که هر دو از عوامل تشديد کننده 

بپرهيزند هستند، حسادت
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ت11 ترس-11

دارد موقت جنبه ترس ، کودک اوايل .در اوايل کودکی، ترس جنبه موقتی دارددر

در سالهای پيش از نوجوانی، ترس بيشتر جنبه تعميمی دارد، يعنی کودک زمانی از چيزی
. ترسيده است و از آن به بعد آن را تعميم می دهد 

اين نوع ترس غالباً با اظطراب و نگرانی همراه است در درمان اين مشکل نخست بايد شيئی
.يا موقعيت ترسناک را با ديگر حاالت رفاهی و خوشحال کننده کودک همراه نمود 
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ان12 نگ نگرانی-12

منشاء نگرانی کودکان ممکن است تصور پديده ها و موقعيتهايی باشند که در صورت 
. تحقق زيان آور و خطرناک هستند

نگرانی در مراحل خردسالی وجود نداشته، تنها پس از آنکه کودک توانايی به صورت
. آوردن پديده ها و موقعيتها را به دست آورد، در آنان مشاهده می شود 

.مسائل خانوادگی و تحصيلی از عمده ترين علل نگرانی در بين کودکان به شمار می روند

درمان ايجاد انگيزه برای يادگيری مهارتهايی که به هنگام داشتن نگرانی کودک را 
ط آ
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اب13 اضط اضطراب-13

از جمله ويژگيهای اضطراب، ترس و ناراحتی و پيش بينی مهلکه ای است که راه فرار ندارند
.و معموالً همراه با احساس درماندگی دريافتن چاره و راه حل است 
از عاليم اين اختالل رفتاری، می توان به 
افسردگی، 

شديد حساسيت شديدحساسيت
و عصبانيت، 

ناآرامی و بيقراری، 
 بيخوابی و خواب ناراحت

ف گ ط
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خلق14 کج لجاجت لجاجت و کج خلقی-14

در مواردی می توان ريشه لجبازيها و سرکشی ها را در تضاد عواطف، هيجان و 
اضطراب شديد جستجو کرد و در عين حال بايد اعتراف نمود که موارد ناشناخته در 

زندگی اين قبيل دانش آموزان اجباز بسيار است و اينکه چه عاملی او را به سوی 
نيست معلوم دقيقاً دهد، می سوق گيریعصيان تصميم به نياز حالتی هر مورد در در مورد هر حالتی نياز به تصميم گيری .عصيان سوق می دهد، دقيقا معلوم نيست

در چه زمان،: خاصی است که شايد در موارد ديگر کارآيی چندانی نداشته باشد درمان
.در چه مکانی و به چه دليلی لجاجت انجام می شود 
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دهن15 بد بد دهنی-15

مطالعه و بررسی درباره حاالت و رفتار اين قبيل از دانش آموزان حاکی از اين مسئله است
که بد دهنی می تواند نشانی از بيان خشم، تحقير وتمسخر ديگران، انتقام، عقده گشايی، 
. شرارت و بدکاری در آنان باشد 

آموزشهای الزم در طريق صحبت . از نظر تربيت اين گونه دانش آموزان ضروری است
وی، به نفس به اعتماد دادن آموزان، دانش های شنيده و ها ديده کنترل معاشرت، و معاشرت، کنترل ديده ها و شنيده های دانش آموزان، دادن اعتماد به نفس به وی، و

بی اعتنايی به دانش آموز و خودداری از خنده در مواقعی که ناسزاگويی و بددهنی می کند،
ابراز خشم، ممانعت از معاشرت دانش آموز با دوستان نااليق و بالخره اخطار و تهديد از 
.جمله راههای اصالح اين گونه از دانش آموزان به شمار می رود 
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خش16 خشم-16

توان م شوند، م آلوده خشم واکنشهای به منجر که محرکهاي جمله از جمله محرکهايی که منجر به واکنشهای خشم آلوده می شوند، می تواناز
به ايجاد محدوديتهای جسمی و حرکتی آنان، 
خواه وسيله ديگران و يا بر اثر ناتواناييهای خودشان،  

جلوگيری از انجام فعاليتها و ايجاد مانع در رسيدن به خواسته هايشان و
مجموعه ای از ناراحتيهايی که موجب ناکامی آنان می شود

. اشاره نمود
.درمان بهتر است تا حد ممکن از انگيزه هايی که موجب خشم می شوند، غلبه نمود
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خاشگ17 پ پرخاشگری-17

صاحبنظران معتقدند که پرخاشگری ممکن است يا 
گردد، ناش بنيادی ناکاميهای از ناکاميهای بنيادی ناشی گردد،از

.پيا به علت وجود مدلهای پرخاشگرانه در محيط دانش آموزان به وجود آيد

برخی از انواع پرخاشگريها در خانواده هايی که اجازه هر نوع پرخاشگری داده می شود  
. و هرگز به طور جدی اين رفتارها تنبيه نمی شود، ريشه می دواند

آگاهی دادن به زشتی امر، رفع ناکاميها، ايجاد محيط صميمی، ايجاد سرگرمی و : درمان
اين در وی لجبازيهای به بهاندادن و بدآموزيها از آموز دانش نگهداشتن دور اشتغال،
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اشتغال، دور نگهداشتن دانش آموز از بدآموزيها و بهاندادن به لجبازيهای وی در اين 
.زمينه مفيد و مؤثر خواهند بود
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ي18 غگ د دروغگويی-18

.تا سنين سه تا چهار سالگی دروغ به مفهومی که برای بزرگسالی مطرح است

در سالهای بعد به طور کلی بيشتر دروغها به سبب ترس از مجازات و نيز مورد مخالفت
.و استهزاء واقع شدن گفته می شود 

اگر خانواده کانون عطوفت و مهربانی باشد، اگر اوليا دانش آموزان به وظايف:درمان
شرعی خود در قبال فرزندانشان عمل نمايند و همواره راستی و صداقت، محور توجهات  

قرار گيرد، بچه ها در برابر تخلفات خود به دروغ متوسل نشده و مشکلی در اين زمينه
داشت نخواهد وجود
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تقلب19 تقلب-19

تقلب رفتاری است غير صادقانه، طی طريقی است و غير از شيوه  شرافتمندانه و 
 :برخی علل قابل ذکر است . غير مشروعحقيقتی است   

روش تدريس معلم،  بد نمره دادن معلم، 
سختی آزمون،  بی نظمی درجلسه امتحان،

ايجاد ترس از مردود شدن، عدم درک مسئوليت، 
ها، وسوسه پروری، تن و تنبلی و تن پروری،  وسوسه ها،تنبلی

. کثرت سرگرمی و حفظ آبرو از انجمله اند
آموزش ضوابط و مقررات، القاء ارزش کار شرافتمندانه، تضعيف خيانت و تقلب، : درمان 

تدريس خوب، تذکر و پند، مراقبت و نظارت صحيح بر اعمال دانش آموزان، از جمله
گ
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مواردی هستند  که در اصالح و پيشگيری از اين کجروی می توانند به نحو بارزی
.مؤثر افتد 
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دزد20 دزدی-20

. ساله نسبتاً نادر است 4-5دزدی در کودکان کمتر از 
اما در بسياری از موارد، دزدی يک عمل انتقامی است و ممکن است اصالً نيازی به

گاه نيز دزدی برای کسب وجهه و رياست کردن بر عده ای . شيئی دزديده شده نباشد 
. ديگر صورت می گيرد

بايد شخصيت کلی و محيط تربيتی دانش آموزان را مورد توجه و دقت کافی قرار داد: درمان 
و در جهت رشد شخصيت و سازگاری هر چه بيشتر وی با محيط، اقدامات الزم را  

.به عمل آورد
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ل ف ه 4خال  4خالصه فصل

مشکالت رفتاری دانش آموزان که عمدتاً ناشی از  فقر، بيماری، جهل، بد رفتاری، 
نابسامانيهای خانوادگی و کاستيهای آموزشی، فرهنگی و 

. شديداً مانع رشد و بالندگی و وصول آنان به کماالتی است که در خلقتشان مقدر شده است
مشکالت کنترل ادرار و مدفوع، اختالالت مربوط به خواب، اختالالت تکلم و زبان، دستکاری 

قسمتهای مختلف بدن، اختالالت تغذيه ای، فرار از مدرسه، هراس از مدرسه، کمرويی و
انزواطلبی، زودرنجی، حسادت، ترس، نگرانی، اضطراب، لجاجت، بددهنی، خشم، 

آموزان دانش نزد رفتاری مشکالت ترين رايج از دزدی و تقلب دروغگويی، پرخاشگری، دروغگويی، تقلب و دزدی از رايج ترين مشکالت رفتاری نزد دانش آموزانپرخاشگری،
 .به شمار می رود 
درمان مشکالت رفتاری دانش آموزان، مساعد نمودن محيط مدرسه  و خانه جهت رشد و  

تکامل طبيعی دانش آموزان و همچنين توجه کامل مسئولين دولت در  فراهم ساختن 
ق گ ف ط آ ظ
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امکانات الزم به منظور برخورداری آنان از محيطهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 
.مطلوب، بسيار مؤثر است
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پنج پنجفصل فصل پنجمفصل پنجمفصل

مشکالت يادگيری در دانش آموزان
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زان آ دانش د يادگي مشکالت يادگيری در دانش آموزانشکالت

فتا فتاهدفها هدفها

هدف کلی
آشنا نمودن دانشجويان با اهم مشکالت يادگيری در

دا زان آ هدفهای رفتاری                                 دانش
د ا ن ف ت ا ادگ شکالت

هدفهای رفتاری                                 
.مشکالت يادگيری را تعريف نماييد -     
.علل مشکالت يادگيری در دانش آموزان را برشماريد -

دانش آموزان مدارس 

گروه بندی دانش آموزان با مشکالت يادگيری را ذکر -
.نماييد

يادگيری- مشکالت با آموزان دانش تشخيص يری روشهای ن ب  ي وز ش  يص  ی  ه رو
را ذکر       

.نماييد  -
اختالالت به بتال وزان آ دانش وزش آ ها ه نا ب
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يادگيری را  

.بيان نماييد       

برنامه های آموزشی دانش آموزان مبتال به اختالالت -
يادگيری را   

.بيان نماييد       
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زان آ دانش د يادگي شکالت علل مشکالت يادگيری در دانش آموزانعلل

بعضی از حاالت کم هوشی ممکن است يکی از اين عوامل باشد،
ولی به طور کلی در امر شناخت علل، موضوع را در ابعاد مختلف  

ارزشياب روشهای و مدرسه خانه، آموز، دانش خود به مربوط عوامل مربوط به خود دانش آموز، خانه، مدرسه و روشهای ارزشيابی عوامل
.بايستی جستجو نمود

70سهيال حافظیسهيال حافظی: : تهيه و تنظيم  تهيه و تنظيم  13دسامبر  12

www*pnueb*com



يادگي شکالت با زان آ دانش بند ه گروه بندی دانش آموزان با مشکالت يادگيریگ

برای سادگی مطالعه مشکالت دانش آموزان با نارساييهای يادگيری،
:آنان را به گروههای زير می توان تقسيم بندی کرد 

کت1 ای ا دش ا زان آ دانش دانش آموزان با دشواريهای حرکتی-1
دانش آموزان با دشواريهايی در تشخيص و درک بينايی -2
دانش آموزان با دشواريهايی در تشخيص و درک شنوايی -3

گ دانش آموزان با دشواريهايی در تکلم يا گفتار-4
دانش آموزان با دشواريهايی در خواندن و هجی کردن -5
نوشتن-6 در اساسی دشواريهای با آموزان دانش
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ن6 و ر  ی  ی  ريه و ن ب  وز ش 
دانش آموزان با دشواريهای اساسی در رياضيات -7
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گ ا شکالت ا زا آ انش  تشخيص دانش آموزان با مشکالت يادگيریتشخ

.ابتدا بهره هوشی سنجيده شود -1
ی.از نظر حواس و نقايص جسمانی-2
.از نظر عاطفی و محيطی -3
.مشکل اختصاصی و ويژه آنان مشخص شود -4
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يادگي اختالالت به بتال زان آ دانش زش آ ها ه نا برنامه های آموزشی دانش آموزان مبتال به اختالالت يادگيریب

شده، گنجانده مدارس های برنامه در که زير اساسی ج طرحهای رس  ی  ر بر  ی زير   ی  ه ر
:از اين قرارند  

اختصاص1 های کال کالسهای اختصاصی-1
.معلم سيار که به مدارس مختلف سر می زند -2
.مراکز امداد که در داخل يک مدرسه به وجود می آيد -3
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شش ششفصل فصل ششمفصل ششمفصل

آموزش و پرورش دانش آموزان استثنايی

74سهيال حافظیسهيال حافظی: : تهيه و تنظيم  تهيه و تنظيم  13دسامبر  12

www*pnueb*com



تثنا ا زان آ دانش ش زش آموزش و پرورش دانش آموزان استثنايیآ

ل لف کلف هدف کلیهدف
آشنا نمودن دانشجويان با مشخصات و ويژگيهای دانش 

آموزان

فتا ا ف هدفهای رفتاری                                                
.دانش آموزان تيز هوش را تعريف نماييد-    

استثنايی و روشهای متداول در آموزش و پرورش آنها
ن وز

استثنايی و روشهای متداول در آموزش و پرورش آنها 

.مشخصات و ويژگيهای دانش آموزان تيزهوش را ذکر نماييد -
.برنامه های آموزش دانش آموزان تيزهوش را شرح دهيد -
.عقب ماندگان ذهنی را تعريف نماييد -

نماييد بيان را ذهن مندگان عقب بندی طبقه .طبقه بندی عقب مندگان ذهنی را بيان نماييد-
.مشخصات و ويژگيهای عقب ماندگان ذهنی آموزش پذير را شرح دهيد -
.مشخصات و ويژگيهای عقب ماندگان ذهنی تربيت پذير را شرح دهيد -

.مشخصات و ويژگيهای عقب ماندگان ذهنی پناهگاهی را شرح دهيد -     
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ي يح  و .ی ر 

روشهای آموزش و پرورش متداول درمورد عقب ماندگان  -           
.ذهنی را توضيح دهيد
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ش)الف زه ت زان آ دانش دانش آموزان تيزهوش) الف

اهم برنامه هايی که جهت
آموزش تيزهوشان به کار 

:تعريف
کسانی هستند که بر طبق تشخيص

افراد صالحيت دار و اهل فن، 
ته ج ب تعدادها ا دليل به

: ويژگيها شامل 
استعدادهای عمومی،1.
التزام جدی به انجام کار،  2.

:می رود  عبارتند از  
برنامه غنی سازی -1
پروژه های انفرادی -2
آموزش-3 در تسريع به دليل استعدادهای برجسته

خود قادر به عملکردهای عالی 
.هستند 

سطح عالی خالقيت 3.

سازمان منسجم شخصيت 4.

تسريع در آموزش -3
آموزشگاه ويژه تيزهوشان -4
کالسهای ويژه تيزهوشان -5
برنامه های تابستانی -6

آ
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آموزش مکاتبه ای -7
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ذهن)ب اندۀ عقب زان آ دانش دانش آموزان عقب ماندۀ ذهنی)ب

:تعريف عقب ماندگان ذهنی- ی ن ب ري
افرادی هستند که به علت وقفه يا کمبود رشد ذهنی، در شرايط 
عادی قادر به استفاده مطلوب از برنامه های معمولی آموزش و

پرورش، سازگاری اجتماعی و تطبيق با محيط نبوده و به  دليل  
عقب ماندگی هوشی از ادراک مبانی و مفاهيم و از قدرت استدالل

و قضاوت صحيح و از توانايی دقت و يادگيری به درجات مختلف 
.محرومند 
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ذهن اندگان عقب بند طبقه بندی عقب ماندگان ذهنیطبقه

ن ذ گا ان ق ن قه ط :طبقه بندی عقب ماندگان ذهنی-

:عقب ماندگان ذهنی آموزش پذير-1 پ ی
:عقب ماندگان ذهنی تربيت پذير  -2
) :عميق(عقب ماندگان ذهنی پناهگاهی  -3
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ذ1 زش آ ذهن اندگان ق :عقب ماندگان ذهنی آموزش پذير-1

.اين فراد دارای عالمت مشخصه ای نيستند واز بسياری جهات شبيه افراد عادی هستند
حدود در و کمتر عادی فرد يک از آنها بهر باشد70تا50هوش م می باشد70تا50هوش بهر آنها از يک فرد عادی کمتر و در حدود.
 خزانه لغات آنها نسبتاً کافی ولی محدود است
 و درک مفاهيم مجرد و انتزاعی برای آنها مشکل می باشد
و به طور کلی از نظر يادگيری، قوای جسمانی، سازش با محيط و غيره از يک فرد
.عادی عقب تر هستند   
،از نظر اجتماعی چون اين افراد با شکستهای پی در  پی موجه می شوند
 اعتماد به نفس خود را از دست می دهند
دارند نامناسبی اجتماعی رفتار اغلب

79سهيال حافظیسهيال حافظی: : تهيه و تنظيم  تهيه و تنظيم  13دسامبر  12

اغلب رفتار اجتماعی  نامناسبی دارند.
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پذي2 بيت ت ذهن اندگان :عقب :عقب ماندگان ذهنی تربيت پذير -2

 است  50تا  25هوش بهر عقب ماندگان تربيت پذير معادل

  توانايی اين افراد معادل توانايی يک کودک در سالهای اول دبستان است.

