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 پیشگفتار
 های مرتبط با حوزه کودک، حول محور قرآن و روایات است.این نوشتار درصدد تبیین چگونگی ساماندهی و اجرای عملیات

 به این منظور الزم است مواردی تبیین شود: 

 ست؟یک کودک  

 ؟کندمی دنبال را یتیغا چه کودک حوزه 

 ست؟یچ حوزه نیا موضوعات نظام 

 ست؟یچ کودک حوزه مسائل نظام موضوعات، نظام ساسا بر 

 شود؟  تأثیرات متقابل کودک بر اجتماع، خانواده و همساالن چیست و وجوه مثبت یا منفی آن چگونه بررسی می 

 هستند؟ ییشناسا قابل چگونه و کدامند حوزه نیا در یاتیعمل یبسترها 

 یطبع ،یعیاقتضائات طب ریفرهنگ و سا م،یمتناسب با اقل یبسترساز ایکردن بسترها  اضافه امکان وضرورت  ایآ 

 دارد؟ وجود حوزه نیا در یو اجتماع

 شود؟یمشخص م یحوزه توسط چه کسان نیدر ا هاستهیساختارها و با، احکام  

 را دارند؟  اتیعمل یحوزه قدرت طراح نیدر ا یافراد چه 

  باشد؟ دیبا یعلم سطح چه در کننده اتیعمل 

 کند؟ لحاظ دیبا را یموارد چه حوزه نیا در کننده اتیعمل 

 باشد؟ ییاجرا توان از یحد چه یدارا است الزم کننده اتیعمل 

 رد؟یپذیصورت م ییهاچگونه و با چه شاخصه حوزه نیا در هااتیعمل شکست ای تیموفق زانیم یابیارز   

 دارند؟ ییهایژگیو چه هااتیعمل ناظران و هاارزیاب/کنندگانارزیابی کنندهارزیابی 
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که بر اساس قرآن گردآوری شده، بهره گرفته   و بررسی موضوعات در حوزه کودک، از مجموعه مکتوبی سؤاالتبرای پاسخ به این 

مندان به فعالیت در این حوزه، به موضوعات، متناسب با رو، الزم است عالقهنامه پیش. بدیهی است برای اجرای آیین1شده است

 2د.مطالعه شو نظامنامه تربیت نیرو در حوزه خانوادهتسلط داشته باشند. همچنین برای اطالع از این سطوح الزم است  سطوح،

  

                                                           
 باشد:نبوت به چاپ رسیده است به شرح زیر می بیتاهلاز انتشارات قرآن و  قرآن و روایات که اساس برمرتبط با حوزه کودک  هایکتابمجموعه 1 

 در  کودک حوزه یهاستهیباو  هاییچارچوباین سند به ارائه ضوابط و ، اخوت، احمدرضا؛ ادیب، مریم: های تربیت کودک طیبسند بایسته

 پردازدرابطه با نحوه رویارویی با کودک و تربیت کودک می

 های دوره ویژگی؛ اخوت، احمدرضا، به تبیین 1جلد  - )نطق بی م و تددکال می)دوره تعل تکلم تا تولد از شیپ - ید تفکر اجتماعرش هایدوره

های تربیت های دوره کودکی، از بنیاد و اصول تا مهارتپردازد. و ویژگیمیهای رشد و تربیت در این دوره مؤلفه ترینمهماول رشد انسان و 

 .کندمیو در این دوره را بیان کودک و رشد ا

  که قدرت  هاییمهارتتبیین اصول و  ، اخوت، احمدرضا؛ فیاض، فاطمه:سال با رویکرد طیب گزینی 7تا  2تربیت کودک  هایمهارتاصول و

 .سازدمیشناخت و انتخاب طیب را در دوره اول رشد فعال 

 قرآن اتیآ بر یمبتن کودک رشد در بی م طکال تیاهم نییدر جهت تب یبردکار یاخوت، احمدرضا، کتاب ،بگوییم سخن بیبا کودکان خود ط 

 کتاب نیا ردقرآن  یسخن گفتن بر مدار فطرت و زبان فطر یسخن گفتن با او و چگونگ قیکودک از طر میاست. نحوه تعل نی م معصومکال و

 .است شده نییتب

 های تاری مفهو م طّیب و خبیث از منظر قرآن و روایات به همراه تبیین مؤلفهتعریف بنیادی و ساخبه اخوت، احمدرضا،  ،معناشناسی طیب و خبیث

 پردازد.می آن

 های مختلف ها و بروزات آن در دورهتبیین فرآیند تحقق طیّب در جریان زندگی انسان و معرفی مؤلفه اخوت، احمدرضا،   ،فرآیندشناسی طیب

 است. رشد 

 های غایت پردازد. )تبیین مؤلفهمی ز م جهت تحقق مراتب طیّب در فرایند حیات انسان و جامعهن نظا م التبیی ، اخوت، احمدرضا، بهنظا م سازی طیب

 باشد.( نظا م می تدسیسرشد در این دوره تحت عنوان طیب، از معناشناسی تا فرآیند و 

 

 مراجعه نمایید. http://quranetratschool.ir/?p=20975جهت دریافت و مطالعه نظامنامه تربیت نیرو در حوزه خانواده به آدرس  2 

http://quranetratschool.ir/?p=20975
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 مقدمه 
ای از رشد انسان است که در قرآن از آن با نام طفل یاد از آیات و روایات، منظور از کودکی، مرحله شدهاستخراجنظام  اساس بر

در انسان که مقارن با نوعی بلوغ و داشتن تکلیف شرعی است، اشاره دارد.  3های جنسیز فعال شدن توانبه قبل اشود. طفولیت می

 یابد. استقالل در فهم، توجه و عمل دست می نوعیبهگیرد که قوت می ایگونهبههای انسان دوره توان از اینپس 

 ز انعقاد نطفه تا قبل از بلوغ جسمی و شرعی است.بنابراین مسائل و موضوعات حوزه کودک، شامل بازه زمانی قبل ا

است و هر مرحله دارای اجل و  مرحلهبهمرحلهبرای دانستن اینکه دوره کودکی چیست، الزم است بدانیم رشد در انسان تدریجی و 

 :استباشد که شامل مراحل زیر زمان مشخصی می

  مرحله شیء مذکور نبودن .1

 مرحله پیش از تولد .2

 یمرحله جنین .3

 مرحله طفولیت و کفالت .4

 کالم   وسیلهبه درآمدنمرحله به نطق  .5

 مرحله اکمال فطرت .6

 مرحله اکمال و اتمام نعمت .7

 

 باشد. می دوره کودکی شامل مراحل دوم تا پنجم است و همچنین غایت دوره کودکی در راستای غایت کلی رشد در انسان

                                                           
اطفال  کهیهنگامو  ؛آیاتِِه َو اللَّهُ عَلیمٌ حَکیمٌ مِنْکُُم اْلحُلُمَ فَْلیَسْتَدْذُِنوا کَمَا اسَْتدْذَنَ الَّذینَ مِنْ قَبِْلهِمْ َکذلِكَ یَُبیِّنُ اللَُّه لَکُمْ : َو إِذا َبلََغ الَْدطْفال59ُسوره مبارکه نور، آیه  3 

د، و خدا کنخداوند آیاتش را براى شما بیان مى نیچننیاگرفتند؛ گونه که اشخاصى که پیش از آنان بودند اجازه مىشما به سنّ بلوغ رسند باید اجازه بگیرند، همان

 دانا و حکیم است! 

دینَ جُُیوبِِهنَّ وَ ال یُبْ یَضْرِْبنَ بِخُمُِرهِنَّ عَلىْلُمؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ ال یُبْدینَ زینَتَهُنَّ ِإالَّ ما ظَهَرَ مِنْها وَ لْ : وَ قُلْ ل31ِسوره مبارکه نور، آیه 

عیَن غَیْرِ أَخَواِتهِنَّ أَْو نِساِئهِنَّ أَْو ما مَلَکَْت أَیْمانُهُنَّ أَِو التَّابِ إِْخوانِهِنَّ َأوْ َبنی ِتهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَْو أَْبناءِ بُعُوَلتِهِنَّ أَْو إِخْواِنهِنَّ أَوْ َبنیزینَتَهُنَّ إِالَّ لِبُُعولَتِِهنَّ َأوْ آبائِهِنَّ أَْو آباِء بُعُولَ 

نُوَن لَعَلَّکُْم أَیُّهَا الُْمؤْمِعَوْراِت النِّساِء وَ ال یَضْرِبَْن بَِدرْجُلِهِنَّ ِلیُعْلََم ما یُخْفیَن مِنْ زیَنتِهِنَّ َو تُوبُوا إِلَى اللَِّه جَمیعًا  لَمْ یَظْهَرُوا عَلىأُولِی الْإِْربَِة مِنَ الرِّجاِل أَِو الطِّفِْل الَّذینَ 

 -جز آن مقدار که نمایان است -گیرند، و دامان خویش را حفظ کنند و زینت خود راآلود( فروهاى خود را )از نگاه هوسبا ایمان بگو چشم زنانو به  ؛تُفْلِحُونَ

هاى خود را بر سینه خود افکنند )تا گردن و سینه با آن پوشانده شود(، و زینت خود را آشکار نسازند مگر براى شوهرانشان، یا آشکار ننمایند و )اطراف( روسرى

[، ردگانشان ]کنیزانشانکیششان، یا بان، یا پسران همسرانشان، یا برادرانشان، یا پسران برادرانشان، یا پسران خواهرانشان، یا زنان هم، یا پسرانشپدرشوهرانشانپدرانشان، یا 

 شانپنهانیتا زینت  نزنند زمینیا افراد سفیه که تمایلى به زن ندارند، یا کودکانى که از امور جنسى مربوط به زنان آگاه نیستند؛ و هنگا م راه رفتن پاهاى خود را به 

  خدا بازگردید اى مؤمنان، تا رستگار شوید! سویبهدانسته شود )و صداى خلخال که برپا دارند به گوش رسد(. و همگى 



7 
 

الح تقوا، رحمت و ف ایمان، و رجوع به عقل و دستیابی به شکر، هدایت، ذکر، شکوفایی تفکرغایت و هدف نهایی از رشد انسان، 

ر ادامه دباشد که اهداف کلی رشد انسان را  ایگونهبهبنابراین غایت دوره اول رشد تحت عنوان دوران کودکی و طفولیت باید  .است

 . ایدمحقق نممسیر 

ر که زمینه رشد بهت ایگونهبهدانست،   یت نطق و تعلیم کالم و تقویت حواسهداتوان ترین هدف در این دوره را می، مهمروازاین

 . های بعد را فراهم سازددر دوره

تأدیب به معنای ادب کردن کسی است و ادب به معنای قرار گرفتن در شود. هدایت نطق در این دوره از طریق تأدیب محقق می

یعی در طور طببهشود. این هنر انی است که موجب بروز هنر عبودیت در فرد میحدود و ضوابط الهی و زیبنده شدن به مقیداتی رب

عقلی او که  ادراکیتواند خود را به این سطح از ادب برساند. زیرا قوای افتد و کودک نمین اول رشد اجتماعی اتفاق نمیدورا

ود را در مدار آن قرار دهد. لذا برای عبودیت و ادب تواند قوانین را انتزاع و خفعال نشده است و نمی ،دار چنین درکی استعهده

 و بدون آنکه کودک بخواهد غیرمستقیم طوربهنیازمند به نیروی خارجی والدین است. در این صورت والدین با ِاعمال والیت خود 

دیب نطق کودک به معنای محدود تأ. دهندای داشته باشد، او را در این فضا قرار میدار بودن خود برنامهبرای عبودیت داشتن و ادب

با در نظر داشتن مقررات مشخص و هماهنگ با نظام طبیعی اوست که موجب سوق دادن خودکار او به  ،نطق وی مندِضابطه کردنِ

 شود.سمت غایتی مشخص می

م در این این روح کلی حاکبا توجه به لزوم ایجاد فضا برای تأدیب کودک، الزم است این فرآیند و فضا دارای روح طیب باشد. بنابر

، زمین وجود کودک از طریق اعمالِ والیِت والدین بر فضای زندگی او، پاک شده و ترتیباینبه. استدوره، با محوریت طیبات 

 .شودمیهای بعد آماده تحقق عبودیت در دوره

 د. س الزم است مزین به روح کلی طیب باشهای دوره کودکی یعنی تأدیب نطق، تعلیم کالم و تقویت حواترین مؤلفهبنابراین مهم

یا  4شود و به دلیل برقرار بودن ارتباط این کالبد با غیب، روحبر اساس آیات قرآن، طیب، صفتی است که بر کالبد و جسمی بار می

ری هدایتی باشد. تواند جریانی از تحقق اراده الهی را جاری سازد و دارای اثرگذاشود که میساختار فکری خاصی بر آن حاکم می

توانند با تواند در هر موضوعی جاری شود. لذا باورها، اعتقادات، افکار، روابط، اشیا و... میطبق این تعریف، فرایندشناسی طیب می

  .این وصف همراه باشند

فت رزق سته دریاشود تا با طیب سازی این بستر، مزین به کلمات طیب، شایاین ویژگی بر زمین وجودی کودک بار می ازآنجاکه

های طیب ترین مؤلفههای طیب در بستر در این دوره اهمیت دارد. مهمو ثمراتش نیز طیب باشد بنابراین توجه به مؤلفهشده طیب 

)مادی یا معنوی(، حفظ و امنیت و ارتقا بخشی به قوای کودک  بخشیحیاتبرای پرورش بستر وجود کودک شامل توجه درست به 

                                                           
4

 این روح در هر شیء طیّب متناسب با آن است. 
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قرار بگیرد  کسانی مدنظراین سه مؤلفه الزم است هم در هدایت نطق، هم در تعلیم کالم و هم در تقویت حواس،  در این دوره است.

 که قصد عمل در این حوزه را دارند.

 زیر صورتبهبرای کودک را  مورد نظرآن طیّباتِ  تبعبهتوان طیّبات و می 5در بررسی محورها و موضوعات طیبات در آیات قرآن

 دی کرد:بندسته

 ستری و داشتن ب سویکاند. در این دسته، طیب والدت کودک از بستر رشد انسان و جامعه عنوانبه: طیّباتی که دسته اول

 طیب در زندگی از سوی دیگر مورد نظر است. 

 و باورهای  شوند، مانند عقایداند و باعث فعال شدن طیّبات در انسان و جامعه می: حقایقی که از جنس طیّبدوم دسته

ر گوییم، مورد نظدرست. در این دسته، باورمند شدن کودک به باورهای حق و درست که به آن قول طیّب و کلمه طّیبه می

 است. 

 شود، مانند داشتن رفتارها و روابط : حاالت و روابطی است که برای انسان و جامعه پس از درک طّیبات ایجاد میسوم دسته

پیش از تولد و بعد از آن  هاآناین دسته، روابط والدین با هم و نیز رفتارهای سازنده، درست و پاک  سازنده با دیگران. در

 مورد توجه است.  

 شود، مانند داشتن صفات پاکی همچون : صفاتی است که برای انسان و جامعه پس از درک طیّبات ایجاد میدسته چهارم

ندن فرزند و افزایش این صفت در او که از طیّب بودن والدین و اطرافیان تأثیر امانتداری، راستگویی. در این دسته، طیّب ما

 گرفته، مورد نظر است.  

 ه و ها و فرهنگ سازندشود، مانند آموزه: نتایجی است که در اثر برخورداری از طیّبات نصیب انسان و جامعه میدسته پنجم

وع به عقل و داشتن کالم طیب و نطق تأدیب شده و عواطفی سرشار پاک. در این دسته، دستیابی کودک به توان تفکر و رج

 از ایمان مورد نظر است.  

 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:های این دوره میبا توجه به مطالب فوق، در مورد ویژگی

ر شده والیت تعبی شئونات مختلف کودک نیازمند سرپرستی دقیق و عالمانه است، از این دوره به دوره ظهور کهازآنجایی .1

 است.

های مختلف حفظ کند، از این دوره به دوره تأدیب موظف است کودک را توانمند سازد و او را از آسیب ،ولیّ کهازآنجایی  .2

 یاد شده است. 

 این به معنای ارتباط ،شود و بر فطرت الهی استشود، پاک متولد میبر اساس آیات و روایات هر انسانی که متولد می .3

 .کودک با خداوند و استقرار ایمانی فطری در اوستخاص 

مندی صحیح از سمع و ابصار و افئده است. بر این اساس بهره ،محوری است ،بلکه انسان ،آنچه در تعلیم و تربیت کودک .4

 سوق دادن طفل به سمت شکر با مدیریت سمع، ابصار، افئده طفل است. ،وظیفه بنیادی ولیّ در این دوره

                                                           
 به کتاب فرایندشناسی طیب از همین مجموعه رجوع شود.5 
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 6کند.به رشد و بلوغ کودک از قواعد بلوغ و رشد انسان تبعیت میقواعد مربوط  .5

شود و بعد از تولد به قبل از طفولیت و بعد از بر اساس آیات قرآن، مراحل خلقت انسان به قبل و بعد تولد تفکیک می .6

 گردد.طفولیت متمایز می

اعی شود و رشد و بلوغ او اجتماجتماع شکوفا می های او در بسترورود انسان به دنیا به شکل طفل است، توان کهازآنجایی .7

 7بسیار ضروری است. ،زنندهاست. بر این اساس پاکسازی محیط و بستر از عوامل آسیب

دوره اول رشد اجتماعی انسان معرفی کرد. در این مرحله، فرد قدرت  عنوانبهتوان بر اساس آیات قرآن طفولیت را می .8

به  توانمی آموزشی و تربیتیوشیارانه با دیگران و محیط را ندارد. این دوره را از نظر گیری از روی اختیار و هارتباط

 مراحل زیر تفکیک کرد:

o مرحله تمهیدات پیش از تولد فرزند 

o های جنینی مرحله مراقبت 

o مرحله کفالت در دوران شیرخوارگی 

o یگرانمرحله آموزش توانمندسازی کودک همراه با آموزش ارتباط و تعامل با د 

 

قدرت منع و نهی درونی برای انجام ندادن  مرتبه خروج از طفولیت را شکوفایی عقل دانسته است. عقل در این مرتبه .9

 8دهد.اختیاری و از روی فکر کاری را به کودک می

 9ترین عوامل مؤثر در این شکوفایی، آموزش ذکر خداوند به کودکان است.بر اساس آیات و روایات یکی از مهم .10

                                                           
 فرایندشناسی رشد ضروری است. رشد انسان رجوع به دو کتاب رشدشناسی و برای فهم مراحل بلوغ و مراتب6 

 تفکر عینی از همین مجموعه رجوع شود. ؛به کتاب تفکر اجتماعی7 

جَلَّ الَعقلَ قَالَ خَلقُُه مَلَكٌ َلهُ رُءُوسٌ بَِعدَدِ  عن علی ابن ابیطالب علیه السال م أَنَّ النَّبِیَّ صلی اهلل علیه و آله سُِئلَ مِمَّ خََلقَ اللَّهُ عَزَّ وَ : 81، ص1الوسائل، ج مستدرک8 

لِّ لَى کُعَقلِ َو اسمُ ذَلِكَ اإلِنسَانِ عَلَى وَجهِ ذَلِكَ الرَّأسِ مَکُتوبٌ وَ عَ الخَلَاِئقِ مَن خُلَِق وَ مَن یُخلَقُ إِلَى َیو مِ القِیَاَمةِ وَ لُِکلِّ رَأسٍ وَجهٌ وَ ِلکُلِّ آدَمِیٍّ رَأسٌ ِمن رُءُوسِ ال

 نُورٌ أَو حَدَّ النِّسَاءِ َفإِذَا بَلََغ کُشِفَ ذَِلكَ السِّترُ فَیَقَُع فِی قَلبِ َهذَا اإلِنسَانِ وَجهٍ سِترٌ مُلقًى لَا یُکشَفُ ذَلَِك السِّترُ مِن ذَِلكَ الوَجهِ َحتَّى یُوَلدَ َهذَا المَوُلودُ وَ یَبلُغَ َحدَّ الرِّجَالِ

ه خداوند عقل را علیه و آله ک اهللصلیپرسیده شد از حضرت رسول ؛ ءَ َألَا وَ مَثَلُ العَقلِ فِی القَلبِ کََمثَلِ السِّرَاجِ ِفی البَیتِةَ وَ السُّنَّةَ َو الجَیِّدَ وَ الرَّدِیفَیَفهَمُ الفَرِیضَ

ا روز اند و خالیقی که تاست به شماره خالیقی آفریده شده یرهای( ملکى و از براى او سصورتبهچگونه آفریده؟ حضرت فرمودند: خداوند خلق فرمود عقل را )

شوند و براى هر سرى از آن ملك وجهی است و براى هر آدمى سری است از سرهاى عقل و اسم آن انسان بر صورت آن نوشته شده و بر آن قیامت آفریده می

ردد و به حد رشد و بلوغ و تمیز مردانگى برسد اگر پسر باشد، و به حد رشد و تمیز و بلوغ اى افتاده و آن پرده باقی است تا وقتى که آدمى متولد گصورت پرده

و  آن نور، واجبات و مستحبات و کار و اعمال وسیلهبهگردد، پس رود و نورى در قلب انسان قرار میآن پرده کنار مى وقتآنزنانگى برسد اگر دختر باشد، پس 

 .آن حضرت فرمودند: مثال عقل در قلب، مانند چراغ است در خانه فهمد. سپستمیز خوب و بد را می

ه مو خانواده خود را به نماز امر کن و خود )نیز( با ه؛ َو أْمُرْ أَْهلَكَ بِالصَّالِة وَ اْصطَبِْر عَلَیْها ال نَسْئَلَُك رِزْقًا َنحْنُ َنرْزُقُكَ َو الْعاِقبَةُ ِللتَّقْوى: 132آیه  سوره مبارکه طه،9 

 قواست.دهیم، و عاقبت )نیك( از آن تطلبیم )تا توانش را نداشته باشى( این ماییم که تو را روزى مىنیرو بر )مراعات( آن شکیبایى کن، ما از تو هیچ روزى نمى

 َفإِنَّهُ لَمْ یَلْزَمُْه َکمَا نَدْمُرُهُمْ بِالصَّلَاةِ فَالْزَمْهُ لیها السال منَدْمُرُ صِبْیَانَنَا ِبتَسْبِیحِ فَاطَِمةَ عقَالَ: یَا أَبَا هَارُونَ ِإنَّا  لیه السال معَْن أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع: 343، ص3اإلسالمیة(، ج -الکافی )ط 

ای با آن باشد زیرا وقتی بنده ،کنیمرا به نماز توصیه می هاآنطور که کنیم، همانعلیها توصیه می اهللسال مای اباهارون ما فرزندانمان را به تسبیح فاطمه ؛ عَبْدٌ فَشَقِیَ

 شود.شقی نمی
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 شود.تقویت عقل و تفکر از طریق تقویت حیا و عفاف و اقامه نماز حاصل می ،با توجه به روایات .11

افتد و تقویت اتفاق می 11سازی تفکر با تقویت حواس، تعلیم تکلم و تأدیب نطقفعال 10سازی ذکر با تقویت عواطف،فعال .12

 شود.محقق می 12عقل با تقویت ذکر و تفکر و تعلیم قول طیب

رد. اگر این گیرفتار و گفتار پدر و مادر و اطرافیان قرار می ،جودی کودک با وجود بسیط بودن، تحت تأثیر کالمساختار و .13

 کالم طیّب باشد انعکاس آن طیّب و اگر غیر طیّب باشد انعکاس آن غیر طیّب خواهد بود.

در قلب  ،تر از آن، ایمانگزینی و مهمگزینی است. در این دوره الزم است بذر خیرگزینی، حسندوره طیب ،دوره اول رشد .14

 شود.  کودک کاشته شود، زیرا طیّب بودن پایه همه خیرات و برکاتی است که به انسان عطا می

مقاصد دوره اول رشد اجتماعی از سویی با غایت دستیابی به طّیبات و از سویی با غایت دستیابی به شکر، فالح، هدایت،  .15

 شود.ر سنجیده میرحمت، تقوا، ذکر، عقل و فک

   

  

                                                           
 به کتاب فرایندشناسی ایمان رجوع شود.10 

 به کتاب تفکر نفس رجوع شود.11 

 به کتاب ساختار وجودی انسان از منظر عقل و نیز فرایندشناسی طیب رجوع شود.12 
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 نامه تربیت نیرو در حوزه کودکآیین
 

های جیخروو  سطوح نیروهاکودک، برای ساماندهی نیروهای فعال در حوزه کودکان، با محوریت آیات و روایات،  مبتنی بر  نامهآیین

 تدوین شده است.  نظامنامه تربیت نیرو در حوزه خانواده، برگرفته از هاآن

 های تدبر محور نیروها در این حوزه، مراحل پژوهشی زیر انجام شده است:هی فعالیتبرای ساماند

 

  

جستجوی واژگانی .1
از کل قرآن کریم

مشخص کردن آیات .2
مرتبط با موضوعات و 

س مسائل کودکان براسا
/ کلمات یافت شده 
انتخاب سوره 

مراجعه به روایات . 3
اهل بیت، برای یافتن
ا نظام مسائل مرتبط ب

نظام موضوعات

تقسیم بندی نظام. 4
موضوعات و مسائل 

استخراج شده بر اساس
آیات و روایات، در 
ارتباط با یکدیگر
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 اول: مرحله

 میاز کل قرآن کر یواژگان یجستجو  

 :  ریز واژگان شاملقرآن  هایسوره ازمرتبط با مباحث کودک  واژگان

 طفل 

  ابن و بنت 

  میتی 

  ارث 

  رضع 

  ضعفمست 

  هیذر 

 ولد 

 طالق و ازدواج 

   ... و 

 مرحله دوم:

های مرتبط با این بحث مشخص ند و سورهشد انتخاب کودکان مسائل و موضوعات با مرتبط اتیآکلمات یافت شده،  اساس بر

 شدند.

با توجه به معنای آیه و دسته آیات در بستر و متناسب با غرض سوره؛ موضوعات حوزه کودک، به مباحث مرتبط با اجتماع، خانواده 

 بندی شدند. بر یکدیگر تقسیم هاآنک و تأثیر متقابل و مسائل مختص کود
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کودک

مر 

کودک

مسائل یتیم

کودک-جامعه

اموال یتیم

جهاد -جنگ

وصیتارث
رشد یتیم

آزمون رشد

بوجود آمدن یتیمتعدد زوجات

نگهداری و تربیت فرزندان

با دختران  تعدد زوجات
یتیم و زنان بیوه

/ وفای به عهد/کیل
عدم /عدم ظلم

تبدیل به خبیث

سهم ایتامخمسغنیمت 

فیء
خروج دولت 
از دست 
اغنیای جامعه

اکرام یتیمرسیدگی به یتیم

نزدیکان یتیمحب خدا

رفتارهای نامطلوب در 
قهر یتیمجامعه

ارث صفات

عاقر و نازا بودن

کودک-خانواده

تاثیر روی جامعه

طلب فرزند

طلب فرزند

اتهامات اجتماع درمورد 
نسب پدری فرزندنسب فرزند

طالق

عده

شیردهی

زنا 

نکاح

فرزند نامشروع

فرزند مشروع

افک

خبیث و طیب

اذن/بلوغ/طفل

محارم 

زمان و مدت

دایه

خروج از 
استضعاف

دور کردن از ظلم و هجرت
استضعاف

سفاهت و بی علمی

نگرانی از روزی

قتل فرزندسفاهت و بی علمی

شرک شیطان

اموال و اوالد عدو/ فتنه  عدو/ فتنه 

عذاب شدن عذاب شدن

فرزندآوری در سن باال

فرزندآوری در سن باال

به فرزندی پذیرفتن

غره شدن به فرزند

غره شدن به فرزند غره شدن به فرزند

فرزند صالح

منع از قتل فرزند

منع از قتل فرزند منع از قتل فرزند

به لهو افتادن از ذکر خدا به لهو افتادن از ذکر خدا

تاثیر فساد و عصیان جامعه 
روی به دنیا آمدن فرزند 

 فاجر و کفار
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  :سوم مرحله

روایت  70000مراجعه شد. در این راستا بیش از  السالمعلیهم بیتاهلبرای یافتن نظام مسائل مرتبط با نظام موضوعات، به روایات 

 مطالعه و بررسی شدند.

 ژگان زیر، به نظام مسائل در این حوزه دست یافتیم: عالوه بر افزودن دایره وا

 هجرت 

 یصب 

 احتالم و بلوغ 

 غالم 

 هیجار 

 هیدا 

 عرامه 

 و .... 

 چهارم:  مرحله 

 :شامل .تقسیم شده است دسته سه در گریکدی با ارتباط در اتیروا و اتیآ اساس بر شدهاستخراجنظام موضوعات و مسائل  سپس

 دسته اول:  .أ

 جتماعی مؤثر بر موضوعات و مسائل مرتبط با کودکانموضوعات و مسائل ا 

  بر موضوعات و مسائل اجتماعی    مؤثرموضوعات و مسائل مرتبط با کودکان 

 دسته دوم: .ب

 موضوعات و مسائل خانوادگی مؤثر بر موضوعات و مسائل مرتبط با کودکان 

  بر موضوعات و مسائل خانواده مؤثرموضوعات و مسائل مرتبط با کودکان 

 سته سوم:د .ت

 موضوعات و مسائل کودک 

تربیت نیرو در حوزه کودک، الزم است موضوعات مرتبط با  نامهآیینبا توجه به سیر پژوهشی صورت گرفته، برای پرداختن به 

مشخص شود تا هر نیرویی متناسب با سطح و توان خود و با احاطه به نظام موضوعات و مسائل در این  هاآنکودک و مسائل ذیل 

 زه، فعالیت و نحوه عملش مشخص شود.حو

 .استروایات قابل رصد  اساس بر هاآنآیات قرآن استخراج شده و نظام مسائل ذیل  اساس برلذا نظام موضوعات در این حوزه 
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 : نمود بندیدستهموضوعات این حوزه را در سه حوزه اصلی،  توانمیدر بررسی کلی نسبت به موضوعات مرتبط با حوزه کودک، 

 جتماع ا .أ

 خانواده .ب

 و موضوعات مرتبط با خود کودکان  .ت

 

تواند هم موضوعات این دو حوزه بر مسائل مرتبط با کودکان اثرگذار است و هم می ،متقابل صورتبهدر قسمت اجتماع و خانواده، 

 از مسائل مرتبط با کودکان اثر بپذیرد. 

ر ب زم است در این سه قسمت، بخش رابطه متقابل خانواده و اجتماعتربیت نیرو در حوزه کودک، ال نامهآیینبنابراین در تدوین 

 بخش به شرح زیر خواهد بود:  5شامل سه فصل و  نامهآیین ترتیباینبهکودک و کودک بر خانواده و اجتماع در نظر گرفته شود. 