اين افراد قادر به تکلم هستند، ولی خزانه لغات آنها بسيار محدود است .

دارند اختالالتی اغلب عمومی سالمت نظر .از نظر سالمت عمومی اغلب اختالالتی دارنداز

 کار و فعاليت آنها بايد زير نظر مسئوالن انجام پذيريد، زيرا قادر به داشتن يک
.زندگی مستقل و عادی نخواهند بود     

آ ف ق آ
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آموزش اين قبيل افراد بايد بيشتر جنبه تربيتی داشته باشد و در جهت آموزش
.حرفه و فن و رفع احتياجات روزمره زندگی باشد    
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پناهگاه3 ذهن اندگان يق(عقب :ع ( ) :عميق(عقب ماندگان ذهنی پناهگاهی-3

 و يا کمتر هستند 25اين گروه از عقب ماندگان ذهنی دارای هوش بهر
 عالوه بر آن اختالالت جسمانی نيز دارند
دليل عقب ماندگی آنها اغلب جراحات مغزی، عوامل ژنتيکی و يا محروميتهای شديد

. محيطی است     
هوش اين افراد به اندازه هوش يک کودک سه ساله است .
،پرورشگاهها در افراد اين موارد از بسياری در که گفت بايد آنها آموزش مورد در مورد آموزش آنها بايد گفت که در بسياری از موارد اين افراد در پرورشگاهها،در
. بيمارستانها و محلهايی که برای آنها در نظر گرفته شده است نگهداری می شوند    
 ،عالوه بر معلولين عقب مانده ذهنی که غالباً به مدارس ويژه جهت آموزش نيازمندان
برخی از معلولين جسمی نظير نابينايان و ناشنوايان نيز محتاج برخورداری از مدارس    
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.خاصی هستند   
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هفت هفتفصل فصل هفتمفصل هفتمفصل

نظم و انضباط  و اثرات تنبيه
و تشويق در مدارس 
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دا د ق تش ه تن ات اث اط انض نظم و انضباط  و اثرات تنبيه و تشويق در مدارسنظ

ل لف کلف هدف کلیهدف
آشنا نمودن دانشجويان با علل بی انضباطی 

دانش آموزان در مدارس و اثرات تنبيه و تشويق در 

هدفهای رفتاریهدفهای رفتاری
ا ش ا ا اط انض لل

اين زمينه
ر ويق و ي ر و رس ر ن وز ش

اين زمينه

.علل بی انضباطی در مدارس را برشماريد-
.اثرات تشويق و تنبيه در مدارس را توضيح دهيد -
روشهای تغيير رفتار ناپسند نزد دانش آموزان را -

.بيان نماييد
نظر کارشناسان آموزشی و تربيتی را در مورد  -

در کنترل و آزادی
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آزادی و کنترل در   
.مدارس توضيح دهيد      
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دا د انضباط ب علل بی انضباطی در مدارسعلل

.خستگی و عدم تنوع برنامه موجب کسالت می شود: خستگی  -1

دانش آموزان در صورتی که با دقت در رعايت مقررات: بی محبتی و عدم توجه  -2
.نتواند توجه بزرگترها را نسبت به خود جلب کند، اغلب متوسل به رفتار ناپسند می شود     

دانش آموزان ضعيف و ناتوان آستانه دقت و توجهشان کوتاه است، : ضعف جسمانی  -3
ندارند را قوانين و مقررات از بسياری تحمل توانايی و شوند می خسته زودی به .به زودی خسته می شوند و توانايی تحمل بسياری از مقررات و قوانين را ندارند   

در مواردی که انجام تکاليف مدرسه و يا برآوردن تقاضاهای پدر و مادر : سرخوردگی  -4
با شکست مواجه شدن و احساس بی لياقتی و در نتيجه . بيش از حد توانايی درک است    

گ
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.سرخوردگی و سستی می کند
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ه داادا د انضباط ب علل علل بی انضباطی در مدارس.... ادامه 

- بايد دانست که چنانچه مقررات، صحيح و مناسب با توانايی : مقررات بيجا و نامناسب  -5
- .جسمی و روانی دانش آموزان نباشد، دير يا زود فراموش می شود و مراعات نخواهد شد

- بدين ترتيب که پدر و مادر و مربيان مدارس، مقرراتی را وضع: عدم ثبات در مقررات  -6
می کنند که در مواردی، دانش آموزان را ملزم به اجرای آنها می کنند و گاهی اوقات  

توجهی به اجرا يا عدم اجرای مقررات ندارند، لذا مقررات در نزد دانش آموزان سست و 
.بی اعتبار می گردد

چنانچه خانه و مدرسه، از يکديگر حمايت کنند و: عدم هماهنگی بين مقررات  -7
و دهد می انجام و پذيرد می بهتر را مقررات آموز دانش باشد، هماهنگ مقرراتشان
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مقرراتشان هماهنگ باشد، دانش آموز مقررات را بهتر می پذيرد و انجام می دهد و 
.احترام پدر و مادر و مسئولين مدرسه نيز در نزد او محفوظ می ماند
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ات ق ا اج جهت پيشنهاد نکات پيشنهادی جهت اجرای مقرراتنکات

:جهت پيشگيری از وقوع بی انضباطی ها، نکات زير پيشنهاد می شود 

وضع مقررات متناسب با توانايی دانش آموزان  -1
آموزان-2 دانش نياز با هماهنگ مقررات وضع وضع مقررات هماهنگ با نياز دانش آموزان-2
آگاه نمودن دانش آموزان از مقررات -3
حفظ ثبات در مقررات  -4
تشويق و تنبيه مناسب و ضروری -5
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دا د تنبيه يق تشويق و تنبيه در مدارستش

:تشويق يا پاداش در مواردی به کار می رود 
که رفتاری دلخواه از دانش آموز سر بزند و 
بخواهيم که آن رفتارباز هم تکرار شود و 
.به صورت عادت درآيد 
 تنبيه در مواردی به  کار می رود که 

تضعيف را آن خواهيم می و است غيردلخواه و مقررات برخالف ناپسند، آموز دانش رفتار دانش آموز ناپسند، برخالف مقررات و غيردلخواه است و  می خواهيم  آن را تضعيف رفتار
.و خاموش کنيم

تشويق بايد مناسب، به جا و به اندازه باشد و همچنين مستقيماً به رفتار مربوط شود و
گ طف ق ث
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برای اينکه تنبيه مؤثر واقع شود بايد به جا و مناسب با خطا باشد و.بالفاصله اعمال گردد
.بالفاصله اعمال گردد 
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ند ناپ فتا تغيير رفتار ناپسندتغيي

به طور کلی قدمهايی که جهت تغيير و اصالح رفتار ناپسند بايد برداشته شود، 
:از اين قرار است 

شود1 مشخص دقيقاً ناپسند رفتار ابتدا .ابتدا رفتار ناپسند دقيقا مشخص شود-1

بايد بررسی کرد که اين رفتار در روز و يا هفته چند بار اتفاق می افتد و  -2
).اندازه و شدت(هر دفعه برای چه مدت ادامه می يابد 

: با استفاده از روشهای زير جهت رفع رفتار مزبور اقدام کرد  -3
قطع تقويت) الف
پسنديده)ب رفتارهای تقويت
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تقويت رفتارهای پسنديده)ب
تنبيه رفتار ناپسند) ج
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ل کنت آزادی و کنترلآزاد

به طور کلی عقيده اکثر انديشمندان بر آن است که آزادی بدون کنترل نه تنها موجب برهم زدن
نظم و انضباط مدارس می شود و معلمين را ناراحت می کند، بلکه برای خود دانش آموزان 
دانش آموز بايد بياموزد که دنيای خارج محدوديتهايی دارد و ديگران نيز. نيز مضر است 

ا گ ا ته ا خ ا از ن فت گ نظ ان ت ن ا ن ا ا ن در اين دنيا سهمی دارند و او نمی تواند بدون در نظر گرفتن نيازها و خواسته های ديگران،ا
.آزاد زندگی کند 
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هشت هشتفصل فصل هشتمفصل هشتمفصل

مشخصات و ويژگيهای مدارس موفق
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فق دا ا ژگ ات مشخصات و ويژگيهای مدارس موفقشخ

هدف کلی
آشنا نمودن دانشجويان با اهم مشخصات و

موفق مدار ويژگيهای  مدارس موفقويژگيهای

هدفهای رفتاری
:از شما انتظار می رود پس از مطالعه اين فصل بتوانيد

اييد ن ذک ا وفق دا ک شت خطوط و ويژگيها اه .اهم ويژگيها و خطوط مشترک مدارس موفق را ذکر نماييد-
.نقش معلمان در مدارس موفق را توضيح دهيد -
 .نقش مديران در مدارس موفق را توضيح دهيد -
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فق دا ک شت ط خط يژگيها اهم ويژگيها و خطوط مشترک مدارس موفقاه

.تأکيد مناسب و مشخصی بر موفقيت درسی دانش آموز وجود دارد -1
باشد-2 مسئول خود رفتار و کار زمينه در آموز دانش .دانش آموز در زمينه کار و رفتار خود مسئول باشد-2
.ميزان مشخصی از انضباط بيشتر از طريق تشويق حاصل شود و نه از راه تنبيه -3
معلمين الگوهای خوبی از اخالق، رفتار، صداقت و ديگر صفات مطلوب -4

.آموزشی هستند    
گ ظ آ ق ط بايد روابط و اوقات معلم با دانش آموز چنان تنظيم شود که امکان پاسخگويی به -5

.مشکالت شخصی دانش آموز را داشته باشد     
آموزگاران موفق با رابطه صميمی و مطلوب با دانش آموز، مورد عالقه وی -6

گيرند می .قرار
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نه نهفصل فصل نهمفصل نهمفصل

عوامل موفقيت در تحصيل
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ل ت د ت فق ل عوامل موفقيت در تحصيلا

ل هدف کلیف
آشنا نمودن دانشجويان با عوامل مؤثر در موفقيت و پيشرفت 

زا آ انش ل ت

ف هدفهای رفتاریف
ف ط ظ

ن وز ش  ی  .تحصيلی دانش آموزان.ي

از شما انتظار می رود پس از مطالعه اين فصل                                          
:بتوانيد 
.عوامل مؤثر در موفقيت وپيشرفت تحصيلی دانش آموزان را ذکر نماييد -           

.نقش برنامه ريزی صحيح در موفقيت تحصيلی دانش آموزان را ذکر نماييد -       
دهيد- توضيح آموزان دانش موفقيت در را فرصتها از مطلوب استفاده .نقش ي يح  و ن  وز ش  ي  و ر  ه ر  ر ز  وب  .ش  
.اصول و شيوه های صحيح مطالعه را بيان نماييد - 
.اصول موفقيت در امتحانات را توضيح دهيد - 
.نقش فعاليتهای فوق برنامه در پيشرفت تحصيلی دانش آموزان را توضيح دهيد -  

.نقش آموزش خانواده، در پيشرفت تحصيلی دانش آموزان را توضيح دهيد -        
د ده ض ت ا زان آ دانش ل ت فت ش د ان ا ل ا ن ان نقش
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ي           يح  و ن ر  وز ش  ی  ي ر  ر پي رس  ورين  .ش 
.نقش انجمن اوليا و مربيان در پيشرفت تحصيلی دانش آموزان ار توضيح دهيد-          
.نقش مشاورين مدارس در پيشرفت تحصيلی دانش آموزان را توضيح دهيد -            
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زان آ دانش تحصيل فت پيش فقيت ب گذا تأثي ل ا ع اهم عوامل تأثير گذار بر موفقيت و پيشرفت تحصيلی دانش آموزاناه

:داشتن هدف و انگيزه  -1
.هدفداری به انسان قدرت ايستادگی و مبارزه با مشکالت را می دهد -
.هدفداری به انسان انگيزه می دهد و فعاليتها را هماهنگ می کند -
هدفداری خوب عالقه فرد را نسبت به تحصيل افزايش می دهد و ميل و رغبت فراوانی -

.در او ايجاد می کند
مثبت-2 :خودپنداری :خودپنداری مثبت-2

برای ايجاد و تقويت. خودپنداری  تصويری است که شخص، از خود در ذهن ترسيم می کند
خودپنداری مثبت می توان از معلمان، اعضای خانواده و افراد آگاه کمک گرفت و با چشمی 
.باز، تصويری سازنده در ذهن ترسيم کرد 
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ه زانادا آ دانش ل ت فت ش ت فق گذا تأث ل ا ع اه اهم عوامل تأثير گذار بر موفقيت و پيشرفت تحصيلی دانش آموزان....ادامه

 :داشتن تمرکز حواس -4
تمرکز يک ويژگی اکتسابی است و هرکس 
يابد دست آن به تواند م خود عادی هوش با

:آشنايی با روشهای استفاده بهتر از کالسها  -9
انگيزه، و هدف داشتن کالسها، در موقع به حضور .با هوش عادی خود می تواند به آن دست يابد

): خويشتن داری(تسلط بر خود  -5
خويشتن داری عامل بسيار مؤثری در

با خويشتن داری می توانيد . تقويت  اراده است 

حضور به موقع در کالسها، داشتن هدف و انگيزه،
خوب شنيدن و ديدن، عالقمند بودن به موضوع 
درس، مطالعه قبلی داشتن روی مطالب درسی، 

يادداشت برداری از نکات مهم و کليدی دروس از 
استقالل  و ارزش انسانی را حفظ و از آلوده

.شدن انسانيت جلوگيری می شود 
شناخت نقاط ضعف و جبران آنها -6
صحيح-7 ريزی برنامه داشتن

.جمله امور هستند
:اصول و شيوه های صحيح مطالعه  -10
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داشتن برنامه ريزی صحيح7
استفاده مطلوب از فرصتها -8
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طالعه هنگا د الز :پيشنهادات :پيشنهادات الزم در هنگام مطالعه

هدف از مطالعه می تواند شامل لذت بردن از يک داستان، فهميدن يک مطلب، شرکت :هدف 
...در کنکور يا آمادگی و 
.به خود اعتماد کنيد و معتقد باشيد که قادر به انجام هرکاری هستيد :اعتماد  
بر طبق برنامه عمل کنيد و از اينکه نتوانستيد کل برنامه را در مدت مقرر: برنامه ريزی -
.تمام کنيد، مأيوس نشويد 
خونسردی  -
عالقه- عالقه-
. به آنچه که هست فکر کنيد، نه به آنچه که نيست :تفکر و انديشه مثبت -
احساس رضامندی -
تمرکز حواس -

ط ط
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فهميدن مطالب -
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طالعه هنگا د الز :پيشنهادات :پيشنهادات الزم در هنگام مطالعه

يادداشت برداری، حاشيه نويسی، طبقه بندی و سازمان دادن، برجسته و بارز :فعال بودن 
... ساختن نکات مهم مطالب مورد نظر، به زبان خود تکرار کردن مطالب و

فنون اين جمله :از :از جمله اين فنون
دقيقه استراحت 5دقيقه، حدود  30–40در فعاليتهای ذهنی بين هر  :فشار نياوردن به حافظه 

. و تنفس عميق الزم است 
اجتناب از مطالعه اجباری ، مرور مطالب ، تکرار ، خود آزمايی ، مکان مطالعه ، نور و حرارت 