 در حوزه کودک( ریزیبرنامهفصل اول: مباحث مرتبط با کودک در سطح کالن )نظام سازی و  .أ

 )بخش اول: اثرگذاری مسائل اجتماعی بر مسائل مرتبط با کودک )اجتماع و کودک 

  )بخش دوم: تأثیر مسائل مرتبط با کودک بر مسائل اجتماعی )کودک در درون اجتماع 

 فصل دوم مباحث مرتبط با کودک در سطح میانه ) مشاوره در سطح امور کودک( .ب

 بط با کودک )خانواده و کودک( بخش اول: تأثیر مسائل خانواده بر مسائل مرت 

 )بخش دوم: تأثیر مسائل مرتبط با کودک بر مسائل خانواده )کودک در درون خانواده 

 در سطح جامعه( هابرنامهفصل سوم مباحث مرتبط با کودک در سطح خرد )اجرای  .ت

 ارتباط کودک با سایر همساالن 

 

 :استاجمالی به این شرح  تصوربهها و بخش فصولموضوعات و مسائل مرتبط با هریک از 

در بخش اول از فصل اول، اثرگذاری مسائل اجتماعی بر مسائل مرتبط با کودک )اجتماع و کودک(، موضوعات و مسائل و  

 گیرد:سطح تسبیح، حمد، تهلیل و تکبیر، مرتبط با عناوین زیر مورد بررسی قرار می 4فعالیت نیروها در 

اجتماع

خانواده

کودکان
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 مسائل کودکان در جامعه بر ومیرمر تأثیر انواع  -

 اقتصادی و مالی مؤثر بر مسائل مرتبط با کودکان هایحوزه -

 های سرزمینی، مؤثر بر مسائل کودکانمرتبط با مهاجرت هایحوزه -

 آموزشی و رفتارهای اجتماعی مؤثر بر مسائل کودکان-موضوعات مرتبط با مباحث فرهنگی -

مسائل اجتماعی )کودک در درون اجتماع(، موضوعات و مسائل و در بخش دوم از فصل اول، تأثیر مسائل مرتبط با کودک بر  

 گیرد:سطح تسبیح، حمد، تهلیل و تکبیر، مرتبط با عناوین زیر مورد بررسی قرار می 4فعالیت نیروها در 

 تأثیر موضوعات مرتبط با تولد فرزندان یا عدم تولد و قتل فرزند بر اجتماع -

 یت و آموزش کودکان بر اجتماعتأثیر موضوعات مرتبط با اقتضائات، ترب -

 سالمت جسمی و روانی کودکان بر اجتماعتأثیر   -

 بر اجتماع سرپرستو بی سرپرست بدایتام و کودکان  تأثیر  -

یا  أدیبتمقابله با متخلفین، نحوه برخورد، و نحوه  دیده بزهبزهکار و )شامل کودکان کار،  دیدهآسیبتأثیر کودکان  -

 جتماعکودکان و...( بر ا مجازات

در بخش اول از فصل دوم، تأثیر مسائل خانواده بر مسائل مرتبط با کودک )خانواده و کودک( ، موضوعات و مسائل و فعالیت  

 گیرد:سطح تسبیح، حمد، تهلیل و تکبیر، مرتبط با عناوین زیر مورد بررسی قرار می 4نیروها در 

 موضوعات و مسائل مرتبط با کودکانموضوعات ازدواج و طالق و روابط نامشروع و ... مؤثر بر  -

موضوعات مرتبط با باروری و ناباروری، همچنین انتقال صفات و وراثت از پدر و مادر به کودک و تعیین جنسیت  -

 کودک مؤثر بر موضوعات و مسائل مرتبط با کودکان

 کودکانموضوعات مرتبط با آموزش، فرهنگ و معنویت خانواده مؤثر بر موضوعات و مسائل مرتبط با  -

 موضوعات مرتبط با وظایف پدر و مادر در آموزش و تربیت و نگهداری از کودکان -

 خانواده و والدین مؤثر بر موضوعات و مسائل مرتبط با کودکان هایآسیبموضوعات مرتبط با  -

 ات و مسائل ودر بخش دوم از فصل دوم، تأثیر مسائل مرتبط با کودک بر مسائل خانواده )کودک در درون خانواده(، موضوع 

 گیرد:سطح تسبیح، حمد، تهلیل و تکبیر،  مرتبط با عناوین زیر مورد بررسی قرار می 4فعالیت نیروها در 

 موضوعات مرتبط با تولد و نگهداری از کودک و سالمت او مؤثر بر خانواده -

 موضوعات مرتبط با اقتضائات، تربیت و رشد کودکان مؤثر بر خانواده -

 و تأثیر آن بر خانواده و اقوام سرپرست بدودکان یتیم و موضوعات مرتبط با ک -

 دیدگی کودکان در خانواده و اجتماع و تأثیر آن بر خانوادهموضوعات مرتبط با آسیب -

د لذا گیرمباحث فصل سوم، شامل ارتباط کودک با سایر همساالن، تحت مراقبت و کنترل نهاد اجتماعی و خانواده شکل می 

 دنبال نمایند. 2و  1موضوعات مرتبط در این بخش را الزم است در فصول  فعاالن حوزه کودکان،
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از  در هر یک شدهمعرفیتوانند در یکی از عناوین تسبیح، حمد، تهلیل و تکبیر می گانهچهارنیروهای فعال در هر یک از سطوح 

ن و متناسب با سطح خود نمایند. بدیهی های تدبر محور در حوزه کودکاتخصصی وارد شده و اقدام به فعالیت صورتبهها، بخش

 تواند وارد حوزه تخصصی دیگر شود. است هریک از نیروها پس از طی سطوح در هریک از عناوین، می

 

 

  

ک
ود

 ک
مه

منا
ظا

ن

مباحث مرتبط با فصل اول 
کودک در سطح کالن

اثرگذاری مسائل اجتماعی بر : بخش اول
اجتماع و )مسائل مرتبط با کودک 

(کودک

نیروی دوره تسبیح

نیروی دوره حمد، مدیر 
اجرایی

نیروی دوره تهلیل، مدیر  
برنامه ریزی و طراحی 

عملیات

تکبیر، فقاهت و نیروی دوره 
مرجع صدور حکم

تأثیر مسائل مرتبط با : بخش دوم
کودک )کودک بر مسائل اجتماعی 

(در درون اجتماع

فصل دوم مباحث مرتبط با 
کودک در سطح میانه

تأثیر مسائل خانواده بر : بخش اول
خانواده و )مسائل مرتبط با کودک 

(کودک

تأثیر مسائل مرتبط با : بخش دوم
کودک در )کودک بر مسائل خانواده 
(درون خانواده

فصل سوم مباحث مرتبط با 
اجرای )کودک در سطح خرد 

(برنامه ها در سطح جامعه

ارتباط کودک با سایر 
همساالن
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 فصل اول

 مباحث مرتبط با کودک در سطح کالن

 در حوزه کودک( ریزیبرنامه)نظام سازی و 
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 در حوزه کودک( یزیربرنامهام سازی و فصل اول مباحث مرتبط با کودک در سطح کالن  )نظ
 

 توان در دو بخش، ساماندهی، اصالح و استخراج نمود:های مرتبط با کودک را میها و برنامهدر سطح کالن، نظام

 است.قرار داده  الشعاعتحتکودک را که مسائل مرتبط با  مسائل و ساختارهای اجتماعی 

  است. تأثیرگذاروعات و مسائل مرتبط با ساختارهای اجتماعی بر موضکه مسائل و موضوعات مرتبط با کودک 

 لذا الزم است فعالیت نیروها در سطح کالن، در هردو بخش مورد بررسی قرار گیرد.     

 

 

 

  

نظام ها و برنامه های مرتبط با کودک در سطح کالن 

مسائل و موضوعات مرتبط با کودک  مسائل و ساختارهای اجتماعی 
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 بخش اول: اثرگذاری مسائل اجتماعی بر مسائل مرتبط با کودک )اجتماع و کودک(

و ... بر مسائل مرتبط با کودک  هاسازمانهای اجتماعی، ساختارها و ادی، آسیبمسائل اجتماعی، شامل مسائل فرهنگی، اقتص       

سازی در سطح کالن مباحث مرتبط با کودک، الزم است حوزه ساختارها و نظامات ریزی و نظامتأثیرگذار است. بنابراین برای برنامه

  ی، اصالح یا بازطراحی شوند. های مرتبط در حوزه کودکان، بازنگری، بازسازاجتماعی متناسب با سیاست

 توان در عناوین زیر تقسیم نمود.تخصصی در بخش اثرگذاری مسائل اجتماعی بر مسائل مرتبط با کودک را می هایحوزه     

 صورتهبباشد. بنابراین هریک از نیروها، یک رشته تخصصی در این بخش می مثابهبهالزم به ذکر است هرکدام از عناوین ذیل، 

الح نظامات سازی و اصگذاری، نظامکتب بنیادی، استخراج مناط قوانین و قانون تألیفتوانند در یکی از این عناوین به صی میتخص

تواند یها مهای مرتبط با این عناوین و طراحی عملیاتو ساختارها و ... فعالیت نمایند. همچنین نیروی دوره تهلیل با شناخت عرصه

 نماید.   سازیپیادهسبیح را در این بخش به کار گیرد و اصول و قوانین مربوطه را نیروهای دوره حمد و ت

 

 بخش اول: 

سرفصل تقسیم و به این  4توان در آیات قرآن و روایات می اساس برموضوعات و مسائل اجتماعی مرتبط با کودک را 

 شرح معرفی نمود:

 مسائل کودکان ها و ارتباط آن باانسان ومیرمرگموضوعات مرتبط با  .1

دهد، منجر به تأثیر ، فرارسیدن اجل و ... رخ میهابیماریاین موضوعات و مسائل که در نتیجه جنگ، حوادث طبیعی، سوانح، 

  13:استروی کودکان از جهات زیر 

  طول عمر کودک 

 حفظ سالمت کودکان 

  از دست دادن والدین 

  حضانت و سرپرستی یتیم در خانواده و اجتماع 

  یمارث یت 

 اموال یتیم و احکام قیّم او برای نگهداری از اموال 

  والدین  ومیرمر فیء و حقوق کودکان متأثر از  و ،زکات و،اقتصادی جامعه همانند پرداخت خمس  هایمسئولیت

 هاآننسبت به 

  .... و 

                                                           
ز جهاد، زوایای مختلفی از مسائل مرتبط با ایتا م، ارث، ازدواج با ایتا م و ... را مطرح نموده ا ایزمینهپسبرای مطالعه پیرامون این موضوع، سوره مبارکه نساء، در 13 

یتیم، اجازه  ری از اموالاست. همچنین روایات متعددی پیرامون مباحث مرتبط با ارث یتیم، با عناوینی همچون شرایط ارث دختر و پسر و میزان آن، قیّم، نحوه نگهدا

عات تخصصی خود به این روایات مراجعه ول یتیم، ازدواج با یتیم و صغیر و ... وجود دارد. الز م است نیروی هر سطح با توجه به حوزه موضتجارت و قرض از اموا

 اشاره نمود. و ...و وسائل الشیعه  4، جلد نهم و گزیده کافی جلد توان به کتب اصول کافینماید. از جمله منابع روایی گسترده در این زمینه می
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 اقتصادی و مالی مؤثر بر مسائل مرتبط با کودکان: هایحوزه .2

بر مسائل مرتبط با  کهآنبع مالی که در اجتماع و جامعه اسالمی وجود دارد و نحوه مصرف در این حوزه از موضوعات، منا

 به موارد زیر اشاره نمود: توانمی، گیرد. از جمله این منابع مالیمیکودکان تأثیر دارد مورد بررسی قرار 

  خمس 

  زکات 

  آمده است(  دست بهفیء )اموالی که بدون جنگ 

مصالح جامعه اسالمی،  اساس برشود مدیریت منابع مالی جامعه از دست اغنیا خارج شده و نجر میمصرف درست این اموال م

، امور مرتبط با مسائل استای خاص، مصرف شود. از جمله اموری که جامعه اسالمی در رسیدگی به آن مسئول و نه منافع عده

 14باشد.مالی و اداره اقتصادی کودکان یتیم می

 

یکی از اقشار مورد استضعاف در  عنوانبههای سرزمینی، مؤثر بر مسائل کودکان، با مهاجرت های مرتبطحوزه .3

 :هامهاجرت

که قدرت و توان فکر و تشخیص حق از باطل را ندارند و توان دفاع و  شودمیالزم به ذکر است مستضعف، به افرادی اطالق 

رپرستی که امور ایشان را در حوزه فکری، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، ، همچنین ولی و سباشندنمیتأمین معاش خود را نیز دارا 

سالمت روح و جسم و ... ساماندهی نماید و به عهده بگیرد ندارند. حتی ممکن است این افراد با قرار گرفتن تحت حاکمیت و 

 بیشتری شوند. ماندگیعقبزعامت افرادی ناالیق دچار استضعاف شدیدتر و 

اند، کودکانی هستند که نه قدرت تشخیص و نه مستضعف معرفی شده عنوانبهآیات و روایات  اساس بره یکی از مواردی ک

اگر این افراد تحت والیت والدین و حاکمیت صالح قرار نداشته باشند بر استضعافشان افزوده  15قدرت اداره امور خود را دارند.

رت هج ،آیات و روایات اساس برهای چاره برای چنین افرادی کی از راهشود. بنابراین یشده و لوازم هدایت و رشدشان مختل می

، یستنو انتقال از سرزمینی است که مختصات زیستی، سیاسی و اجتماعی آن سرزمین برای رشد و مراقبت از این افراد مناسب 

                                                           
توان مراجعه نمود. روایات مرتبط با نحوه صرف منابع مالی جامعه که شامل خمس و زکات و حشر، انفال و ... می برای مطالعه پیرامون این موضوع، سور مبارکه14 

تجارت و سود اموال و ... و احکا م  فیء و ... می باشد، همچنین مشارکت اقتصادی از اموال کودک و یتیم در امور اقتصادی جامعه همانند زکات مال یتیم، خمس،

و  3اى، جترجمه کمره ،، أصول الکافیالفقه المنسوب إلى اإلما م الرضا علیه السال متوان در روایاتی که در این حوزه در کتب روایی همانند ها را  میآن هاینمونهو 

 سایر کتب روایی آمده است مطالعه نمود. 

هایند از کاهلى و تنبلى پرسید م؛ فرمود: کودن« مستضعفین»باره در السال معلیهالد گوید: از اما م باقر سلیمان بن خ:22، ص: 2ترجمه محمدى، ج ،معانی األخبار15 

ته شود فاى، و مدمورى که جز آنچه به او گخواند، و درکى ندارد مگر همان چیز که به او گفتهشود: نماز بخوان! مىاست که به او گفته مى خدمتکاریکردنشان، و 

او را  یتیموقعتوانى در هیچ دهد، و نمىجنگجوى دشمن که معامله انجا م مى کلفتگردن، و امّا آیا مرد «مستضعفانند»کودکان، آنان  و پیرمردانداند و چیزى نمى

 .است؟! خیر، و به این شرافت و بزرگوارى نیست« مستضعف»فریب دهى، 

ندارند، لذا در  اندیشىبرند فرمود: آنان قدرت تفکّر و چارهاى ندارند و راه به جایى نمىکه چاره« مستضعفین»در مورد   مالسالعلیهلّصباح گوید: حضرت باقر ابو ا 

 آنان نه به کفر پایبندند و نه به ایمان. جهتبدینگردند، شوند و همچنین بدون قصد در صف مؤمنان داخل مىشوند، و هدایت نمىکفر وارد مى
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برای کسانی که امکان مهاجرت  هاراهآورد. یکی دیگر از  دست بهتا زمانی که کودک قدرت الزم برای تشخیص و مراقبت را 

       16.استندارند، جهاد کردن نیروهای معتقد مؤمن برای خارج کردن این افراد از استضعاف 
 

 آموزشی و رفتارهای اجتماعی مؤثر بر مسائل کودکان -موضوعات مرتبط با مباحث فرهنگی .4

 : استاین حیطه از موضوعات، شامل مباحثی از قبیل موارد زیر 

 مؤثر بر مسائل کودکان، همانند:  ورسومآدابا و هفرهنگ 

 جنسیتی  گذاریارزش -

 طرز تفکر درباره تعداد فرزندان  -

 مرتبط با کودکان  ورسومآداب -

 ازدواج و اصل و نسب  -

 و ... -

 : رفتارها و ابرازات اجتماعی، شامل 

ان والدت و تربیت درست کودکمحیط زندگی و طیب  سازیپاکرفتارها و تعامالت پاک و خداپسندانه که منجر به  -

 شده

أثیر کودکان به سمت کفر و فجور ت تربیت وآلود و عصیان گونه و فساد برانگیز که در تولد رفتارها و اعمال گناه -

 دارد

 ای مثل موارد زیر های عالمانه یا جاهالنهمیزان علم و خرد اجتماعی یا سفاهت اجتماع که منجر به رفتارها و فرهنگ

 شود: می

 تل فرزند ق -

 نادرست  هایگذاریارزش -

 و ..  -

 در نحوه برخورد با ایتام در  تواندمیاجتماعی که عالوه بر اثر تربیتی بر کودکان  هایاخالقیخوشو  هابداخالقی

 جامعه نیز خود را در قالب اکرام یا راندن یتیم نشان دهد. 

  17یاد خدا نیز بر مسائل مرتبط با کودکان تأثیر بسزایی دارد.میزان دینداری و معنویت و یا خالی بودن جامعه و کارها از 

 :  استبه شرح زیر  اجتماع و کودکبخش  شدهمطرح، در حوزه موضوعات چهارگانهفعالیت نیروها در سطوح 

                                                           
 103تا  75به سوره مبارکه نساء، آیات  توانمیه پیرامون مستضعف، هجرت و وظیفه جامعه اسالمی در تالش و مبارزه برای زدودن چهره استضعاف، برای مطالع16 

ب و سایر کت االخباربه کتب مصباح الشریعه و معانی  ،ها و سالمتو مهاجرت برای حفظ از فتنه مراجعه نمود. همچنین برای مطالعه روایات درباره معنای مستضعف

 توان مراجعه نمود.می روایی در این زمینه

 ،بسترهای اجتماعی در سوره مبارکه نور کنندهپاکموضوعات مورد مطالعه در این زمینه در سور متعددی از قرآن از جمله: سور مبارکه ماعون، فجر، رفتارهای 17 

 .. آمده است. همچنین روایات متعددی پیرامون مسائل مرتبط با موضوعات فرهنگیو . سوره مبارکه نوح  تدثیر انحطاط و کفر در جامعه بر تولد و تربیت کودکان در

قابل مطالعه  و ... 11، 5گزیده کافی جلد مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها، ، کتاب 24و  23، 3کتاب وافی جلد و رفتارهای اجتماعی از کتب معتبر روایی همانند 

 ...پرستار و دایه کودک و ،دیدگی، نظامات آموزشیدر جامعه، آموزش، رسانه و فرهنگ، بزهکاری و بزه بر کودکان تدثیرگذار ورسو مآدابئل از قبیل مسا ؛است
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 نیروی دوره تسبیح  

واند بخشی از تعملیاتی می-ینیروی اجرای عنوانبهبخش تأثیر مسائل اجتماع بر مسائل مرتبط با کودک، نیروی دوره تسبیح در 

 تبلیغی انجام دهد. -ها را در قالب کارهای ترویجیهای عملیاتپژوهش

عمومی دریافت  هایگزارشتواند وضع موجود را از طریق دریافت این نیرو با عموم جامعه نیز مواجه است، از سویی می ازآنجاکه

آموزشی که با نیروی دوره حمد دارد، -. از سوی دیگر، به دلیل ارتباط علمیرا ندارد هاگزارشبندی نماید، اما قدرت تحلیل و جمع

ها از طریق نیروی حمد جریان آموزشی خود و مشاهده پژوهش واسطهبهها را منتقل نموده و وضعیت مطلوب را تواند گزارشمی

 دریافت نماید.

تواند با اطالع از وضع موجود و وضع مطلوب، خواهد آمد و می وجود بهامکانی برای عملیاتی شبیه به تفکر برای او  ترتیباینبه

 تبلیغی مختص عموم نماید. -های اجتماعی، اقدام به کارهای ترویجیدر ارتقای ساختارها و برنامه

را  های تخصصیخواهد دورهکسی است  که می ،نیروی دوره تسبیح در عرصه تأثیرات موضوعات و مسائل اجتماع بر روی کودک

در حوزه تأثیرات  شدهمطرحانداز اولیه خود طی نموده و قدرت توسعه و کاربرد در یکی از موضوعات ناسب با نیاز و چشممت

تواند با صالحدید مسئول مربوطه در حوزه اجتماع بر حوزه مسائل و موضوعات مرتبط با کودکان را بدست آورد. این نیرو می

 های زیر فعالیت کند: ، در قسمت18ان در دوره حمد و تهلیلموضوعات و مسائل اجتماعی مؤثر بر کودک

 

ه ، کلیپ، تهیپاورپوینتهای عمومی، در سطح تولید محتوا برای ساخت پوستر، انجام پژوهش و آموزش، برگزاری کارگاه .1

 زیر: هایحوزهگزارش )تخصصی، عمومی(، خبرنامه و ... و فعالیت اجرایی در 

 

 های عمومی، در سطح:ری کارگاهانجام پژوهش و آموزش، برگزا 

 ومیرر م، کلیپ، گزارش )تخصصی، عمومی(، خبرنامه و ... در حوزه تأثیر پاورپوینتتولید محتوا برای ساخت پوستر، 

 بر کودکان همانند موارد زیر:

o های اجتماعی منجر به مر ساخت انواع محصوالت، در زمینه تأثیر حوادث، جنگ و جهاد، بیماری، بداخالقی 

. اعم از هاآنو ... بر کودکان. نحوه تعامالت اجتماعی متناسب با این پدیده در شرایط فراگیر شدن  هاانسان

های مختلف و متناسب با تأثیرات انواع و تولیدات سمعی، بصری، نوشتاری و ... در قالب هابرنامهساخت 

 ومیرهار من فرهنگ تعامل با کودکان متأثر از این و تبیی هاآندر جامعه برای کودکان و افراد مرتبط با  ومیرمر 

 .ومیرمر در جامعه متناسب با نوع فراگیری 

o  که نیروی دوره تهلیل طراحی نموده و توسط -آموزشی، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و تفریحی  هایبرنامهاجرای

أثیر ، متناسب با تهاآنمرتبط با  مرتبط با کودکان و افراد -نیروی دوره حمد آموزش داده شده و منتقل شده است

کودکان و فعاالن و مرتبطین با کودک، اعم  هایبرنامه، نحوه اجرا و نوع مثالعنوانبهبر کودکان ) ومیرمر انواع 

                                                           
 تفصیلی بیان خواهد شد. صورتبه قسمت نیروهای حمد و تهلیلمسئول هر بخش در  هایویژگی18 
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 هاقیبداخالناشی از بزه و  ومیرهایمر از مربیان، خانواده، مسئولین مراقبت از کودکان و ...، در شرایط فراگیری 

ناشی از بیماری و حوادث  ومیرمر ر جامعه، یا فراگیری شهادت ناشی از جنگ و جهاد، یا فراگیری و جرائم د

 متفاوت است( 

o ومیرر مو متناسب با انواع  ومیرمر های مرتبط با تأثیر امور فعالیت در حوزه اقتصادی و کارآفرینی و خیریه 

   ومیرمر  بر امکان ادامه حیات مادی و اقتصادی کودکانِ متأثر از

o نظارت بر حسن اجرای قوانین ومیرمر از  متأثرهای تقنینی و قضایی در حوزه حضانت کودکان اجرای سیاست ،

  .مربوطه، اجرای قوانین اقتصادی و مالی در این حوزه در رابطه با مباحث ارث و ..

o .... و 

 

 پاورپوینتد محتوا برای ساخت پوستر، های عمومی و ... در سطح تولیانجام پژوهش، آموزش، برگزاری کارگاه، 

کلیپ، گزارش )تخصصی، عمومی(، خبرنامه و ... در حوزه تأثیر مسائل اقتصادی و مالی بر کودکان همانند موارد 

 زیر:

o  ادی فعالیت و کار در نهادهای اقتص واسطهبهاز سوی نیروی دوره تهلیل در این زمینه  شدهتعیینتأمین منابع مالی

جامعه، توزیع و استفاده درست منابع در راستای مسائل مرتبط با کودکان که در این حوزه تعیین شده و مالی در 

های مالی خمس و فی و ... مرتبط با های مرتبط با کودکان، اجرای سیاستاست مثل فعالیت در حوزه خیریه

 و ...مالی مثل بانک و بیمه و ... در رابطه با کودکان  هایسیاستکودکان، اجرای 

o   جهت در اختیار گذاشتن منابع مالی  هاآنآموزش نحوه آزمودن کودکان و برگزاری جلساتی برای آزمودن

توسط نیروی دوره  شدهتعیینو راهبردهای  هامهارت، هاشاخص اساس بر هاآناز جامعه به  یافتهاختصاص

 تهلیل در این زمینه 

o شتاری مرتبط در راستای تشویق نهادهای اقتصادی، کارآفرینی، های سمعی، بصری و نوتولید محصوالت و برنامه

 مرتبط هایسیاستهای مالی در ارتباط با کودکان در جامعه؛ اعم از ها و ... برای تأمین و اجرای سیاستخیریه

، کودکان با استعدادهای خاص، کودکان سرپرست بدعمومی، کودکان فقیر، ایتام و کودکان  صورتبهبا کودکان 

 یمار و ... ب

o  های مربوطه درباره چگونگی اجرای آموزشی برای عموم مردم، کارگران و کارمندان در حوزه هایدورهبرگزاری

 بر کودکان  مؤثراقتصادی مرتبط و  سازوکارهای

o .... و 

 

 تهیه یپ، کلپاورپوینتهای عمومی و ... در سطح تولید محتوا برای پوستر، انجام پژوهش، آموزش، برگزاری کارگاه ،

 گزارش )تخصصی، عمومی(، خبرنامه و ... در حوزه تأثیر مسائل مرتبط با مهاجرت بر کودکان همانند موارد زیر:

o  طرح و نقشه نیروی دوره تهلیل در این حوزه اساس بر زداییمحرومیت هایسیاستفعالیت و اجرای 

o  ی هایی که منجر به مهاجرت منفاستضعاففعالیت در راستای شناخت و رفع انواع استضعاف مؤثر بر کودکان و

زنند، در حوزه هایی که تعادل جمعیتی در حاکمیت اسالمی را برهم میشود، یا مهاجرتاز حاکمیت اسالمی می
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بر کودکان،  مؤثرهای علمی، فرهنگی، امکانات، غذا و دارو، مالی و کارآفرینی ها و استضعافرفع محرومیت

طرح و نقشه عملیاتی نیروی دوره تهلیل، با هدایت  اساس برت منطقه محروم و متناسب با فرهنگ و اقتضائا

 نیروی دوره حمد

o  های ناصالح و سعی در اصالح وضعیت کودکان از و قوانین در حوزه شناسایی قیّم هاسیاستنظارت و اجرای

 مسیرهای اجرای احکام قضایی و قانونی

o های مختلف برای تشویق عموم جامعه ری و نوشتاری در قالبهای سمعی، بصتولید انواع محصوالت و برنامه

زدایی مؤثر بر کودکان، تبلیغ برای عضویت و نحوه عضویت عموم مردم در به فعالیت در راستای محرومیت

 های مطالعاتی، آموزشی، جهادی و ... نهادهای خیریه، گروه

o یت در راستای پذیرش و ساماندهی مهاجران شناخت و استفاده از امکانات جامعه و حاکمیت اسالمی و فعال

 با محوریت کودکان مستضعف  هاسرزمینسایر 

o  ت های مثبسمعی، بصری و نوشتاری در راستای تبلیغ و ترویج مهاجرت هایبرنامهساخت انواع محصوالت و

 آن برای مهاجرین سازوکارهایاز انواع استضعاف مؤثر بر کودکان و تبیین چگونگی آن و 

o و نهادهای مربوط به ساماندهی مهاجرین و کودکان مهاجر از خارج از سرزمین اسالمی به  هاسازماندر  فعالیت

 نیروی دوره تهلیل در این زمینه گذاریسیاستداخل آن، متناسب با 

 

 یه ، ته، کلیپپاورپوینتهای عمومی و ... در سطح تولید محتوا برای پوستر، انجام پژوهش، آموزش، برگزاری کارگاه

گزارش )تخصصی، عمومی(، خبرنامه و ... در حوزه تأثیر مسائل فرهنگی، آموزشی و رفتارهای اجتماعی بر کودکان 

 همانند موارد زیر:

o  در راستای ترویج و نهادینه نوشتاری وهای مختلف سمعی، بصری در قالب هابرنامهساخت انواع محصوالت و ،

  هاآنه در جامعه و تأثیر آن بر کودکان، رشد و امنیت کردن رفتار، تعامالت و ادبیات خداپسندان

o های مذهبی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی  در راستای  ترویج و نهادینه برگزاری و اجرای مراسمات و برنامه

 هاآنکردن رفتار، تعامالت و ادبیات خداپسندانه در جامعه و تأثیر آن بر کودکان، رشد و امنیت 

o تربیت و ... از طریق ساخت محصوالت، هاآنجاهالنه مؤثر بر کودکان، تولد  ورسومآدابا شناسایی و مقابله ب ،

آموزشی و کارگاهی متناسب با کتب مهارتی و کاربردی و تشویق عموم به اصالح در این  هایکارگاهبرگزاری 

 دکان در اجتماعبر کو مؤثرهای جاهالنه و رفتارهای نامناسب حوزه و همراهی نکردن با آداب و فرهنگ

 

های قرآن را در حد ایجاد انس و افزایش طهارت در هر بخش، سوره ذکرشدههای تواند در راستای هدایت فعالیتاین نیرو می .2

 با بیان ترجمه، نکاتی از تفسیر المیزان، به مخاطب ارائه دهد.

 های تدبر اجتناب نماید.الزم است از ارائه نکات و روش 

  یهاورود به دوره یمستعد برا یروهاین مخاطب، رصد با آموزشی و انس با قرآن، هایدوره، جلسات و هاکالس در است الزم

 .بگیرد نظر در یشانا یبرا یو برنامه مناسب ییرا شناساو فعالیت در حوزه کودک  حیتسب
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 هاآموزش این است الزمکند و یکفایت منکات پرکاربرد از متن  بیان صرفاً ،ذکرشدهدر حوزه موارد  یکتب مهارتدر ارائه   .3

 . یندنما خودداری جداً یگرباشد و از التقاط مباحث د هاکتاب یبر متن و محتوا مبتنی

ی، مسائل اجتماعدر حوزه  ویژهبهارائه مشاوره  از یبان،و پشت مربی عنوانبه ،هاو کالس هاکارگاه در ،دورهاین  یروینالزم است  .4

 هایرسشپ به پاسخ وهای اجتماعی، سیاسی، مذهبی مؤثر بر مسائل کودکان هبی و ارائه تحلیلمدیریت، مسائل فرهنگی و مذ

 .یدنما ییمراکز مشاوره معتبر راهنمامتخصصین امر و نموده و افراد را به  خودداریخارج از متن کتاب 

  



27 
 

 مدیر اجرایی نیروی دوره حمد، 

  تفصیل دهد و متناسب با سطح و نیاز مخاطب، خوبیبهصی، موضوعات را توان تدبری و تخص اساس برتواند نیروی این دوره می

قادر نیست در سیر رسیدن به مهارت و کاربردی کردن موضوعات، راهکارهای موردی ارائه  بااینکهداده و تبیین نماید.  ارائهرا  هاآن

 .کندوشمند درک میر صورتبهدهد، اما طی کردن این مسیر را با مشاهده حرکت نیروی دوره تهلیل، 

توسط نیروی دوره تهلیل، در زمینه اصالح و بازطراحی ساختارهای اجتماعی  شدهطراحیهای چنین نیرویی، قادر به تبدیل عملیات

ها را در قالب برگزاری دوره، تواند طراحی این گامو می استهای قابل اجرا در تمام سطوح در ارتباط با مسائل کودک، به گام

 جلسات اجرایی و پژوهشی انجام داده و به نیروهای مرتبط در سطوح حمد و تسبیح جهت اجرا آموزش دهد. کارگاه،

       . .د ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و .در این راستا، احکام و قوانین اصالحی که از سوی نیروی دوره تکبیر برای مسائلی همانن

 هایی برای ابالغ و اجرایو ابالغ شده است و نیروی دوره تهلیل ساختار و عملیاتو مسائل اجتماعی در ارتباط با کودکان، صادر 

 قابلیت اجرا پیدا کند.  کهنحویبهشود، بندی میها توسط نیروی دوره حمد گامآن قوانین طراحی نموده است، این عملیات

بلیغ ، چگونگی ترویج و تشدهطراحییات و ساختارهای عمل اساس برکتاب، طرح درس و ...  تألیفنیروی این دوره با  مثالعنوانبه

 هایی برای تحققهای مجازی و رسانه، ایجاد خیریه یا جمعآن را در جامعه، در قالب برگزاری کارگاه، تولید محصوالت برای شبکه

 د.کنها را برای نیروی دوره تسبیح بیان میعملیات حدودوثغورکند و و ... تبیین می شدهبیانموارد 

ح ساختارها یا قوانین و عملیاتی ها در حیطه ساختارسازی و اصالهمچنین نیروی دوره حمد، پس از گام بندی اجرایی عملیات 

ها و بازخوردهایی که نیروهای دوره تسبیح در طول اجرای گزارش واسطهبهشدن آن توسط نیروهای دوره حمد و تسبیح، 

ها، در سطح اجرا را شناسایی و برای تواند خلل و نواقص عملیاتکنند، میمعه دریافت میتبلیغی از عموم جا -های ترویجیعملیات

ها اقدام نماید. همچنین خألها و نواقص در سطح ساختاری و قانونی و طراحی عملیات را به نیروی دوره تهلیل منتقل نماید رفع آن

 ها اقدامات الزم صورت پذیرد.    تا برای اصالح آن

ها و فعالیت نیروی دوره حمد در حوزه موضوعات و مسائل اجتماعی مؤثر بر موضوعات و مسائل ، توانذکرشدهبه مطالب  با توجه

 توان به شرح زیر بیان نمود:مرتبط با کودکان را، می

د. لذا یو کتب بنیادی و راهبردی را متناسب با مخاطب، تفصیل و تبیین نما هاسورهتواند موضوعات نیروی دوره حمد می .1

افراد فعال در برای ها و نهادها، ها، مراکز فرهنگی و آموزشی، ارگانها متناسب با این سطوح در دانشگاهبرگزاری انواع کارگاه

 گردد.حوزه موضوعات و مسائل اجتماعی مؤثر بر کودکان برای این افراد پیشنهاد می

 توان در موارد زیر مالحظه نمود: مسائل مرتبط با کودکان را میها در حوزه تأثیر مسائل اجتماع بر از جمله این کارگاه 

  تشخیص نیروی دوره تهلیل درباره  اساس بر، بر مسائل مرتبط با کودکان ومیرمرگتأثیر نیروی دوره حمد در حوزه

ار نماید هایی برگزاهها و افراد فعال در حوزه کودکان، جلساتی داشته و کارگتواند با گروهشرایط و اقتضائات اجتماعی، می

 : مثالعنوانبهتا هریک متناسب با حوزه فعالیت خود در این زمینه، اقدامات الزم و مقتضی را انجام دهند. 
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o های اجتماعی، بیماریقی و درگیریجنگ و جهاد، بداخال واسطهبه ومیرمر تواند در شرایط افزایش دوره حمد می، 

های مرتبط با کودکان جلساتی برگزار نماید و اصول مرتبط در زمینه تولید برنامهحوادث و ... با فعاالن و متخصصین 

یین ها تبپدر را در برنامه عنوانبهبا این شرایط و لزوم در نظر داشتن فقدان والدین و مرتبطین با کودک در جامعه 

 نماید.

o  ه افزایش تعداد یتیم یا محدودیت ناشی از بیماری که منجر ب ومیرهایمر برگزاری جلسات توجیهی در شرایط

کودک،  سازیبرنامهالزم است. نیروی دوره حمد برای فعاالن حوزه  ،نیز شودمیها کودکان برای حفظ سالمت آن

های مختلف، مسئولین طراحان و سازندگان بازی برای کودکان، مربیان و مسئولین نگهداری از کودکان در حوزه

 واسطهبهها و ... مسائل مرتبط با موضوعات و مسائل مرتبط با کودکان د مرتبط با آنسالمت و درمان کودکان و افرا

های محدودیت هایی که تلخی و آسیبریزیها را ساماندهی نمایند. لزوم طراحی و برنامهناشی از بیماری ومیرمر 

 .ودشمیات و چگونگی آن بررسی این جلس کند دررا کمتر می ومیرمر بیماری و  واسطهبهبر کودکان  شدهاعمال

o  برگزاری جلسات با فعاالن حوزه کودکان، اعم از مادران، طراحان بازی و فعالیت برای کودکان، مربیان و پرستار

های اجتماعی و ناشی از درگیری و بداخالقی ومیرهایمر کودک و ... در زمینه موضوعات و مسائل مرتبط با 

 قتل.دیدگی و بزهکاری منجر به بزه

در این جلسات الزم است نیروی دوره حمد با تفصیل وضعیت کودکان، در از دست دادن سرپرست و والدین در 

 وجود و رواج بداخالقی و درگیری واسطهبه، لزوم حفاظت از کودکان مسئلهها، روابط با کودکان درگیر با این درگیری

ونگی با کودکان، تبیین چگ هاآنها در مواجهات ها و برنامهعالیتمنجر به قتل در جامعه و ...، به تبیین و تفصیل نوع ف

، طراحی برنامه ومیرمر های ناشی از خشونت و بداخالقی منجر به القای عدم خشونت و بداخالقی، درمان آسیب

 از بداخالقی یا یتیم شده بپردازد. دیدهآسیبهای متناسب برای کودکان و بازی

 تبیین  تواند جلساتی برایبر مسائل مرتبط با کودکان، می تأثیر مسائل مالی و اقتصادی جامعه نیروی دوره حمد در حوزه

 با فعاالن حوزه اقتصاد و کودکان داشته باشد. هاآنموضوعات و مسائل مؤثر و نحوه اجرایی کردن 

 به موارد زیر اشاره نمود: توانمینمونه  عنوانبه

o ن و مدیران اقتصادی در زمینه امور مرتبط با کودکان و بررسی مسائل مالی برگزاری جلسات با فعاالن و متخصصی

ناشی  ومیرهایمر مرتبط با تأمین معاش و اختصاصات مالی جامعه برای ارتقای سطح زندگی کودکانی که متأثر از 

 .باشندمیسوانح و ...  ،بزه ،بداخالقی ،از جنگ 

 شدهمطرحو بررسی قرار بگیرد و راهکارهای عملیاتی شدن موارد تواند مورد بحث در این جلسات موارد زیر می

 تفصیلی مشخص شود:  صورتبه

 هاآن ازیتوانمندسوالدین، بر  ومیرمر ناشی از  دیدهآسیببررسی تأثیر نحوه اختصاص منابع مالی به کودکان  -

 کنندگانمصرفکان در آینده به در تولید، قدرت درآمدزایی، یا القای روحیه تنبلی و کرختی و تبدیل کردن کود

 منابع

به کودکان و آموزش این راهکارها به قیّم و سرپرست  یافتهاختصاصبررسی راهکارهای صَرف منابع مالی  -

 کودک در راستای حفظ منابع و مولّد بودن منابع مالی برای کودکان
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o  ولّدم  کودکان، در زمینه آموزش قناعت،  و طراحی بازی و فعالیت برای سازیبرنامهبرگزاری جلسات با فعاالن حوزه 

ان های کودکها و برنامهو فعالیت هابازیبودن، ایستادن روی پای خود و کم کردن وابستگی به دیگران در آینده در 

 کودک در آینده کنندهناتوانوابستگی و  القاکننده هایبرنامه جایبه

o زمینه تبلیغ درست در جامعه برای            ای دراالن عرصه رسانهبرگزاری جلسات با فعاالن حوزه تولید برنامه و فع

کردن دغدغه اجتماعی مردم و مسئوالن نسبت به صَرف منابع مالی جامعه برای نگهداری و حفظ کودکان فعال 

 و تبلیغ(     سازیفرهنگ)در راستای  ومیرمر از انواع  دیدهآسیب

o نحوه تشخیص سن و شرایط تعلق منابع مالی به  مورد درزان حوزه کودکان ریبرگزاری جلسات با مربیان و برنامه

های بلوغ برای تعلق منابع مالی، نحوه ساختن کودکان، نحوه آگاهی و مطلع شدن سرپرست و قیّم کودک از شاخص

ت ریافهای الزم رشد برای دها و سیر متناسب برای سوق دادن درست کودکان برای رسیدن به سن و شاخصبرنامه

 منابع مالی در زمان مناسب و ...          

  یکی از اقشار مورد عنوانبهبر مسائل مرتبط با کودکان )تأثیر مسائل مرتبط با مهاجرت نیروی دوره حمد در حوزه 

ن با فعاال هاآنتواند جلساتی برای تبیین موضوعات و مسائل مؤثر و نحوه اجرایی کردن ( میهااستضعاف در مهاجرت

 سیاسی در ارتباط با کودکان داشته باشد. -اجتماعی هایحوزه

 به موارد زیر اشاره نمود: توانمینمونه  عنوانبه

o ها در مناطق محروم، هایی با نیروهای جهادی، مسئولین رسیدگی به امور کودکان و خانوادهبرگزاری جلسات و کارگاه

زدایی مختلف و ...،  برای تبیین ضرورت محرومیت و استضعافمسئولین آموزشی، معتمدین و فعاالن مؤثر در مناطق 

های متناسب با هر اقلیم و های تقویت علمی، تولید و ایجاد اشتغالدر مناطق مختلف کشور اسالمی، در حوزه

 . ستاهای سرزمین، مسائل اجتماعی و سیاسی و ... که بر مسائل مرتبط با کودکان مؤثر سرزمین، منابع و زیستگاه

o های مرتبط در این حوزه، جهت تولید سازان و مسئولین رسانه و تبلیغ و طراحی برنامهبرگزاری جلسات با برنامه

مختلف در راستای انواع  هایحوزهو تبلیغ صحیح برای فراخوان نیروهای متخصص و فعال و خیرین در  هابرنامه

 و تأثیرات آن بر کودکان زداییمحرومیتاستضعاف زدایی و 

o ای مرتبطین با کودکان در راستای ساخت ها و مسئولین و فعاالن رسانهگزاری جلسات با سازندگان و طراحان برنامهبر

ومیت  برای مقابله با محر هاآنکودکان و اجتماع محل زیست  توانمندسازیضرورت  کنندهتبیین هایفعالیتها و برنامه

جر به ناتوانی، وابستگی، اقدام نکردن برای تغییر توسط افراد محروم ها و اقداماتی که منها و طرحو دقت در برنامه

های مالی، بدون احتساب تأثیرات آن بر روحیه مناطق محروم و کودکان در خیریه و کمک هایبرنامهشود. مثل می

و القاء  این مناطق که باعث رخوت و رسوخ روحیه طلب مال از دیگران، حرکت نکردن افراد جامعه و مناطق محروم

 .شودمیتوانمندسازی و پویایی و رفع محرومیت حقیقی  جایبهو آموزش این روحیات به کودکان 

o دهنده های نشانسازان، فعاالن حوزه رسانه، مربیان، مبلغین و ... در راستای تولید برنامهبرگزاری جلسات با برنامه

ها و تأثیرات آن بر کودکان برای ساخت برنامه هی نبودن()تحت والیت المحرومیت نسبت به  ویژهبه اثرات محرومیت،

   های آن  و تبلیغات درست و تشویق به انواع هجرت مثبت و تبیین شیوه
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  تواند بر مسائل مرتبط با کودکان، می آموزشی و رفتارهای اجتماعی-حوزه تأثیر مسائل فرهنگینیروی دوره حمد در

ماعی اجت-با فعاالن حوزه فرهنگی هاآنمؤثر در این حوزه و نحوه اجرایی کردن  جلساتی برای تبیین موضوعات و مسائل

 و کودکان داشته باشد.

 به موارد زیر اشاره کرد:  توانمینمونه  عنوانبه

o ای، سمعی بصری، تولید و طراحی برنامه و بازی برای کودکان، طراحان پوشش و جلسات با فعاالن تولیدات رسانه

لف بر .. در راستای تبیین تأثیرات تولیدات مخت.ک و ... با توجه به شرایط فرهنگی، اقتضائات اقلیم و انواع لباس کود

های کودکان، اعم از اختالل یا ها بر اختالل در توانفعال شدن توانمندی کودکان، اثر تولیدات نامناسب در این حوزه

در  ازیتوانمندس... ، چرایی ایجاد اختالل یا  و المسهی، حسی مثل بویایی، شنوایی، بینای هایتوانعدم شکوفایی در 

تبیین ساختار وجود انسان  اساس برجنس، رنگ، صوت و انواع صدا، تصویر و ... بر کودکان  واسطهبه هاحوزهاین 

 متناسب با اقتضائات کودک

o یداری و شنیداری برای کودکانمحصوالت د تولیدکنندگانسازان و ها برای مربیان، برنامهبرگزاری جلسات و کارگاه، 

ها و ارتباطات با کودکان در راستای سالمت تخیل سازی تولیدات و فعالیتمبلغین و فعاالن فرهنگی و ... جهت سالم

          اصالح در روابط والدین و اعضای اجتماع و ...  واسطهبهدر کودکان، القای جمالت و مطالب درست به کودکان 

 ساختار وجودی انسان متناسب با کودکان اساس بربر کودکان و تأثیرات آن 

o  برگزاری جلسات تبیین ضرورت ارتقای اخالق و معنویت، انصاف و عدالت، حس محبت و رحمت و جوانمردی

در جامعه، تبیین ضرورت و نحوه استفاده از ادبیات متناسب با کودکان و اثرات آن بر فعال شدن درست ساختار 

 در آینده   هاآنهای صحیح در کودکان و تقویت ایمان و اراده و عمل گیری گزارهتخیل، شکل کودک در زمینه

o و طراحان پوشاک کودک و بزرگسال در جامعه و تأثیر رعایت  تولیدکنندگانها برای برگزاری جلسات و کارگاه

ی و رعایت شرایط پوشش مرتبط با جنس، رنگ، نوع پوشاک متناسب با اقلیم، فرهنگ، دیندار بایدونبایدهای

بزرگساالن و کودکان برای حضور در اجتماع، رعایت مالحظات جنسیت افراد و کودکان در طراحی و تولید پوشاک 

دیدگی اجتماعی کودکان، تربیت سالم کودکان، ظلم و و تأثیرات آن بر سالمت جسمی و روحی کودکان، کاهش بزه

های جسمی ناشی از پوشاک نامناسب در جامعه، جلوگیری از آسیباثر برهم خوردن روابط  کان بردآسیب به کو

 با اقلیم و فرهنگ و ...   شدهطراحیناشی از نامناسب بودن جنس و عدم تناسب پوشاک 

 هایحوزهر د ذکرشدههای تواند با توجه به نمونه، میتأثیر مسائل اجتماع بر مسائل مرتبط با کودکنیروی دوره حمد در حوزه  .2

برگزار نماید. به این نحو که با  نآقر یهاسوره موضوعاتهایی تفصیلی با محوریت کارگاه ،در این بخش گانهچهارتخصصی 

توجه به موضوعات و مسائل مرتبط با مخاطبین در حوزه موضوعات اجتماعی مؤثر بر موضوعات و مسائل مرتبط با کودکان 

، سوره و آیات مرتبط را یافته و مطالب سوره را شدهمطرح هایحوزهو با توجه به نظام موضوعات تخصصی در هریک از 

 و یادینب کتب موضوعاتهایی درباره تواند کارگاهتفصیلی به مخاطب منتقل نماید. همچنین نیروی دوره حمد می صورتبه

وعات اجتماع بر موضتأثیر مسائل گانه چهار هایحوزهی مبتنی بر قرآن، در حیطه تخصص خود متناسب با مخاطبین در راهبرد

 و مسائل مرتبط با کودکان برگزار کند. 

ا قادر است نیروی دوره تهلیل ر های تخصصی تأثیر مسائل اجتماع بر مسائل مرتبط با کودکانحوزهنیروی دوره حمد در  .3

 صورتهبمسیر را  ها یا کتب بنیادی، همراهی کرده، ایندر سیر رسیدن به مهارت و کاربردی کردن موضوعات برگرفته از سوره
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همراهی نیروی دوره حمد در درک این سیر  .روشمند درک و در قالب کارگاه یا جلسات مباحثه و ... به مخاطب منتقل نماید

با این سیر، درک  چراکهباشد. برای فعاالن این بخش می هاکارگاهالزمه و مقدمه فعالیت او در برگزاری جلسات و  عنوانبه

عات مرتبط با قرآن در حوزه تخصصی خود یافته و با تسلطی که نسبت به نظام موضوعات و مسائل درستی از سیر موضو

به حد مطلوب  ذکرشده هایکارگاهحوزه تخصصی خود دارد، توانش برای برگزاری جلسات و  هایعرصهمخاطب فعال در 

 رسد. می

 رکتش لیتهل دوره یروین یهادر عملیات یو کمک پژوهش یآموزش یی،اجرا یروین عنوانبهتواند یدوره حمد م نیروی نیبنابرا

 .نماید

های اجتماعی مؤثر بر مسائل کودکان، ایجاد تعامالت تخصصی با مخاطب فعال در عرصه ها ونتیجه برگزاری جلسات و کارگاه

ود مرتبط با فعالیت خبرای قرار گرفتن در مسیر تدبر و تخصص حوزه  ،مندی در نیروهای فعال این حوزهحس نیاز و عالقه

. نماید 19حمایت ییو اجرا یاز نظر علم  ح،یتسب دوره درافراد را این تواند یمدوره حمد در همین راستا  نیروی، لذا باشدمی

 از جمله:گر و ...( تسهیل ،ایمباحثه هم ی،)در قالب مرب

 حمایت علمی در زمینه مطالعه مباحث تدبر:  -الف

های تدبری نموده، تا حدودی از سطوح اولیه انس و انگیزه الزم بیح که اقدام به گذراندن دورهمخاطب دوره تس ازآنجاکه -

های زیر را در مخاطب ایجاد مربی، آمادگی عنوانبهبرای مطالعه قرآن برخوردار است، لذا الزم است نیروی دوره حمد، 

 نماید: 

 د.گذاری برای این امر ترغیب شوقرآن و ضرورت زمان در مخاطب ایجاد برانگیختگی کند تا نسبت به مطالعه تخصصی -

 های متداول را با نظر به مطالعه تخصصی قرآن به مخاطب منتقل نماید.حس متفاوتی از قرآن خواندن -

 ء بودن قرآن را برای مخاطب تبیین نماید.تبیان لکل شی -

 اد نموده و برانگیزد.حس ضرورت رجوع به قرآن را در تمام شئونات زندگی و تخصص در مخاطب ایج -

و تفصیل دهنده معارف قرآنی معرفی نموده، لزوم تبعیت از آن را جهت اتصال  کنندهتبیین عنوانبهنظام رسالت و والیت را  -

 20به این نظام یادآور شود و خطرات انفصال از این نظام را گوشزد نماید.)در قالب مطالعه سور(

  21انس، تفکر، تدبر، تعقل و طهارت را به دست آورد. 2ن دوره، سطح تالش نماید تا مخاطب بتواند در طول ای -

 حمایت علمی در زمینه مطالعه مباحث تخصصی موضوعات و مسائل اجتماعی مؤثر بر مسائل مرتبط با کودکان: -ب

ی این صها و محصوالت تولیدی نیروی دوره تهلیل در حوزه تخصها مبتنی بر متن و محتوای کتابالزم است این آموزش -

 بخش باشد و از التقاط مباحث دیگر جداً خودداری نمایند. 

                                                           
 . کندمیروشن  پژوهقرآننکاتی است که مسیر را برای منظور از حمایت، ارائه نقطه نظرات، راهکارها و 19 

 مراجعه نماید. فقیهوالیتدر زمینه  هاییکتاببه  تواندمیبرای مطالعه درباره این موضوع 20 

مراجعه  =3314ttp://quranetratschool.ir/?pهای قرآن محور به نشانی ها و راهبردهای فعالیتجهت اطالع از سطوح بیان شده، به فایل سیاست 21 

 نمایید.
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در حوزه اجتماع، مسائل اقتصادی و  ویژهبهمربی و پشتیبان، از ارائه مشاوره  عنوانبهضروری است نیروی دوره حمد  -

خودداری نموده های خارج از متن کتاب و پاسخ به پرسش فرهنگی، مدیریت اجتماعی و سیاسی مؤثر بر مسائل کودکان

 و افراد را در این زمینه، به متخصصین دوره تهلیل راهنمایی نماید.

های موضوع محور ها و پژوهشها، کارگاهالزم است نیروی  دوره تسبیح را جهت کارورزی، در معرض مشاهده فعالیت  -

 قرار دهد. 

 

در این بخش، تحت نظارت  ذکرشدهت مرتبط با موضوعات ها و مقاالنامهنیروی دوره حمد قادر به انجام پژوهش در قالب پایان .5

 .استو راهنمایی نیروی دوره تهلیل 
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 و طراحی عملیات  یزیربرنامه نیروی دوره تهلیل، مدیر 

، شدهفیمعردر هریک از عناوین در بخش تأثیر مسائل اجتماع بر مسائل مرتبط با کودک، نیروی دوره تهلیل، کسی است که       

 و اقدامات زیر را محقق نماید: ها توان

   قدرت تدبر در قرآن و تسلط به نظام روایات در حوزه تخصصی خود، پیرامون تأثیر مسائل اجتماعی بر مسائل مرتبط

 با کودکان

   توان تبدیل متون بنیادی در حیطه تخصصی خود، به متون راهبردی، مهارتی و کاربردی 

 حوزه تخصصی تأثیر مسائل اجتماعی بر مسائل مرتبط با کودکان تسلط کامل به نظام موضوعات و مسائل 

  از عرصه عملیاتی اجتماعی در حوزه تخصصی خود در این بخش  جانبههمهشناخت کامل و 

  شناخت احکام و قواعد و بنیادها با رجوع به نیروی دوره تکبیر در بخش تخصصی خود 

  نیادی از طریق طراحی و اجرای انواع عملیات در حوزه تخصصی احکام و موضوعات ب سازیپیادهعملیاتی کردن و

 خود 

  و راهبردها و  هاعملیاتاز  هاآنمشابه در این حوزه با توجه به مبانی بنیادی  هایمهارتو  هاعملیاتقدرت تمایز

 قرآن محور و توان تبیین و انتقال این تمایزات به انواع مخاطب  هایمهارت

 منده عملیات به نحو نظامتدوین طرح یا مقال 

  هاعملیاتجانمایی نیروهای حمد و تسبیح در  

 عملیاتی به مخاطبین دوره حمد و تسبیح در حوزه تخصصی خود و متناسب با عملیات -راهنمایی و مشاوره علمی

 شدهطراحی

  را در طول اجرای و رفع نواقص و مشکالت در حوزه طراحی و اج شدهطراحی هایعملیاتنظارت بر اجرای درست

 عملیات 

 شدهطراحیهای ها و موانع احتمالی در عملیاتبینی آسیبپیش  

 ها و موانع اجرا در طول عملیات برای پیشگیری و رفع آسیب ریزیبرنامه 

  بعدی هایعملیاتارزیابی حسن اجرای عملیات و طراحی 

ازی سمتخصص عملیات عنوانبهاین بخش، در هریک از این عناوین در  شدهمطرحهمچنین این نیرو قادر است متناسب با عناوین 

 ها، اقدامات زیر را انجام دهد: و اجرای عملیات

 ای نحوه ریزی برورود به عرصه شناسایی موضوعات تخصصی تأثیر مسائل اجتماعی بر مسائل مرتبط با کودکان و برنامه

 های قرآن محور چرخه فعالیت ادامه منظوربهشناسایی و جذب نیروهای  دوره تسبیح 

  تهلیل ، حمد و تسبیح هایدورهبرای سایر نیروهای  شدهمطرحختم مفهومی قرآن با رویکردهای تخصصی  هایدورهبرگزاری 

 در این حوزه

 عنوانهبمشتمل بر موضوعات و مسائل زیر  ، قرآن اتیاز آ برگرفته یادی،بن یکردن کتب تخصص یو کاربرد یسازمهارت 

  نه:نمو
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  بر مسائل مرتبط با کودکان شامل موارد زیر:  ومیرهامرگتأثیر کتب راهبردی و مهارتی در حوزه 

o  ناشی از: ومیرهایمر بر مسائل مرتبط با کودکان، شامل  ومیرهامر تفکیک تأثیر علت 

 بیماری و اختالل در سالمت  -

 جنگ -

 جهاد   -

 های اجتماعی و خانوادگی ها و درگیریبداخالقی -

 بزه و بزهکاری  -

 قتل  -

 حوادث و سوانح  -

 و .....  -

o  در این تألیفات شامل: هاآنتفکیک انواع مسائل کودکان برای نوع رفتار و مواجهه و اکرام 

  هاآنمسائل مالی مرتبط با   -

 مسائل مرتبط با حضانت ایتام -

 والدین ژهویبهمسائل مرتبط با تأمین سالمت جسمی و روانی ناشی از فقدان اعضای خانواده  -

ی نگهداری مناسب از دین و نحوه تأمین منابع مالی برامسئولیت مضاعف جامعه در قبال ایتام مجاه -

  هاآن

 و ....   -

  شامل:22مرتبط با مسائل کودکان حوزه اقتصادی و مالیکتب راهبردی و مهارتی در ، 

o مالی جامعه بر مسائل مرتبط با  تأثیر مدیریت درست منابع مالی جامعه و کوتاه شدن دست اغنیاء از مدیریت

 کودکان

o ( یق والد مستقیم، از طر صورتبهتأثیرات تعلق منابع مالی به کودکان و نحوه تعلق منابع مالی جامعه به کودک

 یا قیم و ...( بر مسائل مرتبط با کودکان 

o ررسی ر این زمینه و بهای رشد کودکان دنحوه تشخیص زمان مناسب تعلق منابع مالی به کودکان و بررسی نشانه

 تعلق منابع مالی به کودک در زمان مناسب سازوکارهای

o         ... و 

  ار یکی از اقش عنوانبه، مؤثر بر مسائل کودکان، های سرزمینیحوزه مرتبط با مهاجرتکتب راهبردی و مهارتی در

 شامل : هامورد استضعاف در مهاجرت

                                                           
یافت منابع ، نحوه تدمین این منابع، کودکان مشمول دریافتهاختصاصدر زمینه بررسی تدثیر حوزه اقتصادی و مالی در اجتماع بر مسائل کودکان، انواع منابع مالی  22 

نابع و ... الز م است در اسناد اقتصادی در حوزه مباحث علو م برای چگونگی صرف م گذاریقانونمالی و نحوه دریافت و تدثیرات آن، زمان دریافت منابع مالی، 

      اجتماعی بررسی شود و قواعد آن تعیین و راهبرهای آن مشخص شود.
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o  مرتبط با کودکان )استضعاف اقتصادی، فرهنگی، علمی، سرزمینی، تأثیر انواع استضعاف در جامعه بر مسائل

 منابع زیستی، جسمی، نظامی و ...(

o بررسی تأثیرات عوامل استضعاف در جوامع بر مسائل مرتبط بر کودکان 

o  بررسی تأثیر و انواع راهکارهای خروج از استضعاف شامل هجرت، مجاهدت مؤمنین در همه ابعاد برای

عم از جهاد نظامی، علمی، فرهنگی، اقتصادی، سرزمینی، منابع طبیعی و ... بر مسائل مرتبط استضعاف زدایی، ا

 با کودکان

o  تأثیر تغییر قیّم ناصالح و نحوه آن برای استضعاف زدایی، بر مسائل مرتبط با کودکان 

o .... و 

  23: شاملمسائل کودکان و رفتارهای اجتماعی مؤثر بر  آموزشی-حوزه مباحث فرهنگیکتب راهبردی و مهارتی در 

o  گذاری جنسیتی، بر مسائل مرتبط با کودکان، اعم از ارزش ورسومآدابو  هافرهنگبررسی تأثیر انواع

مرتبط  ورسومآدابهای کودکان، تعداد فرزندان، نحوه نگهداری و تربیت کودکان، گذاری در توانمندیارزش

 و ... با فرزندآوری و فرزندان، تعیین اصل و نسب کودکان 

o  العملی در اجتماع بر مسائل مرتبط با کودکان، شامل تأثیر نهادینه یا عکس شدهنهادینهبررسی تأثیر رفتارهای

 در جامعه بر مسائل مرتبط با کودکان آلودگناهشدن رفتارهای خداپسندانه یا 

o  بررسی تأثیر علم افزایی در جامعه در ابعاد مختلف بر مسائل مرتبط با کودکان 

o سی تأثیر دینداری و معنویت افزایی در جامعه بر مسائل مرتبط با کودکان، از تولد و نحوه والدت تا تربیت برر

 اجتماعی    هایتوانمندیفطری و  هایتوانو ارتقای 

 

  حوزه تخصص در بخش تأثیر  یادیمتناسب با کتب بن یو کاربرد یمهارت ،یراهبرد هایو دوره هاکارگاهطراحی و برگزاری

  سائل اجتماع بر مسائل مرتبط با کودک، مشتمل بر عناوین زیر :م

o تأثیر انواع سبک زندگی بر سالمت جسم و روح و مسائل مرتبط با کودکان برای مدیران و فعاالن حوزه سالمت و سیاست 

o وزه اقتصاد فعاالن ح تأثیر و نحوه تولید و مصرف منابع مالی و امکانات اجتماع بر مسائل مرتبط با کودکان برای مدیران و 

o  مختلف بر مسائل کودکان، با تبیین لزوم هجرت و جهاد و تأکید بر  هایحوزهتأثیر استضعاف و استضعاف زدایی در

 مسائل مرتبط با کودکان برای افراد زیر:

 علمی هایحوزهمدیران و فعاالن  -

 فرهنگی  هایحوزهمدیران و فعاالن   -

 یاقتصاد هایحوزهمدیران و فعاالن  -

 علوم پایه  هایحوزهمدیران و فعاالن   -

                                                           
ش به زهای آموو سنن، انواع روش ورسو مآداب، هافرهنگخردهها و فرهنگ در اجتماع بر مسائل کودکان، انواع آموزشی-فرهنگیدر زمینه بررسی تدثیر حوزه 23 

یا رفتارهای وارداتی ناشی از تعامالت یا تبلیغات، علو م موجود و علو م  وخوخلقها، رفتارهای اجتماعی متناسب با اقلیم  و نژاد و آن سازیبهینهدختران و پسران و 

      تعیین و راهبرهای آن مشخص شود. بررسی شود و قواعد آن ، علو م تربیتی و ...شناسیمرد م، الز م است در حوزه مباحث علو م اجتماعی مفید و... 
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 پزشکی  هایحوزهمدیران و فعاالن  -

 نظامی  هایحوزهمدیران و فعاالن  -

 و ...  -

o  ،خلقیات و رفتارها، معنویت و دینداری، آموزش و علم بر مسائل مرتبط با کودکان ورسومآدابتأثیر مسائل فرهنگی ،

 برای افراد زیر:

 مدیران و فعاالن فرهنگی  -

 و آموزش عالی وپرورشآموزشدیران و فعاالن م -

 مدیران و فعاالن اجتماعی  -

 مسئولین حوزه و روحانیون فعال در امور معنوی و دینی در جامعه  -

 .      و ..  -

 های پژوهشی مبتنی بر متون راهبردی تا مرحله مهارتی و کاربردی در حوزه تخصص در بخش تأثیر استخراج ایده و سرفصل

بردی در بخش کتب راه ذکرشدههای تفصیلی و علمی در موارد ع بر مسائل مرتبط با کودک شامل انواع سرفصلمسائل اجتما

 و مهارتی 

 و در زمینه  ذکرشدههای حمد و تسبیح در حوزه موارد و تدریس و برگزاری جلسات مباحثه برای نیروی دوره ریزیبرنامه

  شدهطراحیهای تبیین مراحل عملیات

  های راهبردی و مهارتی در حوزه تخصصی مربوطه، در بخش تأثیر مسائل اجتماع بر مسائل مرتبط ثبت طرح درساستخراج و

 نهاد، و ... ( و نهادهای دولتی و مردم هاسازمانها، ها )دانشگاهبا کودک،و متناسب با عرصه

 تا ضوعمو )از ر مسائل مرتبط با کودک،تخصص در بخش تأثیر مسائل اجتماع ب سطح در هاانجام پژوهش و برگزاری کارگاه 

 های بنیادی موضوعات کتاب اساس برکاربرد( در حوزه ارائه سوره، همچنین  و مهارت و راهبرد تا بنیاد ، ازمسئله

 خصصی های تارائه مشاوره فردی در حوزه تخصص در بخش تأثیر مسائل اجتماع بر مسائل مرتبط با کودک متناسب با حوزه

 ذکرشده

 های عملیاتی حوزه تخصصی خود در بخش تأثیر مسائل اجتماع بر مسائل مرتبط با کودک، جهت اقدام به ایی بسترشناس

 ریزی برای عملیات در این بسترهابرنامه

 گردد:های مناسب برای عملیات چنین نیرویی معرفی میبرای سهولت در این امر، برخی از عرصه

 های مرتبط با مسائل اجتماعی و کودکان ان رشتهدانشگاه، اساتید و نخبگان و دانشجوی -

نهاد و فرهنگی مرتبط با کودکان مثل سازمان بهزیستی، مراکز نگهداری کودکان یتیم و نهادهای دولتی، مردم هاسازمان -

 اری و قضایی مرتبط با مسائل اجتماعی در ارتباط با کودکان و ...  گذماعی، قانوناجت هایسازمانیتیم ،  و غیر
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 تکبیر، فقاهت و مرجع صدور حکم نیروی دوره  

 مبانی، قوانین و ساختارها

حکام مسائل تواند با استخراج مناط ادر بخش تأثیر مسائل اجتماع بر مسائل مرتبط با کودک، نیروی دوره تکبیر، کسی است که می  

ن و قرآ اساس برها را اعی، احکام تخصصی آناجتماعی و بررسی نحوه اثرگذاری آن بر حوزه کودک، متناسب با هر بستر اجتم

تفصیلی بایدها و نبایدهای مربوط به مسائل اجتماعی در ارتباط با مسائل کودکان را تجویز نموده  صورتبهروایات استخراج نماید و 

 یا به کار بگیرد. 

صالح نماید که بیشترین و بهترین تأثیرات را طراحی، بازسازی یا ا ایگونهبههمچنین این نیرو قادر است ساختارهای اجتماعی را  

 روی مسائل مرتبط با کودکان داشته و از آثار مخرب مسائل اجتماعی بر مسائل کودکان جلوگیری نماید.

در بخش اثرگذاری مسائل اجتماعی بر مسائل مرتبط با کودکان، نیروی دوره تکبیر در این  ذکرشدههای تخصصی با توجه به حوزه

 ها و اقدامات زیر را انجام دهد:  سب با حوزه تخصصی خود الزم است فعالیتبخش، متنا

  اساس برخصصی، ت صورتبهکتب بنیادی در بخش اثرگذاری مسائل اجتماعی بر مسائل کودکان،  تألیفنیروی دوره تکبیر توان 

 زیر دارد: هایحوزهقرآن و روایات را در 

o  جامعه مؤثر بر مسائل مرتبط با کودکدر  ومیرمر حوزه حقوقی مرتبط با مسائل 

o  در جامعه مؤثر بر مسائل مرتبط با کودک ومیرمر حوزه سالمت مرتبط با مسائل 

o کننده شرایط زندگی مؤثر بر مسائل مرتبط با حوزه بررسی اجتماعی، سیاسی، زیستی محل زندگی افراد و عوامل مختل

 کودک

o هاآن دیدگی و بزهکاریزیستی محل زندگی کودکان بر افزایش بزه اجتماعی، سیاسی، -حوزه بررسی تأثیرات فرهنگی 

o حوزه اقتصادی و مسائل مرتبط با اقتصاد مؤثر بر مسائل مرتبط با کودک 

o اجتماعی و روانشناسی اجتماعی مؤثر بر مسائل مرتبط با کودک -حوزه فرهنگی 

o .... و 

  ر مؤثر ب ها و ساختارهای اجتماعیازی نظامبازنویسی و بازس ، توان طراحی،بردهنامتخصصی  هایحوزهاین فرد در هریک از

 اشاره نمود:  دستازاینبه ساختارها و نظاماتی  توانمی مثالعنوانبهمسائل کودک را دارد. 

o  و سالمت کودکان، از جمله: نظام اصالح سبک زندگی،  ومیرهامر تأسیس نظام علمی و اجرایی سالمت، جهت کاهش

 ..و. ،، مراکز و نظامات درمانی، نظامات غذایی، دارویی و تولیدیهابیماریبرای پیشگیری از  ورمحسالمتمراکز 

o  تسهیل و اصالح نظامات مرتبط با ارث و حضانت 

o های اسالمی در راستای تأسیس نظامات مرتبط با امور مهاجرین و اصالح نظامات سیاسی و اوضاع سرزمینی در سرزمین

 ت معکوساستضعاف زدایی و مهاجر

o و اصالحات نظامات اقتصادی در قالب خمس، زکات، فیء و ... تأسیس 

o  اصالحات و برچیدن نظامات اقتصادی ربا محور و جایگزینی آن با نظامات اسالمی 

o یاء از حاکمیت اقتصادی کوتاه شودکه دست اغن ایگونهبهنظامات اقتصادی  تأسیس. 
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o مات جاهالنهنظامات آموزشی و فرهنگی و اصالح نظا تأسیس 

o ..... 

 ها و روابط و احکام و های نیروی دوره تکبیر، تربیت مشاور و نیروی مجتهد قرآنی در حوزه مدیریت نقشاز دیگر عملیات

توان های تخصصی این بخش می. از جمله این افراد در حوزهاستقواعد اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر مسائل مرتبط با کودکان 

 کرد. به چنین کسانی اشاره

o  والدین و کودکان ومیرمر تربیت متخصصین و مشاورین در حوزه سالمت و پزشکی برای کاهش 

o  والدین و کودکان ومیرمر تربیت متخصصین و مشاورین در حوزه سالمت و اصالح سبک زندگی برای کاهش 

o ی اورزی و دامی و صنعتتربیت متخصصین و مشاورین در حوزه سالمت و اصالح تولید مواد غذایی شامل محصوالت کش

 والدین و کودکان ومیرمر برای کاهش 

o ان بخشی مثبت در فرزندآوری و نگهداری از کودکه مسائل اقتصادی اجتماع برای اثرتربیت متخصصین و مشاورین در حوز

 و ایتام

o  ... وگیری برای جلتربیت متخصصین و مشاورین در حوزه اصالح نظامات سیاسی، اقتصادی، آموزشی، فرهنگی، جسمی و

 ها به حاکمیت کفراز استضعاف در جوامع اسالمی و ممانعت از مهاجرت از این سرزمین

o هایی مینتربیت متخصصین و مشاورین در حوزه پذیرش و تقویت و ساماندهی به امور مهاجرین و کودکان مهاجر از سرز

 که دارای مشکالتی هستند.

o ،فرهنگی و ... در اجتماع برای ارتقای تقوای اجتماعی تربیت متخصصین و مشاورین در حوزه آموزشی 

o .............................. 