مکان مطالعه ، زمان مطالعه ، مطالعه بدون حرکت ،  يادداشت برداری و خالصه نويسی ، 
تند خوانی ، برقراری پيوند ميان مطالب آموخته شده ، خط کشيدن زير عبارات مهم ، بيان 
مطالب ،  وقت کافی برای مطالعه ، از بر خواندن ،  استفاده از نقشه ها و تصاوير ، تقسيم 

، عاطفی و ذهنی آرامش و سالمت ، دخانيات از استفاده عدم ، مناسب تغذيه ، مطالب
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طالعه هنگا د الز :پيشنهادات :پيشنهادات الزم در هنگام مطالعه

روزها را با ورزش آغاز. برای رسيدن به اهداف خود در زندگی تالش کنيد :تحرک و ورزش 
.کنيد 

. سانتی متر رعايت گردد، مطلوب است 30به طور متوسط اگر فاصله  :فاصله چشم و کتاب 
مطالعه هنگام در بدن برد:وضعيت می بين از را حواس تمرکز که بپرهيزيد کشيدن دراز از . از دراز کشيدن بپرهيزيد که تمرکز حواس را از بين می برد:وضعيت بدن در هنگام مطالعه

نوشتن نکته ای دارای اهميت خاص بر يک روی برگه و دادن تعريفی از :برگه نکته ها 
.آن به زبان خودتان بر روی ديگر آن 
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تحانات ا د فقيت ل اص با آشنايی با اصول موفقيت در امتحاناتآشناي

 اصولی که بايد قبل از امتحان مراعات گردند) الف 
مرور مطالب در شب قبل امتحان -
ورزش ، استراحت و خوردن غذاهای مناسب -
توجه به راهنمايی معلمان -
ببريد- جلسه به خود همراه است نياز مورد امتحان در که لوازمی تمام .تمام لوازمی که در امتحان مورد نياز است همراه خود به جلسه ببريد-
.مشخصات خواسته شده را روی اوراق بنويسيد -
.به صحبتهای ناظر يا ناظرين جلسه کامالً توجه کنيد -
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تحانات ا د فقيت ل اص با آشنايی با اصول موفقيت در امتحاناتآشناي

:اصولی که بايد در طول برگزاری امتحان رعايت شوند ) ب 
.به صحبتهای ناظر يا ناظرين جلسه کامالً توجه کنيد - -
.به سؤاالت دقت کنيد -
در حالی که سؤال را جواب می دهيد نکته هايی که درباره سؤاالت ديگر به ذهنتان خطور -
.می کند آنها را يادداشت کنيد  
برای اضافه کردن مطالب تازه به سؤاالتی که قبالً پاسخ آنها را داده ايد، جای کافی در -

بگيريد نظر .نظر بگيريد 
.در جلسه امتحان به ديگران توجه نکنيد که چه کسی زودتر برمی خيزد و يا چه کار می کند -
.با خط خوانا بنويسيد -
.وقت خود را تقسيم بندی کنيد و مراقب آن باشيد -

ق ط ق
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زان آ دانش تحصيل فت پيش د آن نقش ه نا ب ق ف فعاليتهای فوق برنامه و نقش آن در پيشرفت تحصيلی دانش آموزانفعاليتها

:دنيای نو مستلزم تربيت نو است، برای رسيدن به هدف مذکور می توان دو راه پيش گرفت 

از راه فعاليتهای رسمی و محدود به کالس درس، که معموالً کم و کيف آنها از سوی  )الف 
»برنامه درسی«وزارت آموزش و پرورش تعيين و به همه مدارس ابالغ می شود و آنها را 

.نامند» برنامه تحصيلی«يا  

از طريق فعاليتهای تقريباً غير رسمی که به کالس و حتی گاهی به مدرسه محدود نيستند )ب 
و بيش از هر عامل ديگر از ميزان عالقه، تجربه و قدرت ابتکار معلم و دانش آموزان و  

» فعاليتهای غير رسمی«يا » فعاليتهای فوق برنامه«مدرسه متأثر می شوند که آنها را 
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زان آ دانش تحصيل فت پيش د آن نقش اده خان زش آموزش خانواده و نقش آن در پيشرفت تحصيلی دانش آموزانآ

عنوان به را اول«خانواده اند»مدرسه ناميده .ناميده اند»مدرسه اول«خانواده را به عنوان 

لذا صاحبنظران تعليم و تربيت، نهاد خانواده  را مؤثرترين نهاد برای آموزش و پرورش 
. غير رسمی و اولين فضای مساعد برای ايجاد  عادات مناسب تربيتی می دانند 

بنابراين والدين به صورتهای مختلف آموزش ببينند و با  جديدترين اطالعات و منابع مربوط 
.به مديريت خانواده و شيوه رفتار با فرزندان آشنا گردند
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زان آ دانش تحصيل فت پيش د آن نقش بيان ليا ا ن انجمن اوليا و مربيان و نقش آن در پيشرفت تحصيلی دانش آموزانانج

اين مؤسسه تقريباً در برگيرنده همه خانواده های ايرانی است و وظيفه دارد با تفاهم و تبادل نظرها،
. راه را برای تربيت بهتر دانش آموزان همواره سازد 

شيوه کار اين است که در هر مدرسه، الاقل  چهار نفر از اوليای مؤمن متعهد به اسالم، کاردان و
تشکيل مدرسه آن مربيان و اوليا انجمن نام به هيئت مدرسه، گردانندگان از نفر سه با و دلسوز و با سه نفر از گردانندگان مدرسه، هيئتی به نام انجمن اوليا و مربيان آن مدرسه تشکيل دلسوز

بر تعليم و... می دهند و با توجه به اصول اسالمی تعاون، مشورت، اخوت، مسئوليت، وحدت و
تربيت فرزندان خود نظارت و با مشارکت مردمی، امور مدرسه را به نحو خداپسندانه ای اداره  

. می کنند
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ان ا ل ا ن ان د قا اهداف   برخی اهداف و مقاصد انجمن اوليا و مربيانخ

: برخی اهداف و مقاصد انجمن اوليا و مربيان عبارتند از

ارتباط در جوانان نوجوانان، کودکان، رشد مسائل به مربيان و مادران و پدران ساختن آگاه آگاه ساختن پدران و مادران و مربيان به مسائل رشد کودکان، نوجوانان، جوانان در ارتباط-
.با نيازهای بدنی، روانی، عاطفی و معنوی آنان  
تقويت حس مسئوليت پدران و مادران و مربيان در برابر مسائل پرورشی کودکان،  -
.نوجوانان و جوانان 
ايجاد و تقويت و تحکيم رابطه بين کودکان، نوجوانان و جوانان با اوليا و مربيان بر اساس -
.مبانی تربيت اسالمی  
.ايجاد هماهنگی بين فعاليتهای انجمنهای اوليا و مربيان مدارس از راه تماس دائم -
به- نيل جهت در پرورش و آموزش امر به عالقمندان کليه و مؤسسات همکاری از استفاده
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زان آ دانش تحصيل فت پيش د آن نقش اي اهن ه مشاوره و راهنمايی و نقش آن در پيشرفت تحصيلی دانش آموزانشا

صاحبنظران دانش راهنمايی را عقيده بر آن است که با توجه به تفاوتهای فردی کودکان
تفاوت در هوش و استعدادهای بدنی و روانی، رغبتها، نيازها، ارزشها، ( و نوجوانان 

مهارتها و نيازهای)معلومات و تحصيل های رشته ، درس مواد تنوع و سو يک از از يک سو و تنوع مواد درسی، رشته های تحصيلی و نيازهای)معلومات و مهارتها
جامعه از سوی ديگر، بايد از مشاوره و راهنمايی تحصيلی به معنی علمی آن در فرآيند  

.نظام آموزش و پرورش سود جست
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ده دهفصل فصل دهمفصل دهمفصل

آموزش بهداشت در مدارس
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دا د داشت زش آموزش بهداشت در مدارسآ

هدف کلی
آشنايی دانشجويان با اهداف و برنامه های آموزش بهداشت

فتا ا ف هدفهای رفتاری                                                
.آموزش بهداشت را تعريف نماييد -    

.اهداف آموزش بهداشت را برشماريد - 
.ضرورت آموزش بهداشت در مدارس را توضيح دهيد -

دهيد شرح را مدارس در بهداشت آموزش ريزی برنامه .برنامه ريزی آموزش بهداشت در مدارس را شرح دهيد-
.روشهای آموزش بهداشت در مدارس را بيان نماييد - 

.زمينه های ارزشيابی آموزش در مدارس را بيان نماييد -      
زمان ارزشيابی آموزش بهداشت در مدارس را توضيح  -          
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اشت زش آ اف  اهداف آموزش بهداشتا

:سازمان جهانی بهداشت، هدفهای آموزش بهداشت را به شرح زير بيان می نمايد 

.اطمينان از اينکه جامعه تندرستی را به عنوان يک چيز با ارزش بپذيرد) الف
مجهز کردن افراد به دانشها و مهارتهای الزم و نفوذ در گرايشهای آنان به نحوی) ب

نمايند حل را خويش بهداشتی مسائل بتوانند .که بتوانند مسائل بهداشتی خويش را حل نمايندکه
.فراهم آوردن شرايط الزم جهت رشد خدمات بهداشتی) ج

.به طور کلی آموزش بهداشت بايد تفکر بهداشتی به وجود آورد
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دا د بهداشت زش آ ت ضرورت آموزش بهداشت در مدارسض

اکثر دانشمندان معتقدند که مدرسه مناسبترين مکان برای نيل به اهداف آموزش بهداشت 
دانند م خود ادعای بر گواه را زير داليل و باشد :م :می باشد و داليل زير را گواه بر ادعای خود می دانند

توجه به نقش ضمير و ذهن مستعد دانش آموز که آمادگی بيشتری برای آموختن، پذيرفتن -1
.و حفظ کردن دارد

.عوامل آموزشی به حد کافی در دسترس است-2
.حضور موظف دانش آموز، اجرای برنامه را بهتر می کند -3
.کثرت دانش آموز، ابعاد آموزش را وسيعتر می کند -4
موجب-5 را آموزشی مسائل تعميم و بسط مدرسه، و خانواده اعضای با آموز دانش ارتباط
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دا د بهداشت زش آ يز ه نا برنامه ريزی آموزش بهداشت در مدارسب

برنامه های آموزش بهداشت مدارس بايد با توجه کامل به فرهنگ و آداب و رسوم افراد 
: و براساس مسائل زير مطرح و عرضه شود 

است-1 آموزش نياز مورد بيشتر که کلی معيارهای درک .درک معيارهای کلی که بيشتر مورد نياز آموزش است-1
.به دست آوردن معيارهايی که بيشتر بتواند آموزش بهداشت را مفيد و مثمر سازد -2
.ارزيابی مسائل آموزش داده شده با برنامه ريزی سازمان يافته -3
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اشت زش آ ا   روشهای آموزش بهداشتش

برنامه آموزش بهداشت مدارس را به صور
متداولترين روشها . مختلف می توان اجرا کرد 

گردش علمی که در آن مربيان و مراقبين -7:در اين زمينه عبارتند از 
بهداشت 

آموزش بهداشت با استفاده از فرصتهای -1
. مناسب 
.استفاده از کتاب راهنمای آموزش بهداشت -2
يافته3 سازمان های برنامه طريق از آموزش

.از راه نمايشنامه و بازی روی سن -8
از طريق نمايش عملی کارها به وسيله آموزش -9
.دهنده 

بهداشت-10 های زمينه در نمايشگاههايی تشکيل آموزش از طريق برنامه های سازمان يافته-3
.بحث در کالس و آموزش دسته جمعی -4
تجربه مستقيم با بهره گيری از خود  -5

.دانش آموزان

تشکيل نمايشگاههايی در زمينه های بهداشت -10
.دهان و دندان

.استفاده از وسايل کمک آموزشی مثل تابلو -11
.از طريق کنفرانسها و بحثها -12
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دا د بهداشت زش آ زشياب ارزشيابی آموزش بهداشت در مدارسا

:ارزيابی در زمينه های مختلف زير می تواند انجام شود 

.تحقيق در کم و کيف اثر آموزش بهداشت نزد آموزگاران -1
آموزان-2 دانش بهداشتی نيازهای به نسبت جديد ديدگاههای ارزيابی .ارزيابی ديدگاههای جديد نسبت به نيازهای بهداشتی دانش آموزان-2
.بررسی الزم در زمينه ميزان دگرگونيهای بهداشتی محيط فيزيکی مدرسه -3
.مصاحبه با آموزگاران و کارکنان -4
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دا د بهداشت زش آ زشياب ارزشيابی آموزش بهداشت در مدارسا

:ارزيابی در زمينه های مختلف زير می تواند انجام شود 

.تحقيق در کم و کيف اثر آموزش بهداشت نزد آموزگاران-1 م
.ارزيابی ديدگاههای جديد نسبت به نيازهای بهداشتی دانش آموزان -2
.بررسی الزم در زمينه ميزان دگرگونيهای بهداشتی محيط فيزيکی مدرسه -3
.مصاحبه با آموزگاران و کارکنان -4
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بهداشت زش آ زشياب ا ان زمان ارزشيابی آموزش بهداشتز

:ارزشيابی آموزش بهداشت می تواند 
  

قبل از اجرای برنامه            1.
ارزشيابی ضمن برنامه          2.
ارزشيابی پس از اجرای برنامه3.
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يازده يازدهفصل فصل يازدهمفصل يازدهمفصل

پيشگيری از سوانح و حوادث 
در دانش آموزان مدارس
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پيشگيری از سوانح و حوادث در دانش آموزان مدارسگ

هدف کلی
آشنا نمودن دانشجويان با علل، انواع و روشهای پيشگيری 

.از سوانح و حوادث

فتا ا هدفهای رفتاریف
د ان ت ل ف ن ا ه طال از د انتظا ا ش :از شما انتظار می رود پس از مطالعه اين فصل بتوانيد:از

.علل و عوامل سوانح و حوادث را شرح هيد -
.ابعاد سوانح و حوادث را توضيح دهيد -

.تقسيم بندی سوانح و حوادث را بيان نماييد- ح م
.حوادث ناشی از ترافيک را شرح دهيد -
.حوادث ناشی از محيط خانه را شرح دهيد -
.حوادث ناشی از محيط مدرسه را شرح دهيد -

حوادث و سوانح بروز از پيشگيری برای ريزی برنامه و سازمانده
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ي يح  و .ر 
سازماندهی و برنامه ريزی برای پيشگيری از بروز سوانح و حوادث -

.را توضيح دهيد
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ث ا ان ل ا    علل و عوامل سوانح و حوادثلل

سوانح و حوادث در يک جامعه عمدتاً به سه عامل ميزبان، محيط فيزيکی و محيط اجتماعی 
.وابسته است     

:عوامل مربوط به ميزبان در بروز حوادث عبارتند از -1
.سن، جنس، وضعيت تأهل، شغل، ميزان آگاهی فردی و نوع فعاليت اجتماعی   
:عوامل مربوط به محيط فيزيکی شامل   -2

زمان و جوی اوضاع زندگی، محل تحصيل، محل کار، محل راه، فصل(جاده، روز، )شب، )شب، روز، فصل(جاده، راه، محل کار، محل تحصيل، محل زندگی، اوضاع جوی و زمان
: عوامل اجتماعی عبارتند از -3

فقدان قانون و فقدان نگرش و فرهنگ ايمنی در مردم و يا عدم کنترل قوانين و مقررات و 
عدم الزام به رعايت آن مانند عدم طراحی صحيح و بهداشتی در نقشه تيپ منازل، مدارس،
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ادث ح انح ابعاد سوانح و حوادثابعاد

 .حوادث از سه بعد انسانی، اجتماعی و اقتصادی حائز اهميت است

. بروز  حادثه همراه با درد و رنج برای مصدوم است از نظر انسانی،

بروز حادثه که منجر به فقدان نيروی مولد و خالق در جامعه می گردد،  از بعد اجتماعی،
کرد خواهد مشکل و توقف دچار را اجتماعی توسعه اجتماعی را دچار توقف و مشکل خواهد کردتوسعه