 ررسی اجتماع ، ب شناسیآسیبتواند نظام آموزشی مشاوران و مربیان متخصص با رویکرد مدیریت اجتماع ، چنین نیرویی می

 را طراحی نماید.  هاآنها، مسائل مؤثر بر تربیت کودکان و پرورش دینی های درمانی آسیبراه

 این نیروی بنابر .تواند برای دریافت حکم متناسب با بستر، به او مراجعه کندهای تخصصی مینیروی دوره تهلیل در عملیات

عیین تخصصی فوق ت هایحوزهدوره تهلیل الزم است هم مناط قوانین را بشناسد، هم قوانین را متناسب با هریک از بسترها در 

 گذاری باید دارای اعتبار تشخیصرت تصویب و اجرایی کردن احکام را داشته باشد. لذا این نیرو در مراکز قانوننماید و هم قد

 موارد زیر را عنوان نمود:  توانمیو اجرا باشد. از جمله این مراکز 

o شد.از جمله مشاورین و متخصصین در حیطه وضع قوانین در وزارت بهداشت و نظام سالمت و پزشکی کشور با 

o  از جمله مشاورین و حقوقدانان در حیطه وضع قوانین و پیشنهاد لوایح اصالح و ارتقا یا قوانین جدید ارث و حضانت قوه

 قضائیه باشد.

o  اور یا مش عنوانبهاز جمله مشاورین و متخصصین در حیطه بررسی و تصویب قوانین در مجلس شورای اسالمی باشد و

 های تخصصی مجلس مشغول به کار باشد.شده در کمیسیون بردهنامصی های تخصنماینده در یکی از حوزه

o .در مقام فقاهت و صدور احکام فقهی، شخصیت مورد اعتنا از طریق حوزه برای پیشنهاد به قوای اجرایی کشور باشد 

o از فقها یا متخصصین شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه بررسی قوانین مصوب 

 باشد.
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o ،وجوهات شرعی دفاتر مراجع،  از جمله مشاورین و متخصصین در حیطه وضع قوانین در حوزه اقتصاد در بیمه، بانک

 و تولیدی و ... باشد. اقتصادی هایشرکت

o  و فرهنگ و ارشاد  وپرورشآموزشاز جمله مشاورین و متخصصین در حیطه وضع قوانین آموزشی و فرهنگی در وزارت

 .اسالمی باشد

o  و.... 
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  بخش دوم: تأثیر مسائل مرتبط با کودک بر مسائل اجتماعی )کودک در درون اجتماع(

های یب، اقتصاد، آسگذاریقانونه فرهنگ، سیاست و مختلف مسائل اجتماعی، اعم از حوز مسائل مرتبط با کودکان بر ابعاد       

های اثرگذاری کودکان بر این الزم است در این بخش با شناسایی حوزهاثرگذار است. بنابر ... ها و نهادها واجتماعی، سازمان

 موضوعات و مسائل اجتماعی، فعالیت نیروها در سطوح مختلف این حوزه ساماندهی شود. 

ای و زوای در بخش اثرگذاری مسائل و موضوعات مرتبط با کودکان که بر موضوعات و مسائل  اجتماعی، های تخصصیحوزه

 بندی و تحلیل نمود. توان در عناوین زیر دستهمی، ائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ... مؤثر است راموضوعات و مس

توانند میگانه چهارو نیروهای سطوح  استیک رشته تخصصی در این بخش  مثابهبهالزم به ذکر است هرکدام از عناوین ذیل، 

ها و اقدامات متناسب با حوزه و سطح وارد شده و مشغول انجام فعالیتتخصصی  صورتبه شدهمعرفیهای در هریک از حوزه

 . تخصصی خود شوند

 

 :تأثیر موضوعات مرتبط با تولد فرزندان یا عدم تولد و قتل فرزند بر اجتماع .1

  این حوزه شامل موارد زیر می باشد: اولین موضوعات مؤثر بر اجتماع در 

  تولد کودکان -

 تعداد تولدها  -

 کانجنسیت کود -

  جنینسقطقتل فرزند و  -

 از قومیت، مذهب یا فرهنگ خاص هاوالدتکاهش یا افزایش  -

 و ...  -

 زیر را تحت تأثیر قرار دهند:   هایحوزهموضوعات و مسائل اجتماعی شامل  دتواناین موارد می 

 اجتماع و منابع اجتماعی  -

 تغییر سنی جمعیت  -

 اقتصاد و نیروی کار  -

 اخالق اجتماعی -

 فرهنگی و آموزشی هایریگذاسیاست -

 برهم خوردن یا توازن قدرت در جامعه   -

 و... -

 24:توان در عناوین زیر مطرح کردمینمونه  عنوانبهوجود دارد را  حوزهمسائلی که در این بنابراین 

  افزایی اقتصادی یا صرف منابعو تأثیر آن بر جمعیت و توان هاآنفرزندان و تعداد 

                                                           
 روایی کتب قرآن کریم وبه سور  ندتوانجهت مطالعه موضوعات و مسائل در حوزه مرتبط با کثرت اوالد و قتل اوالد میمتخصصین و فعاالن در این حوزه 24 

 تب روایی مراجعه نمایند.و سایر ک  3ج،من ال یحضره الفقیه، جامع األخبار)للشعیری(، 6و  5 همانند اصول کافی جلد
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  و تأثیر آن بر فرهنگ و جمعیت و ... جنینسقط ،دنروحیاتی مثل قتل فرزعدم فرزندآوری یا گسترش 

  اری و سنجش اجتماعذگفرهنگ اجتماعی و معیارهای ارزش عنوانبهتعداد کم یا زیاد فرزندان  

 

 25تأثیر موضوعات مرتبط با اقتضائات، تربیت و آموزش کودکان بر اجتماع .2

احث و شامل مب ، تربیت و آموزش کودکان مؤثر بر مسائل و موضوعات اجتماعیو مسائل مرتبط با اقتضائات، رشد موضوعات

 باشد: مسائل زیر می

 مباحثی که کودک باید در این سن بیاموزد. -

 های فرهنگی و اجتماعی و آموزشی برای اواقتضائات کودک و نوع برنامه -

 احتالم و سن رشد و بلوغ کودک و تشخیص آن -

 دکانصحبت و انتقال آموزش به کو -

 های اجتماعی در سنین کودکیمسئولیت -

 نقش اجتماعی عنوانبهازدواج کودکان  -

 و ... -

 باشد: تأثیرگذار تواندمیاین موضوعات و مسائل بر مسائل اجتماعی همانند موارد زیر 

 اجتماعی، آموزشی، فرهنگی، اقتصادی، استراتژیک و ... هایریزیبرنامه  -

، تولیدات کشاورزی و هاآنهای مرتبط با کودکان و متناسب با حضور ز سازهفضای شهر و روستا و جامعه اعم ا -

 دامی متناسب با اقتضائات و نیازهای رشدی کودکان و ...

    و ... -

 

 اجتماعسالمت جسمی و روانی کودکان بر تأثیر  .3

بر جامعه است. مسائل مورد  آن اثراتاین حوزه از موضوعات مربوط به تأثیر تولد و رشد کودکان سالم یا دارای نقص عضو و 

 در موارد زیر جستجو نمود:  توانمیبحث در این زمینه را 

اقبتی مر هاینظامبر اقتصاد، نظام سالمت، طراحی  مشکالت روانیدارای تأثیرات کودکان بیمار و دارای نقص عضو یا  -

 ق حاکمیت و ...و آموزشی خاص در جامعه، تهیه امکانات متناسب با زیست این کودکان از طری

 تأثیرات این کودکان بر نیروی انسانی و نظام کار و تولید در جامعه  -

 مواجهه با این کودکان اساس برتنظیم رفتارها و فرهنگ اجتماعی  -

های جنسیتی دختران و پسران در کودکی، بر اجتماع و روابط اجتماعی در های منجر به اختالل در توانتأثیر آسیب -

 بزرگسالی 

 های منجر به اختالالت روحی در کودکان بر نیروی انسانی اجتماع، فرهنگ و روابط در بزرگسالیآسیب تأثیر -

                                                           
در  توانمیو ... را  هاآندر کودکی، نحوه تعامل با کودکان و زبان  هاآنتران و پسران، اقتضائات سنی خهای مورد نیاز کودکان، دروایات پیرامون آموزش 25 

         ، و ... مطالعه نمود.4ج،تهذیب األحکا م )تحقیق خرسان(، 5گزیده کافى، جلدمنابعی مانند 
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تأثیرات سالمت جسمی کودکان بر نیروی کار و نیروی انسانی، سالمت روابط اجتماعی در جامعه، فرهنگ و اقتصاد و  -

 منابع مالی جامعه

بر نیروی کار و نیروی انسانی، سالمت روابط اجتماعی در تأثیرات سالمت روحی و روانی و رشد صحیح کودکان  -

 جامعه، فرهنگ و اقتصاد و منابع مالی جامعه

 

 سرپرست بر اجتماع و بی سرپرست بدتأثیر ایتام و کودکان  .4

پرستی ریا تحت س انددادهاین حوزه از موضوعات مرتبط با کودکانی است که پدر یا مادر یا به عبارتی سرپرست خود را از دست 

 نتریهمدر این حوزه م د.موضوعات و مسائل مرتبط با این کودکان بر مباحث اجتماعی تأثیرگذار است.نافراد باکفایتی قرار ندار

  26باشد: مسائل به این شرح می

  شامل:  ،و تأثیرات آن بر اجتماع یتیمو امور مرتبط با اموال 

  گذاریقانونقضایی و  یهادستگاهتوسط  م و حدود اختیارات اوتعیین قیّ  -

 و تأثیرات آن بر اخالق و برکت اقتصادی در جامعهممانعت از ظلم و خوردن مال یتیم  -

 و تأثیرات آن بر جامعه و اقتصاد تجارت و کارآفرینی و تولید با اموال یتیمو خمس و زکات از اموال یتیم  -

 تأدیب و آموزش یتیم و تأثیر آن بر اجتماع 

 و اموال عمومی در جامعه یتیم و تأثیر آن بر اجتماع و حاکمیت مخارج و تأمین معاش 

  و تأثیرات آن بر اخالق اجتماعی در اجتماع هاآنرواج فرهنگ برخورد با ایتام و اکرام 

 و ...  تأثیر تعداد ایتام در جامعه بر اجتماع، فرهنگ اقتصاد 

  بر جامعه شامل:ع یتیم انواتأثیر 

  ، و ...غیرطبیعی، حوادث طبیعی و جنگ، درگیری بزه، بیماری، لدین در اثروا ومیرمر  واسطهبهایتام  -

 طالق و جدایی والدین  واسطهبهایتام  -

فرزندان ، هدر جامع مسئولیتیبیاقتصادی، اجتماعی، رواج  فساد یا  فرهنگی، به دالیل رهاشدگی واسطهبهایتام  -

   و ... رهاشدهنامشروع 

 انواع مدل نگهداری از ایتام با توجه به ، انواع یتیم اساس برشرفته بودن اجتماع تشخیص معضالت اجتماعی یا پی

 مسائل فوق 

 ... و 

 

 

یا  تأدیبمقابله با متخلفین، نحوه برخورد، و نحوه  هدیدبزهکار و بزه)شامل کودکان کار،  دیدهآسیبتأثیر کودکان  .5

  شامل موارد زیر:کودکان و...( بر اجتماع  مجازات

 کانداعمال بزه بر کو قابله با متخلفیننحوه م  

                                                           
در منابع معتبر  توانمی... را  و تربیت، همچنین روایات درباره اموال، باشدمیقرائت و تدبر در سوره مبارکه نساء برای آگاهی از مباحث مرتبط با یتیم مناسب  26 

   ه نمود.مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها و ... مطالع،  مالفقه المنسوب إلى اإلما م الرضا علیه السال، / ترجمه کتاب سلیم السال معلیهمأسرار آل محمد روایی از قبیل 
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 و تأدیب کودکان بزهکار نحوه برخورد  

 27اجتماعی آن تأثیرات ویا مجازات کودکان  تأدیب 

  برای  زاآسیبغیر مشروع، مشاغل سخت و  ،غیرقانونیدر حیطه کارهای  28اجتماعی آن تأثیراتبه کار واداشتن کودکان و

 کودکان و ... 

  متناسب با اقلیم و فرهنگ و جاز برای کودکان و نحوه برخورد اجتماعی و قضایی با متخلفین نوع کارهای متعیین

 اقتضائات کودکان

  غیرمادی، خسارات مادی و اءعضااحکام مرتبط با جرائم قتل، سرقت، زنا و اعمال منافی عفت، آسیب جانی و تعیین 

 کودکان و ... درباره کودکان و نحوه اجرای آن 

 مرتبط با این امر ت و تأدیب کودکان بزهکار و مراکز اجتماعیانواع مجازا 

 دیده در جامعهتأثیر اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی کودکان بزهکار و بزه 

  و.... 

 

  

                                                           
  و ... مراجعه نمود. قرب اإلسناد به منابع مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها، توانیمروایات در این حوزه  هبرای مطالع 27 

 ورسو مدابآماع محل زیست، وابسته به توان کودک، فرهنگ و بدیهی است کار کردن و تجربه کردن کودک برای انجا م برخی کارها در محدوده خانواده و اجت 28 

و ... حتماً به این نکته مهم توجه الز م را  یگذارقانون، یسازفرهنگحوزه آموزش،  و اقلیم متفاوت است و نیروهای متخصص و فعال در این حوزه الز م است در

 داشته باشند.
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 نیروی دوره تسبیح  

واند بخشی از تعملیاتی می-نیروی اجرایی عنوانبه، بر مسائل اجتماع أثیر مسائل مرتبط با کودکانتبخش نیروی دوره تسبیح در 

 تبلیغی انجام دهد. -ها را در قالب کارهای ترویجیهای عملیاتپژوهش

تواند وضع موجود را از طریق دریافت گزارشات عمومی دریافت این نیرو با عموم جامعه نیز مواجه است، از سویی می ازآنجاکه

آموزشی که با نیروی دوره حمد دارد، -دلیل ارتباط علمی بندی گزارشات را ندارد. از سوی دیگر، بهنماید، اما قدرت تحلیل و جمع

ها از طریق نیروی حمد جریان آموزشی خود و مشاهده پژوهش واسطهبهها را منتقل نموده و وضعیت مطلوب را تواند گزارشمی

 دریافت نماید.

 واند با اطالع از وضع موجود و وضع مطلوب،تخواهد آمد و می وجود بهامکانی برای عملیاتی شبیه به تفکر برای او  ترتیباینبه

 تبلیغی مختص عموم نماید. -اجتماعی، اقدام به کارهای ترویجی هایبرنامهدر ارتقای ساختارها و 

خواهد کسی است  که می  ،تأثیرات موضوعات مرتبط با کودکان بر موضوعات و مسائل اجتماع حوزهنیروی دوره تسبیح در 

انداز اولیه خود طی نموده و قدرت توسعه و کاربرد در یکی از موضوعات قرآنی اسب با نیاز و چشمهای تخصصی را متندوره

با صالحدید مسئول تواند میبا توجه به اقتضائات کودک و تأثیر آن بر جامعه، این نیرو  آورد. دست بهبرای جامعه و خودش را 

 های زیر فعالیت کنند: ، در قسمتن در دوره حمد و تهلیلدر حوزه موضوعات و مسائل اجتماعی مؤثر بر کودکا مربوطه

های عمومی، در سطح انجام پژوهش و آموزش، برگزاری کارگاهدر اجتماع،  هاآنمتناسب با اقتضائات کودکان و حضور  .1

یی در اگزارش )تخصصی، عمومی(، خبرنامه و ... و فعالیت اجرتهیه ، کلیپ، پاورپوینتتولید محتوا برای ساخت پوستر، 

 :شودپیشنهاد می زیر هایحوزه

 لیپ، ، کپاورپوینتهای عمومی، در سطح تولید محتوا برای ساخت پوستر، انجام پژوهش و آموزش، برگزاری کارگاه

  دتولد فرزندان یا عدم تولد و قتل فرزندر حوزه تأثیر و فعالیت اجرایی  گزارش )تخصصی، عمومی(، خبرنامه و ...تهیه 

 همانند موارد زیر: ،بر اجتماع

 فعاالن و  یاربصری و نوشتاری، برگزاری کارگاه و دوره ب ،های سمعی، همچنین برنامهساخت انواع محصوالت

 موارد زیر: بر تولد فرزندان یا عدم تولد و قتل فرزنددر زمینه تأثیر مرتبط و ...،  اندرکاراندست

o جمعیت 

o اقتصادی و اجتماعی جامعه هایگذاریسیاست 

o قدرت در جامعه برهم خوردن توازنزن یا توا 

o  امعه در آیندهجنیروی کار و نیروی انسانی 

o عموم جامعهمیان در  جنینسقطو ممانعت از قتل و  فرزندآوریترویج فرهنگ  لزوم 
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o  در جامعه یاقدامات و عواقب چنین قبحنمایاندن 

o  در راستای تولد کودکان در جامعه  هاسیاستحمایت از 

o ....و 

 های مذهبی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و مهارت افزایی اجتماعی و ... برای تبیین اثر تولد ی برنامهبرگزار

 کودکان بر افزایش میزان رحمت و برکت در جامعه در تمام ابعاد معنوی و مادی

 .. و.. 

 لیپ، ، کورپوینتپاهای عمومی، در سطح تولید محتوا برای ساخت پوستر، انجام پژوهش و آموزش، برگزاری کارگاه

آموزش  تربیت ورشد، موضوعات مرتبط با در حوزه تأثیر و فعالیت اجرایی،  گزارش )تخصصی، عمومی(، خبرنامه و ...

 همانند موارد زیر:بر موضوعات و مسائل اجتماع  کودکان

o  کاراندراندستدر راستای توجیه سمعی، بصری، نوشتاری، برگزار کارگاه و جلسات تولید انواع محصوالت 

ها و معابر برای حضور کودکان، امور کودکان در ساخت فضاهای شهری مثل محیط بازی، امن کردن سازه

جنس و نوع تولیدات و وسائل بازی شهری و روستایی متناسب با اقتضائات کودکان و ترویج و تبلیغ اهمیت 

 اهآنمرتبط با  هایسازهاخت توجه به اقتضائات و امکانات و توانایی و ناتوانی کودکان در طراحی و س

o  و  شهری هایمحیطدر  هاآنو متناسب با اقتضائات  و محصوالت مرتبط با کودکان هاسازهتولید و ساخت

 روستایی و محالت

o  تولید انواع محصوالت سمعی، بصری، نوشتاری، برگزار کارگاه و جلسات در راستای توجیه دست اندرکاران

 ت پوشاک مناسب برای کودکان و افراد مرتبط و در تعامل با کودکان در اجتماعتولید و ساخ امور کودکان در

o  تولید و ساخت پوشاک مناسب برای کودکان و افراد مرتبط و در تعامل با کودکان در اجتماع با سیاست

نامناسب و کاهش میزان بزه  هایلباسجسمی و روحی به کودکان از طریق  هایآسیبجلوگیری از انواع 

 ودکان از این طریقبر ک

o فرهنگی، اجتماعی،  هایبرنامه اندرکاراندستآموزشی و آگاهی بخشی به  هایدورهو  هابرنامه برگزاری

 ایدهایبایدونبهای کودکان و ذهبی و ... در ارتباط با کودکان در زمینه بیان اقتضائات و توانمندیمتولیدی، 

 و مهارتی در این زمینه کتب راهبردی اساس بر هاآناجتماعی متناسب با 

o های آموزشی متناسب با اقتضائات و توانمندی کودکان در راستای فعال شدن تفکر و تعقل اجرای سیاست

 های بعد در دوره هاآنکودکان و ایمان در 
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o  تولید و ساخت محصوالت مرتبط با کودکان متناسب با اقتضائات درک و فهم و کالم کودک، اقتضائات

و و اقتضائات و نیازهای کودک برای رشد در حوزه تولید محصوالت مکتوب، سمعی، روحی و جسمی ا

 بصری، ابزار بازی و ... برای کودکان 

 لیپ، ، کپاورپوینتهای عمومی، در سطح تولید محتوا برای ساخت پوستر، انجام پژوهش و آموزش، برگزاری کارگاه

سالمت جسمی و موضوعات مرتبط با در حوزه تأثیر ایی و فعالیت اجر گزارش )تخصصی، عمومی(، خبرنامه و ...

 همانند موارد زیر: روانی کودکان و تأثیر آن بر اجتماع

o   های تبلیغی و ترویجی سمعی، بصری و نوشتاری مرتبط با تأثیر سالمت یا نواع محصوالت و برنامهاساخت

صاد و امکانات جوامع و نیروی انسانی و بیماری کودکان بر داشتن جامعه سالم و با نشاط، تأثیرات آن بر اقت

کالن برای ایجاد اهتمام عمومی در جامعه در راستای پیشگیری از بیماری و درمان آن در  هایگذاریسیاست

ساخت محصوالت، داروها و تولیدات متناسب با بیماری و نقص عضو کودکان نیازمند در کارگاه جهت: کودکان

 مناسب برای کودکان معلول جسمی و ذهنی، داروها و ...(ها )مثل محصوالت ها و تولیدی

o  های آموزشی تبلیغی و ترویجی سمعی، بصری و نوشتاری و برگزاری دوره هایبرنامهنواع محصوالت و اساخت

برای فعاالن و مرتبطین به حوزه کودکان، مرتبط با تنظیم روابط و تعامالت اجتماعی در برخورد با کودکان معلول 

اعی برای پیشگیری از بیماری کودکان و اختالل مو ... و تنظیم تعامالت و رفتارها و سبک زندگی اجت و بیمار

  هاآندر سالمت 

o ذایی تنظیم تولیدات دارویی و غات با فعاالن حوزه سالمت مرتبط با کودکان، جهت تبیین ضرورت سبرگزاری جل

 موجود در میان کودکان  هایماریبیدر جامعه متناسب با نیاز کودکان برای حفظ سالمت یا 

o ..... و 

 لیپ، ، کپاورپوینتهای عمومی، در سطح تولید محتوا برای ساخت پوستر، انجام پژوهش و آموزش، برگزاری کارگاه

 و سرپرست بدایتام و کودکان  در حوزه تأثیر و فعالیت اجرایی  گزارش )تخصصی، عمومی(، خبرنامه و ...تهیه 

 همانند موارد زیر: آن بر اجتماعو تأثیر سرپرست بی

o  انواع  گیریشکلبرای فعاالن در ارتباط با ایتام جهت تبیین  هاکارگاهانواع تولیدات و محصوالت و برگزاری

 ،متناسب با نوع یتیم هاآنمتناسب با حضور ایتام در جامعه، نحوه نگهداری  هامسئولیتو  هانقشها و فعالیت

و  سرپرست بداجرایی در زمینه نظارت و رسیدگی به امور ایتام و کودکان  هاییتمسئولایجاد شدن مشاغل و 

 هاآنمتناسب با نوع ایتام در جامعه توسط  هایفعالیت

o  برای فعاالن و  جلساتسمعی، بصری، نوشتاری، برگزاری کارگاه و  هایبرنامهساخت محصوالت و انواع

 دبتأثیرات ایتام و کودکان رتبط با کودکان و ایتام، برای تبیین های مبرنامه و محصول در زمینه تولیدکنندگان
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لزوم ساخت  های مرتبط با کودکان وبر انواع تولیدات و فعالیت هاآنسرپرست و فراوانی و نوع و بی سرپرست

 و مسائل ایتام هاآنهای سمعی و بصری و نوشتاری در جامعه متناسب با انواع تولیدات و برنامه

o های الزم از افزایی نسبت به نوع ایتام و مراقبتزی اجتماعی در زمینه ارتقای اخالق و تقوا و آگاهیسافرهنگ

های آموزشی برای در جامعه از طریق ساخت برنامه و محصوالت سمعی بصری و نوشتاری، برگزاری دوره هاآن

 و ... ،مرتبطین و مسئولین امور این کودکان

o برای فعاالن اقتصادی  جلساتهای سمعی، بصری، نوشتاری، برگزاری کارگاه و همساخت محصوالت و انواع برنا

فعالیت های اقتصادی جامعه و تشویق بهها و ... در راستای تشویق و بیان تأثیرات کودکان بر فعالیتو خیریه

در  تسرپرس بدو های اقتصادی و اجرایی در حوزه اموال و اقتصاد مرتبط با امور مالی و اقتصادی کودکان یتیم 

 جامعه 

o  فعالیت در راستای آموزش عمومی و مرتبطین با مسائل یتیم در جامعه برای آموزش اقتضائات، نیازها، نوع

 ایتام در جامعه و ...تدبیر امور ها و راهکارهای تعامل، آسیب

o   .... و 

 لیپ، ، کپاورپوینتساخت پوستر،  های عمومی، در سطح تولید محتوا برایانجام پژوهش و آموزش، برگزاری کارگاه

مانند ه بر اجتماع دیدهآسیبکودکان در حوزه تأثیر و فعالیت اجرایی  گزارش )تخصصی، عمومی(، خبرنامه و ...تهیه 

 موارد زیر:

o  که نیروی دوره تهلیل طراحی نموده و -آموزشی، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی  و تفریحی  هایبرنامهاجرای

ات متناسب با انواع تأثیر  -مد به نیروهای تسبیح آموزش داده شده و منتقل شده استتوسط نیروی دوره ح

 کودکان بر جامعه در حوزه فرهنگ، آموزش، اخالق، نشاط اجتماعی و ... دیدگیآسیب

o ها و محصوالت سمعی، بصری، نوشتاری و ... در راستای آگاهی افزایی اجتماعی تولیدات و ساخت برنامه

دیده و بزهکار و ... بر اجتماع )برای فعاالن و مرتبطین با این کان کار، بزهدهای ناشی از کودرباره آسیب

بخشی و اهتمام اجتماعی برای پیشگیری از آسیب به کودکان، و درمان سازی و انگیزهامور( در راستای آگاه

 های اجتماعی ناشی از آنآسیب

o اعم از ساخت  در اجتماع، هاآنده و افراد مرتبط با دیتولیدات و محصوالت مناسب برای کودکان آسیب

عالیتانواع ف محصول برای تشویق های مناسب برای این امر، تولیدات مراقبتی و بهداشتی و ...، تولیدسازه

 های سازنده برای مرتبطین با کودکان و ...

o  ن بر اجتماع شامل اجرا، در زمینه تأثیر آسیب کودکا شدهوضعهای اجرای قوانین و سیاستمشارکت در

 نظارت، اقدامات قانونی و ...    
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قرآن را در حد ایجاد انس و افزایش  هایسورهدر هر بخش،  ذکرشدههای در راستای هدایت فعالیت تواندمیاین نیرو  .2

های تدبر اجتناب طهارت با بیان ترجمه، نکاتی از تفسیر المیزان، به مخاطب ارائه دهد. و الزم است از ارائه نکات و روش

و مایل به فعالیت در  حیتسب هایدورهورود به  یمستعد برا یروهاین مخاطب، رصد با ،هاکالس این در است الزمنماید.

 .بگیرد نظر در یشانا یبرا یو برنامه مناسب ییرا شناسا این بخش

 ین و محتوابر مت مبتنی هاآموزش این است مالزو  کند.کفایت مینکات پرکاربرد از متن  بیان صرفاً ی،کتب مهارتدر ارائه   .3

 . یندنما خودداری جداً یگرباشد و از التقاط مباحث د هاکتاب

مسائل کودکان و در حوزه  ویژهبهارائه مشاوره  از یبان،و پشت مربی عنوانبه ،دورهاین  یروین ،هاو کالس هاکارگاه در .4

مراکز مشاوره معتبر متخصصین و نموده و افراد را به  خودداری دیخارج از متن کتاب با هایپرسش به پاسخ اجتماع،

 .یدنما ییراهنما
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 مدیر اجرایی نیروی دوره حمد، 

طح تفصیل دهد و متناسب با س خوبیبه، موضوعات را شدهحاصلتوان تدبری و تخصصی  اساس برتواند نیروی این دوره می 

قادر نیست در سیر رسیدن به مهارت و کاربردی کردن موضوعات،  بااینکهاید. داده و تبیین نم ارائهها را آن و نیاز مخاطب،

 .کندروشمند درک می صورتبهراهکارهای موردی ارائه دهد، اما طی کردن این مسیر را با مشاهده حرکت نیروی دوره تهلیل، 

و  ینه تأثیر مسائل کودکان بر اصالحتوسط نیروی دوره تهلیل، در زم شدهطراحیهای چنین نیرویی، قادر به تبدیل عملیات

ها را در قالب برگزاری تواند طراحی این گامو می استهای قابل اجرا در تمام سطوح بازطراحی ساختارهای اجتماعی ، به گام

 دوره، کارگاه، جلسات اجرایی و پژوهشی انجام داده و به نیروهای مرتبط در سطوح حمد و تسبیح جهت اجرا آموزش دهد.

و مؤثر بر مسائل اجتماعی،  ارتباطاین راستا، احکام و قوانین اصالحی که از سوی نیروی دوره تکبیر برای کودکان در  در

هایی برای ابالغ و اجرای آن قوانین طراحی نموده است، این صادر و ابالغ شده است و نیروی دوره تهلیل ساختار و عملیات

 قابلیت اجرا پیدا کند.  کهنحویبهشود، ی میتوسط نیروی دوره حمد گام بند هاعملیات

 ، چگونگی ترویجشدهطراحیعملیات و ساختارهای  اساس برکتاب، طرح درس و ...  تألیفنیروی این دوره با  مثالعنوانبه

هایی عیا جمهای مجازی و رسانه، ایجاد خیریه و تبلیغ آن را در جامعه، در قالب برگزاری کارگاه، تولید محصوالت برای شبکه

 کند.ها را برای نیروی دوره تسبیح بیان میعملیات حدودوثغورکند و و ... تبیین می شدهبیانبرای تحقق موارد 

ها در حیطه ساختارسازی و اصالح ساختارها یا قوانین و عملیاتی همچنین نیروی دوره حمد، پس از گام بندی اجرایی عملیات 

ها و بازخوردهایی که نیروهای دوره تسبیح در طول اجرای گزارش واسطهبهو تسبیح،  شدن آن توسط نیروهای دوره حمد

ها، در سطح اجرا را شناسایی تواند خلل و نواقص عملیاتکنند، میتبلیغی از عموم جامعه دریافت می -های ترویجیعملیات

قانونی و طراحی عملیات را به نیروی دوره تهلیل ها اقدام نماید. همچنین خألها و نواقص در سطح ساختاری و و برای رفع آن

 ها اقدامات الزم صورت پذیرد.    منتقل نماید تا برای اصالح آن

ها و فعالیت نیروی دوره حمد در حوزه موضوعات و مسائل اجتماعی مؤثر بر موضوعات و ، توانذکرشدهبا توجه به مطالب 

 بیان نمود: به شرح زیر توانمیمسائل مرتبط با کودکان را 

ها و کتب بنیادی و راهبردی را متناسب با مخاطب، تفصیل و تبیین نماید. لذا برگزاری تواند موضوعات سورهچنین فردی می

ها و نهادها برای این افراد پیشنهاد نها، مراکز فرهنگی و آموزشی، ارگااین سطوح در دانشگاه ها متناسب باانواع کارگاه

 گردد. می
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 توان مالحظه نمود: را میموارد زیر  تأثیر مسائل مرتبط با کودکان بر مسائل اجتماع حوزهدر 

 های زیر را برگزار نماید: کارگاه تواندزاد و ولد، قتل کودکان و ... مؤثر بر مسائل اجتماعی؛ می در حوزه ،نیروی دوره حمد

تغییر یا  در جامعه، هاسیاستها، تغییر یا تقویت یاستجلسات با موضوع اهمیت فرزندآوری و تأثیر آن بر جمعیت کشور، س 

یران فرهنگی مرتبط و مذاهب در جوامع و توازن یا بر هم خوردن توازن قدرت در جامعه و ... با فعاالن و مد هاقومیتتثبیت 

و فعاالن و مدیران در حوزه  سازانبرنامههای زندگی، مادران و پدران، ریزان آموزش و مهارترنامه، مدیران و بهاخانوادهبا 

 رسانه و ....      

های شرعی و ... در جامعه، جلسات با موضوعات تأثیر تولد کودکان بر ارتقای معنویت و اخالق و افزایش دینداری و مراعات

 ،امعهی در جبه خاطر دغدغه معنویت و تربیت کودکان، تأثیر حضور کودکان بر نزول مالئکه و ارتقای معنویت و امدادهای اله

های سازان و فعاالن و مدیران حوزه رسانهو ... برای مادران، مربیان و فعاالن حوزه فرهنگی، مذهبی و معنوی در جامعه، برنامه

 صوتی و تصویری و نوشتاری و... 