حادثه به هر درجه و شدتی که باشد، نيازمند پرداخت  هزينه های مربوط  از بعد اقتصادی، 
به دريافت خدمات درمانی، توانبخشی و اورژانس است که سرمايه های  مادی جامعه را 

119سهيال حافظیسهيال حافظی: : تهيه و تنظيم  تهيه و تنظيم  13دسامبر  12

.متضرر می سازد
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حوادث و وانح بند ي تقسيم بندی سوانح و حوادثتق

:حوادث شايع در دانش آموزان را از نظر محل وقوع به سه دسته می توان تقسيم کرد  

ترافيک)الف از ناش به:حوادث مربوط آموزان دانش برای حوادث شايع عوامل از يک يکی از عوامل شايع حوادث برای دانش آموزان مربوط به : حوادث ناشی از ترافيک)الف
.وسايل نقليه موتوری و ناشی از رفت و آمد در جاده و خيابان است

سوانح خانگی ممکن است به علت مسموميت، آتش سوزی، : حوادث ناشی از محيط خانه ) ب
.خفگی در آب، سقوط، زير آوار ماندن و غيره باشدگ

در کودکان دبستانی، بيشترين حوادث از طريق بازی و: حوادث ناشی از محيط مدرسه ) ج
راه از است ممکن حوادث اين باالتر، سنين آموزان دانش در و افتد می اتفاق ورزشی تمرينات
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تمرينات ورزشی اتفاق می افتد و در دانش آموزان سنين باالتر، اين حوادث ممکن است از راه 
.ورزش، مسابقات ورزشی، فعاليتهای کارگاهی و يا آزمايشگاهی صورت گيرد
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ادث ح انح ز ب از پيشگي ا ب يز ه نا ب انده سازماندهی و برنامه ريزی برای پيشگيری از بروز سوانح و حوادثاز

:محور اساسی در پيشگيری و مراقبت از حوادث مورد توجه قرار می گيرند  4به طور کلی  
 
: ايجاد فرهنگ ايمنی در جامعه  -1
ايمنی-2 و بهداشتی مقررات و قوانين رعايت به :الزام :الزام به رعايت قوانين و مقررات بهداشتی و ايمنی-2
:رعايت استانداردهای فنی و بهداشتی و نکات ايمنی  -3
:آموزشهای الزم برای پيشگيری از سوانح و حوادث  -4
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دوازده دوازدهفصل فصل دوازدهمفصل دوازدهمفصل

کمکهای اوليه در مدارس
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دا د اوليه کها کمکهای اوليه در مدارسک

رفتاری* رفتاری*هدفهای هدفهای

ل هدف کلیف
آشنا نمودن دانشجويان با اصول کمکهای اوليه به هنگام بروز سوانح و حوادث برای 

.دانش آموزان
رفتاری* هدفهای رفتاری*هدفهای

.کمکهای اوليه را تعريف نماييد - 
.وسايل ضروری در جعبه کمکهای اوليه مدارس را برشماريد - 

.اصول کمکهای اوليه در زخمها و خونريزيها را شرح دهيد - 
دهيد شرح را دررفتگيها و شکستگيها در اوليه کمکهای اصول .اصول کمکهای اوليه در شکستگيها و دررفتگيها را شرح دهيد-

.اصول کمکهای اوليه در سوختگيها را شرح دهيد - 
.اصول کمکهای اوليه در خفگی را شرح دهيد - 

.اصول کمکهای اوليه در مسموميتها را شدح دهيد - 
شرح را بدن در خارج اجسام ورود هنگام به اوليه کمکهای اصول اصول کمکهای اوليه به هنگام ورود اجسام خارجی در بدن را شرح -

.دهيد
.پانسمان و بانداژ را تعريف نماييد - 
.تنفس مصنوعی را تعريف نماييد - 

دهيد توضيح را دهان به دهان مصنوع تنفس
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دهيد

.تنفس مصنوعی دهان به دهان را توضيح دهيد-
.تنفس مصنوعی دهان به بينی را توضيح دهيد - 

.ماساژ خارجی قلب را شرح دهيد - 
اصول و نحوه انجام حمل و نقل بيمار در مواقع اورژانس را شرح  - 

دهيد
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اوليه کمکهای تعريف کمکهای اوليهتعريف

کمکهای اوليه در حقيقت روشهای درمانی تأييد شده ای است که در مورد شخص مصدوم تا
فرد کمک کننده عالوه بر آگاهيهای الزم . رسيدن پزشک يا انتقال به بيمارستان اجرا می شود 

.بايد در اجرای کار خود احساس رأفت، اتکاء به نفس، خونسردی و ابتکار داشته باشدأ
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اصول کمکهای اوليه در سوانح و حوادث شايع در مدارس

 کمکهای اوليه در زخمها و خونريزيها -1

از نظر علمی، از بين رفتن تداوم بافتها در بدن، اعم از
گ بافت درونی و يا بيرونی را زخم می گويند که بهف

:دو دسته  

زخم های باز  - 1

: زخمهای باز عبارتند از 
پارگی و از بين رفتن تداوم پوست يا مخاطها و 

شامل بسته :زخمهای زخم های بسته -2

.تقسيم بندی می گردند 
  

:زخمهای بسته شامل 
ضايعات و جراحات بافتهايی  است که در زير 
.پوست و مخاطها قرار گرفته اند 
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ت ا ز ات اقدا ل شا از ها زخ د ه ل ا کها کمکهای اوليه در زخمهای باز شامل اقدامات زير استک

:کمکهای اوليه در زخمهای باز شامل اقدامات زير است زير ل ز ب ی ه ز ر ي و ی ه

.فوراً از خونريزی جلوگيری کنيد -1
.زخم را از آلودگی و عفونت محافظت کنيد -2
مراقبتهای الزم را برای رهايی بيمار از حالت شوک -3
.اعمال کنيد 
.از بيمار مراقبتهای پزشکی به عمل آوريد -4
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راصول کمکهای اوليه در سوانح و حوادث شايع در مدارس ر يع و و ح و ر ي و ه و
کمکهای اوليه در شکستگی ها و دررفتگيها  -   

:شکستگی دو نوع است 
باز1 شکستگ

جابجايی استخوان يا بيرون (در مورد در رفتگيها
نيز کمکهای اوليه شامل) آمدن استخوان از مفصل شکستگی باز1.

شکستگی بسته 2.

از جمله کمکهای اوليه در مورد شکستگيها می باشد

:اقدامات زير است  
اندام در رفته را در راحت ترين حالت از نظر -1
.کمک گيرنده قرار دهيد 

بيندازيد-2 جا را رفتگی در که کنيد کوشش نبايد ی

بی حرکت نمودن عضو شکسته  1.

بستن آن با تخته بند يا آتل 2.
خونريزی3 از جلوگيری

نبايد کوشش کنيد که در رفتگی را جا بيندازيد-2
.و دستکاری نماييد 
.اگر حالت شوک ظاهر شد به درمان آن بپردازيد -3
.مصدوم را به بيمارستان برسانيد -4
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راصول کمکهای اوليه در سوانح و حوادث شايع در مدارس ر يع و و ح و ر ي و ه و
کمکهای اوليه در سوختگيها 

:کمکهای اوليه در سوختگيها 
تأثير نتيجه در بافت آسيب از است عبارت سوختگ

:درسوختگيهای جزيی الزم است 

.به فرد گرفتار سوختگی آرامش و اطمينان بدهيد -1 سوختگی عبارت است از آسيب بافت در نتيجه تأثير
حرارت الکتريسيته، اشعه و عوامل شيميايی  

بر حسب عمق يا درجه ضايعات پوستی در سه  

پوششهای تنگ را شل کنيد و لوازم شخصی را  -2
.بيرون آوريد

دقيقه زير جريان  10بخش سوخته را به مدت  -3
بگيريد تميز سرد آب آرام .طبقه تقسيم بندی می شوند

)1درجه (سبک1.

)2درجه (متوسط2.
)3درجه(شديد3

.آرام آب سرد تميز بگيريد
.جای سوختگی را تميز بپوشانيد و به آن دست نزنيد -4
در صورت نداشتن وسايل الزم، روی زخم را  -5

.باز بگذاريد
آ گ
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رساصول کمکهای اوليه در سوانح و حوادث شايع در مدارس ر يع و و ح و ر ي و ی ه ول
کمکهای اوليه در خفگی

 شايعترين علت خفگی به خصوص در کودکان،
با1 مسموميت :کمکهای اوليه در خفگی 

اگر مقدار اکسيژن هوای تنفسی بيش از حد تحمل 
نقصان يابد و يا تبادل گازی اکسيژن و انيدريد 

وقفه يا اختالل دچار علتی هر به بدن در کربنيک

مسموميت با 1.

مونواکسيد کربن، 2.

گاز روشنايی و 3.

ديگر گازهای سمی، 4. کربنيک در بدن به هر علتی دچار اختالل يا وقفه
.شود، عارضه خفگی را بايد مطرح کرد 
 

انسداد مجاری تنفسی به طور عمد يا اتفاقی، 5.

کم شدن فشار اکسيژن در هوای تنفسی و6.

.خفگی در آب يا برق گرفتگی است 7.
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اصول کمکهای اوليه در سوانح و حوادث شايع در مدارس

  :کمکهای اوليه در مسموميتها  -

باشد)الف هوش به مسموم که باشد)ب:درصورت هوش ب مسموم که :درصورت  :درصورتی که مسموم به هوش باشد )الف
:پس از سؤال کردن از وی 

در صورت خوردن مواد سمی تحريک به -
. استفراغ

گ

:درصورتی که مسموم بی هوش باشد )ب
اگر تنفس او عادی است او را به پهلو بخوابانيد

.و توجه نماييد راههای تنفسی او باز باشد 
اگر تنفس مسموم ضعيف و يا قطع شده است،  

ً در صورت عاليم سوختگی بر لب و دهان کمی-
.آب به او بخورانيد تا سم رقيق شود -

فوراً اقدام به تنفس مصنوعی نموده و او را به
.بيمارستان انتقال دهيد 
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راصول کمکهای اوليه در سوانح و حوادث شايع در مدارس ر يع و و ح و ر ي و ه و
کمکهای اوليه به هنگام ورود اجسام خارجی در بدن - 

در سطح طور به که خارج جسم مورد فرودر بيشتری عمق در اجسام که مواقع در ليکن در مورد جسم خارجی که به طور سطحی در
عضله فرو رفته است، الزم است به آرامی آن را 

در آورده و محل زخم را پس از شستشو
. پانسمان کنيد 

ليکن در مواقعی که اجسام در عمق بيشتری فرو 
رفته و يا درآوردن آن به دليل عدم امکانات الزم، 

خطرات متعددی می تواند در پی داشته باشد،
عاقالنه ترين راه، رساندن مصدوم به مراکز  

.درمانی است
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بانداژ ان پانسمان و بانداژپان

در مورد پانسمان زخمی که در سطح پوست ايجاد شده و بافتهای عمقی را در بر نگرفته و 
نماييد اقدام زير شرح به توانيد م باشد، نداشته :خونريزی :خونريزی نداشته باشد، می توانيد به شرح زير اقدام نماييد

.وسايل پانسمان را آماده نموده و نزد بيمار ببريد -1
.بيمار پانسمان را آماده نموده و نزد بيمار ببريد -2
.دستهای خود را با آب و صابون بشوييد و يا با الکل آنها را ضدعفونی کنيد-3
با يک دست پانسمان قبلی را برداريد و با دست ديگر زخم و اطراف آن را با داروهای  -4

.ضد عفونی کننده تميز کنيد    
بگذاريد-5 زخم روی استريل گاز الزم تعداد به استريل، پنس از استفاده با
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.پانسمان ار با استفاده از باند يا نوارچسب در محل ثابت کنيد -6
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پيچ باند يا بانداژ يا باند پيچیبانداژ

باندها انواع مختلفی دارند که
باندهای لوله شده، سه گوش،  

چند سر، تی شکل، چسب دار، 
. توری کشدار از آن جمله اند
باندها، گوناگون انواع بين در بين انواع گوناگون باندها،در

باند سه گوش و لوله ای، 
متداول ترين از بقيه بوده و

.کاربرد بيشتری دارند 
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آن ختلف ها ه شي ع صن تنفس مصنوعی و شيوه های مختلف آنتنف

I،دهان به دهان مصنوع تنفس .I،تنفس مصنوعی دهان به دهان
.II ،دهان به بينی
.III ،استفاده از کيسه تنفس
.IV،به طريقه فشار بر سينه و کشيدن بازو
.Vبه طريقه فشار بر پشت  و کشيدن بازو

.VI)روش هولگرنيلسن (
.VII غيره می توان انجام داد.
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دهان به دهان ع صن تنفس مصنوعی دهان به دهانتنف

و صاف سطح روی و پشت به بايست بيمار بايستی به پشت و روی سطحی صاف وبيمار
وقتی سر را در وضعيت. محکم خوابانيده شود 
.مناسب قرار دهيم، دهان خود به خود باز می شود 
در صورتی که مسير هوا باز باشد و امکان ورود 
اطمينان از باز بودن(هوا به ريه ها به وجود آمد  
مجرای تنفسی، شرط اساسی برای انجام اقدامات  

می توانيد تنفس مصنوعی) تنفس مصنوعی است
کنيد شروع را
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بين به دهان ع صن تنفس مصنوعی دهان به بينیتنف

تنفس مصنوعی دهان به بينی

هنگامی که انجام تنفس دهان به دهان، 
به داليلی چون صدمات سخت ناحيه دهان، تورم
زبان، گشاد بودن دهان بيمار يا فقدان دندانها
و يا علل ديگری که محکم نمودن دهان روی

می توان از روش دهان . دهان امکانپذير نباشد 
. به بينی استفاده نمود
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قلب ج خا اژ ماساژ خارجی قلبا

هدف از ماساژ قلبی آن است که با فشار عمودی
دستها بر روی استخوان سينه، قلب را که بين 
استخوان جناغ سينه و مهره ها قرار دارد بفشاريم  

و عمل انقباض طبيعی قلب را به طريق مصنوعی
در اجرای طريقه يک نفره، در هر. ايجاد نماييم 

قريب که کشد،15دوره م طول تنفس2ثانيه تنفس 2ثانيه طول می کشد، 15دوره که قريب
مرتبه ماساژ قلبی پی در 15پشت سر هم و سپس  
در اجرای يطريقه دو نفره به . پی ضروری است 

بار فشار روی قلب که يکی از نجات  5ازاء هر 
گ
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قلب ج خا اژ ماساژ خارجی قلبا

موقعيت بدن خود را طوري تنظيم كنيد كه بازوها 
.خم نشوند و شانه ها در امتداد نقطه اتكا دستها باشند 

به اندازه اي بر جناغ فرد فشار وارد كنيد كه  
.سانتي متر پايين برود4-5

عدد ماساژ پشت سر هم 15پس از انجام 
) ثانيه خواهد بود  11ماساژ در مدت  15اين (   

دو عددتنفس مصنوعي به فرد بدهيد شما برايف
اين.ثانيه فرصت داريد  4انجام اين دو تنفس  
سيكل بايد چهار بار در دقيقه تكرار شود براي  

را در هر دوره  15:2اينكه بتوانيد نسبت 
آ ش ژ
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ژان ا اقع د ا بي نقل ل ح انجا ه نح ل اصول و نحوه انجام حمل و نقل بيمار در مواقع اورژانساص

که مواردی در خصوص به مجروح حمل اهميت حمل مجروح به خصوص در مواردی کهاهميت
آسيب خيلی شديد بوده باشد، بيش از آن است که 
در مواردی که جهت حمل بيمار . تصور می رود 

به تخت و برانکار نياز بوده و اين وسايل در اختيار
نباشد، می توان به کمک دو قطعه چوب دو متری

و يک عدد پتو يا چادرشب، برانکاری ساخته و  
در موارد . جهت حمل مصدوم از آن استفاده نمود

نمود استفاده نيز غيره و صندلی از توان می ديگر
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يزده يزدهفصل فصل سيزدهمفصل سيزدهمفصل

تغذيه و بهداشت مواد غذايی در مدارس
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دا د غذاي واد بهداشت و تغذيه و بهداشت مواد غذايی در مدارستغذيه

کل هدف کلیف
آشنا نمودن دانشجويان با اصول کمکهای اوليه به هنگام بروز سوانح و 

.حوادث برای دانش آموزان

رفتاری هدفهای رفتاریهدفهای
پاز شما انتظار می رود پس از مطالعه اين فصل                      ی

:بتوانيد 
.علم تغذيه را تعريف نماييد -      

.تقسيم بندی مواد غذايی را شرح دهيد -   
را غذاي مواد از حاصله انرژی به بدن روزانه احتياجات احتياجات روزانه بدن به انرژی حاصله از مواد غذايی را -

.توضيح دهيد
.عوارض ناشی از کمبود مواد غذايی در انسان را برشماريد -

.نقش تغذيه در رشد و يادگيری دانش آموزان را بيان نماييد -    
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www*pnueb*com



غذاي اد بند ي تق تغذيه عل يف تعريف علم تغذيه  تقسيم بندی مواد غذايیتع

 تقسيم بندی مواد غذايی

را غذاها در موجود مغذی مواد
تغذيه، 

علم بررسی چگونگی عمل مواد
مغذی و ارتباط آنها با يکديگر و  

ر  ر وجو  ی  و 
:دسته عمده مشتمل بر  5در 
مواد قندی،  1.
چربيها، 2.