و  نوع مشاغلجلسات با موضوعات تأثیر تولد و تعداد فرزندان بر نیروی کار و تولید جامعه و حوزه اقتصاد، همچنین بر 

 هایهحوزو مدیریت اقتصاد، مدیران و فعاالن  ریزیبرنامه، با فعاالن حوزه هاآنتولیدات متناسب با تولد کودکان و نیازهای 

ا مشاغل و تولید و نیروی کار متناسب ب دهیجهتبرای کارآفرینی، افزایش تولید،  بینیپیشکارآفرینی و مشاغل و... جهت 

 نحوه مصرف یا ذخیره منابع اقتصادی و امکانات جامعه و ...      مورد درالزم  هایبینیشپی، متولدشدهجمعیت 

جلسات با موضوعات تأثیر سقط جنین و قتل فرزند بر فرهنگ و اخالق در جامعه، ایجاد تنگنا و فشارهای اجتماعی و 

یازهای اقتصادی، صرف منابع اجتماعی، گشایش، کاهش جمعیت حاصل از قتل یا سقط بر نیروی تولید، ن جایبهاقتصادی 

، سازانبرنامهزندگی، مدیران کارآفرینی و برنامه ریزان اقتصادی،  هایمهارتکارآفرینی و ... برای فعاالن فرهنگی و مربیان 

 سمعی و بصری و شنیداری . هایرسانهفعالن و مدیران 

 

زیر را  یهاکارگاه تواندمیبر مسائل اجتماعی  موزش کودکانحوزه تأثیر موضوعات مرتبط با تربیت و آنیروی دوره حمد در 

 نماید:  برگزار

ی در واردم بر را تأثیر اقتضائات سنی کودک و عوامل مؤثر بر رشد او و اقتضائات نیاز کودک به حفظ و امنیت ی کهجلسات

 . این موارد شامل:کندمیاجتماع بررسی 



51 
 

ثیر در نظر گرفتن فضاهای بازی و فعالیت کودکان، تأثیر بر طراحی معابر و ، از قبیل تأشهری و روستایی وسازهایساخت

 و ....  هاآنجسمی  هایتوانها در راستای حفظ امنیت کودکان متناسب با اقتضائات سنی و سازه

 بازی کودکان و ... هایمحیط، هاسازهجنس و ابزار بکار رفته در 

و کتاب و .... در جنس و رنگ و ساختار مناسب با  هافعالیتو  هابازییل : طراحی و تولیدات متناسب با کودکان از قب

 اقتضائات کودکان

 فرهنگی و مذهبی و اجتماعی متناسب با اقتضائات کودکان در جامعه هایبرنامهتنظیم 

 کودک در مسیر درست و جلوگیری از هایتوانمتناسب با فعال شدن  لباس در جامعهتولید  طورکلیبهتولید لباس کودک و 

 آسیب به او

 و ...

 برای افراد زیر برگزار شود:  تواندمیاین جلسات 

و شهرسازی و روستا در حیطه طراحی و مدیریت فضای فعالیت و بازی کودکان  هاسازهمهندسین و فعاالن و مدیران ساخت 

 و... ،، شهر و روستاهاخانهز فضای داخلی اعم ا

 تولیدات مربوط به کودکان  تولیدکنندگانطراحان و 

های فرهنگی و مذهبی و اجتماعی در شهر و روستا، مساجد و محالت و ... برنامه ریزان و مدیران و فعاالن برگزاری برنامه

 حوزه کودکان

 سمعی و بصری و نوشتاری حوزه کودکان هایو فعاالن رسانه تولیدکنندگانو  سازانبرنامه

 و...

 

  ایبر مکالمات در حوزه رسانه و تولیدات رسانهجلسات پیرامون تأثیرات اقتضائات کودک 

 تواند برای افراد زیر برگزار شود:این جلسات می

 و فعاالن در تولیدات سمعی و بصری و نوشتاری سازانبرنامهو  تولیدکنندگان

 هنگی اجتماعی و مذهبیمربیان و فعاالن فر
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 و ....

 

ر برای افراد زی تواندمیاین جلسات  ،نیاز دارد هاآنجلسات تأثیرات اقتضائاتی که کودک در مسیر رشد و آموزش خود به 

 برگزار شود: 

 ریزان فرهنگی و آموزشی برای کودکان برنامه

 پرستاران و مادران و مسئوالن نگهداری از کودکان

 تولیدات متناسب با کودکان سازانرنامهبو  تولیدکنندگان

 .شوندمیمواجه  هاآنهای عمومی که کودکان نیز با ها و آموزشبرنامه تولیدکنندگان

 و ....

 هایتوانلباس و پوشش برای کودکان و افراد جامعه در راستای آموزش و القای حیا، فعال شدن  تولیدکنندگانجلسات با 

در حوزه تأثیر موضوعات مرتبط با سالمت جسمی و روحی کودکان بر مسائل  ،وره حمدجسمی و فکری کودکان نیروی د

 برگزار نماید: ییهاکارگاه تواندمیهای زیر اجتماعی در حیطه

 جامعه  کاراییجلسات در حوزه تأثیر سالمت یا بیماری جسمی و روحی کودکان بر نشاط و 

 ح کودکان بر اقتصاد و اموال اجتماعجلسات در حوزه تأثیر سالمت یا بیماری جسم و رو

 های آموزشیریزیجلسات در حوزه تأثیر سالمت یا بیماری کودکان بر نظام آموزشی و فرهنگی و برنامه

د خاص و تربیت افرا هایمکانجلسات در حوزه تأثیر سالمت یا بیماری کودکان بر ضرورت تولید لوازم خاص یا تأسیس 

 دکانمتخصص برای درمان بیماری کو

در راستای پیشگیری از  هاییبرنامهجلسات در حوزه تأثیر سالمت یا بیماری کودکان بر دغدغه اجتماعی برای داشتن 

 جسمی و روحی کودکان هایبیماری

 جلسات در حوزه تأثیر سالمت یا بیماری کودکان بر تولید نسل و ازدواج در آینده )جمعیت و خانواده(

 و ....

 شود:با افراد زیر برگزار می تواندمیاین جلسات 
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 مسئولین و مدیران حوزه سالمت در جامعه

 ریزی آموزشی و فرهنگی و اجتماعیمسئولین و مدیران و فعاالن برنامه

 مربیان و فعاالن فرهنگی، مادران و پرستاران و مسئولین نگهداری از کودکان

 ناسب با کودکان بیمارمسئولین و مدیران و مهندسین ساخت فضاهای شهری و روستایی مت

مسئولین و فعاالن حوزه کار و اقتصاد و تولید برای ایجاد مشاغل مناسب در آینده متناسب با کودکان بیمار و ناتوان و تولید 

 هاآنمناسب برای 

 مشاورین و متخصصین اجتماعی 

 دار و ..تولیدات، لباس و پوشش، غذا و دارو و ... برای کودکان و مادران بار تولیدکنندگان

 و ... 

 برگزار نماید:  ییهاکارگاه تواندمی بر مسائل اجتماعی سرپرست بدحوزه تأثیر ایتام و کودکان در  ،نیروی دوره حمد

 :اجتماعی شاملمسائل  بر سرپرستبییا  سرپرست بدجلسات در حوزه تأثیر مسائل ایتام و کودکان 

 سب با انواع یتیمو سمعی و بصری و نوشتاری متنا ایرسانهتولیدات 

 اقتصاد و منابع مالی اجتماع متناسب با انواع یتیم

 پذیرش و نحوه مواجهه با ایتام سازیفرهنگ

 در جامعه یتیم شرایط بامتناسب  های درسیهآموزهماهنگی 

 اصالح نظامات اداری و در نظر گرفتن شرایط ایتام

 در جامعه نوازییتیماخالق اجتماعی و ترویج 

 و...

 شود:تواند برگزار لسات با افراد زیر میاین ج

 مدیران و فعاالن حوزه رسانه و تولیدات عمومی در جامعه
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 فعاالن فرهنگی و اجتماعی و مذهبی، مربیان و پرستاران کودک، مسئولین نگهداری از کودکان یتیم

 قضات و مشاورین قضایی اجتماعی

 فعاالن و متخصصین اقتصادی جامعه

 اجتماعی و خیرین مشاورین و فعاالن

 مدیران و فعاالن طراحی آموزشی در جامعه

 و ...

دیده و نحوه مقابله با متخلفین، نحوه شامل کودکان کار، بزهکار و بزه دیدهآسیبحوزه تأثیر کودکان در  ،نیروی دوره حمد

  برگزار نماید: هاییکارگاه تواندمی یا مجازات کودکان بر مسائل اجتماعی تأدیببرخورد، 

 مسائلی چون: دیده و بزهکار برجلسات تأثیر مسائل کودکان بزه

 نشاط و سالمت روحی جامعه

 فرهنگی هایبرنامهطراحی نظامات آموزشی و 

 اعم از امکان دسترسی به محیط امنلزوم ایجاد فضای امن برای این کودکان 

 هاآن برعلیهن و جلوگیری از بزه لزوم ایجاد امنیت در پوشش کودکا

 ی کودکان بزه دیده و در معرض بزهوم ایجاد امکان نظارت و رصد برای شناسایلز

 لزوم ایجاد قوانین و مقررات و ساختارهای جزایی و پلیسی و ..

 شود:با افراد زیر برگزار  تواندمیاین جلسات 

 مشاورین و فعاالن اجتماعی

 نظارتی و پلیسی هایدستگاهو قضاوت و  گذاریقانونمشاورین و فعاالن در حوزه 

 های سمعی و بصری و نوشتاریرسانه سازانبرنامهو  تولیدکنندگان

 و طراحان پوشاک و مد تولیدکنندگان
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 و طراحان تولیدات متناسب با کودکان تولیدکنندگان

 مربیان و پرستاران و مسئولین نگهداری از کودکان

 ریزان آموزشیخیرین و فعاالن فرهنگی و برنامه

 و ...

 هایوزهحدر  ذکرشدههای تواند با توجه به نمونهدوره حمد در حوزه تأثیر مسائل مرتبط با کودک بر مسائل اجتماع، می نیروی

به این نحو که با توجه  برگزار نماید. نآقر یهاسوره موضوعاتهایی تفصیلی با محوریت کارگاه ،این بخشچهارگانه تخصصی 

فصیلی ت صورتبهوضوعات تخصصی، سوره و آیات مرتبط را یافته و مطالب سوره را به موضوعات و مسائل مخاطبین و نظام م

 ی مبتنی بر قرآن، در حیطه تخصص خودراهبرد و یادیبن کتب موضوعاتهایی درباره نتقل نماید. همچنین کارگاهمبه مخاطب 

 متناسب با مخاطب برگزار کند. 

رتبط با کودک بر مسائل اجتماع قادر است نیروی دوره تهلیل را در های تخصصی تأثیر مسائل منیروی دوره حمد در حوزه

 صورتبهیا کتب بنیادی، همراهی کرده، این مسیر را  هاسورهسیر رسیدن به مهارت و کاربردی کردن موضوعات برگرفته از 

وره حمد در درک این سیر همراهی نیروی د .روشمند درک و در قالب کارگاه یا جلسات مباحثه و ... به مخاطب منتقل نماید

یر درک درستی از س چراکهباشد. برای فعاالن این بخش می هاکارگاهالزمه و مقدمه فعالیت او در برگزاری جلسات و  عنوانبه

موضوعات مرتبط با قرآن در حوزه تخصصی خود یافته و با تسلطی که نسبت به نظام موضوعات و مسائل مخاطب فعال در 

 . رسدمیبه حد مطلوب  ذکرشده هایکارگاهصصی خود دارد، توانش برای برگزاری جلسات و های حوزه تخعرصه

 شرکت لیتهل دوره یروین یهادر عملیات یو کمک پژوهش آموزشی یی،اجرا یروین عنوانبهتواند یدوره حمد م نیروی نیبنابرا

 .نماید

ر بو تأثیرات آن های مرتبط با کودک فعال در عرصهتخصصی با مخاطب  تعامالت و اهنتیجه برگزاری جلسات و کارگاه

این تواند یمدوره حمد در همین راستا  نیرویلذا  ،باشددر نیروی فعال می مندیعالقههای اجتماعی، ایجاد حس نیاز و عرصه

 گر و ...( تسهیل ،ایمباحثه هم ی،. )در قالب مربنماید 29حمایت ،ییو اجرا یاز نظر علم ح،یتسب دوره درافراد را 

 حمایت علمی در زمینه مطالعه مباحث تدبر:  -الف

                                                           
 . کندمیروشن  پژوهقرآننکاتی است که مسیر را برای  منظور از حمایت، ارائه نقطه نظرات، راهکارها و29 
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های تدبری نموده، تا حدودی از سطوح اولیه انس و انگیزه الزم برای مخاطب دوره تسبیح که اقدام به گذراندن دوره ازآنجاکه

 ا در مخاطب ایجاد نماید: های زیر رمربی، آمادگی عنوانبه دوره حمد،مطالعه قرآن برخوردار است، لذا الزم است نیروی 

 گذاری برای این امر ترغیب شود.در مخاطب ایجاد برانگیختگی کند تا نسبت به مطالعه تخصصی قرآن و ضرورت زمان

 های متداول را با نظر به مطالعه تخصصی قرآن به مخاطب منتقل نماید.حس متفاوتی از قرآن خواندن

 تبیین نماید.ء بودن قرآن را برای مخاطب تبیان لکل شی

 حس ضرورت رجوع به قرآن را در تمام شئونات زندگی و تخصص در مخاطب ایجاد نموده و برانگیزد.

و تفصیل دهنده معارف قرآنی معرفی نموده، لزوم تبعیت از آن را جهت اتصال به  کنندهتبیین عنوانبهنظام رسالت و والیت را 

 30نظام را گوشزد نماید.)در قالب مطالعه سور(این نظام یادآور شود و خطرات انفصال از این 

 انس، تفکر، تدبر، تعقل و طهارت را به دست آورد. 2تالش نماید تا مخاطب بتواند در طول این دوره، سطح 

 مرتبط با کودک بر مسائل اجتماعحمایت علمی در زمینه مطالعه تأثیرات مباحث  -ب

ها و محصوالت تولیدی نیروی دوره تهلیل در حوزه تخصصی این بخش کتابها مبتنی بر متن و محتوای الزم است این آموزش

 باشد و از التقاط مباحث دیگر جداً خودداری نمایند. 

و پاسخ به  در حوزه خانواده و تربیت ویژهبهمربی و پشتیبان، از ارائه مشاوره  عنوانبهضروری است نیروی دوره حمد 

 نموده و افراد را در این زمینه، به مراکز مشاوره معتبر راهنمایی نماید. های خارج از متن کتاب خودداریپرسش

 در این حوزه های موضوع محورها و پژوهشالزم است نیروی  دوره تسبیح را جهت کارورزی، در معرض مشاهده کارگاه 

  .قرار دهد

، تحت در این بخش ذکرشدهبا موضوعات  ها و مقاالت مرتبطنامهنیروی دوره حمد قادر به انجام پژوهش در قالب پایان

 باشد.نظارت و راهنمایی نیروی دوره تهلیل می

 

 

                                                           
 مراجعه نماید. فقیهوالیتدر زمینه  هاییکتاببه  تواندمیبرای مطالعه درباره این موضوع 30 
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 و طراحی عملیات  یزیربرنامهنیروی دوره تهلیل، مدیر  

در  شدهمعرفیدر هریک از عناوین کسی است که  در بخش تأثیر مسائل مرتبط با کودکان بر مسائل اجتماع، نیروی دوره تهلیل،

 ها و اقدامات زیر را محقق نماید:توان ،بر مسائل اجتماع با کودکان مسائل مرتبط بخش تأثیر 

  قدرت تدبر در قرآن و تسلط به نظام روایات در حوزه تخصصی خود، پیرامون تأثیر مسائل مرتبط با کودکان بر مسائل

 اجتماعی

  و کاربردی  توان تبدیل متون بنیادی در حیطه تخصصی خود، به متون راهبردی، مهارتی 

 تسلط کامل به نظام موضوعات و مسائل حوزه تخصصی تأثیر مسائل مرتبط با کودکان بر مسائل اجتماعی 

  از عرصه عملیاتی اجتماعی در حوزه تخصصی خود در این بخش  جانبههمهشناخت کامل و 

 شناخت احکام و قواعد و بنیادها با رجوع به نیروی دوره تکبیر در بخش تخصصی خود  

  احکام و موضوعات بنیادی از طریق طراحی و اجرای انواع عملیات در حوزه تخصصی خود  سازیپیادهعملیاتی کردن و 

  هایمهارتو راهبردها و  هاعملیاتاز  هاآنمشابه در این حوزه با توجه به مبانی بنیادی  هایمهارتو  هاعملیاتقدرت تمایز 

 این تمایزات به انواع مخاطب محور و توان تبیین و انتقال قرآن

 مندتدوین طرح یا مقاله عملیات به نحو نظام 

  هاعملیاتجانمایی نیروهای حمد و تسبیح در  

 عملیاتی به مخاطبین دوره حمد و تسبیح در حوزه تخصصی خود و متناسب با عملیات -راهنمایی و مشاوره علمی

 شدهطراحی

  و رفع نواقص و مشکالت در حوزه طراحی و اجرا در طول اجرای  شدهحیطرا هایعملیاتنظارت بر اجرای درست

 عملیات 

 شدهطراحیهای ها و موانع احتمالی در عملیاتبینی آسیبپیش  

 در طول عملیات  ها و موانع اجرابرای پیشگیری و رفع آسیب ریزیبرنامه 

 بعدی هایعملیاتلیات و طراحی ارزیابی حسن اجرای عم 

 

صص متخ عنوانبهتواند در هریک از این عناوین در این بخش می شدهمطرحنیروی دوره تهلیل متناسب با عناوین  ترتیباینبه

 اقدامات زیر را انجام دهد:  ،هاعملیات سازی و اجرای عملیات

ی چگونگی راب ریزیبرنامها کودکان بر مسائل اجتماعی و ورود به عرصه شناسایی موضوعات تخصصی تأثیر مسائل مرتبط ب .1

 های قرآن محور ادامه چرخه فعالیت منظوربهدوره تسبیح شناسایی و جذب نیروهای 

 تهلیل ، حمد و تسبیح هایدورهبرای سایر نیروهای  شدهمطرحهای ختم مفهومی قرآن با رویکردهای تخصصی برگزاری دوره .2

 در این حوزه

  نمونه: عنوانهبمشتمل بر موضوعات و مسائل زیر  قرآن، اتیاز آ برگرفته یادی،بن یکردن کتب تخصص یو کاربرد یسازمهارت .3
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  تولید ثیرات آن بر جمعیتأو بررسی ت حوزه تولد فرزندان یا متولد نشدن فرزند و قتل فرزندانکتب راهبردی و مهارتی در ،

    ... فرهنگ و آموزش جامعه و ،و نیروی انسانی، سن

  اقتضائات و ،مسائلبررسی و  حوزه موضوعات مرتبط با رشد، تربیت و آموزش کودکانکتب راهبردی و مهارتی در 

و تأثیر آن بر نظام آموزش، نگهداری  رشد در کودکان هایشاخصاحتالم و  و رشدکودک، زبان و فهم در کودکان،  هایتوان

 اقتصادی و مالی مرتبط در اجتماع و ...   هایبرنامهو ...،  نهادمردمی و و نحوه مواجهه با کودکان در نهادهای اجتماع

  زیر: هایحوزه برکتب راهبردی و مهارتی در حوزه موضوعات تأثیر سالمت جسمی و روانی کودکان 

 نظامات سالمت، دارو و درمان ریزیبرنامه -

 مراکز مشاوره و درمان روانی  -

 های اجتماعیهزینه -

 ای پیشگیرانه اجتماعیهریزیامهبرن  -

  ودکان بیمار و پیشگیری از بیماریاخالق و رفتار اجتماعی به نسبت ک -

 تأثیر سالمت یا بیماری بر کاهش یا افزایش ازدواج، طالق، فرزندآوری و ... در آینده  -

 و ...  -

  ستی و انواع بدسرپرسرپرست و و بی سرپرست بدحوزه موضوعات تأثیرات ایتام و کودکان کتب راهبردی و مهارتی در

 بر موارد زیر: هاآن، منافع و نیازهای هاآسیبسرپرستی و بی

  تربیت و نظام تربیتی این افراد -

    اجتماعی و فرهنگی ایتام هایهزینهنحوه نگهداری و  -

 ابعاد تأثیرگذاری مثبت و منفی انواع یتیم بر فرهنگ و اخالق  -

 و ... -

  موارد زیر:بر  دیده و بزهکاردیده، بزهآسیبات کودکان حوزه تأثیرکتب راهبردی و مهارتی در 

 اجتماعی در جامعه -مسائل فرهنگی -

 های کودکانمسائل آموزشی و ضرورت وجود نظامات رفع آسیب -

کنترل یا مجازات بزهکاران نسبت به  واسطهبهآسیب  کنندهبرطرفتعیین مقررات و ساختارهای اجرایی بازدارنده و   -

 کودکان

 و کارهای اجرایی برای ممانعت از آسیب به کودکان  یکار نامناسب کودکان و لزوم تعریف ساز هایخصشاتعیین  -

 و .... -

یر بخش تأثحوزه تخصص در  یادیمتناسب با کتب بن یو کاربرد یمهارت ،یراهبرد هایو دوره هاکارگاهطراحی و برگزاری  .4

  : همانند، عبر مسائل اجتما مسائل مرتبط با کودکان

 جمعیت،  حوزه بر هاآنحفظ فرزندان و ابعاد اجتماعی  ،های فرزندآوریاصالح در فرهنگ ،ثیر تولد و زاد و ولدتأ -

و ...  اخالق اجتماعی ،اقتصاد، نیروی کار، آبادانی و تولید رشد و تکامل اعضای جامعه و جوامع، تأثیرات سرزمینی و سیاسی،

 : زیر هایحوزهمدیران و فعاالن در  برای



59 
 

o  دآوری و سالمت تولد فرزندانفرزن هایحوزهمدیران و فعاالن 

o فرهنگی و اقتصادی در این زمینه مدیران و فعاالن 

o  برای تسهیل فرزندآوری گذاریسیاستمدیران و فعاالن 

o  ... و 

 تلفها بر ابعاد مخجسمی و روانی آن هایبیماریهای تأثیر و ضرورت سالمت جسمی و روانی کودکان و انواع آسیب -

  :های زیرمدیران و فعاالن در حوزه اجتماعی، نیروی انسانی، اقتصاد و فرهنگ، رفتارهای اجتماعی حوزه سالمت و درمان برای

o اجتماعی 

o اقتصادی 

o  فرهنگی 

o  سالمت کودکان 

o .... و  

 اجتماعی، و ... های فرهنگی وریزیتأثیر موضوعات و مسائل مرتبط با رشد و آموزش کودکان بر نظامات آموزشی، برنامه -

 زیر:  هایحوزهمدیران و فعاالن در  برای

o  در حوزه نگهداری و آموزش کودکانمدیران و فعاالن 

o مدیران و فعاالن در حوزه مسائل اقتصادی مرتبط با کودکان 

o  .... و 

 جتماعی،الق ابر ساختارهای اجتماعی، اخ سرپرستبیتأثیر موضوعات و مسائل مرتبط با ایتام و کودکان بد سرپرست و  -

 زیر:  هایحوزهدر اجتماعی و ... برای مدیران و فعاالن  هاینقشاقتصاد، 

o رسیدگی به امور ایتام 

o  این حوزه گذارانقانون 

o   مدیران و فعاالن حوزه مباحث اجتماعی و اقتصادی مرتبط با بحث ایتام 

o ... و 

جتماع ا دیدگی و بزهکاری برکودکان در حوزه کار، بزه دیدگیآسیبتأثیر موضوعات و مسائل مرتبط با موضوعات و مسائل  -

 هایحوزهمدیران و فعاالن در  ، و ... برایدیدهآسیبنگهداری و بازپروری کودکان  هایحوزهاجتماعی، اقتصاد و  هایاختاللو 

 زیر: 

o مشاوران 

o   کودکان دیدگی و بزهکاریبزه هایپروندهقضایی در حوزه رسیدگی به  اندرکاراندستو قضات 

o دیدهمسئولین و مدیران تأدیب و نگهداری کودکان آسیب 

o  دیدگی و بزهکاری کودکان برخورد با عامالن بزه اجرایی در زمینه مدیران و مسئولین 

o  ... و 
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تأثیر  بخشهای پژوهشی مبتنی بر متون راهبردی تا مرحله مهارتی و کاربردی در حوزه تخصص در استخراج ایده و سرفصل .5

بردی و در بخش کتب راه ذکرشدهبر مسائل اجتماع ، شامل انواع سرفصل تفصیلی و علمی در موارد  مرتبط با کودکانمسائل 

 مهارتی 

 حمد و تسبیح   هایدورهو تدریس و برگزاری جلسات مباحثه برای نیروی  ریزیبرنامه .6

خش تأثیر مسائل مرتبط با کودکان بر های راهبردی و مهارتی در حوزه تخصصی مربوطه، در باستخراج و ثبت طرح درس .7

 و ... (  هاخانواده، بیوت و نهادمردمو نهادهای دولتی و  هاسازمانها، و متناسب با عرصه )دانشگاه مسائل اجتماعی

 تا موضوع )از تخصص در بخش تأثیر مسائل مرتبط با کودکان بر مسائل اجتماعی سطح در هاانجام پژوهش و برگزاری کارگاه .8

 های بنیادی موضوعات کتاب اساس برکاربرد( در حوزه ارائه سوره، همچنین  و مهارت و راهبرد تا بنیاد ، ازلهمسئ

های تخصصی ارائه مشاوره فردی در حوزه تخصص در بخش تأثیر مسائل مرتبط با کودکان بر مسائل اجتماعی متناسب با حوزه .9

 ذکرشده

هت اقدام به ، جبا کودکان بر مسائل اجتماعیدر بخش تأثیر مسائل مرتبط های عملیاتی حوزه تخصصی خود شناسایی بستر .10

های مناسب برای عملیات چنین نیرویی برای سهولت در این امر، برخی از عرصه ریزی برای عملیات در این بسترهابرنامه

 گردد:معرفی می

o ی و کودکان های مرتبط با مسائل اجتماعدانشگاه، اساتید و نخبگان و دانشجویان رشته 

o و فرهنگی مرتبط با کودکان مثل سازمان بهزیستی، مراکز نگهداری کودکان  نهادمردم و و نهادهای دولتی هاسازمان

 گذاری و قضایی مرتبط با مسائل اجتماعی در ارتباط با کودکان و ...  های اجتماعی، قانونیتیم و غیر یتیم، سازمان
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 ع صدور حکم، فقاهت و مرجتکبیرنیروی دوره  

ائل تواند با استخراج مناط احکام مسدر بخش تأثیر مسائل کودکان بر مسائل اجتماعی، نیروی دوره تکبیر،کسی است که می       

آن و روایات قر اساس برها را کودکان و بررسی نحوه اثرگذاری آن بر ابعاد مختلف اجتماع، متناسب با هر بستر، احکام تخصصی آن

 هتفصیلی بایدها و نبایدهای مربوط به مسائل کودکان در ارتباط با مسائل اجتماعی را تجویز نموده یا ب صورتبهد و استخراج نمای

 کار بگیرد. 

طراحی، بازسازی یا اصالح نماید که بیشترین و بهترین تأثیرات را  ایگونهبههمچنین این نیرو قادر است ساختارهای اجتماعی را  

 ها جلوگیری نماید.داشته و از آثار مخرب آنر ارتباط با اجتماع روی مسائل کودکان د

نیادی، کتب ب تألیفدر این بخش به  شدهمطرحتوانند در یکی از عناوین تخصصی می صورتبههریک از نیروهای دوره تکبیر 

 نماید. ، نظام سازی و اصالح نظامات و ساختارها و ... فعالیتگذاریقانوناستخراج مناط قوانین و 

در بخش اثرگذاری مسائل کودکان بر مسائل اجتماعی، نیروی دوره تکبیر در این  ذکرشدههای تخصصی با توجه به حوزهبنابراین 

 ها و اقدامات زیر را انجام دهد:  بخش، متناسب با حوزه تخصصی خود الزم است فعالیت

ف مسائل کودکان بر زوایای مختل مرتبط با مسائلو وضوعات اثرگذاری مکتب بنیادی در بخش  تألیفنیروی دوره تکبیر توان  .1

 :زیر دارد هایحوزه، در و روایات قرآن اساس برتخصصی ،  صورتبهرا  اجتماعی

  هابر جمعیت آن تأثیرمرتبط با زاد و ولد و تعداد تولدها و  شناسیجمعیتحوزه اجتماعی و 

  بر نیروی انسانی در اجتماع آن تأثیرتعداد تولدها و  مرتبط با زاد و ولد و شناسیانسانحوزه اجتماعی و 

 حوزه اقتصادی مرتبط با زاد و ولد و تعداد تولدها و تأثیرات مثبت و منفی آن بر اقتصاد و منابع و امکانات جامعه 

 های مخالف فرزندآوری و رواج قتل فرزند و سقطوانشناسی اجتماعی مرتبط با فرهنگحوزه اجتماعی و فرهنگی و ر 

 اجتماع و سالمت روانی اجتماع گذاریارزشارزیابی و  هایشاخصبر جامعه،  آن تأثیرجنین و 

 های ها بر رشد جوامع و نیروی انسانی و سپردن مسئولیتهای رشد و تأثیر تعیین شاخصحوزه مرتبط با مبانی و شاخص

 اجتماعی

 نادرست بر نیروی انسانی اجتماع و رشد  های درست وهای آموزش کودکان و تأثیرات شاخصحوزه تعیین شاخص

 جامعه 

 پذیری اجتماعیو نقش مبانی حوزه سالمت جسمی کودکان و تأثیر آن بر منابع اجتماعی و امکانات تولیدی و اقتصادی 

  ذیریپنقشمبانی حوزه سالمت روانی و روحی کودکان و تأثیر آن بر منابع اجتماعی و امکانات تولیدی و اقتصادی و 

 اعیاجتم

  اجتماعی و زاد و ولد در جامعه پذیرینقشمبانی حوزه سالمت جنسی کودکان و تأثیر آن بر 

  های جسمی و روحی کودکان بر اجتماع و مبانی درمان کودکان و اجتماعی تأثیرات حاصل از آسیب شناختیروانمبانی

 دیدهآسیبهای اجتماعی کودکان رفع آسیب

 ارها و در به عهده گرفتن ک هاآنتماعی، سیاسی، زیستی محل زندگی کودکان بر توان اج -حوزه بررسی تأثیرات فرهنگی

 ها در محدوده اجتماع محل زندگی و تعیین مبانی کار کودکان متناسب با آن  مسئولیت
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 اجتماعی کودکان و ازدواج و ...  پذیرینقشاجتماعی مرتبط با  -حوزه حقوقی 

 دیدگی کودکان و نحوه تعامل اجتماعی و تأثیرات آن بر اجتماع و نحوه برخورد با اجتماعی مرتبط با بزه-حوزه حقوقی

 متخلفین به گونه بازدارنده و پیشگیرانه از تکرار جرم 

  اجتماعی مرتبط با بزهکاری کودکان و نحوه تعامل اجتماعی و تأثیرات آن بر اجتماع و نحوه برخورد و -حوزه حقوقی

 کودک  سازیسالمگونه پیشگیرانه از تکرار جرم و تأدیب کودکان مرتکب بزه به 

 جلوگیری از آثار سوء تربیتی و فرهنگی بر اجتماع و رفع آسیب از  منظوربهدیده و بزهکار نحوه نگهداری از کودکان بزه

 هاآن

  و تأثیرات آن بر اجتماع هاآنمبانی حقوقی مرتبط با ایتام و تعیین کفیل صالح برای 

 م تجارت و کارآفرینی با اموال یتی مورد دربط با حفظ و نگهداری درست از اموال یتیم و رعایت اصول مبانی حقوقی مرت

 و تأثیر آن بر اقتصاد و منابع مالی جامعه

 مبانی فرهنگی و اجتماعی در حیطه آموزش و رشد یتیم و اثر آن بر اخالق اجتماعی و روانشناسی اجتماع 

  اجتماعی متناسب با انواع یتیم موجود در جامعه و مسائل  هایگذاریسیاستو  گذاریارزش و ارزیابیبررسی و تعیین

 مرتبط با هریک   

ر که متأثها و ساختارهای اجتماعی توان طراحی، بازنویسی و بازسازی نظام، بردهنامتخصصی  هایحوزهاین فرد در هریک از  .2

 اشاره نمود:  دستازاینبه ساختارها و نظاماتی  وانتمی مثالعنوانبهرا دارد.  است مسائل کودکاز 

  تأسیس نظام علمی و اجرایی سالمت، جهت افزایش سالمت جسمی کودکان در هنگام تولد و پس از آن، از جمله: اصالح

مراکز درمانی، اصالح نظامات غذایی و  تأسیس، هابیماریبرای پیشگیری از  محورسالمتمراکز  تأسیسسبک زندگی، 

 .یدی و..تول

  ،تأسیس نظام علمی و اجرایی سالمت روانی، جهت افزایش سالمت روحی و روانی کودکان در هنگام تولد و پس از آن

ریزی برای رفع از جمله: بررسی اختالالت عصبی قابل انتقال به جنین و کودک، پیشگیری از اختالالت بعد از تولد، برنامه

 اختالالت قبل و بعد از تولد

 های روحی، جسمی و جنسی وارده به کودکان از طریق اطرافیان، ای برای جبران آسیبامات حقوقی و مشاورهتأسیس نظ

 محیط، حوادث و ...    