متناسب مقادير آنها در
.سالمت و بيماری است

پروتئينها،3.

مواد معدنی 4.

ويتامين ها 5.
ند ا ن ند تق
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غذا اد از له ا ژ ان ه دن زانه ات ا ت احتياجات روزانه بدن به انرژی حاصله از مواد غذايیا

از عوامل مهمی که در تعيين ميزان احتياجات  انسان به انرژی دخالت 
. می نمايد، فعاليتهای  جسمانی و متابليسم پايه را می توان ذکر نمود
بدن حتی در حالت استراحت و خواب، برای انجام  اعمال حياتی چون

تنفس، ضربان قلب، تنظيم  حرارت بدن و يا کار ساير دستگاهها احتياجگ
به  انرژی مورد احتياج روزانه در افرادی که کار  متوسطی دارند، 

.صرف تأمين متابليسم پايهمی شود

143سهيال حافظیسهيال حافظی: : تهيه و تنظيم  تهيه و تنظيم  13دسامبر  12

www*pnueb*com



ان ان د غذاي اد د ب ک از ناش ض ا ع خ برخی عوارض ناشی از کمبود مواد غذايی در انسانب

باشد م بدن تمام ورم پيشرفته، حاالت در يا و پاها ورم با همراه گاه که حد از بيش الغری .الغری بيش از حد که گاهی همراه با ورم پاها  و يا در حاالت پيشرفته، ورم تمام بدن می باشد-
.بی خوابی شديد -
.عصبانيت، بدخويی و عدم تحمل و زودرنجی و حاالت مشابه آنها -
.اختالالت و عوارض جلدی -
.شيوع کم خونی ها-
.ديرجوش خوردن و التيام پيدا کردن زخمها -
. اختالل در رؤيت اشياء در نور ضعيف مخصوصاً به هنگام ورود از محل روشن به محل تاريک -
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زان آ دانش يادگي شد د تغذيه نقش تغذيه در رشد و يادگيری دانش آموزاننقش

و ای تغذيه شاخصهای ميان ارتباط تحقيقی، مطالعه چند اساس مشکالت تغذيه ای دانش آموزانبر بر اساس چند مطالعه تحقيقی، ارتباط ميان شاخصهای تغذيه ای و
شاخصهای مدرسه ای مثل سطح نمرات، سن ورود به مدرسه،  

حضور ذهن، پيشرفت تحصيلی، بهره هوشی و مهارتهای عملی و
سازمان . فکری شامل تمرکز در کالس درس مشخص شده است 

ن گزا کا ک انه خ که ز ک ن

 
بی اشتهايی عصبی  -
پرخوری، -

يونسکو در سمپوزيومی که در خصوص صبحانه کودکان برگزار نمود،
ضمن ارائه مقاالت متعدد، در قطعنامه مربوطه به لزوم صبحانه  

.تأکيد فراوان گرديد
دو مشکل عمده در اين زمينه-
.به شمار می روند -
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زان آ دانش ا تغذيه مشکالت تغذيه ای دانش آموزانشکالت

بی اشتهايی عصبیبی اشتهايی عصبی

کاهش با همراه عموم تغذيه سوء

پرخوری عصبیپرخوری عصبی

مبتال بيمار مشخصه رفتاری خصوصيات سوء تغذيه عمومی همراه با کاهش
چشمگير وزن، واضح ترين تظاهرات 
.بالينی بيماری بی اشتهايی عصبی است

شيوع بی اشتهايی عصبی اندکی کمتر  

خصوصيات رفتاری مشخصه بيمار مبتال 
به پرخوری عصبی، دوره های تفننی  
غذاخوردن و پرخوری خارج از کنترل  

بيمار به علت مشغول شدن  . می باشد
درصد در بين دختران جوان بوده1از
وقوع آن در بين مردان نسبت به زنان 
.حدود يک بيستم درصد می باشد 

ذهنش به غذا و ميل مقاومت ناپذيرش به 
پرخوری غالباً با دلتنگی، تحرک پذيری،   

اختالل در تمرکز حواس و حتی افکار 
شود می مواجه خودکشی به مربوط
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دا فه ب بهداشت ات اقدا اهم اقدامات بهداشت بوفه مدارساه

کليه متصديان و کسانی که به نحوی با مواد غذايی سروکار دارند، ملزم به تهيه کارت  -
باشند م معتبر .تندرستی معتبر می باشندتندرست

مسئول تهيه و توزيع مواد غذايی ملزم به استفاده از روپوش، کاله يا مقنعه سفيد و تميز -
.می باشند  
.مسئول دريافت وجه بهتر است در توضيع مواد خوراکی دخالتی نداشته باشد -
محصوالت بسته بندی شده بايد از کارخانه های معتبر تهيه و دارای پروانه بهره برداری، -

.سری ساخت و تاريخ مصرف باشد   
.از بسته بندی مواد خوراکی در کاغذهای باطله و روزنامه خودداری شود -
حدود- حرارت درجه و يخچال در مصرف موقع تا بايد فاسدشدنی غذايی درجه4مواد
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چهارده چهاردهفصل فصل چهاردهمفصل چهاردهمفصل

بهداشت فردی در دانش آموزان
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وزان آ دانش د د ف بهداشت فردی در دانش آموزانبهداشت

کل هدف کلیهدف
آشنا نمودن دانشجويان با اصول بهداشت فردی نزد دانش 

آموزان

فتا فتاهدفها هدفها

وزان .آموزان.آ

هدفهای رفتاری
ل ف ا ه طال از انتظا ا ش از

هدفهای رفتاری
از شما انتظار می رود پس از مطالعه اين فصل                   

:بتوانيد 
.اهم نکات بهداشتی در مورد استحمام و پوشاک را بيان نماييد-

ن          ی  ب ر به  وج  ور  م  
نماييد ذکر را

م م
اهم نکات بهداشتی در مورد خواب و استراحت را بيان  -    

.نماييد
اهم نکات مورد توجه در بهداشت اعضای مختلف بدن  -         

نماييد ذکر را
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بيناي اختالالت چش بهداشت چشم و اختالالت بينايیبهداشت

.به هنگام مسافرت با اتومبيل و ساير وسائط نقليه، از مطالعه خودداری شود
درجه 70تا  45سانتی متر و زاويه کتاب نسبت به سطح مورد مطالعه  30فاصله چشم از کتاب بايد حداقل  -

شود خودداری پرنور المپهای و خورشيد مانند شديد، نور به شدن خيره از .از خيره شدن به نور شديد، مانند خورشيد و المپهای پرنور خودداری شود-
به طور کلی برخی عالئمی به شرح زير که شخص با ديدن آن عالئم بايد متوجه شود که چشمش سالم نيست ع

.اگر اشياء و نوشته ها را در فاصله معمولی نتوان تشخيص داد -
.اگر در هنگام غروب آفتاب نتوان به خوبی ديد -
.اگر احساس شود که چشم زود خسته می شود-
.اگر گاهی سردرد به خصوص هنگام غروب عارض شود -
.اگر چشم خارش و سوزش داشته باشد و يا درد بگيرد -
شود- جمع ترشحاتی چشم گوشه در شدن، بيدار هنگام صبحها، اگر
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بيناي اختالالت بينايیاختالالت

 :آستيگماتيسم 
اين عارضه از عيوب  انکساری

است عارضه،چشم اين در

 :دوربينی 
در افراد دوربين، اشعه های نورانی

: نزديک بينی 
در افراد نزديک بين، اشعه نورانی  در اين عارضه،. چشم است

تصوير يک نقطه همان يک  نقطه
درک نمی شود،  بلکه از يک  

نقطه  از هر  جسم خارجی، دو
شود م ديده افق خط

که به طور موازی به چشم می تابد،  
در عقب  شبکيه، تصوير تشکيل 
می شود که اين اختالل گاهی علل

.ارثی دارد 

که به  چشم می تابد جلوتر از شبکيه
نزديک . تشکيل تصوير می دهد 

بينی به حالت و عادت کسانی که 
چشم خود را تنگ می کنند تا بهتر  .خط افقی  ديده می شود

دانش آموزان مبتال به  آستيگماتيسم، 
اغلب سر را به کتاب يا تصوير

نزديک می کنند،  سردرد دارند و 
تصاوير مشاهده راهنگام چشم

دانش آموزانی که به اين عارضه 
دچار  هستند، چشمان خود را زياد 
.می مالند 

.ببينند، اطالق می شود
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اي شن اختالالت ش گ بهداشت گوش و اختالالت شنوايیبهداشت

:از اهم نکاتی که در بهداشت گوش بايد رعايت گردد، به موارد زير ميتوان اشاره نمود 
شود خودداری بايد بلند بسيار صداهای معرض در گرفتن قرار از .از قرار گرفتن در معرض صداهای بسيار بلند بايد خودداری شود-

.هميشه گوشها را پاکيزه و تميز بايد نگاه داشت -
.از وارد کردن جسم نوک تيز به گوش پرهيز شود -
هنگامی که دانش آموز، يک طرف سرش را به سمت شخص صحبت کننده بر می گرداند  -

گ .با از گوش سالم خود برای شنيدن کمک بگيرد-
.به شرکت در فعاليتهای کالس عالقه ای ندارد، زيرا او از درس چيزی نمی شنود -

متری شروع  6يکی از روشهای تست شنوايی اين است که معلم با دانش آموز از فاصله 
دهد انجام يا نمايد بيان فهمد می آنچه که بخواهد او از و کند صحبت به
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دندان دهان بهداشت دهان و دندانبهداشت

دو بيماری مهم، يکی. اکثر ناراحتيها و بيماريهای دهان و دندان علت ميکروبی دارد
پوسيدگی دندانها و 1.

گ ديگری بيماری نسوج دور دندانها،2.
. عامل عمده در از دست رفتن دندانها و عدم سالمت آنها است

باشد می همراه درد با معموالً که دندان سخت نسوج انهدام از است عبارت دندان باشدپوسيدگی می همراه درد با معموالً که دندان سخت نسوج انهدام از است عبارت دندان ..پوسيدگی دندان عبارت است از انهدام نسوج سخت دندان که معموال با درد همراه می باشدپوسيدگی دندان عبارت است از انهدام نسوج سخت دندان که معموال با درد همراه می باشدپوسيدگی
: بيماری انساج دوردندانی 

. متورم می شود و تحليل می رود) لثه(در اين بيماری ابتدا نسوج نرماطراف دندان
جرم زدايی که به وسيله دندانپزشک انجام می شود يکی از راههای پيشگيری از بيماری انساج
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.دور دندانی است 
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تنف ن خ دش گ تگاه د بهداشت دستگاه گردش خون و تنفسبهداشت

برای پی بردن به وضعيت سالمت دستگاههای فوق الذکر در دانش آموزان، می توان به نشانه ها و عالئم 
:عروقی و تنفسی می باشد، توجه نمود -مشروحه ذيل که تا حدودی بيانگر مشکالت قلبی

.احساس خستگی غير عادی و خارج از انتظار در دانش آموز -
.وجود يا سابقه طوالنی سرفه، تنگی نفس، خس خس سينه در حال استراحت و يا حرکت -
.احساس درد در قسمت فوقانی شکم به خصوص در موقع فعاليت -
فعاليت- زمان در سرگيجه يا و سردرد تهوع، احساس .احساس تهوع، سردرد و يا سرگيجه در زمان فعاليت-
.احساس سرمای ناموجه و يا عرق کردن بی دليل و غير منتظره -
.احساس صدا يا وزوز گوش -
.احساس لرزش در نواحی جلوی قلبی، موقع لمس سينه دانش آموز -

ف ط
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.وجود تغييراتی خارج از محدوده طبيعی در فشار خون-
رعايت نکات بهداشتی
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ش گوا تگاه د بهداشت دستگاه گوارشبهداشت

:برای حفظ سالمت و بهداشت دستگاه هاضمه، به نکات زير توجه شود 
.رعايت کامل بهداشت شخصی به ويژه دهان و دندان -
.مصرف غذاهای متوازن و سالم و خودداری از مصرف غذاهايی که احتمال فاسد شدنشان می رود -
.جويدن کامل غذا و پرهيز از پرخوری-
.عدم افراط در مصرف غذاهای زياد برشته و سرخ کرده -
.پرهيز از استراحت و همچنين تمرينات ورزشی، بالفاصله پس از صرف غذا -
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ل تنا تگاه د بهداشت دستگاه تناسلیبهداشت

بهداشت دستگاه تناسلی
:اهم مراقبتهای بهداشتی از دستگاه تناسلی، نزد دانش آموزان عبارتند از 

.رعايت نظافت شخصی و تعويض مرتب لباسهای زير -
.برخورداری از رژيم غذايی کافی و مناسب -
.برخورداری از خواب و استراحت کافی و عدم غفلت از ورزش و تفريحات سالم -
.خودداری از آب تنی و استحمام در آبهايی که احتمال آلوده بودنشان می رود -
تناسل- دستگاه در ناراحت هرگونه مشاهده محض به متخصص پزشک به سريع مرجعه .مرجعه سريع به پزشک متخصص به محض مشاهده هرگونه ناراحتی در دستگاه تناسلی-
بلوغ و قاعدگی نزد دانش آموزان دختر*

وقتی تخمکها رها شده از تخمدان نتواند به وسيله اسپرم بارور شود، جدار رحم به علت عدم ايجاد 
حاملگی و مستقر نشدن تخم متالشی می شود و به داخل محوطه رحم می ريزد که به صورت 

گگ
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قاعدگی از سن بلوغ شروع و تا زمان .خون قاعدگی از مجرای مهبل بيرون رانده می شود
.سال است 35اين دوران در حدود . يائسگی ادامه می يابد
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اندا د ضعيت اختالالت وضعيتی در انداماختالالت

ندر بسياری از اوقات اختالالت وضعيتی در اندام دانش آموزان مربوط به طرز نشستن،  رز ب ربو ن وز ش م ر ی ي و و ز ری ي ب ر
: ايستادن و راه رفتن غلط در بين آنها است که عوامل زير را در اين امر مؤثر می دانند 

.شرايط نامناسب آموزشگاه از قبيل تهويه و نور غيرکافی و ميز وصندلی نامناسب - 
.شرايط نامطلوب موجود در خانه مانند جمعيت زياد، کم خوابی و تغذيه نامناسب - 
.ورزش غير کافی و عدم رعايت بهداشت - 
.بردن بار، مخصوصاً حمل چيزهای سنگين - 
).نرمی استخوان(بعضی بيماريها از قبيل راشی تيسم  - 
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پانزده پانزدهفصل فصل پانزدهمفصل پانزدهمفصل

بيماريهای شايع در مدارس
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دا د شايع يها ا بيماريهای شايع در مدارسبي

هدفهای کلی
آشنا نمودن دانشجويان با مشخصات و ويژگيهای بيماريهای شايع در 

آنها درمان و پيشگيری روشهای و مدارس

هدفهای رفتاریهدفهای رفتاری
:از شما انتظار می رود پس از مطالعه اين فصل بتوانيد      

د نا ا دا د شا ا ا اه

.مدارس و روشهای پيشگيری و درمان آنها

.اهم بيماريهای شايع در مدارس را نام ببريد-  
.عوامل بيماريزای بيماريهای شايع در مدارس را ذکر نماييد -
.عوارض ناشی از بيماريهای شايع در مدارس را بيان نماييد -
حروشهای پيشگيری از بيماريهای شايع در مدارس را توضيح - ع

.دهيد
آشنايی با برخی از اصطالحات رايج در زمينه بيماريها

–حامل –جداسازی –بومی –بروز –انتقال عفونت –همه گيری –آلودگی  
–سرچشمه عفونت –دوره واگيری –درجه ابتال –دوران کمون –حدت بيماری            
ششخ
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مخزن عفونت–گندزدايی

.  واکسيناسيون –ميزبان –مقاومت –مشکوک –مستعد –

شيوع –شخص مصون
–کشندگی –قرنطينه –قدرت بيماريزايی – عفونت –عوامل عفونی  -عالم گير–

مخزن عفونت–گندزدايی 
.  واکسيناسيون –ميزبان –مقاومت –مشکوک –مستعد –
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آنفلوآنزا و دگ سرماخوردگی و آنفلوآنزااخو

سرماخوردگی
يکی از شايع ترين بيماريهای فصل سرما

ت ا دا زان آ دانش نزد

آنفوالنزا
بيماری است که به علت آلودگی به ويروسهای .نزد دانش آموزان مدارس است

سرماخودگی عفونت حاد دستگاه تنفسی
است که معموالً به وسيله ويروسهای  

دوره يک از پس و گرديده ايجاد مختلف

ی ه ويرو ب ی و ب ری بي
به وجود می آيد  2و  1آنفلوآنزای  

و ويژگی بالينی آن دوره پنهانی کوتاه و 
به دنبال آن، تب، هيجان، سرفه، آبريزش بينی، مختلفی ايجاد گرديده و پس از يک دوره

ساعته، بدون  48تا  18کمون کوتاه  
مقدمه با احساس خارش در حلق، عطسه،
خستگی و کوفتگی حالت و بينی آبريزش

.سردرد و درد ماهيچه ها است 
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ی ی و  و ی و   بريزش بي
.و تب پديدار می شود 
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ک(آنژين چ د د )گلو )گلو درد چرکی(آنژين

 )گلو درد چرکی(آنژين 

اين بيماری يک عفونت حاد منتشره از راه دستگاه تنفس است که 
يکی از بيماريهای نسبتاً شايع ا. نوعی استرپتوکوک عامل آن است

تشخيص زودرس و.سال می باشد5-12طفال به خصوص در سنين ی
درمان به موقع و صحيح و جلوگيری از عود آن، باعث پيشگيری از

درمان بيماری. ابتال به تب روماتيسمی و عارضه قلبی آن می گردد 
ساعت پست از تزريق 48با پنی سيلين شروع می گردد، معموالً  

ندارد وجود ديگر کنندگ آلوده خطر
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.خطر آلوده کنندگی ديگر وجود ندارد
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سلل

. بيماری است که بر اثر عفونت با ميکوباکتريومها ايجاد می گردد
گونه های ميکوباکتريوم توبرکولوزيس و ميکوباکتريوم بوويس از

ن ت اه ل ا نه گ که ند ت ان ان د زا ا اظ لحاظ بيماريزايی در انسان مهمترند که گونه اول اهميت نسبیل
ميکروب سل ممکن است به هر يک از اعضاء بدن. بيشتری دارد 
بديهی است. حمله کند، ولی بيشتر از همه به ريه ها هجوم می برد 

خواهد ای جداگانه عالئم کند، النه کجا در ميکروب که اين برحسب اين که ميکروب در کجا النه کند، عالئم جداگانه ای خواهدبرحسب
مثالً در پوششهای مغز ايجاد مننژيت سلی و در استخوانها . داشت 

در تمام مدتی که با سيلهای آلوده کننده سل،. سل استخوانی 
داشت خواهد ادامه واگيری شوند می ضدميکروبی.خارج درمانهای
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و  يری   و و ی  روبی.رج  ي ی  ه ر
.مؤثر قدرت واگيری باسيلها را سريعاً کاهش می دهد 
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هال ا يها ا بيماريهای اسهالیبي

اين بيماری به علل گوناگون ميکروبی، ويروسی، آميبی،  انگلها و 
دو خطر عمده اسهال، مرگ و.کرمهای روده ای ايجاد می شوند و ی يج ی رو ی ه ور ر ل ه ر و

در پيشگيری از بيماری، . سوء تغذيه است 
تأمين آب آشاميدنی سالم و بهداشتی، دفع صحيح مدفوع، 

ضدعفونی دستشويی و توالت به طور مرتب و به ويژه هنگام 
.استفاده بيماران، پختن کامل غذاهايی که منشأ حيوانی دارند

نگاهداری مواد غذايی در ظروف پاکيزه و سربسته به طوری  
که کامالً از دسترس مگس و سوسک در امان باشند، از جمله

ن ا ش ه ا ا ااق ک ت آنت ا که ا اف
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افرادی که با آنتی بيوتيک  درمان.اقدامات مهم به شمار می روند
.نشده اند، عامل بيماريزا را به مدت چندين هفته  دفع می کنند 
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سرخکخک

رسرخک
روز بوده و عالئم اوليه شبيه  10دوره کمون بيماری حدود 

.درجه می رسد 40تب کودک به حدود . سرماخودگی است
در اين زمان نقاط سفيد خاکستری به اندازه دانه های شن بر 
روی زمينه قرمز دهان بيمار در مقابل دندانها آسيای پايين کودک 
و سپس دانه های سرخک ) دانه های کوپليک(به وجود آمده  

.ظاهر می شود
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سرخجهخجه

 
مشخصات بيماری سرخجه . سالگی ديده می شود 14تا  5اکثراً در سنين 

ساعت قبل از پيدايش دانه ها، غدد لنفاوی پشت گوش و  24اين است که 
گردد م متورم و بزرگ کودک ريز،گردن معموالً سرخجه بيماری های دانه دانه های بيماری سرخجه معموال ريز،.گردن کودک بزرگ و متورم می گردد

صورتی رنگ و مختصری برجسته است و ابتدا از صورت شروع می شود 
.ساعت به تمام بدن منتشر می گردد 24و در خالل  
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لک مخملکخ

دوره کمون. بيماری ميکروبی است که به واسطه استرپتوکوکها به وجود آمده
روز بوده و از عالئم آن، تب، سردرد، کوفتگی، گلودرد و 3بيماری حدود و ری و3بي ر و ی و ر ر ب ن م ز و بو روز

اين بيماری بيشتر در . وجود دانه های قرمز رنگ در سطح بدن قابل ذکرند
سنين مدرسه ديده می شود و از عوارض خطرناکی نظير تب روماتيسمی و 

.در اين بيماری زبان قرمز و متورم است. نارسايی کليوی برخوردار است
ابتدا در ناحيه گردن و بازو و کشاله ) بثورات(دانه های بيماری مخملک 

برای پيشگيری از اين . ساعت منتشر می شود 24ران ظاهر شده و در خالل 
به افرادی که با بيمار تماس. بيماری از پيشگيری دارويی استفاده می شود
ن تز ل ن ک ا ت ان اشته
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.داشته اند، می توان يک پنی سيلين تزريق نمود
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زخ د زرد زخمز

عفونت سطحی و قابل سرايت پوست است که ممکن است 
کند ط ا تن ه دل ا کدانه ا دانه آ ختلف ل .مراحل مختلف آبدانه ای چرکدانه  ای و دلمه بستن را طی کندا
. عامل اين بيماری بيشتر استرپتوکوک و يا استافيلوکوک است

اين بيماری در بين بچه های روستايی و يا مناطقی که از بهداشت 
است شايعتر نيستند، برخوردار بيماری،کاف اين از پيشگيری در در پيشگيری از اين بيماری،. کافی برخوردار نيستند، شايعتر است

بيمار بايد يک دوره کامل با. جداسازی بيمار شرط اول است 
همچنين زخمها و وسايل آلوده بيمار. آنتی بيوتيک درمان شود 

شود ضدعفونی .بايد
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غان آبله مرغانآبله

ات ش ت له ه ا تق ا ت اث د که ت ا ا ا له از جمله بيماريهای ويروسی است که در اثر تماس مستقيم و يا به وسيله ترشحاتاز
روز، 15دهان و بينی بيماران مبتال به افراد سالم سرايت می کند و پس از حدود  
ساعت قبل از پيدايش دانه ها، بيمار مبتال به تب 24. عالئم بيماری ظاهر می گردد 

شود م ظاهر ها دانه سپس گردد، م اشتهاي ب و حال ب . مختصر، بی حال و بی اشتهايی می گردد، سپس دانه ها ظاهر می شودمختصر،
. تعداد و انتشار دانه ها در روی بازوان و ساق پا نسبت به تنه و شکم کمتر است

.برای پيشگيری از بيماری، از گاماگلوبولين می توان استفاده کرد
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يون اوريوناو

گ ز ت ش گ نا غدد آن د که ت ا بيماری ويروسی است که در آن غدد بنا گوشی متورم و بزرگا
انتقال بيماری اغلب از راه قطرات آلوده و تماس. می گردد 
روز، 18- 16مستقيم با بيمار است که پس از دوره کمونی حدود  

گردد م ظاهر فرد در بيماری آماسعالئم و تورم که زمان تا تا زمانی که تورم و آماس .عالئم بيماری در فرد ظاهر می گردد
غدد وجود دارد، بيمار مبتال به اوريون بايد با افراد ديگر تماس 

.پيدا نکند و او را به مدرسه نفرستاد
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)تيفوئيد(حصبه )تيفوئيد(حصبه

بيماری عفونی باکتريايی حادی است که در ايران و بسياری
ويژاز کشورهای جهان با شيوع زياد در کليه فصول به ويژه ب ول ي ر زي يوع ب ن جه ی ور ز

عامل بيماريزا سالمونالتيفی،. در ماههای گرم سال وجود دارد 
باسيلی است که از راه دهان و همراه با آب و مواد غذايی آلوده 
و يا خوردن غذا با دست يا ظروف آلوده وارد بدن گرديده و 
هفته  3تا  1دوره کمون بيماری از . شخص را مبتال می نمايد 

متغير بوده از عالئم بيماری، اسهال يا يبوست، سردرد شديد، 
درصد از  5تا  2. حالت بهت، تب و حساسيت شکم قابل ذکرند

ن ا خ ک ا ال ا ا ا
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هپاتيتهپاتيت

بيماری با عالئم اوليه ای . بيماری ويروسی است که باعث اختالل در کار کبد می شود
چون بی اشتهايی، تهوع، استفراغ، نفخ، درد شکم و تب شروع می شود و بالخره به 

د ا ان الئ ا د ز اد نا ه که ن د ط ت الً ا بيماری معموال توسط دونوع ويروس که به نوع .ايجاد زردی و ساير عالئم می انجامد
نوع آ که به نام هپاتيت عفونی ناميده می شود، دوره . آ و ب معروفند ايجاد می گردد

روز دارد و راه ورود آن به بدن از راه گوارش يا تزريق 40تا  10کمونی در حدود 
.استاست

اين نوع در کودکان بيشتر ديده می شود و دوره بيماری آن کوتاه تر و بهبودی در آن 
نوع ب که به نام هپاتيت سرمی ناميده می شود، دوره . کامل و سرايت آن نيز کم است 

طوالنی است160تا30کمون تزريقات آن ويروس ورود اصلی راه و دارد .روز
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ديفتریديفت

بيماری عفونی حادی است که معموالً حلق، حنجره، لوزه ها، گلو و حفرات بينی و
ميکروب معموالً  در محل عفونت .به ندرت ديگر اعضای بدن انسان را فرا می گيرد ير ی ر ر ن ن ب ی ر ي ر وب ل ر و روب ي

دوره . تکثير يافته و توليد سم می کند که اصطالحاً اگزوتوکسين ناميده می شود 
نوع عمده ديفتری،  3از نظر بالينی . روز می باشد 6تا  2کمون بيماری معموالً 

بسته به محل ابتال وجود دارد که شامل ديفتری ستونهای لوزه، حنجره ای و بينی 
. می باشد

عامل مولد بيماری، باسيلی است که به نام کورينه باکتريوم که به باسيل لفلر نيز 
معروف بوده و راه انتقال آن به طور معمول از طريق مستقيم و بوسيله قطرات و

اش ل ا ا ا از ن گل ا ش ت
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فه سياه سرفهياه

از جمله بيماريهای واگيردار ميکروبی است که بيشتر در سالهای اول عمر موجب ابتال و
دد گ تشکل ا ت دتال نا ه ت ا ل ا ا ل ازا آن انتقال که که انتقال آن از .عامل بيماری باسيلی است به نام بردتالپرتوسيس است.مشکل می گردد

طريق هوا و احتماالً قطرات آب دهان صورت گرفته و پس از دوره کمونی که معموالً  
. حدود يک هفته می باشد، عالئم بيماری را فرد مبتال ظاهر می سازد

قطار يک شکل به بالخره و شده شروع سرماخوردگ يک شبيه عالئم با بيماری اين بيماری با عالئمی  شبيه يک سرماخوردگی شروع شده و بالخره به شکل يک قطار اين
. سرفه در می آيد که پس  از ختم، مجدداً پس از چند دقيقه و يا ساعتی بعد تکرار می گردد

پيشگيری از بيماری،  مايه کوبی بر عليه آن، با نتايج بسيار رضايت بخشی همراه  
است .بوده

173سهيال حافظیسهيال حافظی: : تهيه و تنظيم  تهيه و تنظيم  13دسامبر  12

.بو 

www*pnueb*com



اطفالکزاز يليت(فلج )پوليو )پوليوميليت(فلج اطفال  -کزاز 

کزاز
بيماری عفونی است که توسط باسيل کلستريديوم

)پوليوميليت(فلج اطفال 
دستگاه عفونت يک نخست، درجه در بيماری اين يوم ري ي ب و ی و ری بي

 14 -1دوره کمون بيماری . تتانی ايجاد می گردد 
روز است ولی امکان دارد چند ماه تا چند سال نيز

طول بکشد زيرا باسيل کزاز می تواند مدتهای  
اند ب باق بافتها داخل د ايجاد بدون ديد

اين بيماری در درجه نخست، يک عفونت دستگاه
گوارش انسان بوده اما در بخش بسيار کوچکی  

از بيماران، دستگاه عصبی مرکزی را هم گرفتار 
نتيجه اين گرفتاری، بروز درجات. می نمايد

.مديدی بدون ايجاد سم در داخل بافتها باقی بماند
از عالئم بيماری، بی قراری، تحريک پذيری،  

سردرد، انقباض عضالت و قفل شدن فک ها، 
اختالل در اعمال تنفسی و آسيب سيستم عصبی

.گوناگونی از فلج اطفال است
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چش ه لتح )کنژيکتيويت(و )کنژيکتيويت(ورم ملتحمه چشم

)کنژيکتيويت(ورم ملتحمه چشم 

ینوعی بيماری است که به وسيله عوامل گوناگونی  از قبيل ی
.باکتريها، ويروسها، قارچها و انگلها  ايجاد می شود 
روز بوده و پرخونی،  12تا  5دوره کمون بيماری احتماالً  

تورم عروق ملتحمه و وجود  ترشحات چشمی از عالئم 
بيماری به شمار می رود، اگر بيماری درمان نشود ممکنگ

در پيشگيری از اين بيماری، . است منجر به کوری  گردد 
رعايت اصول  بهداشت فردی و اجتماعی از اقدامات اساسی 

د ا ش هفتهه د تا ن ک د اخ ا از ا
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يدوز کا آسکاريدوزآ

روبيماری است که با استقرار کرم آسکاريس لومبريکوئيدس در روده  ر س ي و بري و ريس رم ر ر ب ر بي
اين بيماری پراکندگی جهانی داشته . کوچک انسان مشخص می گردد

دوره کمون بيماری . و شايعترين آلودگی کرمی در انسان می باشد
ماه است چرا که تخم جنين دار انگل دو ماه پس از رسيدن  2حدود 

شايعترين شکايت .به روده انسان بالغ گرديده و ايجاد بيماری می کند
حتی عبور الروهای کرم آسکاريس . مبتاليان، دردهای شکمی است

از ريه، ممکن است عالئم ريوی و همچنين حساسيت مانند کهير و
آ ه آ
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ک ي(ک ز)اک دي ژيا ژيارديوز -)  اکسيور(کرمک 