  ،کننده به افزایش فرزندآوریو کمک حمایتگرو فرهنگی  ایمشاورهنظامات و ساختارهای اقتصادی، آموزشی 

 آوری و جلوگیری از سقط جنین و قتل فرزندانیش فرزندفرهنگی موجود برای افزا اصالح نظامات آموزشی و 

  از کودکان در حیطه کار و وادار کردن کودکان  سوءاستفادهطراحی و تأسیس نظامات حقوقی و قضایی و اجرایی مقابله با

 به کارهای فوق طاقت و نامناسب

   اری، دیدگی و بزهکدکان در حیطه بزهاز کو سوءاستفادهطراحی و تأسیس نظامات حقوقی و قضایی و اجرایی مقابله با

 جهت مجازات بازدارنده مجرمین و تأدیب مناسب کودکان بزهکار

  های روحی دیدگی و بزهکاری و آسیبهای حاصل از بزهو درمانی برای رفع آسیب ایمشاورهطراحی و تأسیس نظامات

 به کودکان 
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 ،های مربیان و مرتبطین با والدین در حوزه رشد و آموزش طراحی و تأسیس نظامات آموزشی مناسب برای مراکز اجتماعی

 متناسب با کودکان

  از کودکان در حیطه مباحث جنسیت و  سوءاستفادهطراحی و تأسیس نظامات حقوقی و قضایی و اجرایی برای مقابله با

 .   آیندازدواج و ایجاد نظامات نظارتی برای نظارت بر تأمین حقوق کودکانی که به ازدواج در می

  ،هانآو اجرایی رسیدگی به امور ایتام، نظارت بر سرپرستان و سرپرستی ایتام و اموال  ایمشاورهتأسیس نظامات حقوقی 

 هاآنو تضمین سالمت حسن نگهداری از 

 طراحی و تأسیس نظامات مرتبط با نگهداری و رسیدگی به ایتام متناسب با نوع و جنسیت و اقلیم ایتام 

 ظامات اقتصادی در رابطه با تجارت و سودآفرینی اموال ایتام طراحی و اصالح ن 

  هاآن، همچنین تأثیرات مثبت اجتماعی هاآنو مسائل  هاآسیبطراحی نظامات مطالعاتی بر نوع ایتام و  

 تسهیل و اصالح نظامات حقوقی مرتبط با تعیین و در اختیار گذاشتن ارث و تعیین حضانت ایتام 

    ..... 

ها و روابط و احکام و قواعد تربیت مشاور و نیروی مجتهد در حوزه مدیریت نقشهای نیروی دوره تکبیر ، لیاتاز دیگر عم .3

 هایزهحوباشد. از جمله این افراد در و... می بط با کودکان و تأثیرات آن بر اجتماع و فرهنگ و اقتصادترسیدگی به امور مر

 کرد. توان به چنین کسانی اشارهتخصصی این بخش می

 تربیت متخصصین و مشاورین در حوزه سالمت و پزشکی مرتبط با امور جسمی و تولد کودکان 

 تربیت متخصصین و مشاورین در حوزه سالمت و اصالح سبک زندگی برای سالمت جسمی و تولد کودکان سالم 

  ی ورزی و دامی و صنعتتربیت متخصصین و مشاورین در حوزه سالمت و اصالح تولید مواد غذایی شامل محصوالت کشا

 برای سالمت جسم و روح و رشد درست کودکان

 های روانی کودکانتربیت متخصصین و مشاورین در حوزه حفظ سالمت روانی و رفع آسیب 

  در زمینه حفظ سالمت جسمی و روانی کودکان و  گذاریقانونتربیت متخصصین و مشاورین در حوزه مباحث حقوقی و

رد کردن آسیب به جسم کودکان و برهمزا در حوزه سالمت جسم شامل پزشکی، غذایی، وامقابله با متخلفین آسیب

 زنندگان سالمت روانی کودکان 

  در زمینه حفظ سالمت جسمی و روانی کودکان و  گذاریقانونتربیت متخصصین و مشاورین در حوزه مباحث حقوقی و

 ن بزهکاری در میان کودکانمقابله با متخلفین اعمال بزه بر کودکان و اشاعه دهندگا

 دیدگی کودکانهای روحی و روانی حاصل از بزهتربیت متخصصین و مشاورین در حوزه رفع آسیب 

 تربیت متخصصین و مشاورین نگهداری و تأدیب کودکان بزهکار 

 .............................. 

رد مدیریت مسائل مرتبط با کودکان، مسائل مرتبط با با رویک نظام آموزشی مشاوران و مربیان متخصصتواند چنین نیرویی می .4

کنترل و  ها، وهای درمانی آسیبشناسی مسائل مرتبط با کودکان، بررسی راه، آسیبهاآنتربیت و پرورش کودکان و پرورش دینی 

 مدیریت تأثیرات آن بر اجتماع ، فرهنگ، سیاست، اقتصاد و... ، را طراحی نماید. 
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نیروی دوره  بنابراین .، به او مراجعه کنددریافت حکم متناسب با بسترتواند برای های تخصصی میر عملیاتنیروی دوره تهلیل د .5

وق تخصصی ف هایحوزهتکبیر در این حوزه الزم است هم مناط قوانین را بشناسد، هم قوانین را متناسب با هریک از بسترها در 

خیص باید دارای اعتبار تش گذاریقانونم را داشته باشد. لذا این نیرو در مراکز اجرایی شدن احکا و تعیین نماید و هم قدرت تصویب

 موارد زیر را عنوان نمود:  توانمیو اجرا باشد. از جمله این مراکز 

 .از جمله مشاورین و متخصصین در حیطه وضع قوانین در وزارت بهداشت و نظام سالمت و پزشکی کشور باشد 

  زمینه تخلف و  دانان در حیطه وضع قوانین و پیشنهاد لوایح اصالح و ارتقا یا قوانین جدید دراز جمله مشاورین و حقوق

دیدگی کودکان، هرگونه آسیب و تضییع حقوق کودکان، تعیین کوتاهی در حوزه سالمت جسم و روان کودکان، بزهکاری و بزه

 و ... باشد.   هاآنو نگهداری درست اموال ، رسیدگی به حفظ سرپرست بدو تأیید صالحیت قیم برای کودکان یتیم و 

  نماینده  مشاور یا عنوانبهاز جمله مشاورین و متخصصین در حیطه بررسی و تصویب قوانین در مجلس شورای اسالمی باشد و

 های تخصصی مجلس مشغول به کار باشد.شده در کمیسیون بردهنامتخصصی  هایحوزهدر یکی از 

 کام فقهی مورد اعتنا از طریق حوزه برای پیشنهاد به قوای اجرایی کشور باشد.در مقام فقاهت و صدور اح 

 .از فقها یا متخصصین شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه بررسی قوانین مصوب باشد 

  ن گیری جنین تا پایاشکلاز جمله مشاورین و متخصصین در حیطه وضع قوانین در حوزه سالمت، زاد و ولد، حفظ سالمت از

 های مرتبط با کودکان و ... باشد.دوره کودکی، ایتام، آسیب

  مرتبط با امور هایارگاناز جمله مشاورین و متخصصین در حیطه وضع قوانین آموزشی و فرهنگی در سازمان بهزیستی و 

 کودکان و ...  باشد.

 ...... 
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 فصل دوم

 مباحث مرتبط با کودک در سطح میانه
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 فصل دوم مباحث مرتبط با کودک در سطح میانه 
دیریت ها، ارائه راهنمایی و مسطح میانه در مباحث مرتبط با کودکان، شامل تفصیل موضوعات و مسائل مرتبط با کودکان، آموزش آن

 .استو مشاوره در ارتباط با کودکان 

 قابل بررسی می باشد:  موضوعات و مسائل در این فصل، در دو بخش

 ضوعات و مسائل مرتبط با کودکانمو ربثیر خانواده تأ 

 خانواده برموضوعات و مسائل مرتبط با کودکان  تأثیر  

 

 

 

  

مباحث مرتبط با کودک در سطح میانه 

ودکان تأثیر خانواده بر موضوعات و مسائل مرتبط با ک خانواده تأثیر موضوعات و مسائل مرتبط با کودکان بر
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 : تأثیر مسائل خانواده بر مسائل مرتبط با کودک )خانواده و کودک( اولبخش 

 باشد: زیر میسائل خانوادگی، شامل موضوعات و مسائل م

   ازدواج 

  طالق 

 تشکیل خانواده 

 معنوی و مذهبی-مسائل فرهنگی 

 باروری و ناباروری 

 های خانوادهوظایف و نقش والدین و آسیب 

  ... و 

 

دان بنابراین برای تفصیل موضوعات و مسائل و مدیریت نوع ارتباط با فرزن بر مسائل مرتبط با کودک تأثیرگذار است. این موضوعات 

و در حوزه عملیات و  شده، احکام و قواعد آن مشخص شود شناخته خوبیبهدر این بخش، الزم است این موضوعات و مسائل 

 شود.  سازیپیادهاجرا 

توان در عناوین زیر تقسیم نمود. الزم به می، های تخصصی در بخش اثرگذاری مسائل خانواده بر مسائل مرتبط با کودک راحوزه

توانند ی میتخصص صورتبه باشد. لذا هریک از نیروهااین بخش می یک رشته تخصصی در مثابهبهذکر است هرکدام از عناوین ذیل، 

 در یکی از این عناوین فعالیت نماید. 

 

سرفصل تقسیم و به این شرح  4در  توانمیآیات قرآن و روایات را نیز  اساس بر موضوعات و مسائل خانواده مرتبط با کودک

 معرفی نمود:

مؤثر بر موضوعات و مسائل مرتبط با کودکان از جمله موضوعاتی است  نامشروع و ...ازدواج و طالق و روابط موضوعات  .1

. موضوعات و مسائل زیر در این دسته از گذاردبر روی تولد و تربیت  فرزند اثر می غیرمستقیممستقیم و  صورتبهکه 

 31موضوعات بر مسائل مرتبط با کودکان اثرگذار است: 

 هاآنر مؤثر بر تولد کودکان، صفات و رشد معیارهای انتخاب همس  

 ازدواج شرعی و اثرات آن بر طیب والدت کودک 

 ِو اثرات آن بر تولد و تعیین اصل و نسب کودک دهع 

                                                           
نت و واع طالق، عده، حضا. همچنین پیرامون مباحث مرتبط با طالق، از جمله انشودمیبرای مطالعه موضوعات این بخش قرائت سور طالق، نور، و نساء توصیه 31 

... الز م است به روایات کتب روایی همانند اصول کافی  و پدر و مادر، عنوانبهطالق، میراث کودک در طالق مالعنه، صفات زوجین  دوران درکفالت، شیردهی 

   و... مراجعه شود. 5، گزیده کافی جلد 7جلد 
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 دهدمباحثی مانند حضانت، سرپرستی و کفالت که در جریان طالق رخ می 

 انواع طالق مثل مالعنه و بحث ارث کودک در آن در صورت نفی مالعنه 

 یین اصل و نسب کودک و مشخص کردن پدر کودک تع 

  فرزند نامشروع 

 .و ...

 

باروری و ناباروری، همچنین انتقال صفات و وراثت از پدر و مادر به کودک و تعیین جنسیت موضوعات مرتبط با  .2

 ، مؤثر بر موضوعات و مسائل مرتبط با کودکانکودک

 32باشد:یموضوعات و مسائل زیر ماین حوزه از موضوعات شامل 

  مسائل باروری و ناباروری، از جهت پزشکی و سالمت 

 قابله و ماما 

 سقط جنین و دیه جنین 

 شرک شیطان یا فرزند موحد 

  فرهنگ بارداری 

  سن بارداری 

  طلب فرزند 

 های ظاهری از پدر و مادرانتقال صفات و ویژگی 

  ارتقای صفات و ژنتیک 

 لقاءانتقال انواع بیماری و اختالالت از طریق ا 

   ژنتیک و عوامل فیزیولوژیکی در زمان باروری و بارداری 

  و ارث در جنسیت دوجنسیتیتعیین جنسیت کودک، کودکان خنثی و ، 

 و ...

 33با وظایف پدر و مادر در آموزش و تربیت و نگهداری از کودکانموضوعات مرتبط  .3

  و مسائلی همانند موارد زیر است: این بخش شامل موضوعات

                                                           
 هایویژگیقرائت و تدبر نمود. همچنین روایات در حوزه وراثت، انتقال صفات،  توانمیو ... را  ،ه مریممبارک هسور برای مطالعه درباره موضوعات این حوزه،32 

الالت و انتقال اختبرای انتقال صفات بهتر و جلوگیری از وارد شدن اختالالت به جنین،  بستریهممقدمات و شرایط پدر و مادر برای ازدواج،  عنوانبههمسران 

 ،ترجمه ساعدىید، اإلرشاد للمف ،/ ترجمه امیر صادقى السال معلیه، طب الرضا 3در کتب روایی همچون وافی جلد  توانمیرا نین و دیه آن و ... ، سقط جهابیماری

 و ... مطالعه نمود. 5گزیده کافی جلد 

. همچنین روایاتی در حوزه وظایف و نقش پدر و مادر در دشومیبرای مطالعه پیرامون موضوعات و مسائل در این حوزه، سوره مبارکه نساء و .... پیشنهاد  33 

و ...  ، شرح فقیه و روضة الواعظین20وسائل الشیعة، ج ،24، الوافی، ج5گزیده کافى، جمنابع معتبر روایی همچون  اساس برحوزه تربیت و نگهداری از کودک، 

 قابل مراجعه است.



69 
 

 ر از قبیل: وظایف پد 

 ذاری نیکو برای کودکانگنام -

 اکرام و ایفای نقش قوام برای مادر کودک -

 به عهده گرفتن مسئولیت مراقبت و تأمین معاش کودک و مادر -

 اهتمام به امر تربیت و آموزش کودکان -

 بچهمراقبت در رفتار با دختر -

 دایهگرفتن دایه برای شیر دادن به کودک و دقت در انتخاب  ،در صورت نیاز -

 شیر دایه واسطهبهازدواج  هایحرمت -

 انتخاب مربی یا پرستار برای کودک در صورت لزوم در نقش مادری -

  :نقش مادران از قبیل 

 حفظ و مراقبت از جنین تا تولد -

 اهتمام به پاکی و ارتقای معنوی برای تأثیری که روی جنین و کودک دارد -

 شیردهی به کودک -

 دعا و القای خیر برای کودک -

ردن ، در حمام رفتن، بوسیدن، بغل کهاآناقبت پدر و مادر در نحوه برخورد و رفتار با دختر و پسر متناسب با جنسیت مر -

 و ...

 احیای فرزند و استعدادهای او یا قتل فرزند -

 انتخاب مربی یا پرستار برای کودک در صورت لزوم در نقش مادری -

 34مؤثر بر موضوعات و مسائل مرتبط با کودکان های خانواده و والدینآسیبمرتبط با  موضوعات .4

 :وارد کنند فرزندانبه  هاییآسیب توانندمیوالدین به دالیل زیر 

 خاطر فرار از بار مسئولیت به -

 از ترس جهت ابراز توان خود  -

 مختلف روابط و اجتماع خود در سطوح هاینقصجبران  -

  خود دیدگیآسیب -

 ناآگاهی و ندانستن -

 پدر و مادر یا اقوام مابینفیاختالفات  -

 یا سخنان نادرست و عوامانه هافرهنگو  ورسومآدابپذیرش  -

 ....و  -

 

                                                           
، 1جلد  ل، جواهر الحکم، خصالالوسائهمچنین کتب روایی همانند مستدرک ومبارکه تکویر، عنکبوت، لقمان و ... توان به سور برای مطالعه در این زمینه می 34 

 توان مراجعه نمود.و ... می
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 نیروی دوره تسبیح  

تواند بخشی از عملیاتی می-نیروی اجرایی عنوانبه ،تأثیر مسائل خانواده بر مسائل مرتبط با کودکبخش نیروی دوره تسبیح در 

 تبلیغی انجام دهد. -ها را در قالب کارهای ترویجیهای عملیاتژوهشپ

تواند وضع موجود را از طریق دریافت گزارشات عمومی دریافت ها نیز مواجه است، از سویی میاین نیرو با عموم خانواده ازآنجاکه

آموزشی که با نیروی دوره حمد دارد، -باط علمیبندی گزارشات را ندارد. از سوی دیگر، به دلیل ارتنماید، اما قدرت تحلیل و جمع

ها از طریق نیروی حمد جریان آموزشی خود و مشاهده پژوهش واسطهبهرا منتقل نموده و وضعیت مطلوب را  هاگزارش تواندمی

موجود و  طالع از وضعتواند با اخواهد آمد و می وجود بهامکانی برای عملیاتی شبیه به تفکر برای او  ترتیباینبه دریافت نماید.

 و والدین نماید. هاخانوادهتبلیغی مختص عموم -های اجتماعی، اقدام به کارهای ترویجیوضع مطلوب، در ارتقای ساختارها و برنامه

ی، شناسایی تتواند با اتکا به منابع مهارتی موجود، با ارتقای ارتباط مؤثر در زوجین، بیان و ترویج نکات تربیاین نیرو می مثالعنوانبه

تبلیغی متناسب با عموم را در بخش ارتباط و تأثیر موضوعات و -ای خانواده و حقوقی خانواده، و ... اقدامات ترویجیمراکز مشاوره

 مسائل خانواده بر موضوعات و مسائل مرتبط با کودکان انجام دهد.

های واهد دورهخکسی است که می، ئل مرتبط با کودکاننیروی دوره تسبیح در عرصه تأثیرات موضوعات خانواده بر موضوعات و مسا

انداز اولیه خود طی نموده و قدرت توسعه و کاربرد در یکی از موضوعات قرآنی برای جامعه و تخصصی را متناسب با نیاز و چشم

 آورد. دست بهخودش را 

، در 35ی مؤثر بر کودکان در دوره حمد و تهلیلواند با صالحدید مسئول مربوطه در حوزه موضوعات و مسائل اجتماعتاین نیرو می

 های زیر فعالیت کند: قسمت

هیه تپوینت، کلیپ، لید محتوا برای ساخت پوستر، پاورهای عمومی، در سطح توانجام پژوهش و آموزش، برگزاری کارگاه .1

 های زیر:گزارش )تخصصی، عمومی(، خبرنامه و ... و فعالیت اجرایی در حوزه

  هیه تهای عمومی، در سطح تولید محتوا برای ساخت پوستر، پاورپوینت، کلیپ، آموزش، برگزاری کارگاهانجام پژوهش و

تأثیر انتخاب همسر و ازدواج، طالق، روابط نامشروع و ... بر در حوزه گزارش )تخصصی، عمومی(، خبرنامه و ... 

 :مثال طوربه موضوعات و مسائل مرتبط با تولد، رشد و صفات و شاکله کودکان

و راهبردهای انتخاب همسر و تأثیرات آن بر تولد  هامهارتآموزشی برای دختران و پسران و بیان  هایدورهبرگزاری  -

 های همسرانفرزندان در آینده متناسب با صفات و ویژگی

 مختلف در راستای هایقالبمحصوالت تبلیغی و ترویجی مناسب سمعی، بصری، نوشتاری و ... در  و تولیدات -

 تشویق به امر ازدواج درست در جامعه و تأثیرات آن بر تولد فرزندان توانمند و موحد 

ها و مسائل ناشی از اختالف و ها در راستای تبیین آسیبهای آموزشی و جلسات با والدین و خانوادهبرگزاری دوره -

 طالق در خانواده بر کودکان و مهارت افزایی برای پیشگیری از طالق در خانواده 

                                                           
 تفصیلی بیان خواهد شد. صورتبه ادامههای مسئول هر بخش در ویژگی35 
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دیده از طالق والدین و آموزش والد قیم کودک و سایر اعضای خانواده در راستای حمایت و شناسایی کودکان آسیب -

 مددکار خانواده یا ... عنوانبهافزایی در برخورد و تعامل با این کودکان مهارت

 با رویکرد تولد فرزندان پاک و توانمند  ،فعالیت در راستای معرفی دختران و پسران  -

های آموزشی و مهارتبا برگزاری دوره ،ازدواجدر زمینه  ر راستای رفع موانع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگیدتالش  -

 ها و جوانان و تأثیر آن بر تولد کودکانافزایی برای خانواده

 ولیت وده و جوان و ... به ازدواج متناسب با مسئااقدام برای رفع مشکالت مالی، مسکن، طرز فکر و رویکرد خانو  -

 و اثرات آن بر تولد کودکان، سالمت روحی و جسمی آنان و رشد کودکانفعالیت افراد مرتبط در این حوزه 

رفع موانع اقتصادی و شامل: های دارای فرزند رفع موانع ادامه زندگی زوجین برای پیشگیری از طالق در خانواده -

.. متناسب با فعالیت و بر کودکان و  . هاآن تأثیرو ایی افزمسکن، ارتقای اخالق و تعامالت بین زوجین، آگاهی

 مسئولیت هر فرد

ثار آ مناسب سمعی، بصری و نوشتاری و برگزاری انواع کارگاه برای بیان هایبرنامهساخت محصوالت و تولیدات و  -

 بر کودکان  طالقو تبعات 

 سازیهآگارگزاری انواع کارگاه برای مناسب سمعی، بصری و نوشتاری و ب هایبرنامهساخت محصوالت و تولیدات و  -

افزایی در این زمینه در و آموزش سایر اعضای خانواده در راستای امن سازی محیط کودک در حد توان و مهارت

 های قبل و حین و بعد از طالقتنش

رای پیشگیری و آموزش والدین جوانان در این زمینه ب هاخانوادهفراهم کردن شرایط ازدواج آسان در تالش در جهت  -

 از تولدهای حاصل از روابط نامشروع

های سمعی و بصری و ... از آلوده کردن فضای اندرکاران خانواده و اجتماعی رسانهپرهیز جدی و رعایت تقوای دست -

های حاکی از خیانت، اتهام زدن به زنان پاک و فرزندان اشاعه برنامه ، از طریق پرهیز از ساخت وهافکری در خانواده

گیری روابط پنهانی و ، القای حس ناامنی زوجین و ترس از ازدواج و تأثیرات آن بر ازدواج، طالق، شکلمتولدشده

 هاآنبر کودکان  و تولد و سالمت جسم و روح و تأثیرات آن یا نامشروع و ...  برانگیزاتهام

های انتخاب، ویق به ازدواج، مالکها و محصوالت سمعی و بصری و نوشتاری در رابطه با تشتعهد و ساخت برنامه -

 آن بر تولد و تربیت کودکان پاک و سالم و توانمند        تأثیراتبیان  وسازی والدین و جوانان آگاه

 تهیه ، ، کلیپپاورپوینتهای عمومی، در سطح تولید محتوا برای ساخت پوستر، انجام پژوهش و آموزش، برگزاری کارگاه

ضوعات مرتبط با باروری و ناباروری، همچنین انتقال صفات و مودر حوزه رنامه و ... گزارش )تخصصی، عمومی(، خب

 :مثال طوربه وراثت از پدر و مادر به کودک و تعیین جنسیت کودک بر اجتماع

های آموزشی و کارگاهی های آموزشی و تبلیغی سمعی، بصری، نوشتاری و برگزاری دورهساخت محصوالت و برنامه -

 ها ها در راستای ترویج فرهنگ بارداری و طلب فرزند در خانوادهو خانواده برای مادران

های آموزشی و کارگاهی های آموزشی و تبلیغی سمعی، بصری،  نوشتاری و برگزاری دورهساخت محصوالت و برنامه -

داری و پس از ضرورت و نحوه سالمت روحی و جسمی مادران در  بار تبیین ها در راستایبرای مادران و خانواده

 هاآن در خانواده
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وظایف همسران در دوران بارداری و قبل و بعد از آن برای زنان و مادران و برای تبیین های آموزشی برگزاری دوره -

 هاآن روحی و جسمی تأثیرات آن بر فرزندان، تولد و رشد و سالمت

ری، تولید دارو و غذای مناسب درمان در حوزه درمان نابارو نفعالیبرگزاری جلسات و تولید محصوالت برای  -

آزمایشگاهی و کارمندی و ... در درمان  هایحوزهای درمان ناباروری، کار در رناباروری، ساخت تجهیزات الزم ب

ناباروری، انتقال جنین و موارد مورد نیاز برای درمان ناباروری و ... و تولیدات و محصوالت مورد نیاز برای بارداری 

 تأثیرات رعایت اصول بر تولد و سالمت و رشد کودکانبیان اسب با اصول تبیین شده، و و زایمان متن

های روحی و عاطفی و تأمین نیازهای مادران باردار نیازمند همراهی با مادران باردار در طول بارداری برای حمایت -

 ... در حوزه غذا، دارو و درمان، محل مناسب برای اسکان، فضای مناسب برای زایمان و

در نقش ماما  نعاالهای سمعی، بصری و نوشتاری برای فهای آموزشی و تولید محصوالت و برنامهبرگزاری کارگاه -

تأثیرات آن بر تولد و  تبیین و قابله در زمینه ارتقای معنویت و اخالق و پاکی و اهتمام به واجبات و محرمات و

 سالمت و رشد کودکان

های فرهنگی، مذهبی ، آموزشی، و ... برای ارتقای آگاهی، معنویت، رجوع به قرآن هتولید محصوالت و برگزاری برنام -

خالص در زمان بارداری برای مادران باردار و قبل و بعد از بارداری و تأثیرات آن بر سالمت و تولد  هاینیتو دعا و 

 و رشد کودکان         

گیری جنین و صفات فرزندان به آن بر شکل تأثیراتتولید محصوالت مناسب و آموزش آداب و احکام مباشرت و  -

 در این مواردبدون درگیر شدن به وسواس و اضطراب  ،زن و شوهر و رعایت آداب

 در زمینه مسائل نفعاالسمعی، بصری و نوشتاری برای  هایبرنامههای آموزشی و تولید محصوالت و برگزاری کارگاه -

 تأثیر مسائل ژنتیک بر تولد و صفات و توانمندی مورد درآگاهی بخشی  تبیین ضرورت پزشکی، آزمایشگاهی و ... و

 برای جوانان در شرف ازدواج و زوجینی که قصد فرزندآوری دارند. هاآنکودکان و سالمت 

 پوینت، کلیپ، لید محتوا برای ساخت پوستر، پاورهای عمومی، در سطح توانجام پژوهش و آموزش، برگزاری کارگاه

مؤثر بر  موضوعات مرتبط با آموزش، فرهنگ و معنویت خانوادهدر حوزه ، عمومی(، خبرنامه و ... گزارش )تخصصی

 :مثال طوربهکودکان 

افزایی تربیت فرزند و نحوه تعامل با او و اقتضائات و نیازهای کودکان برای های آموزشی و مهارتبرگزاری دوره -

 والدین و سایر اعضای خانواده

های آموزشی های مختلف سمعی، بصری و نوشتاری و برگزاری دورههای مناسب در قالبنامهتولید محصوالت و بر -

، ارتقای هاآنها و والدین درباره کودکان و امور مرتبط با در زمینه ارتقای آگاهی خانواده هاخانوادهبرای والدین و 

بر  آن غیرمستقیمو .. و تأثیرات مستقیم و میان پدر و مادر، معنویت  ویژهبهاخالق و اصالح تعامالت در خانواده 

 هاآنکودکان و رشد و سالمت 

تالش در راستای کارآفرینی و های آموزشی و ... و سمعی، بصری، نوشتاری و دوره هایبرنامهتولید محصوالت و  -

 واده، تبیینحالل معاش خان تأمینکسب درآمدهای حالل خانگی برای خانواده و ترویج فرهنگ جهاد بودن کار برای 

 م خانواده و کودک درآمد حالل در خانواده بر روی کودکان برای پدران و قیّ تأثیرات
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 هیه تهای عمومی، در سطح تولید محتوا برای ساخت پوستر، پاورپوینت، کلیپ، انجام پژوهش و آموزش، برگزاری کارگاه

وظایف پدر و مادر در آموزش و تربیت و در حوزه موضوعات مرتبط با گزارش )تخصصی، عمومی(، خبرنامه و ... 

 :مثال طوربهنگهداری از کودکان 

بخشی های مناسب در زمینه آگاهیهای آموزشی و تولید محصوالت و اجرا و تولید برنامهها و دورهبرگزاری کارگاه -

والدین و  ن برایآن بر کودکا تأثیراتوالدین نسبت به وظایف خود در قبال کودکان و همچنین نسبت به یکدیگر و 

 هاخانواده

افزایی برای پدران و مادران در راستای برگزاری دوره و تولید محصوالت سمعی و بصری و نوشتاری برای مهارت -

 با تولد فرزندان ،خود انجام وظایفبرای  هاآنتوانمندسازی 

ورین و متخصصین امر رشد و به مشا هاآنادیابی کودکان و ارجاع دراهنمایی و کمک به والدین در راستای استع -

 برای اصالح و ارتقای تعامالت مادر و پدر متناسب با شاکله و استعدادهای ذاتی کودکان ،تربیت در این زمینه

 تر پدر و مادر با فرزندانانواع فعالیت و برنامه جهت تعامل بهتر و بهینهیا پیشنهاد تولید  -

های ودک در راستای تعامل بهتر والدین و جلوگیری از آسیبهای مناسب برای والدین و کتولید و طراحی لباس -

 احتمالی به کودکان در خانواده

راهنمایی و آموزش پدر و مادر در نحوه تعامل و ارتباط و تربیت کودک متناسب با رشد او در هر دوره از کودکی و  -

 متناسب با جنسیت کودکان

 و .... -

 تهیه ، ، کلیپپاورپوینتعمومی، در سطح تولید محتوا برای ساخت پوستر، های انجام پژوهش و آموزش، برگزاری کارگاه

 :مثال طوربههای خانواده و والدین به کودکان در حوزه آسیبگزارش )تخصصی، عمومی(، خبرنامه و ... 

های در خانواده ویژهبه ،هابخشی والدین و خانوادهبرای آگاهیو راهنمایی های آموزشی و کارگاهی برگزاری دوره -

 :معرض آسیب

o هایی که در حوزه اختالل در روابط زوجین شاملآسیب: 

 دعوا -

 اعتمادیبی -

 هاجابجایی نقش -

های در ابرازات سایر نقش هاآنهای ناشی از ناتوانی والدین در نگهداری از کودک و ناتوانی آسیب -

 خانوادگی و اجتماعی بر کودکان

 صحیح درست و ترس از ابرازات نفساعتمادبهعدم  -

 زای آن بر کودکانوالدین و اعضای خانواده و تأثیرات آسیب مسئولیتیبی -

 آن بر کودک هایآسیباستفاده از ادبیات و رفتارهای نامناسب در خانواده و  -

 ارتکاب به گناه  -

 کسب حرام -

 ثیرات آن بر کودکان أدیدگی والدین یا اعضای خانواده و تبزهکاری و بزه -
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های برشمرده های مناسب برای آموزش و تبلیغ و ترویج ضرورت جلوگیری و رفع آسیببرنامهتولیدات و محصوالت و  -

 شده بر کودکان 

 و ....    -

های قرآن را در حد ایجاد انس و افزایش طهارت در هر بخش، سوره ذکرشدههای تواند در راستای هدایت فعالیتاین نیرو می .2

 الزمهای تدبر اجتناب نماید.به مخاطب ارائه دهد. و الزم است از ارائه نکات و روشبا بیان ترجمه، نکاتی از تفسیر المیزان، 

 نیشاا یبرا یو برنامه مناسب ییرا شناسا حیتسب یهاورود به دوره یمستعد برا یروهاین مخاطب، رصد با ،هاکالس این در است

 .بگیرد نظر در

 هاآموزش این است الزمکند و کفایت مینکات پرکاربرد از متن  بیان صرفاً ،ذکرشدهدر حوزه موارد  یکتب مهارت در ارائه   .3

 . یندنما خودداری جداً یگرباشد و از التقاط مباحث د هاکتاب یبر متن و محتوا مبتنی

 پاسخ و یتدر حوزه خانواده و ترب ویژهبهارائه مشاوره  از یبان،و پشت مربی عنوانبه ،دورهاین  یروین ،هاو کالس هاکارگاه در .4

 .یدنما یینموده و افراد را به مراکز مشاوره معتبر راهنما خودداری یدخارج از متن کتاب با هایپرسش به
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 مدیر اجرایی نیروی دوره حمد، 

و  تفصیل دهد و متناسب با سطح خوبیبه، موضوعات را شدهحاصلتوان تدبری و تخصصی  اساس بر تواندمینیروی این دوره  

قادر نیست در سیر رسیدن به مهارت و کاربردی کردن موضوعات ، راهکارهای   بااینکهئه داده و تبیین نماید. ارا ار هاآن نیاز مخاطب، 

 .کندروشمند درک می صورتبهموردی ارائه دهد، اما طی کردن این مسیر را با مشاهده حرکت نیروی دوره تهلیل، 

 موضوعات و مسائل خانواده و والدینتوسط نیروی دوره تهلیل، در زمینه  شدهطراحیهای چنین نیرویی، قادر به تبدیل عملیات

ها را در قالب برگزاری دوره، تواند طراحی این گامباشد و  میهای قابل اجرا در تمام سطوح میدر ارتباط با مسائل کودک، به گام

 وح حمد و تسبیح جهت اجرا آموزش دهد.کارگاه، جلسات اجرایی و پژوهشی انجام داده و به نیروهای مرتبط در سط

ا در زمینه امور مرتبط ب شدهطراحیعملیات و ساختارهای  اساس برکتاب، طرح درس و ...  تألیفنیروی این دوره با  مثالعنوانبه

ید محصوالت برای ، در قالب برگزاری کارگاه، تولهامیان خانواده، چگونگی ترویج و تبلیغ آن را در خانواده و والدین بر فرزندان

را برای نیروی دوره  هاعملیات حدودوثغورکند و و ... تبیین می مراکز مددکاری خانوادههای مجازی و رسانه، ایجاد خیریه یا شبکه

 کند.تسبیح بیان می

های عملیاتها و بازخوردهایی که نیروهای دوره تسبیح در طول اجرای گزارش واسطهبه، تواندمیهمچنین نیروی دوره حمد، 

 اقدام هاآن، در سطح اجرا را شناسایی و برای رفع هاعملیاتکنند، خلل و نواقص تبلیغی از عموم جامعه دریافت می -ترویجی

نماید. همچنین خألها و نواقص در سطح ساختاری و قانونی و طراحی عملیات را به نیروی دوره تهلیل منتقل نماید تا برای اصالح 

 زم صورت پذیرد.    اقدامات ال هاآن

مؤثر بر موضوعات و مسائل  خانوادگیها و فعالیت نیروی دوره حمد در حوزه موضوعات و مسائل ، توانذکرشدهبا توجه به مطالب 

 به شرح زیر بیان نمود: توانمیمرتبط با کودکان را 

اع اطب، تفصیل و تبیین نماید. لذا برگزاری انوو کتب بنیادی و راهبردی را متناسب با مخ هاسورهموضوعات  تواندمیچنین فردی  -1

ها و نهادها برای ، مراکز فرهنگی و آموزشی، ارگانهادانشگاهمتناسب با این سطوح در  ،36این بخشپنجگانه  هایحوزهدر  هاکارگاه