ژيارديوز)اکسيور(کرمک 
بيماری کرمی است که با استقرار انگل آنتروبيوس 
.ورميکوالريس در روده بزرگ مشخص می شود

بيماری انتشار جهانی داشته و باالترين ميزان 
است ابتدايی مقطع در کودکان به مربوط شيوع

بيماری عفونی است که بر اثر نوعی تک ياخته
به نام ژياردياالمبليا که در روده کوچک مستقر 
وجود دردهای شکمی. می گردد ايجاد می شود 

مزمن يبوستهای و اسهال پيدايش کودکان، در .شيوع مربوط به کودکان در مقطع ابتدايی است
هفته بوده و 6تا  4دوره کمون بيماری معموالً 

شايعترين عالمت بيماری، خارش مقعد است که 
.به ويژه شبها شدت دارد 

در کودکان، پيدايش اسهال و يبوستهای مزمن
و مکرر، ضعف و تأخير در رشد، نفخ شکم، 
بی اشتهايی، تهوع، استفراغ، تب مستمر و 
.سبک، با آلودگی به اين انگل توأم بوده است 
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شانزده شانزدهفصل فصل شانزدهمفصل شانزدهمفصل

مراقبتهای بهداشتی ويژه از دانش آموزان
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زا آ انش از ژ اشت ا ت مراقبتهای بهداشتی ويژه از دانش آموزاناق

هدفهای رفتاری
:از شما انتظار می رود پس از مطالعه اين فصل بتوانيد      

هدفهای رفتاری
:از شما انتظار می رود پس از مطالعه اين فصل بتوانيد      

ل ا هدفهای کلیف
آشنا نمودن دانشجويان با بيماريهای خاص نزد دانش آموزان، که نيازمند 

هستند ای ويژه ي.مراقبتهای و ب ين ز پس رو ی ر ز
ضرورت توجه به دانش آموزان نيازمند به مراقبتهای ويژه  -     

دهيد توضيح .را

ي و ب ين ز پس رو ی ر ز
ضرورت توجه به دانش آموزان نيازمند به مراقبتهای ويژه  -     

.را توضيح دهيد
اصول مراقبتهای ويژه از دانش آموزان مبتال به آسم را ذکر  -    

نماييد

ی  ی ويژ  ه ب .ر ی  ی ويژ  ه ب .ر

.نماييد
اصول مراقبتهای ويژه از دانش آموزان مبتال به صرع را ذکر  -

.نماييد
اصول مراقبتهای ويژه از دانش آموزان مبتال به ديابت را ذکر  -

.نماييد
اصول مراقبتهای ويژه از دانش آموزان مبتال به تب  -

.روماتيسمی را ذکر نماييد
را- هموفيل به مبتال آموزان دانش از ويژه مراقبتهای اصول
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آ ژ ق

اصول مراقبتهای ويژه از دانش آموزان مبتال به هموفيلی را -  
.  ذکر نماييد

اصول مراقبتهای ويژه از دانش آموزان مبتال به فلج مغزی  -      
.را ذکر نماييد
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آسمآ

زآسم عارضه ای مزمن تنفسی است که به صورت حمالت عود کننده ناشی از ی و ور ب ی ن ز ی ر م
انسداد بيمار گونه راههای هوايی در اثر واکنش شديد شاخه های برونش نسبت 
پيامدهای بيماری در زمينه های فيزيکی، يادگيری،. به عوامل مختلف بروز می کند 
هوشی و اجتماعی و آسيب ديدن اعتماد به نفس دانش آموز، همراه با  بازتابهای  

مختلف آن در خانواده، مسائلی است که ضرورت مراقبت بيشتر از وی را روشن
در بسياری از موارد، توصيه به پرهيز از خوردن غذاهايی مثل تخم مرغ، . می سازد 

شکالت، گوجه فرنگی، ماهی، ميوه های ترش، انگور سياه يا قرمز می تواند مانع
ش آ ال ز ک ت
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ع صرعص

صرع شامل دسته ای از اختالالت سيستم عصبی مرکزی است که به صورت حمالت مکرر ناگهانی 
انگيزه ايجاد حمالت،. و روانی همراه است) تشنج(و زودگذر بروز کرده و با تحريکات حسی حرکتی

تخليه غير طبيعی و شديد دسته ای از نرونهای مغزی است که می تواند واکنش محدود و يا منتشر 
مراقبتهای بهداشتی از دانش آموزان مبتال به صرعی به دو صورت فوری يا کمکهای .داشته باشد

:اوليه و دراز مدت می تواند مورد عمل قرار گيرد 
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مراقبتهای فوری در جريان بروز) الف
حمالت صرعی

مراقبتهای پيوسته و دراز مدت برای کودکان ) ب
:مبتال به صرع 

رساندن حداقل به يا کردن متوقف مراقبتها اين از هدف بيمار را بخوابانيد، سرش را به يک طرف  - 1
خم نماييد و در صورت امکان، بالش نرمی

.زير سر وی قرار دهيد 
.محيط را خلوت و آرام نماييد-2

هدف از اين مراقبتها متوقف کردن يا به حداقل رساندن
روانی و ناتوانی -بروز حمالت و کاستن عوارض طبی 
برای اين منظور بايد بيمار مبتال و. اجتماعی است 
خانواده وی را نسبت به طبيعت بيماری، روشهای  م

.پوششهای تنگ را شل و آزاد نماييد - 3
پارچه يا شيئی را بين دندانهای بيمار،  - 4

.به منظور جلوگيری از جويده شدن زبان قرار دهيد
پس از خاتمه مراحل تشنج، بيمار را تحت -5

درمانی و طول مدت آن، علل احتمالی يا مساعد کننده
بروز حمالت و مراقبتهای الزم در طول زندگی وی 
.آگاه کرد 
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ديابت يا قند ا بيماری قند يا ديابتبي

رلعلت ديابت نقص در توليد يا عمل انسولين، هورمون کنترل ون ور ين و ل ي ي و ر ص ب ي
. کننده ميزان قند خون در بدن انسان است 

ديابت به طور مشخص يک بيماری درازمدت و با تظاهرات بالينی
متفاوت  و سير و پيشرفت مختلف است هيپرگليسمی مزمن، 
به هر علت که باشد موجب عوارضی مانند عوارض قلبی،  

عروقی،  کليوی، چشمی، عصب شناختی و عفونتهای اضافی در 
.جريان  بيماری می شود
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اتي و تب روماتيسمیتب

نتب روماتيسمی و بيماری روماتيسم قلب را از نظر همه گيری شناسی نمی توان و ی ی يری ر ز ر ب م ي رو ری بي و ی ي رو ب
تب روماتيسمی يک بيماری تب دار است که بافتهای پيوندی و به. از هم جدا کرد 
خصوص بافت پيوندی قلب و مفاصل را مبتال می کند و با عفونت حلق به وسيله 
که از پيامدهای آن می توان. استرپتوکوک گروه آ بتا هموليتيک شروع می شود 
ضايعه مداوم قلب، ناتوانی فزاينده، بستری شدنهای مکرر و: به مواردی چون  
سالگی و گاهی زودتر روی می دهد 35مرگ زودرس که به طور معمول در سن  
. اشاره نمود 
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وفيل هموفيلیه

د ک نق ه ط که ت ا ل فا دهند ز ن خ ضه ا ل ف هموفيلی عارضه خونريزی دهنده فاميلی است که مربوط به نقص و کمبوده
دو نوع مشخص و شايعتر دارد که. حداقل يک فاکتور انعقادی خون می باشد 
با توجه به اين که برجسته ترين و مهمترين . به نوع آ و ب موسوم است 

تمام است، آسيب يا ضربه ايراد از ناش خونريزيهای ، هموفيل عالمت هموفيلی، خونريزيهای ناشی از ايراد ضربه يا آسيب است، تمامعالمت
مراقبتها بايد بر اساس پيشگيری از آسيب نديدن بيمار و جلوگيری از 

.لذا بايد در اين زمينه والدين و بيمار را آموزش داد. خونريزی باشد
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غز فلج مغزیفلج

فلج مغزی

درصد از مبتاليان به نوعی، دچار اختالالت تکلمی می باشند که 50قريب 
شايعترين نوع آن، دير به صحبت آمدن و يا عدم مهارت و تسلط بر سخن  

هنچنين عدم تعادل در ايستادن و راه رفتن از عوارض شايع. گفتن است
لوچی در نيمی از مبتاليان وجود دارد و عيوب انکساری. اين بيماری است 
. به خصوص نزديک بينی در افراد گرفتار به فلج مغزی شايع است 

ناشنوايی يا کم شنوايی در نزد بيماران امر نادری نبوده و به علت کم توجهی
ا ا ز ن ا ان ن ا لثه ا خ شکال ا ن ا اش ه
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قلب يها ناهنجاريهای قلبیناهنجا

ناهنجاريهای قلبی

به طور کلی عالئمی که می تواند در مرحله کودکی بيانگر احتمالی ناهنجاريهای قلبی باشد،
فعاليت و بازی به کودک ميلی بی زودرس، خستگی احساس کودک، فيزيکی رشد وقفه شامل وقفه رشد فيزيکی کودک، احساس خستگی زودرس، بی ميلی کودک به بازی و فعاليت شامل

متناسب با سن خود، تنگی نفس به هنگام ورزش و يا گاهی بروز کبودی لبها و انگشتان دست 
.همراه با چماقی شدن آنها است
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هفده هفدهفصل فصل هفدهمفصل هفدهمفصل

بهداشت مدارس
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آ ا ف ا ۀ ا ا کتابخانۀ مدارس و هدفهای آنک

فتا فتاهدفها هدفها

کل هدفهای کلیهدفها
آشنا نمودن دانشجويان با اهم اصول بهداشتی در محيط 

هدفهای رفتاریمدارس
فتا ا ف

هدفهای رفتاری
هدفهای رفتاری       

: از شما انتظار می رود پس از مطالعه اين فصل بتوانيد     
اهم نکات بهداشتی به هنگام انتخاب محل جهت احداث -    

مدارسارس

م ی م
.مدارس را ذکر نماييد

.اهم نکات بهداشتی در حياط مدرسه را ذکر نماييد -    
.اهم نکات بهداشتی در کالسهای درس را ذکر نماييد - 

نماييد ذکر را مدارس آزمايشگاههای در بهداشت نکات اهم .اهم نکات بهداشتی در آزمايشگاههای مدارس را ذکر نماييد-
.اهم نکات بهداشتی در کارگاههای مدارس را ذکر نماييد -
.اهم نکات بهداشتی در تأسيسات مدارس را ذکر نماييد - 

.اهم نکات بهداشتی در زمين ورزش مدارس را ذکر نماييد -    
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نماييد ذکر

اهم نکات بهداشتی درمورد قسمتهای اداری مدارس را -       
.ذکر نماييد
اهم نکات بهداشتی درمورد مسائل ايمنی مدارس را  -           
نماييد ذکر
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دا حيط بهداشت د جه ت د نکات اهم نکات مورد توجه در بهداشت محيط مدارساه

.متر با مراکز و محلهای مزاحم فاصله داشته باشد 500مدرسه بايد حداقل 
معيار جهت ساحت زمين مورد نياز به منظور احداث مدرسه، تعداد دانش آموزانی خواهد -

بر اين اساس حداقل متراژ الزم به . بود که بايستی در آن مدرسه به تحصيل اشتغال ورزند
. متر مربع می باشد 8تا  6ازاء هر دانش آموز 

متر مربع برای هر 10مساحتی تقريباً . زمين بازی بايد به قدر کافی وسعت داشته باشد-
. دانش آموز مطلوب خواهد بود 
باشد- سنگ قطعات بدون و هموار صاف، بايد ممکن حد در بازی زمين سطح .سطح زمين بازی در حد ممکن بايد صاف، هموار و بدون قطعات سنگ باشد-
.سقف کالسها بايد صاف، بدون درز و شکاف و به رنگ روشن باشد -
.کف کالسها بايد قابل شستشو، مسطح و بدون درز بوده، لغزنده و مرطوب نباشد -
.پنجره ها بايد حتی االمکان در يک سمت اتاق باشد  -
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.سانتی متر زير سقف ادامه يابد20پنجره بايد يک متر از کف کالس باالتر و تا-
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دا حيط بهداشت د جه ت د نکات اهم نکات مورد توجه در بهداشت محيط مدارساه

نفر دانش آموز حداقل يک دستگاه بوده و45تعداد توالتها در هر مدرسه به ازاء هر- ر ز ب ر ر ر ه و5و بو ي ل وز ش ر
. نفر يک دستشويی نيز منظور گردد 60الزم است به ازاء هر  -
.سانتی متر از زمين نصب گردد 70- 60دستشويی ها بايد در ارتفاع  - 
.وجود هرگونه حوض و حوضچه که دارای آب راکد باشد در محوطه مدارس ممنوع است - 
در صورت وجود کارگاه و آزمايشگاه، کف ديوارهای آن بايستی از جنس قابل شستشو-
.بوده و کف دارای شيب مناسب به طرف کف شوی باشد -
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هيجده هيجدهفصل فصل هيجدهمفصل هيجدهمفصل

فضای فيزيکی مدارس
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مدار فيزيک فضای فيزيکی مدارسفضای

کل هدف کلیف
آشنا نمودن دانشجويان با اهم نکات مورد توجه در فضای 

مدارس هدفهای رفتاریفيزيک
از شما انتظار می رود پس از مطالعه اين فصل        

: بتوانيد

هدفهای رفتاری
از شما انتظار می رود پس از مطالعه اين فصل        

:  بتوانيد 
ان ا دا نا انتخا هنگا ه ه ت د نکات

ارس ی  .فيزيکی مدارس.يزي

نکات مورد توجه به هنگام انتخاب نام مدارس را بيان -
.نماييد

نکات مورد توجه در مورد تابلوهای ديواری مدارس را  - 
نماييد .بيان نماييدبيان

نکات مورد توجه در مورد نمازخانه مدارس را بيان  - 
.نماييد

بيان- را مدارس کتابخانه مورد در توجه مورد نکات
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.مدارس را بيان نماييد

ن     رس ر بي ب  ور  ر  وج  ور   
.نماييد
نکات مورد توجه در مورد زيباسازی فضای  -        

.مدارس را بيان نماييد
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ه د نام مدرسهنا

ا ل ا زا آ انش ا زش ا ا ا ه نام مدرسه حاوی پيام و ارزش برای دانش آموزان و اولياینا
نام مدرسه می تواند به عنوان يک پل ارتباطی . آنان است 

یبين گذشته و حال و آينده عمل نموده و زمينه آشنايی نسل 
جوان را با فرهنگ خودی و گذشته تاريخی ملت خويش

.فراهم آورد 
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ديوا تابلوهای ديواریتابلوها

ه زان آ دانش ه ت ت زش آ ها ا انتقال د د ا ان ت ها ل تا از تابلوها می توان، و می بايد، در انتقال پيامهای آموزشی و تربيتی به دانش آموزان بهرهاز
در استفاده از. جست و آنان را به صورت مستقيم و غير مستقيم مخاطب پيام قرار داد 

:تابلوها، دو هدف همزمان تعقيب می شوند  
.زيباسازی ديوارها و ساختمان مدرسه-1
.ابالغ پيامهای آموزشی و تربيتی به دانش آموزان، معلمان و اوليای دانش آموزان -2

از نظر مدت زمان کاربری و طول عمر تابلوها، آنان را می توان به دو دسته تابلوهای ثابت
نمود بندی تقسيم متغير و
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ازخانه نمازخانهن

آشنا و مأنوس نمودن دانش آموزان با اين فريضه الهی و رهای بخش و ترغيب آنان به 
فريضه نماز، نيازمند فراهم آوردن شرايط و امکانات است و تا اين شرايط مهيا نگردند، 

شد اهد نخ ه گ ش ت فق ا دا د از ن ان گ ه اقا اتالش لذا لذا برای . تالش اقامه گران نماز در مدارس با موفقيت چشمگير رو به رو نخواهد شد
: دستيابی به اين مکان روح بخش، الزم است اقدامات پيشنهادی زير صورت پذيرد 

.در مدارس جديد، سالنی با گنجايش مناسب به عنوان نمازخانه، طراحی و ساخته شود -1
خوانا2 و نستعليق يا نسخ خط با نمازخانه ديوارهای و محراب مناسب روايات و آيات آيات و روايات مناسب محراب و ديوارهای نمازخانه با خط نسخ يا نستعليق و خوانا -2

.نوشته شوند) برای دانش آموزان(     
در مدارسی که فاقد سالن و نمازخانه بوده می توان از راهروها به عنوان محل اقامه نماز -3

کرد .استفاده
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.می توان از کمکها هدايا و مساعدتهای مردمی در تحقق هر چه مطلوبتر آن بهره جست -4
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کتابخانهکتابخانه

يکی از مهمترين شاخصهای رشد و توسعه فرهنگی و اجتماعی هر کشور، 
ساخت. ميزان مطالعه و روی آوری آن جامعه به تحقيق و پژوهش می باشد

کتابخانه و تهيه کتاب به تنهايی تأمين کننده اهداف مذکور و گسترش دهنده  
گ فرهنگ مطالعه و کتابخوانی نخواهد بود بلکه اين فرهنگ بايد توسط مسئولين گ

.و همکاران آموزشی و تربيتی در مدرسه ترغيب و ترويج شود
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ه د زيبايی مدرسهزيباي

مدرسه ای که معماری مناسب. مدرسه ای که رنگ زيبا و تميز دارد ر يز و زيب ر ی بر ری ی ر

کودکان و نوجوانان برخوردار است، مدرسه ای که با فضای سبز و 
گلهای رنگارنگ تزيين شده است، کالسی که دارای رنگ شاد و

چنين فضايی تسهيل کننده فرآيند يادگيری است... نشاط آور است و 
.و ناخودآگاه بر ميزان فراگيری، تأثير مثبت می گذارد 
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نوزده نوزدهفصل فصل نوزدهمفصل نوزدهمفصل

تعمير و نگهداری مناسب از مدارس
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دا از ب نا نگهدا و ي تعمير و نگهداری مناسب از مدارستع

ل هدف کلیف
آشنا نمودن دانشجويان با عوامل مؤثر در آسيب ديدگی مدارس و 

آن از مناسب نگهداری ناصول ز  ب  ری  ه .اصول نگهداری مناسب از آن.ول 

فتا ا هدفهای رفتاریف
: از شما انتظار می رود پس از مطالعه اين فصل بتوانيد 

.عوامل مؤثر در آسيب ديدگی مدارس را توضيح دهيد -
نماييد بيان را مدارس از نگهداری و تعمير اهداف

يي ن  .رس ر بي

.اهداف تعمير و نگهداری از مدارس را بيان نماييد-
.انواع نگهداری از ساختمان مدارس را ذکر نماييد -

نکات مهم در نگهداری صحيح از قسمتهای مختلف ساختمان  -
.مدارس را بيان نماييد
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دا ديدگ يب آ د ؤث ل ا عوامل مؤثر در آسيب ديدگی مدارسع

نگهداری-1 فرهنگ ضعف ری1 ه ر   
بهره برداری غلط از ساختمان -2
تغييرات ساختمان بدون توجه به مالحظات فنی -3
ليه4 ا ط با غاي تفاد ا استفاده مغاير با طرح اوليه-4
استفاده باالتر از ظرفيت اسمی ساختمان -5
کيفيت نامناسب ساخت و ساز مدرسه -6
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دا از نگهدا و ي تع اهداف تعمير و نگهداری از مدارساهداف

:عمليات تعمير و نگهداری مدارس عمدتاً با اهداف زير انجام می گيرد 
افزايش عمر مفيد ساختمان)الف (
ايجاد آرامش و کاربری مطلوب) ب
جلوگيری از نابودی سرمايه ها) ج
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دا ان اخت از نگهدا اع انواع نگهداری از ساختمان مدارسان

قطع آب و برق، عيوب تأسيسات مکانيکی، : نگهداری و مراقبتهای اضطراری ) الف
.بهداشتی، خرابی اجزای ساختمان از جمله موارد اضطراری می باشند ب ی ری ر ر و ج ز ن ی جز بی ر ی به

نگهداری منظم و مستمر ) ب
.بهترين زمان تعميرات در مدارس، فصل تابستان است: نگهداری و مراقبتهای ادواری ) ج

نکات مهم در نگهداری از مدارس 
کنترل بام ، سرويسهای بهداشتی دانش آموزان ، آشپزخانه، بوفه و آبدارخانه  ، 

درب و پنجره ها و ديوارها ، محوطه ، سرويسهای حرارتی و برودتی و سيستم برقی 
ا اخت ک الکت ا تأ
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ت بي تفصل بي فصل بيستمفصل بيستمفصل

بهره وری مطلوب از مدارس
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مدار فيزيک فضای فيزيکی مدارسفضای

کل هدف کلیهدف
آشنا نمودن دانشجويان به نحوه استفاده مطلوب از 

دا کانات ا

هدفهای رفتاری
ان ت ل ف ا ه طال از انتظا ا ش از

هدفهای رفتاری
بتوانيد فصل اين مطالعه از پس رود می انتظار شما :از

امکانات مدارسامکانات مدارس

:از شما انتظار می رود پس از مطالعه اين فصل بتوانيد   
.بهره وری را تعريف نماييد -
.اهم امکانات موجود در مدارس را برشماريد -
تقسيم بندی مربوط به هدفهای تعليم و تربيت در مدارس را  -

.توضيح دهيد
عوامل مؤثر در استفاده مطلوب از امکانات و تجهيزات مدارس  -

.را ذکر نماييد
مدارس- فيزيکی امکانات از مطلوب گيری بهره چگونگی
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 .دهيد را شرح

www*pnueb*com



وجود)الف کانات ا امکانات موجود)الف

ذهنها و استعدادهای فعال و خالق کودکان و نوجوانان -1
آموزان2 دانش خواه الگو و پذيری تربيت تربيت پذيری و الگو خواهی دانش آموزان-2
نيروی انسانی مدرسه و تواناييهای آنان -3
ساختمان و تجهيزات مدرسه -4
سرمايه های ثابت و جاری مدرسه -5

گ جايگاه مدرسه و نظام تعليم و تربيت در بين مردم-6
قداست مدرسه و شغل معلمی در فرهنگ اسالمی -7
امکانات و تواناييهای اوليای دانش آموزان و ساير امکانات محيطی -8
خويش-9 وظايف انجام برای پرورش و آموزش قانونی امکانات
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عقول)ب اهداف اهداف معقول)ب

: تعليم و تربيت در مدرسه را می توان به دو دسته کلی تقسيم بندی نمود 

.تربيت انسانهايی مؤمن، آگاه، خالق، فعال، ماهر و مهذب: هدفهای فردی  -1
فراهم آوردن زمينه رشد و توسعه کشور در پرتو تربيت : هدفهای اجتماعی  -2

.انسانهای عالم و عامل
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طلوب)ج تفاده ا استفاده مطلوب)ج

:عوامل مؤثر در استفاده مطلوب عبارت است از
ا1 ا ل ت ا ش .روشهای تدريس معلمان و دبيران-1
.شيوه های تربيتی مسئولين و مربيان مدرسه -2
ی.مديريت حاکم بر مدرسه و سازماندهی فعاليتهای آموزشی و تربيتی-3 ی ی م
.روابط انسانی موجود بين دانش آموزان با معلمان و ساير کارکنان -4
.تجربه و تواناييهای علمی و تخصصی کادر آموزشی و اداری مدرسه -5
ذيربط-6 مسئولين توسط فعاليتها کنترل و نظارت
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يک و ت بي يکفصل و ت بي فصل بيست و يکفصل بيست و يکفصل

تربيت بدنی و ورزش در مدارس
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مدار فيزيک فضای فيزيکی مدارسفضای

کل هدف کلیف
آشنا نمودن دانشجويان با اصول و مبانی تربيت بدنی و 

مدارس ورزش
هدفهای رفتاری

از شما انتظار می رود پس از مطالعه اين فصل       
هدفهای رفتاری

از شما انتظار می رود پس از مطالعه اين فصل        
د ان ت

ارس .ورزش مدارس.ورزش 

:بتوانيد
.اهداف تربيت بدنی را ذکر نماييد -     
اثرات فيزيولوژيکی ورزش و تمرينات بدنی در انسان را  - 

نماييد .بيان نماييدبيان
.رسالت خطير مربيان ورزش در مدارس را توضيح دهيد - 

اصول صحيح برگزاری مسابقات ورزشی در مدارس  -     
نماييد بيان .را
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اهم نکات بهداشتی به هنگام فعاليتهای ورزشی و -      
.پس از آن را بر شماريد

يي ن  .ر بي
اهم نکات بهداشتی به هنگام فعاليتهای ورزشی و  -        

.پس از آن را بر شماريد

www*pnueb*com



آن اهداف و بدن بيت تربيت بدنی و اهداف آنت

ش ا ان ن ا ژگ ا تنا اگ که ا ا ت ال ف مجموعه فعاليتهايی است که اگر متناسب با ويژگيهای سنی انجام شود،ه
.فرد را برای يادگيری مهارتهای مختلف ورزشی آماده می سازد 

یاز جمله مهمترين اهداف تربيت بدنی و ورزش در مدارس، به توسعه 
تواناييها و مهارتهای بنيادی، قابليتهای جسمانی و مهارتهای ورزشی 

.در دانش آموزان می توان اشاره نمود
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ان ان د دن نات ت زش ک ژ ل ز ف ات اثرات فيزيولوژيکی ورزش و تمرينات بدنی در انساناث

و عضالت گشته، ظاهر ديرتر هرچه خستگ شده، هماهنگ و منظم بدن حرکات ورزش اثر در اثر ورزش حرکات بدن منظم و هماهنگ شده، خستگی هرچه ديرتر ظاهر گشته، عضالت و در
.اندام خوش حالت و ورزيده و همراه با افزايش نيروی عضالنی مقاومت بدن زيادتر می شود

رسالت خطير مربيان ورزش در مدارس سرپرستی و اداره صحيح فعاليتهای ورزشی در*
مدارس مستلزم طرح قبلی است، بدين معنی که مربی ورزش قبل از اجرای فعاليتهای ورزشی 

.بايد بداند که چه بايد بکند، تا با توجه به دقت موجود، حداکثر استفاده را به دانش آموزان برساند
در اين راستا برای اين که مربی بتواند بر اساس ويژگيها و تواناييهای دانش آموزان برنامه ريزی 
.کند، ابتدا بايستی از آمادگی جسمانی آنان در سنين مختلف آگاهی داشته باشد 
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دا د زش قات مسابقات ورزشی در مدارسا

مسابقات ورزشی  موجب می شود که دانش آموزان، شخصيت فردی و استعداد ذاتی خود را
.بروز دهند و نيز در اثر برخورد با يکديگر، فوايد اجتماعی با ارزشی به دست آورند ی ی

برخی نکات بهداشتی به هنگام فعاليتهای ورزشی
:اهم اصول بهداشتی که در فعاليتهای ورزشی بايد رعايت گردند عبارتند از 

.سعی کنيد در هوای آزاد و بدون آلودگی ورزش کنيد- ي ورزش ی و ون ب و ز ی و ر ي ی
.هنگام ورزش از لباسهای مناسب همان رشته ورزشی استفاده نماييد -
.در خريد کفش ورزشی توجه بيشتری نشان دهيد -
.سعی کنيد هنگام ورزش از جورابهای نايلونی، کمتر استفاده نماييد -

دهيد انجا فصل به توجه با را تمرينات و ورزش کنيد ع
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دو و ت بي دوفصل و ت بي فصل بيست و دومفصل بيست و دومفصل

بهداشت اردوگاههای دانش آموزی

214سهيال حافظیسهيال حافظی: : تهيه و تنظيم  تهيه و تنظيم  13دسامبر  12

www*pnueb*com



مدار فيزيک فضای فيزيکی مدارسفضای

کل هدف کلیف
آشنا نمودن دانش جويان با پاره ای اصول و ضوابط بهداشتی در 

آموزی دانش اردوگاههای

رفتاری هدفهای رفتاریهدفهای
فصل اين مطالعه از پ ود م انتظا شما از

وزی ش  ی  ه و .اردوگاههای دانش آموزی.ر

از شما انتظار می رود پس از مطالعه اين فصل               
:بتوانيد 

.اردو را تعريف نماييد -     
.انواع اردوگاهها را ذکر نماييد -
.اهم نکات بهداشتی در انتخاب محل اردوگاه را بيان نماييد -

.انواع سرپناه در اردوگاهها را توضيح دهيد -     
اصول اساسی و مهم در بهسازی و کنترل بهداشتی  -        

را آموزی دانش اردوگاههای
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.ذکر نماييد        
اردوگاههای دانش آموزی را             

.ذکر نماييد         
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دو ا يف تعريف اردوتع

در نظام فرهنگی، اردو تجمع افراد در مکانی جهت کسب دانايی، توانايی و
ت ا اجتماع .سازگاری اجتماعی استازگاری
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دوگاهها ا انواع اردوگاههاانواع

ند ش تق ته د د ه ا گاه د :اردوگاهها به دو دسته تقسيم می شوندا

اردوگاههای کوتاه مدت از قبيل اردوگاههای پيشاهنگی، نظامی، تابستانی و ) الف
جنگ، نظير ناگوار حوادث بروز مواقع در که اردوگاههاي مانند اضطراری اردوگاههای اضطراری مانند اردوگاههايی که در مواقع بروز حوادث ناگوار نظير جنگ،اردوگاههای

.احداث می گردد... سيل و زلزله و 
.اردوگاههای دراز مدت مانند اردوگاههای کار و سازندگی) ب
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دوگاهها ا حل انتخاب محل اردوگاههاانتخاب

:در انتخاب محل اردوگاهها، بايد شرايط زير را در نظر گرفت 
د دا د ا آن د ل ز کان ا که ها دخانه ک ا ها د ت ا در مجاورت دره های باريک و رودخانه هايی که امکان بروز سيل در آنها وجود دارد-د

.نباشد -
نزديک محل انباشت زباله و مراکز صنعتی و تجاری نباشد تا در معرض سروصدا،-

نگردد واقع ترافيک تراکم و بو هوا، آلودگ .آلودگی هوا، بو و تراکم ترافيک واقع نگردد-
.زمين اردوگاه بايد کمی شيب دار و فاقد رطوبت و دور از باتالق باشد - 
.در فاصله معقولی از منبع تأمين آب قرار داشته باشد - 
شود- گرفته نظر در عمومی تسهيالت کليه ايجاد و افراد اسکان برای کافی فضای .بايد
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دوگاه ا د پناه انواع سرپناه در اردوگاهانواع

:ساختمانهای آماده ) الف
: چنين ساختمانهايی از نظر مسائل بهداشتی می بايست شرايط زير را دارا باشند

.از نظر استحکام بايد کامالً مطمئن باشند - 
ً ق آ گ .هنگام بروز حوادث و سوانح، مسائل ايمنی در آنها قبالً پيش بينی شده باشد-

.عاری از رطوبت باشند - 
.باشند) طبيعی و مصنوعی(دارای سيستم تهويه خوب و روشنايی کافی  - 
.لوله کشی کاملی داشته و دارای آب گرم و حمام مناسب باشند - 
:استفاده از چادر)ب
متر نصب شود تا 10چادرها بايد به طور رديفی در دو سوی جاده ای به عرض الاقل -
.رفت و آمد از بين آنها ميسر باشند -
.متر مربع زمين برای هر نفر وجود داشته باشد 3در داخل چادرها بايد حداقل  - 

طقل ف ش ل ف
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متر فاصله باشد تا افراد بتوانند بدون برخورد با طناب و ميخهای8بين چادرها بايد حداقل-
.چادر، آزادانه حرکت کنند -
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گاهها د ا د بهداشت ا ا ل اص ين تأمين اصول اساسی بهداشت در اردوگاههاتأ

تأمين اصول اساسی بهداشت در اردوگاهها
ال1 دن آشا آ ن تأ تأمين آب آشاميدنی سالم-1
دفع بهداشتی مدفوع و فاضالب -2
دفع بهداشتی زباله -3
جوندگان4 و ناقل حشرات با مبارزه مبارزه با حشرات ناقل و جوندگان-4
رعايت اصول تغذيه و بهداشت مواد غذايی -5
رعايت نکات بهداشتی در تأسيسات اصلی و جنبی اردوگاه نظير -6

شنا استخرهای و حمام چادرها، موجود، .ساختمانهای
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پايانپايان
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