  د.گرداین افراد پیشنهاد می

  تواندمی امشروع و ... بر مسائل مرتبط با کودکانتأثیر انتخاب همسر و ازدواج، طالق، روابط ننیروی دوره حمد در حوزه 

 برگزار نماید:  ییهاکارگاه

o ها و صفات همسران مؤثر بر کودکان، جلسات با موضوعات تأثیر انتخاب همسر در تولد و صفات کودک، ویژگی

جوانی تا پس از ازدواج های زوجین از دوران نوها و توانمندینتیکی زوجین مؤثر بر کودکان، انواع فعالیتژ هایویژگی

 ها و توانمندی کودکانبر ویژگی

o رستی، ، سرپبر مسائل روحی و جسمی و مالی و ... های قبل و بعد از طالق، انواع طالقجلسات با موضوع تأثیر طالق، تنش

 و ... کودکان ، رشد و سالمتوضع زندگی

                                                           
 .باشدمی  75ها متناسب با جدول صفحه این حوزه 36 
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o  بر طیب والدت کودکان و اثرات و  ،غیر از همسربا جلسات با موضوع اهمیت ازدواج و رعایت اصول شرعی در روابط

 های آنانهای روابط نامشروع اعم از نگاه و صحبت و ... بر والدت فرزندان و ویژگیآسیب

o  جلسات در حوزه اهمیت حفظ آبرو و کرامت زوجین و پرهیز از اتهامات بدون پایه و اساس بر تربیت و تولد و کرامت

 کودکان 

 رای افراد زیر برگزار شود: ب تواندمیاین جلسات 

 ها به فرزندانمشاورین ازدواج و فعاالن معرفی زوجین با در نظر داشتن اهمیت انتقال ویژگی -

 های ناشی از طالق به کودکانمشاورین خانواده در حوزه آسیب -

 قضات و مشاوران قضایی در حوزه تعیین حضانت و حقوق کودکان طالق -

 و متخصصین استعداد شناسی در حوزه ازدواج و تأثیرات آن بر فرزندان  صفات ،محققین و متخصصین ژنتیک -

 ازدواج و تولد کودکان و ... برای سازیفرهنگو کودکان در امر مربیان و فعاالن فرهنگی در حوزه خانواده  -

 پاکسازی روابط و طیب والدت و رسانه در راستای مبلغین و فعاالن فرهنگی و مذهبی در حوزه تبلیغ -

ای در راستای تبلیغ و ترویج ازدواج صحیح و تأثیرات آن بر سالمت محصوالت رسانه تولیدکنندگانو  سازانمهبرنا -

 فرزندانسازی و توانمند

 ،وخوخلقمتناسب با  ،های همسر مناسبهای اجتماعی و فرهنگی در زمینه تعیین شاخصمحققین و متخصصین حوزه -

 رزندانتأثیرات آن بر ف .... و فرهنگ و ،اقلیم

 آوری        به فرزند هاخانوادهی برای تشویق هایطراحی و اجرای برنامه ریزان اقتصادی در حوزهمدیران و برنامه -

 و ..... -

  حوزه تأثیر موضوعات مرتبط با باروری و ناباروری، همچنین انتقال صفات و وراثت از پدر و مادر به نیروی دوره حمد در

 برگزار نماید:  ییهاکارگاه تواندیم کودک و تعیین جنسیت کودک

 های زیر:تأثیرات بارداری و باروری بر تولد کودکان سالم در حیطه  

o  سالمت جسمی و روحی مادران 

o همسر با مادر در دوران بارداری روابط 

o  آن بر سالمت جسمی و روحی  و پرخطر برای مادر و کودک و تأثیرات خطرکمخطر، بی هایزایمانبارداری و

 ودکانک

o  بارداری و تأثیرات آن بر کودکان فشارهای روانی در دوران 

o  های خالصانه و قرائت قرآن توسط مادر در دوران بارداری و تأثیر آن بر کودکمعنویت، دعا، نیت 

o داروها و تغذیه مورد نیاز در بارداری و تأثیر آن بر سالمت و رشد کودک 

o های دوران باردارین در زمان زایمان و مراقبتصفات قابله و ماما و تأثیرات آن بر کودکا 

o  موحدانه یا شرک شیطان در کودک هایویژگیجنین و القای صفات و  گیریشکلمباشرت و آداب آن و تأثیر آن در 

o ترویج فرهنگ بارداری و فرزندآوری و تأثیر آن بر روحیات مادر در انگیزه و نشاط فرزندآوری و بر کودک 

o ت کودک قبل و بعد از تولد بر کودکجنسیت و تعیین جنسی 

o  کودکانرفع مشکالت دعا برای فرزندآوری و تالش برای رفع موانع بارداری و 
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o و ... در زمان انعقاد نطفه و بارداری بر کودکان والدین تأثیر وراثت، ژنتیک، اختالالت عصبی 

o .... و 

 ر برگزار شود: برای افراد زی تواندمیاین جلسات 

 متخصصین زنان و زایمان، قابله و ماما -

 مادران و زنان قبل و حین و بعد بارداری -

 مربیان و مشاورین خانواده در حوزه فرهنگ فرزندآوری   -

 دارو و مدیران حوزه درمان و سالمت در حوزه بارداری و ناباروری تولیدکنندگان -

 شگاه و ... در حوزه ناباروری و بارداریپزشکان و متخصصین و کارمندان و مسئولین آزمای -

 ای و ...داوطلبان اهدای تخمک جنین و رحم اجاره -

 های عصبی در حوزه انتقال به کودکانمحققین و متخصصین ژنتیک و بیماری -

 و... -

  ییهاارگاهکتواند می تأثیر موضوعات مرتبط با آموزش، فرهنگ و معنویت خانواده مؤثر بر کودکاننیروی دوره حمد در حوزه 

 برگزار نماید: 

o های مرتبط با تأثیر افزایش علم و آگاهی مرتبط با باروری، بارداری، تولد کودک، رشد و نگهداری از کودک و حوزه

 کودکان در خانواده بر کودک

o ولد ت تأثیر معنویت افزایی، اتصال به خدا، دغدغه و تالش برای کسب روزی حالل، افزایش مهر و عطوفت در خانواده بر

 هاآنو سالمت جسم و روح کودکان و رشد 

o  هاآنتأثیر دعا و نیت برای تولد و فرزندان در خانواده بر سالمت جسم و روح کودکان و رشد 

o ... و 

 تواند برای افراد زیر برگزار شود: این جلسات می

صری و نوشتاری در حوزه خانواده و سمعی و ب هایرسانهو فعاالن حوزه  تولیدکنندگانفعاالن و برنامه ریزان فرهنگی،  -

 تأثیرات آن بر کودکان

 های زندگی و تأثیرات آن بر فرزندپروریمربیان و اساتید در حیطه آموزش مهارت -

 مشاورین حوزه خانواده و کودک -

 و .... -

  برگزار نماید:  ییهاکارگاهتواند می وظایف پدر و مادر در آموزش و تربیت و نگهداری از کودکاننیروی دوره حمد در حوزه 

o ن وظایف پدری و مادری و سالمت روحی و جسمی پدران و مادران و تأثیر آن بر کودکانیتبی 

o ها های آنهای جایگزین پدری و مادری مثل دایه، همسر پدر یا مادر، و ویژگیتبیین نقش 

o فقدان پدر و مادر و تأثیرات آن بر کودک 

o  ،فرزندان جنس مخالف و ....  نحوه استعدادیابی و تعامل با فرزندان 

o ... و 

 تواند برای افراد زیر برگزار شود: این جلسات می
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 و پدران و مادران هاخانواده -

 مشاورین خانواده در حوزه تربیت و نگهداری از کودکان -

 دانهای سمعی و بصری و نوشتاری در حوزه خانواده و تربیت فرزنسازان رسانهمربیان و فعاالن فرهنگی و برنامه -

 متخصصین و مشاورین استعدادیابی کودکان در خانواده  -

 بازی و فعالیت برای تعامل بیشتر پدر و مادر با کودکان  تولیدکنندگانطراحان و  -

 و ..... -

  برگزار نماید: یی هاکارگاهتواند می های خانواده و والدین به کودکانآسیبنیروی دوره حمد در حوزه 

o  آسیب در روابط زوجین بر کودکانبررسی تأثیرات اختالفات و 

o  های خانوادگی و اجتماعی بر و ضعف در ابرازات در سطوح مختلف نقش  هاآنتأثیرات ناآگاهی والدین و ناتوانی

 کودکان 

o  والدین بر کودکان مسئولیتیبیتأثیرات ترس و 

o تأثیرات انواع اختالالت روحی و روانی و اختالل در صفات والدین بر کودکان 

o هاآنها در سایر اعضای خانواده نزدیک و دور بر کودکان و راهکارهای رفع رات وجود انواع ناهنجاریتأثی  

 برای افراد زیر برگزار شود:  تواندمیاین جلسات 

 مرتبط با کودکان در حوزه خانواده پزشکانروانمشاورین و روانشناسان و  -

 و نگهداری از کودکان برای والدین و اعضای خانوادههای زندگی و خانوادگی در حوزه تربیت مربیان مهارت -

های ناشی از بزه و عدم تعادل اخالقی ناظران و مشاوران قضایی و مجریان در حوزه جلوگیری و ممانعت از آسیب -

 و روحی والدین بر کودکان

 مادران و پدران  -

 مربیان و سرپرستان و مسئولین نگهداری از کودکان -

 و ... -

 ذکرشدههای تواند با توجه به نمونه، میتأثیر موضوعات و مسائل خانواده مرتبط و مؤثر بر کودکر حوزه نیروی دوره حمد د .2

برگزار نماید. به این نحو  نآقر یهاسوره موضوعاتهایی تفصیلی با محوریت گانه این بخش کارگاهپنجتخصصی  هایحوزهدر 

 صورتهبات تخصصی، سوره و آیات مرتبط را یافته و مطالب سوره را که با توجه به موضوعات و مسائل مخاطبین و نظام موضوع

خصص ی مبتنی بر قرآن، در حیطه تراهبرد و یادیبن کتب موضوعاتدرباره  هاییکارگاهنتقل نماید. همچنین متفصیلی به مخاطب 

 خود متناسب با مخاطب برگزار کند. 

سائل خانواده مرتبط و مؤثر بر کودک قادر است نیروی دوره تهلیل های تخصصی تأثیر موضوعات و منیروی دوره حمد در حوزه .3

 صورتهبیا کتب بنیادی، همراهی کرده، این مسیر را  هاسورهرا در سیر رسیدن به مهارت و کاربردی کردن موضوعات برگرفته از 

روی دوره حمد در درک این سیر همراهی نی .روشمند درک و در قالب کارگاه یا جلسات مباحثه و ... به مخاطب منتقل نماید

درک درستی از سیر  چراکهباشد. برای فعاالن این بخش می هاکارگاهالزمه و مقدمه فعالیت او در برگزاری جلسات و  عنوانبه

موضوعات مرتبط با قرآن در حوزه تخصصی خود یافته و با تسلطی که نسبت به نظام موضوعات و مسائل مخاطب فعال در عرصه

 رسد. به حد مطلوب می ذکرشدههای زه تخصصی خود دارد، توانش برای برگزاری جلسات و کارگاههای حو
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 رکتش لیتهل دوره یروین یهاعملیات در یو کمک پژوهش آموزشی یی،اجرا یروین عنوانبهتواند یدوره حمد م نیروی نیبنابرا

 .نماید

ی، های اجتماععرصه بر ،های مرتبط با کودکخاطب فعال در عرصهتعامالت تخصصی با م و هانتیجه برگزاری جلسات و کارگاه

از   ح،یتسب دوره درافراد را این تواند یمدوره حمد در همین راستا  نیرویلذا  .باشددر نیروی فعال می مندیعالقهایجاد حس نیاز و 

 از جمله:.( گر و ..تسهیل ،ایمباحثه هم ی،. )در قالب مربنماید 37حمایت ییو اجرا ینظر علم

 حمایت علمی در زمینه مطالعه مباحث تدبر:  -الف

های تدبری نموده، تا حدودی از سطوح اولیه انس و انگیزه الزم برای مطالعه مخاطب دوره تسبیح که اقدام به گذراندن دوره ازآنجاکه

 را در مخاطب ایجاد نماید: های زیر مربی، آمادگی عنوانبه دوره حمد،قرآن برخوردار است، لذا الزم است نیروی 

 د.گذاری برای این امر ترغیب شودر مخاطب ایجاد برانگیختگی کند تا نسبت به مطالعه تخصصی قرآن و ضرورت زمان -

 های متداول را با نظر به مطالعه تخصصی قرآن به مخاطب منتقل نماید.حس متفاوتی از قرآن خواندن -

 تبیین نماید. ء بودن قرآن را برای مخاطبتبیان لکل شی -

 حس ضرورت رجوع به قرآن را در تمام شئونات زندگی و تخصص در مخاطب ایجاد نموده و برانگیزد. -

و تفصیل دهنده معارف قرآنی معرفی نموده، لزوم تبعیت از آن را جهت اتصال  کنندهتبیین عنوانبهنظام رسالت و والیت را  -

 38نظام را گوشزد نماید.)در قالب مطالعه سور( به این نظام یادآور شود و خطرات انفصال از این

 انس، تفکر، تدبر، تعقل و طهارت را به دست آورد. 2تالش نماید تا مخاطب بتواند در طول این دوره، سطح  -

 موضوعات و مسائل خانواده مرتبط و مؤثر بر کودک حمایت علمی در زمینه مطالعه تأثیرات مباحث  -ب

ها و محصوالت تولیدی نیروی دوره تهلیل در حوزه تخصصی این بر متن و محتوای کتاب ها مبتنیالزم است این آموزش -

 بخش باشد و از التقاط مباحث دیگر جداً خودداری نمایند. 

و پاسخ به  در حوزه خانواده و تربیت ویژهبهمربی و پشتیبان، از ارائه مشاوره  عنوانبهضروری است نیروی دوره حمد  -

 متن کتاب خودداری نموده و افراد را در این زمینه، به مراکز مشاوره معتبر راهنمایی نماید. های خارج ازپرسش

 .های موضوع محور قرار دهدها و پژوهشالزم است نیروی  دوره تسبیح را جهت کارورزی، در معرض مشاهده کارگاه  -

  

در این بخش، تحت نظارت و  ذکرشدهمرتبط با موضوعات  ها و مقاالتنامهنیروی دوره حمد قادر به انجام پژوهش در قالب پایان .4

 باشد.راهنمایی نیروی دوره تهلیل می

  

                                                           
 کند. روشن می پژوهقرآن، ارائه نقطه نظرات، راهکارها و نکاتی است که مسیر را برای منظور از حمایت37 

 مراجعه نماید. فقیهوالیتدر زمینه  هاییکتابتواند به برای مطالعه درباره این موضوع می38 
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 و طراحی عملیات  یزیربرنامهنیروی دوره تهلیل، مدیر  

ها ، توانشدهمعرفیدر هریک از عناوین کسی است که  در بخش تأثیر مسائل خانواده بر مسائل مرتبط با کودک، نیروی دوره تهلیل،

 اقدامات زیر را محقق نماید: و 

   قدرت تدبر در قرآن و تسلط به نظام روایات در حوزه تخصصی خود، پیرامون تأثیر مسائل خانواده بر مسائل مرتبط با

 کودکان

   توان تبدیل متون بنیادی در حیطه تخصصی خود، به متون راهبردی، مهارتی و کاربردی 

 وزه تخصصی تأثیر مسائل خانواده بر مسائل مرتبط با کودکانتسلط کامل به نظام موضوعات و مسائل ح 

  از عرصه عملیاتی اجتماعی در حوزه تخصصی خود در این بخش  جانبههمهشناخت کامل و 

  شناخت احکام و قواعد و بنیادها با رجوع به نیروی دوره تکبیر در بخش تخصصی خود 

 ادی از طریق طراحی و اجرای انواع عملیات در حوزه تخصصی خود سازی احکام و موضوعات بنیعملیاتی کردن و پیاده 

  ها و راهبردها و از عملیات هاآنمشابه در این حوزه با توجه به مبانی بنیادی  هایمهارتو  هاعملیاتقدرت تمایز

 های قرآن محور و توان تبیین و انتقال این تمایزات به انواع مخاطب مهارت

  مندعملیات به نحو نظامتدوین طرح یا مقاله 

  هاعملیاتجانمایی نیروهای حمد و تسبیح در  

 صی خود و متناسب با عملیات طراحیعملیاتی به مخاطبین دوره حمد و تسبیح در حوزه تخص-راهنمایی و مشاوره علمی

 شده

 در طول اجرای  و رفع نواقص و مشکالت در حوزه طراحی و اجرا شدهطراحیهای نظارت بر اجرای درست عملیات

 عملیات 

 شدهطراحیهای ها و موانع احتمالی در عملیاتبینی آسیبپیش  

 هاها و موانع اجرای عملیات در طول عملیات در هریک از عملیاتریزی برای پیشگیری و رفع آسیببرنامه 

 های بعدیارزیابی حسن اجرای عملیات و طراحی عملیات 

 ... و 

 

صص متخ عنوانبهتواند در هریک از این عناوین در این بخش می شدهمطرحوره تهلیل متناسب با عناوین نیروی د ترتیباینبه

 ها اقدامات زیر را انجام دهد: عملیات سازی و اجرای عملیات

ی چگونگی برا ریزیبرنامهورود به عرصه شناسایی موضوعات تخصصی تأثیر مسائل خانواده بر مسائل مرتبط با کودکان و  .1

بر مسائل  وادههای قرآن محور با تخصص تأثیر مسائل خانادامه چرخه فعالیت منظوربهشناسایی و جذب نیروهای  دوره تسبیح 

 مرتبط با کودکان.

ای سایر رختم مفهومی قرآن با رویکردهای تخصصی تأثیر مسائل خانواده بر مسائل مرتبط با کودکان ب هایدورهبرگزاری  .2

 ، حمد و تسبیح. یلتهل هایدورهنیروهای 
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  ه:نمون عنوانبهمشتمل بر عناوین زیر  قرآن، اتیاز آ برگرفته یادی،بن یکردن کتب تخصص یو کاربرد یسازمهارت .3

  وارد زیر:شامل م تأثیر ازدواج و طالق و روابط نامشروع بر تولد و تربیت کودکانزمینه کتب راهبردی و مهارتی در تدوین 

های انتخاب درست و آگاهانه بر تولد ر حوزه انتخاب همسر و معیارهای انتخاب همسر و شیوهکتب راهبردی و مهارتی د -

 و تربیت فرزندان

، آسیب هانآکتب راهبردی و مهارتی تأثیرات طالق و انواع طالق بر تربیت کودکان، مسائل مرتبط با نگهداری و حضانت  -

 هابه کودکان و رفع آسیب

بر  و تأثیر آن الهویهمجهوله تعیین اصل و نسب کودک و جلوگیری از اتهام به کودکان کتب راهبردی و مهارتی دربار -

 تربیت و شخصیت کودک

 کتب راهبردی و مهارتی برای تسهیل ازدواج و جلوگیری از روابط نامشروع و تأثیر آن بر تولد و تربیت فرزندان -

 و ... -

  مسائل باروری و بارداری، انتقال صفات و وراثت و  تأثیر کتب راهبردی و مهارتی مرتبط با موضوعات و مسائلتدوین

 بر مسائل مرتبط با کودکان شامل: تعیین جنسیت کودکان

باره مسائل فرهنگی در ،مسائل روحی و جسمی والدین، تأثیر مسائل باروری و ناباروریکتب راهبردی و مهارتی در زمینه  -

 لد فرزندان، انتقال روحیات والدین به فرزندان و ...باروری یا ناباروری در این حوزه بر تو ،بارداری

 در تولد و تربیت فرزندان هاآنو آموزش های قابله و ماما صفات و ویژگیتأثیر کتب مهارتی و راهبردی درباره  -

 آداب مباشرت و تأثیرات آن بر تولد کودکان ،افزایی والدینمهارت ،افزاییکتب مهارتی و راهبردی در زمینه ایمان -

های کتب راهبردی و مهارتی در زمینه انواع ترکیب صفات پدر و مادر و اجداد کودکان بر تولد فرزندان با وراثت و ویژگی -

 استعداد و شاکله شناسی فرزندان و تأثیر آن بر تربیت و هدایت کودک ،مشخص

ری و لزوم آگاهی برای پیشگی های ژنتیک و صفات به کودکانکتب راهبردی و مهارتی در حوزه انتقال مشکالت و آسیب -

 و درمان

کتب راهبردی و مهارتی در زمینه انواع القاء قبل از بارداری و در طول بارداری توسط مادر و پدر و نحوه و میزان  -

 تأثیرگذاری آن و تأثیر آن بر والدت و شاکله و رشد کودکان

یا  از دختر و پسر، کودکان خنثی هرکدامخانواده با  کتب راهبردی و مهارتی در رابطه با تعیین جنسیت و رفتار والدین و -

 دوجنسیتی از القائات قبل از تولد تا پایان دوره کودکی

  آموزش فرهنگ و معنویت در خانواده بر مسائل مرتبط با کتب راهبردی و مهارتی مرتبط با موضوعات و مسائل تأثیر

 کودکان

آن  غیرمستقیمها و تأثیرات مستقیم و های مفید به خانوادهبخشیاهیافزایی و آگهای علمو مهارت یراهبردکتب و متون  -

 هاآنبر تولد و رشد و ارتقای کودکان و آموزش 

و تأثیر آن بر تولد و  بیتاهلافزایی و یاد خدا بودن و اتصال به قرآن و های معنویتراهبردها و مهارتکتب و متون  -

 هاآنت روح و جسم تفصیلی و رشد و سالم صورتبهشخصیت کودکان 
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کتب راهبردی و مهارتی مرتبط با موضوعات و مسائل مرتبط با نقش و وظایف پدر و مادر در خانواده نسبت به فرزندان  -

 شامل: 

o  نقش و وظایف پدر 

o وظایف مادر 

o نوع تعامل با یکدیگر و اثر آن بر کودکان 

o  وظایف مکمل و شبه پدر و مادر مثل دایه و نگهدار کودک 

o ....و 

 های خانواده و والدین بر کودکان شامل: تب راهبردی و مهارتی مرتبط با موضوعات و مسائل تأثیر آسیبک -

o های خانوادگی و اجتماعی و های خود در انواع نقشمادر و ناتوانی در ابراز نقش وهای پدر تأثیر نواقص و ناتوانی

 روابط بر رشد و تربیت کودکان

o های مورد نیاز زندگی بر رشد و تربیت کودکانر حوزهتأثیر ناآگاهی و جهل والدین د 

o تأثیر آسیب در روابط خانوادگی بر انتقال صفات عصبی به کودک و رشد و آموزش او 

o دیدگی و بزهکاری والدین یا اعضای خانواده بر آسیب به کودک   ها و بزهتأثیر آسیب 

حوزه تخصص در بخش تأثیر  یادیمتناسب با کتب بن یکاربرد و یمهارت ،یراهبرد هایو دوره هاکارگاهطراحی و برگزاری  .4

  : زیر ، مشتمل بر عناوینمسائل خانواده بر مسائل مرتبط با کودک

  ازدواج و طالق و روابط منجر به فرزندآوری بر مسائل و موضوعات مرتبط با  هایحوزهتأثیر موضوعات و مسائل در

  :شامل کودکان

o  مسائل مرتبط با کودکان رو تأثیر آن ب دونبایدهابایانتخاب همسر، معیارها و 

o  ازدواج و سالمت روابط پس از ازدواج با آگاهی افزایی نسبت به نقش خود و دیگری و تأثیر آن بر مسائل

 مرتبط با کودکان

o  طالق و تأثیرات انواع طالق بر کودکان و تبعات آن و نحوه مواجهه والدین و مسئولین نگهداری از کودک پس

 طالق از 

o ضرورت پاکسازی روابط و تسهیل در ازدواج جوانان و تأثیرات آن بر تولد فرزندان پاک 

o ..... و 

 باشد:شامل افراد زیر مینمونه  عنوانبهکه طراحی و برگزاری جلسات و کارگاهها برای مخاطبین فعال در حوزه خانواده 

 تبط با طالقمشاورین و فعاالن در حوزه انتخاب همسر، ازدواج و مسائل مر -

و تسهیل ازدواج و پیشگیری از  سازیفرهنگ منظوربهریز در زمینه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مدیران و فعاالن برنامه -

 طالق

 مشاورین خانواده برای نحوه تعامل والدین بعد زا طالق با کودکان طالق -

 و .... -

  انتقال ژنتیک و وراثت و ... بر کودکان شامل:مرتبط با باروری و ناباروریتأثیر موضوعات و مسائل در حوزه ، 

 تأثیر بارداری و باروری  -
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 های مرتبط با بارداری و باروری فرهنگ -

 هاآنتولد کودکان، سالمت و رشد  بر وضع روحی و جسمی و معنوی والدین و تأثیر آن در بارداری و باروری -

 مسائل مرتبط با کودکانن بر آدرمان ناباروری و پیشگیری از ناباروری و تأثیرات   -

ریزی و تشخیص درست های والدین در وراثت و انتقال صفات به کودک برای برنامهاهمیت شناخت صفات و ویژگی -

 در این زمینه  هاآنوالدین و اصالح صفات یا ارتقای 

 اهمیت نقش قابله و ماما و تأثیرات صفات او بر تولد و شخصیت کودک و رشد او -

 و .... -

 برای افراد زیر برگزار شود:  تواندمی این جلسات

 بارداری و ناباروری  هایحوزهمشاورین و متخصصین  -

 متخصصین ژنتیک و زنان و زایمان -

 قابله و ماما -

 و ...     -

  تواند برایاین جلسات می، معنویت و اخالق و آموزش و فرهنگ در خانواده بر کودکانتأثیر موضوعات و مسائل در حوزه 

 رگزار شود: افراد زیر ب

 برنامه ریزان، مدیران و فعاالن فرهنگی در حوزه خانواده، -

  هاخانوادهمسئولین حوزه و امور مذهبی و معنوی و مساجد در حوزه  -

 مدیران و فعاالن امور آموزش خانواده و والدین  -

 و .... -

  اری ، طراحی و برگزرتبط با کودکانپدر و مادر بر مسائل م ویژهبههای خانوادگی نقشتأثیر موضوعات و مسائل در حوزه

 برای افراد زیر برگزار شود:  تواندمی، این جلسات هاجلسات و کارگاه

 برنامه ریزان، مدیران و فعاالن فرهنگی در حوزه خانواده -

 مدیران و فعاالن امور آموزش خانواده و والدین  -

 نواده خانوادگی و تأثیر آن بر کودکان در خا هاینقشقضات و ناظران بر  -

 و .... -

  بر مسائل مرتبط بر کودکان های خانواده و نواقص والدین و اختالالت در خانوادهحوزه آسیبتأثیر موضوعات و مسائل در 

 .هاکارگاهطراحی و برگزاری جلسات و 

 برای افراد زیر برگزار شود:  تواندمیاین جلسات 

 شناسی خانواده و کودکمشاورین و متخصصین حوزه آسیب -

 ها در حوزه خانواده و کودک شناسی و رفع آسیبیران و فعاالن و قضات و ناظران آسیبمد -

 شناسی خانواده و کودکبرنامه ریزان و مسئولین فرهنگی در حوزه آسیب -

 و .... -
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های پژوهشی مبتنی بر متون راهبردی تا مرحله مهارتی و کاربردی در حوزه تخصص در بخش تأثیر استخراج ایده و سرفصل .5

و  در بخش کتب راهبردی ذکرشدهمسائل خانواده بر مسائل مرتبط با کودک شامل انواع سرفصل تفصیلی و علمی در موارد 

 مهارتی 

 های حمد و تسبیح  و تدریس و برگزاری جلسات مباحثه برای نیروی  دوره ریزیبرنامه .6

در بخش تأثیر مسائل خانواده بر مسائل مرتبط های راهبردی و مهارتی در حوزه تخصصی مربوطه، استخراج و ثبت طرح درس .7

 و ... (  هاخانواده، بیوت و نهادمردمو نهادهای دولتی و  هاسازمانها، با کودک،و متناسب با عرصه )دانشگاه

 تا ضوعمو )از تخصص در بخش تأثیر مسائل خانواده بر مسائل مرتبط با کودک، سطح در هاانجام پژوهش و برگزاری کارگاه .8

 های بنیادی موضوعات کتاب اساس برکاربرد( در حوزه ارائه سوره، همچنین  و مهارت و راهبرد تا بنیاد ، ازئلهمس

خصصی های تارائه مشاوره فردی در حوزه تخصص در بخش تأثیر مسائل خانواده بر مسائل مرتبط با کودک متناسب با حوزه .9

 ذکرشده

ر بخش تأثیر مسائل خانواده بر مسائل مرتبط با کودک، جهت اقدام به های عملیاتی حوزه تخصصی خود دشناسایی بستر .10

های مناسب برای عملیات چنین نیرویی . برای سهولت در این امر، برخی از عرصهاریزی برای عملیات در این بسترهبرنامه

 گردد:معرفی می

 و کودکان  های مرتبط با مسائل خانوادگیدانشگاه، اساتید و نخبگان و دانشجویان رشته -

    گذاری در حوزه خانواده و کودکان و ...های قانونهای خانواده، سیستمو نهادهای حمایتی خانواده، دادگاه هاسازمان -

  



85 
 

 تکبیر، فقاهت و مرجع صدور حکمنیروی دوره  

احکام مسائل  استخراج مناط تواند باکسی است که می، در بخش تأثیر مسائل خانواده بر مسائل مرتبط با کودک، نیروی دوره تکبیر

 صورتبهقرآن و روایات استخراج نماید و  اساس بررا  هاآنخانوادگی و بررسی نحوه اثرگذاری آن بر حوزه کودک، احکام تخصصی 

 بگیرد.  کار بهتفصیلی بایدها و نبایدهای مربوط به مسائل خانواده را در ارتباط با مسائل کودکان ، تجویز نموده یا 

طراحی، بازسازی یا اصالح نماید که بیشترین و بهترین تأثیرات را  ایگونهبهن این نیرو قادر است ساختارهای خانوادگی را همچنی 

 های خانواده بر مسائل کودکان جلوگیری نماید.روی مسائل مرتبط با کودکان داشته و از آثار مخرب مسائل و آسیب

اثرگذاری مسائل خانوادگی بر مسائل مرتبط با کودکان، نیروی دوره تکبیر در این  در بخش ذکرشدههای تخصصی با توجه به حوزه

 ها و اقدامات زیر را انجام دهد:  بخش، متناسب با حوزه تخصصی خود الزم است فعالیت

 اساس بر، صیتخص صورتبهبر مسائل کودک را  در بخش اثرگذاری مسائل خانوادگی کتب بنیادی تألیفنیروی دوره تکبیر توان  .1

 :زیر دارد هایحوزهقرآن را در 

 مسائل کودک بر مؤثرهای حقوقی در زمینه قوانین و معیارها در حیطه ازدواج و طالق در خانواده حوزه 

 دیدگی و بزهکاری کودکان در خانواده و تعیین صالحیت پدر و مادر حقوقی در زمینه بزه هایحوزه 

 ها بر تولد و تربیت کودکان ها، روحیات، صفات و مزاجزوجیت شاکله رتأثیتبیین معیارهای انتخاب،  هایحوزه 

 درمان ناباروری، زایمان و ... از قبل از تولد تا فرزندآوری ،سالمت و درمان در حیطه مباحث باروری، بارداری تأثیر هایحوزه 

 حوزه فرهنگ و آموزش در حیطه خانواده 

 انوادگی، تعاریف و قواعدهای خحوزه حقوقی و اجتماعی مرتبط با نقش 

 اقتصاد و کارآفرینی در خانواده  هایحوزه 

بر خانواده و  ها و ساختارهای مؤثرتوان طراحی، بازنویسی و بازسازی نظام، بردهنامهای تخصصی این فرد در هریک از حوزه .2

 نمود: اشاره دستازاینبه ساختارها و نظاماتی  توانمی مثالعنوانبهمسائل کودک را دارد. 

 با محوریت تأثیرات آن بر کودکان  تأسیس نظام و ساختار برای ازدواج جوانان و معرفی درست جوانان 

  با محوریت تأثیرات آن بر کودکان تأسیس مراکزی برای مشورت در زمینه ازدواج و پس از آن 

  تأسیس مراکزی برای مشورت در زمینه فرزندآوری و تربیت فرزندان برای والدین 

 و اصالح نظامات حقوقی و رسیدگی به دعاوی خانوادگی و زناشویی و تعیین تکلیف فرزندان در دعاوی منجر به طالق  یستأس

 یا فقدان والدین

 بارداری و درمان ناباروری ،تأسیس نظام علمی و اجرایی سالمت باروری 

  ثیرات آن بر کودکان با محوریت تأتأسیس نظام علمی و اجرایی در حیطه تحقیقات ژنتیک و صفات پایه 

 زا برای تولد فرزندان اعم از آسیب هایازدواجهای ناشی از تأسیس نظام علمی و اجرایی در حیطه پیشگیری و درمان آسیب

 های جسمی و روحی آسیب

 و ژنتیکی های پایه اجرایی استعدادیابی و استعداد شناسی از قبل از تولد و بعد از آن با توجه به ویژگی-نظام علمی تأسیس

 والدین و کودک
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 نظاماتی برای آموزش و مشاوره سالمت و تربیت کودکان به والدین، رشد شناسی و ... تأسیس 

  اصالح نظامات سبک زندگی خانواده در زمینه تغذیه، سبک زندگی و ... برای ارتقای سالمت بارداری و پیشگیری از ناباروری

 و سالمت جسم و روح مادر و پدر و فرزندان 

 ها از جمله کارآفرینی و رفع موانع اقتصادی قرار دادن و طراحی نظامات و ساختارها برای ارتقای سطح کیفی و کمی در خانواده

 برای سهولت در امر فرزند آوری و نگهداری از فرزندان

 با محوریت نواده افزایی خاافزایی و معنویتطراحی نظامات آموزشی و فرهنگی و اصالح نظامات موجود در راستای آگاهی

 تأثیرات آن بر کودکان 

 با محوریت رفع تأثیرات آن  کندمیهای خانوادگی را دچار استحاله و نابودی اصالح و مقابله با نظامات و ساختارهایی که نقش

  بر کودکان

  ضور و زندگی برای حطراحی ساختارها و نظامات شهری و روستایی بر پایه تأمین امنیت و سالمت محل زندگی خانوارها

 و فضاهای مناسب برای کودکان ها تا تأمین امنیت دینی و اخالقیاز طراحی فضا و مصالح درست در ساخت خانهکودکان 

 

ها و روابط و احکام و قواعد در حوزه مدیریت نقش تربیت مشاور و نیروی مجتهدهای نیروی دوره تکبیر، از دیگر عملیات .3

سانی توان به چنین کتخصصی این بخش می هایحوزهباشد. از جمله این افراد در با کودکان میخانوادگی مؤثر بر مسائل مرتبط 

 اشاره کرد:

  پدر و مادرهای آینده  عنوانبهتربیت متخصصین و مشاورین در حیطه ازدواج و پس از آن و روابط میان همسران 

  ر کودکان با محوریت رفع تأثیرات آن بفات خانوادگی در حیطه رفع اختالروانشناسی و تربیتی تربیت متخصصین و مشاورین 

  های ناشی از اختالفات در خانواده برای کودکاندر حیطه درمان آسیب روانشناسی و تربیتی تربیت متخصصین و مشاورین 

  در زمینه مشاوره مباحث طالق و حضانت و سرپرستی کودکانروانشناسی و تربیتی تربیت متخصصین و مشاورین حقوقی  

 در خانواده و ارث دختر و پسر کودکان تربیت متخصصین و مشاورین حقوقی در حوزه مباحث ارث 

  دیدگی و بزهکاری کودکان در خانوادهدر حوزه مباحث بزهروانشناسی و تربیتی تربیت متخصصین و مشاورین حقوقی 

 اعضای  دیدگی و بزهکاری والدین وبزه تربیت متخصصین و مشاورین حقوقی و روانشناسی و تربیتی در حوزه مباحث تأثیر

 خانواده بر کودکان

 دیده و بزهکار در خانوادهتربیت متخصصین و مشاورین روانشناسی و تربیتی در حوزه مباحث نوع تعامل با کودکان بزه 

  تربیت متخصصین و مشاورین پزشکی، سالمت و مشاوره در زمینه فرزند آوری 

 ینه باروری و درمان ناباروریتربیت متخصصین و مشاورین در زم 

 تربیت متخصصین در حیطه زایمان و مامایی و تربیت قابله و ماما 

 تربیت متخصصین و مشاورین در حیطه اصالح سبک زندگی و تغذیه متناسب با نقش مادری و پدری در آینده 

 لدین و کودکتربیت متخصصین و مشاورین در زمینه استعدادشناسی با توجه به ژنتیک و صفات پایه وا 

  در زمینه آموزش و مشورت به والدین در راستای آگاهی افزایی برای تربیتروانشناسی و تربیتی تربیت متخصصین و مشاورین 

 و آموزش فرزندان

  افزایی در خانواده های خانوادگی و مهارتدر حیطه تبیین و آموزش نقشروانشناسی و تربیتی تربیت متخصصین و مشاورین 
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 هاصصین و مشاورین اقتصادی برای توانمندسازی و کارآفرینی برای خانوادهتربیت متخ 

 ر ب و با توجه به اقلیم و نقش خانوادهکودکان ها و محالت بر پایه سالمت تربیت متخصصین و مشاورین در زمینه ساخت خانه

 تربیت و رشد کودکان

   و..... 

 موجود و هایآسیببا رویکرد موضوعات خانواده، مسائل،  متخصص نظام آموزشی مشاوران و مربیانتواند چنین نیرویی می .4

 را طراحی نماید.  هاآنها، مسائل مؤثر بر تربیت کودکان و پرورش دینی های درمانی آسیبراه

دوره نیروی  بنابراین .، به او مراجعه کنددریافت حکم متناسب با بسترتواند برای های تخصصی مینیروی دوره تهلیل در عملیات .5

ید و تخصصی فوق تعیین نما هایحوزهتکبیر الزم است هم مناط قوانین را بشناسد، هم قوانین را متناسب با هریک از بسترها در 

باید دارای اعتبار تشخیص و اجرا باشد.  گذاریقانونهم قدرت تصویب اجرایی شدن احکام را داشته باشد. لذا این نیرو در مراکز 

 موارد زیر را عنوان نمود:  توانیماز جمله این مراکز 

  از جمله مشاورین و متخصصین در حیطه وضع قوانین در وزارت بهداشت و نظام سالمت و پزشکی کشور برای سالمت

 خانواده و فرزندآوری و سالمت فرزندان باشد.

 نین جدید حضانت، تعیین و احقاقاز جمله مشاورین و حقوقدانان در حیطه وضع قوانین و پیشنهاد لوایح اصالح و ارتقا یا قوا 

 دیدگی کودکان و ...  قوه قضائیه باشد.حقوق مادر، ارث، سقط جنین، آزار و نگهداری نادرست کودکان در خانواده، بزه

  نماینده  مشاور یا عنوانبهاز جمله مشاورین و متخصصین در حیطه بررسی و تصویب قوانین در مجلس شورای اسالمی باشد و

 های تخصصی مجلس مشغول به کار باشد.شده در کمیسیون بردهنامتخصصی  هایحوزه در یکی از

 .در مقام فقاهت و صدور احکام فقهی مورد اعتنا از طریق حوزه برای پیشنهاد به قوای اجرایی کشور باشد 

 اشد.ن مصوب باز فقها یا متخصصین شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه بررسی قوانی 

  و فرهنگ و ارشاد  وپرورشآموزشاز جمله مشاورین و متخصصین در حیطه وضع قوانین آموزشی و فرهنگی در وزارت

در خانواده، ترغیب برای فرزندآوری و آموزش برای شناخت  هانقشدر زمینه آموزش صحیح برای ارتقای  هادانشگاهاسالمی و 

 ش مادری و پدری و ...  باشد.نوع تعامل با فرزندان متناسب با نق

 ه ب قصدبه از معتمدین و مسئولین دارای دسترسی به اطالعات جوانان در مراکز علمی و دانشگاهی برای معرفی جهت ازدواج

 باشد.تولد کودکان 

 ..... 
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 : تأثیر مسائل مرتبط با کودک بر مسائل خانواده )کودک در درون خانواده(دومبخش 

ترین موضوعات و ایگذارد و از پایهبر موضوعات و مسائل خانواده تأثیر می هاآنموضوعات و مسائل مرتبط با با تولد فرزندان، 

های مورد نظر در حوزه موضوعات ها و بخشدهد. بنابراین یکی از جنبهروابط در خانواده تا تمام ابعاد آن را تحت تأثیر خود قرار می

  باشد.ثیرگذاری و نحوه این تأثیرات در خانواده میین تأمو مسائل مرتبط با کودکان، ه

م توان در عناوین زیر تقسیهای تخصصی در بخش اثرگذاری موضوعات و مسائل مرتبط با کودکان بر مسائل خانواده را میحوزه

 نمود.

ح و از نیروهای دوره تسبی باشد. لذا هریکیک رشته تخصصی در این بخش می مثابهبهالزم به ذکر است هرکدام از عناوین ذیل،  

توانند در یکی از این عناوین به فعالیت در زمینه تفصیل و بیان کاربردی موضوعات و مسائل به مخاطبین مرتبط با کودکان حمد، می

ر های مرتبط ددر حوزه خانواده و اجرایی عملیات مربوطه بپردازد . همچنین نیروهای دوره تهلیل در این بخش، با شناخت عرصه

نقشه و عملیات اجرایی را در اختیار نیروهای دوره حمد و تسبیح قرار دهند و اصول و  توانندمیها این عناوین و طراحی عملیات

 د:  ننمای سازیپیادهگذاشته است در این حوزه  انقوانین مربوطه را که نیروی دوره تکبیر در اختیارش

 

 4توان در آیات قرآن و روایات می اساس بررا ، )کودک در درون خانواده( تأثیر مسائل مرتبط با کودک بر مسائل خانواده

 سرفصل تقسیم و به این شرح معرفی نمود:

 

نمونه  عنوانبهدر موارد زیر  توانمیرا  موضوعات مرتبط با تولد و نگهداری از کودک و سالمت او مؤثر بر خانواده .1

 39مشاهده نمود:

 معیار انتخاب همسر و ازدواج عنوانبه تولد کودک و انگیزه فرزند داشتن 

 تولد فرزند و عقیقه کردن برای سالمتی او توسط والدین 

 های طالق وجود فرزند و محدودیت 

  علت یا بهانه طالق، ازدواج مجدد، تعدد زوجات و ...  عنوانبهجنسیت و تعداد فرزندان و فرزند داشتن 

  با فرزند جنس مخالف و حفظ سالمت و حیای کودک جنسیت کودکان و تعیین نوع تعامل پدر و مادر 

  تولد کودک واسطهبهجدید پدر و مادر و خواهر و برادر و ...  هاینقشآمدن  وجود بهتغییر و 

  تأثیر تولد کودک بر مخارج خانواده و رزق خانواده 

 ادی خانواده، وظایف پدر و کودکان بیمار و دارای نقص عضو و تأثیر آن بر وضع روحی والدین و خانواده، وضع اقتص

 مادر و سایر اعضا و ....

  و تأثیر آن بر وضع روحی والدین و خانواده، تعامالت زوجین، وضع اقتصادی کودکان دارای اختالالت عصبی و روانی

 خانواده، وظایف پدر و مادر و سایر اعضا و ....

 و مسئولیت والدین و خانواده سالمت و پزشکی کودک 

                                                           
 .شودمیوصیه و ... ت مکار م األخالق، 23وافی جمانند  برای مطالعه پیرامون موضوعات این بخش، کتب روایی 39 
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  پدر و مادر اوتعیین طفل و اصل و نسب 

 در خانواده هانقشها و و اثر آن بر ارث و مسئولیت تعیین جنسیت طفل 

  و تأثیر آن بر مخارج در خانواده شیردهیمسئولیت و کودک شیرخوارگی 

 تولد کودک و تأثیر آن بر خانه و محل زندگی خانواده 

 و....

دنبال  نتوامینمونه در موارد زیر  عنوانبهرا  و اثر آن بر خانوادهتربیت و رشد کودکان اقتضائات، موضوعات مرتبط با  .2

  40نمود:

  نحوه آموزش و تربیت در خانوادهاثر آن بر اقتضائات کودک و 

 کودک در  پذیرینقشهای احتالم و رشد در کودکان و امکان سن رشد و احتالم در کودکان و آگاهی والدین از نشانه

 خانواده 

 به زبان کودکی هاآندک و سخن گفتن و ارتباط با اقتضائات فهم کو 

 اقتضای بازی در کودکان و زمان و نحوه مسئولیت سپاری به کودکان در خانواده 

 متناسب با جنسیت، شاکله و روحیات کودکان و  هاآنهای کودک و لزوم شناخت درست والدین از و ناتوانی هاتوان

 آفرین با کودکان   برای تعامل درست و ارتباط رشد هاآنسن 

 .... 

 41شامل: بر خانواده و اقوام سرپرست بدتأثیر کودکان یتیم و موضوعات و مسائل مرتبط با  .3

  توسط  و کفالت کودکان یتیم هاآندر خانواده و مسئولیت اقوام و آشنایان نسبت به  سرپرست بدحضور ایتام و کودکان

 1اقوام درجه 

  سایر فرزندان و کودکانتأثیر حضور ایتام در خانواده بر 

 یزان محبت م رفتن باال یا تأثیر حضور ایتام در خانواده بر باال رفتن اخالق خانواده یا انحطاط خانواده در اثر ظلم به یتیم

 دلی در خانواده با حضور یتیم و رفتار درست با اوو عاطفه و نرم

 در خانواده  هاوه نگهداری از آنتأثیر حضور یتیم در خانواده و لزوم حفظ اموال و ارث او و نح 

 کودک و مسئولیت شناسی کفیل در  1به مادر یا اقوام درجه  هاآنر حضانت کودکان بد سرپرست و انتقال حضانت یتغی

 خانواده سرپرست بدقبال کودکان 

 یتیم در خانواده و لزوم تربیت و تعامل با او همانند فرزند خود 

  آن یا به ازدواج درآوردن او، قواعد و احکامیتیم در خانواده و ازدواج با او 

  محرم و نامحرمی با بزر  شدن او و راهکارهای آن مسئلهیتیم در خانواده و 

                                                           
هذیب األحکا م تآیات و روایات و منابعی همچون  اساس بربرای مطالعه پیرامون موضوعات این بخش، کتب روایی و مباحثی از قبیل اقتضائات دوران کودکی  40 

        و ... مراجعه شود. 5بالغى، صدر، ج، من ال یحضره الفقیه / ترجمه غفارى، على اکبر ومحمد جواد و 23ج الوافی ،5، گزیده کافى، ج4)تحقیق خرسان(ج

، السال میهعلالفقه المنسوب إلى اإلما م الرضا برای مطالعه پیرامون موضوعات این بخش، قرائت و تدبر در سوره مبارکه نساء، و مراجعه به منابع روایی همچون 41 

بن قیس هاللی،مسائل علی بن جعفر و / ترجمه کتاب سلیم  السال معلیهمر آل محمد أسرا، نهج الفصاحه، قرب اإلسناد،  6و 4، گزیده کافى، ج11ج،کافی اصول 

      شود.و ... توصیه می مستدرکاتها
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  .... 

 42کودکان در خانواده و اجتماع و اثر آن بر خانواده دیدگیآسیبموضوعات و مسائل مرتبط با  .4

 رعیغیرشی و جسمی یا کارهای نامناسب، غیرقانونی و آسیب جسمی یا روحی به کودکان براثر کار خارج از توان فکر 

 هایی برای پیشگیری و ممانعت و رفع چنین آسیب هاآنو نحوه تعامل والدین و آگاهی 

 بزه دیدگی و آسیب جسمی به کودکان توسط اعضای خانواده و دیگران 

 او برای کاهش و رفع آسیب و جلوگیری  دیده و لزوم آگاهی والدین و سایر اعضای خانواده در نوع تعامل باکودک بزه

 از آسیب به سایر افراد خانواده

  بزهکاری کودکان و لزوم آگاهی والدین و سایر اعضای خانواده در نوع تعامل با او برای جلوگیری از تکرار بزه و

 جلوگیری از آسیب به سایر افراد خانواده

 تأدیب درست کودکان ظورمنبهو طاقت کودک و شناسایی آن برای والدین  هاتوان 

 فتنه و عداوت فرزندان برای پدر و مادر مؤمن 

 مراقبت از حقوق مادی و معنوی کودک توسط والدین و خانواده تا رسیدن به سن قانونی ازدواج صغیر و 

 .... 

                                                           
من ال یحضره الفقیه / ترجمه غفارى، على اکبر ومحمد جواد و بالغى،  روایی منابعسوره مبارکه نساء و  به توانیمروایات در این حوزه آیات و  هبرای مطالع42 

        و... مراجعه نمود. 26ج، وسائل الشیعة ،6در، جص
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 نیروی دوره تسبیح  

واند بخشی از تعملیاتی می-نیروی اجرایی نعنوابه، تأثیر مسائل مرتبط با کودک بر مسائل خانوادهنیروی دوره تسبیح در بخش 

 تبلیغی انجام دهد. -ها را در قالب کارهای ترویجیهای عملیاتپژوهش

تواند وضع موجود را از طریق دریافت گزارشات عمومی دریافت این نیرو با عموم جامعه نیز مواجه است، از سویی می ازآنجاکه

آموزشی که با نیروی دوره حمد دارد، -ت را ندارد. از سوی دیگر، به دلیل ارتباط علمیگزارشا بندیجمعنماید، اما قدرت تحلیل و 

ها از طریق نیروی حمد جریان آموزشی خود و مشاهده پژوهش واسطهبهرا منتقل نموده و وضعیت مطلوب را  هاگزارش تواندمی

 دریافت نماید.

تواند با اطالع از وضع موجود و وضع مطلوب، خواهد آمد و می وجود بهاو امکانی برای عملیاتی شبیه به تفکر برای  ترتیباینبه

 تبلیغی مختص عموم نماید. -اجتماعی، اقدام به کارهای ترویجی هایبرنامهدر ارتقای ساختارها و 

های تخصصی رهخواهد دوبر خانواده کسی است  که می نیروی دوره تسبیح در عرصه تأثیرات موضوعات و مسائل مرتبط با کودکان 

انداز اولیه خود طی نموده و قدرت توسعه و کاربرد در یکی از موضوعات قرآنی برای جامعه و خودش را را متناسب با نیاز و چشم

 آورد. دست به

، در 43تواند با صالحدید مسئول مربوطه در حوزه موضوعات و مسائل اجتماعی مؤثر بر کودکان در دوره حمد و تهلیلاین نیرو می

 های زیر فعالیت کنند: قسمت

هیه تهای عمومی، در سطح تولید محتوا برای ساخت پوستر، پاورپوینت، کلیپ، انجام پژوهش و آموزش، برگزاری کارگاه .1

 زیر:شامل موارد  44گانه این بخشچهارهای گزارش )تخصصی، عمومی(، خبرنامه و ... و فعالیت اجرایی در حوزه

 کلیپپاورپوینتهای عمومی، در سطح تولید محتوا برای ساخت پوستر، ری کارگاهانجام پژوهش و آموزش، برگزا ، ،

تأثیر موضوعات مرتبط با تولد و نگهداری از کودک و سالمت او در حوزه گزارش )تخصصی، عمومی(، خبرنامه و ... 

 :مثال طوربه ،بر خانواده

آموزی و های مهارتها و کارگاهجرای برنامههای مختلف، اتولید محصوالت سمعی و بصری و نوشتاری در قالب -

های تولد فرزندان در خانواده، آمادگی درنتیجهجدید  هاینقشآمادگی برای پذیرش حول موضوعات افزایی آگاهی

های موجود در خانواده با جنسیت فرزندان، آماده کردن خانواده مواجهه اطرافیان و فرهنگ درنتیجهروحی و باوری 

از تأمین روزی طفل با تولدش  خاطرجمعیثیر کودک بر تغییر مخارج و سبد خرید و نیازهای خانواده و در زمینه تأ

 و ....  

 ،متولدشدهدر رویارویی با فرزند تازه  فرزندانسایر  آماده کردن حول موضوعات: آموزش والدین دارای چند فرزند  -

 ،نشدن از مواجهه با تغییر رفتارهای فرزندان پاچهدستو  آگاهی از تغییر رفتار فرزندان دیگر با حضور و تولد طفل،

 تر یا جنس مخالف با طفل  نینه و آرامش در مواجهه خواهران و برادران کوچکأضرورت مراقبت و محافظت با طم

                                                           
 تفصیلی بیان خواهد شد. صورتبهتخصصی  هایکارگروهاجرایی  نامهآیینمسئول هر بخش در  هایویژگی43 

 آمده است. 88و  87 صفحهاین بخش در جدول  چهارگانههای حوزه44 
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پاچه در صورت بروز اختالالت رفتاری، دست ،ها به مشاورین و متخصصین امور خانواده و تربیتهدایت خانواده -

 های الزم در والدین و سایر کودکان و اعضای خانواده و نداشتن مهارتشدن 

جلسات آموزشی و هدایت به مشاوره در اختالالت روحی و عصبی و مهارتی ناشی از تولد اطفال بیمار یا دارای  -

 نقص عضو و ... در میان اعضای خانواده و والدین

 از تولیدات، و پرهیز مناسب برای نگهداری از کودکانازم ابزار و لو تولیدجلسات آموزشی و توجیهی در راستای  -

 برای تولیدکنندگان این برای تسهیل در مراقبت از کودکان سالم و بیمار چشمیوهمچشم ایجادکنندهغیر ضرور و 

 محصوالت

 و والدین  هاهخانوادناسب با تولد فرزندان یا کودکان معلول به تدر حوزه یافتن و تأمین محل زندگی م یاریفعالیت و  -

دارای  هایخانوادهنیازها و ارائه خدمات درمانی و پرستاری در کمک به  تأمینای و مددکاری، انجام کارهای خیریه -

 از بیماری کودکان  متأثرکودکان بیمار و 

 و .... -

  کلیپینتپاورپولید محتوا برای ساخت پوستر، های عمومی، در سطح توانجام پژوهش و آموزش، برگزاری کارگاه ، ،

در حوزه تأثیر موضوعات مرتبط با تربیت و رشد کودکان و اثر آن بر گزارش )تخصصی، عمومی(، خبرنامه و ... 

 :مثال طوربه ،خانواده

 برای بازی و فعالیت کودکان در خانه هاآنتولیدات و محصوالت مناسب برای کودکان و متناسب با اقتضائات  -

 هاتوانبرای نحوه چینش خانه و خرید ملزومات زندگی متناسب با اقتضائات،  هادهخانواآموزش  هایدورهبرگزاری  -

 کودکان نوپا و بزرگتر ویژهبهکودکان  هایناتوانیو 

آموزشی و تولیدات محصوالت سمعی و بصری و نوشتاری در راستای آگاهی افزایی خانواده و  هایدورهبرگزاری  -

زوم لتبیین و  هاآنای تعامل با کودکان متناسب با اقتضائات کالم و فهم در آموزش مهارت به والدین و خانواده بر

ایجاد تغییر در گفتگوها و تعامالت در خانواده با تولد و رشد فرزندان و متناسب با شاکله و روحیات در هر کودک 

 میان کودکان  هایتفاوتو در نظر داشتن 

ر دای آموزش و بیان نحوه پوشش مناسب با حضور کودکان تولید محصوالت سمعی و بصری و نوشتاری در راست -

 و تولید پوشاک خانگی برای والدین و کودکانخانه 

 و .... -

 تهیه ، ، کلیپپاورپوینتهای عمومی، در سطح تولید محتوا برای ساخت پوستر، انجام پژوهش و آموزش، برگزاری کارگاه

 سرپرست دب و یتیم کودکان حضور تأثیر با مرتبط ر موضوعاتتأثیدر حوزه گزارش )تخصصی، عمومی(، خبرنامه و ... 

 :مثال طوربه، اقوام و خانواده بر

های آموزشی و برگزاری دوره ،بصری و نوشتاری ،های سمعیتولید محصوالت ترویجی و تبلیغی و آموزشی و برنامه -

آمادگی مواجهه با تغییر  حول موضوعات: ،های دارای یتیم برای والد یا والدین و اعضای خانوادهجلسات برای خانواده

حتمالی تغییر وضعیت اتبیین تعامالت در خانواده، میان همسران، با سایر فرزندان و ... متناسب با مسائل کودک یتیم، 

افزایی در مواجهه خانواده د محرمیت با سرپرستان خود، مهارتیتیم برای ایجا کردن عقد همانند خانوادگی هاینسبتدر 
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وابستگی و اختالل در رشد او، تأثیرات حضور  ایجادکنندهیا  تحقیرکنندهنه  ،گونه و رشد آفرینکرامت صورتبهیتیم  با

 ...از حضور ایتام در خانواده و  متأثر، ارتقای اخالق خانوادگی خانواده وخرجدخلایتام بر نحوه 

تغییرات ناشی  تبیینی در نگهداری ایتام در خانواده و افزایسازی نگهداری و مراقبت و مهارتتولیدات مرتبط با فرهنگ -

 از حضور فرزند یتیم در خانواده

اعم از یتیم آشنا  ،هافعالیت در حیطه نظارت و کمک بر سرپرستی کودکان یتیم و تأثیرات مثبت و منفی آن بر خانواده -

 یا غریبه 

 همچنین ،خانوادهبودن کودک بر  سرپرست بدو تأثیرات  سرپرست بدفعالیت در حیطه نظارت و شناسایی کودکان  -

 مسئلههای تخصصی در زمینه مواجهه با این برای دریافت مشاوره خانوادههدایت 

 و .... -

 تهیه ، ، کلیپپاورپوینتهای عمومی، در سطح تولید محتوا برای ساخت پوستر، انجام پژوهش و آموزش، برگزاری کارگاه

 خانواده در کودکان دیدگیآسیب تأثیر با مرتبط تأثیر موضوعاتدر حوزه .. گزارش )تخصصی، عمومی(، خبرنامه و .

 :به  ،خانواده بر آن اثر و اجتماع و

های ها در زمینه رجوع به مشاورین و متخصصین در زمینه آسیبافزایی و هدایت و کمک به خانوادهآموزش، آگاهی -

 کودکان دیدگیآسیبر روحی و فشارهای اقتصادی و ... به اعضای خانواده در اث

دیده و بزهکار های ناشی از کودکان بزهبه مشاورین متخصص در زمینه آسیب هاخانوادهآموزش و هدایت والدین و   -

 کودکان، ها به سایر فرزندان در خانواده، به پدر و مادر، تأثیرات بزه در آیندهدر خانواده، نحوه کم کردن و رفع آسیب

ها های آنی از والدین و خانوادهفو نحوه درمان آن، دلداری و حمایت عاطدر آینده  هاآن ازدواج و فرزند دار شدن

 و ...

دیدگی های کار خارج از توان کودکان، بزهساخت و تولیدات محصوالت ترویجی و آموزشی در زمینه تأثیرات آسیب -

 و بزهکاری بر خانواده 

مالی  تأمیندر حوزه  دیدهآسیبی در معرض آسیب دارای کودکان هاتأمین نیازهای خانوادهشناسایی و دکاری و دم -

 و اقتصادی، همیاری و همراهی و ... 

 و ... -

 

های قرآن را در حد ایجاد انس و افزایش طهارت در هر بخش، سوره ذکرشدههای در راستای هدایت فعالیت تواندمیاین نیرو  .2

 ارائه دهد.  با بیان ترجمه، نکاتی از تفسیر المیزان، به مخاطب

  یهاورود به دوره یمستعد برا یروهاین مخاطب، رصد با ،هاکالس درو  های تدبر اجتناب نمایدالزم است از ارائه نکات و روش 

 .بگیرد نظر در یشانا یبرا یو برنامه مناسب ییرا شناسا در این بخش حیتسب

 مبتنی هاآموزش این است الزمکند و کفایت میپرکاربرد از متن  نکات بیان صرفاً ،ذکرشدهدر حوزه موارد  یکتب مهارتدر ارائه  .3

 . یندنما خودداری جداً یگرباشد و از التقاط مباحث د هاکتاب یبر متن و محتوا
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ائل تأثیرات مسدر حوزه  ویژهبهارائه مشاوره  از یبان،و پشت مربی عنوانبه ،هاو کالس هاکارگاه در ،دورهاین  یروینالزم است  .4

نموده و  خودداریخارج از متن کتاب  هایپرسش به پاسخ و و ارائه مشاوره در این زمینه هاآندکان بر خانواده و تحلیل کو

 .یدنما ییمراکز مشاوره معتبر راهنمامتخصصین امر و افراد را به 
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 مدیر اجرایی نیروی دوره حمد، 

طح و د و متناسب با ستفصیل ده خوبیبه، موضوعات را شدهلحاصتوان تدبری و تخصصی  اساس بر تواندمینیروی این دوره  

کارهای ، راهبه مهارت و کاربردی کردن موضوعاتقادر نیست در سیر رسیدن  بااینکهئه داده و تبیین نماید. ارا ار هاآن نیاز مخاطب،

 .کندروشمند درک می صورتبهموردی ارائه دهد، اما طی کردن این مسیر را با مشاهده حرکت نیروی دوره تهلیل، 

توسط نیروی دوره تهلیل، در زمینه مسائل مرتبط با کودکان و تأثیرات آن بر  شدهطراحیهای چنین نیرویی، قادر به تبدیل عملیات

ها را در قالب برگزاری دوره، کارگاه، جلسات تواند طراحی این گاممی باشد وابل اجرا در تمام سطوح میهای قخانواده، به گام

 اجرایی و پژوهشی انجام داده و به نیروهای مرتبط در سطوح حمد و تسبیح جهت اجرا آموزش دهد.

در این راستا، احکام و قوانین اصالحی که از سوی نیروی دوره تکبیر برای مسائلی همانند یتیم در خانواده، اقتضائات کودکان در 

هایی برای صادر و ابالغ شده است و نیروی دوره تهلیل ساختار و عملیاتو ....  خانوادههای کودکان و اثر آن بر خانواده، آسیب

قابلیت اجرا  کهنحویبهشود، توسط نیروی دوره حمد گام بندی می هاعملیاتابالغ و اجرای آن قوانین طراحی نموده است، این 

 پیدا کند. 

بلیغ ، چگونگی ترویج و تشدهطراحیعملیات و ساختارهای  ساسا برکتاب، طرح درس و ...  تألیفنیروی این دوره با  مثالعنوانبه

 هایی برای تحققهای مجازی و رسانه، ایجاد خیریه یا جمعآن را در جامعه، در قالب برگزاری کارگاه، تولید محصوالت برای شبکه

 کند.می را برای نیروی دوره تسبیح تبیین هاعملیات حدودوثغورکند و و ... تبیین می شدهبیانموارد 

در حیطه ساختارسازی و اصالح ساختارها یا قوانین و عملیاتی  هاعملیاتهمچنین نیروی دوره حمد، پس از گام بندی اجرایی  

ها و بازخوردهایی که نیروهای دوره تسبیح در طول اجرای گزارش واسطهبهشدن آن توسط نیروهای دوره حمد و تسبیح، 

، در سطح اجرا را شناسایی و برای هاعملیاتتواند خلل و نواقص کنند، میدریافت می هاانوادهختبلیغی از  -های ترویجیعملیات

اقدام نماید. همچنین خألها و نواقص در سطح ساختاری و قانونی و طراحی عملیات را به نیروی دوره تهلیل منتقل نماید  هاآنرفع 

 اقدامات الزم صورت پذیرد.     هاآنتا برای اصالح 

ها و فعالیت نیروی دوره حمد در حوزه موضوعات و مسائل اجتماعی مؤثر بر موضوعات و مسائل ، توانذکرشدها توجه به مطالب ب

 به شرح زیر بیان نمود: توانمیمرتبط با کودکان را 

زاری انواع ید. لذا برگو کتب بنیادی و راهبردی را متناسب با مخاطب، تفصیل و تبیین نما هاسورهموضوعات  تواندمیچنین فردی 

برای این افراد  و مساجد و ... هاخانواده، ، مراکز فرهنگی و آموزشی، ارگانها و نهادهاهادانشگاهها متناسب با این سطوح در کارگاه

  .گرددپیشنهاد می

 ارد زیر مالحظه نمود: در مو توانمیها در حوزه تأثیر مسائل خانواده بر مسائل مرتبط با کودکان را ز جمله این کارگاها .1

  اند توهای زیر میدر حیطهنمونه  عنوانبه خانواده برحوزه تأثیر تولد و نگهداری از کودک و سالمت او نیروی دوره حمد در

 برگزار نماید:  ییهاکارگاه

 شامل موارد زیر: های خانواده، جلسات با موضوعات تأثیر تولد کودکان بر نقش -
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o تولد فرزند با های جدیدایجاد نقش 

o  با ورود کودک تغییر فعالیت اعضای خانواده 

o فضای خانه و خانواده متناسب با ورود کودک  تغییر 

o  زن و مرد برای پذیرش نقش جدید خود سازیآمادهلزوم 

o  سایر فرزندان برای پذیرش تولد کودک و آموزش نحوه نگهداری از کودک و نوع تعامل با او  سازیآمادهلزوم

 بزرگتر به فرزندان

o و بروز رفتارها و صفات و رشد  گیریشکلتر، تأثیرات در مراقبت از کودک در کنار فرزندان کوچک ضرورت

 سایر فرزندان با تولد کودک

o .... و  

 ریزیرنامهبه، شامل تأثیرات مثبت در صورت اعضای خانوادتعداد تأثیر تولد فرزندان بر افزایش جلسات با موضوع  -

 الصالحاتباقیاتو  صالح داشتن ذریه ، همانند نیتهای درست برای کودکانکودکان و نیت انمندسازیتودرست در راستای 

های افراطی مثل بهای زیاد دادن به کودکان اضافه بودن یا نگاه خورنانهای ناشی از مزاحم بودن، نگاه جایبهدیدن فرزندان 

 و خارج کردن کودک از وضع درست ولد بودن 

 :برگزار شود برای افراد زیر تواندیماین جلسات 

o ها و والدینخانواده 

o  مشاورین حوزه مرتبط با کودک و خانواده 

o  های زندگی با تولد فرزندان مربیان آموزش مهارت 

o          ... و 

 های شرعی و ...جلسات با موضوعات تأثیر تولد کودکان بر ارتقای معنویت و اخالق و افزایش دینداری و مراعات -

، به خاطر دغدغه معنویت و تربیت کودکان، تأثیر حضور کودکان بر نزول مالئکه و ارتقای معنویت و خانوادهدر 

 و ...  امدادهای الهی در جامعه

 برای افراد زیر برگزار شود: تواندمیاین جلسات 

o مادران و پدران 

o  ه و کودکانمربیان و فعاالن حوزه فرهنگی، مذهبی و معنوی مرتبط با امور خانواد 

o های صوتی و تصویری و نوشتاری مرتبط با امور خانواده و کودکانسازان و فعاالن و مدیران حوزه رسانهبرنامه 

o   ...و 

رتقای اتوانمندی اقتصادی خانواده کار، ارتقا یا کاهش جلسات با موضوعات تأثیر تولد و تعداد فرزندان بر نیروی  -

 ده برای پدر و مادر و سایر اعضای خانوادهدر خانوا های اقتصادیمهارتو توان 

 برای افراد زیر برگزار شود: تواندمیاین جلسات 

o والدین و اعضای خانواده 

o های توانمندسازی کودکانفعاالن حوزه 

o  ... و  
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 ، شامل وارد زیر:تأثیر سقط جنین و قتل فرزند بر فرهنگ و اخالق در خانوادهجلسات با موضوعات  -

o گشایش جایبهشارهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از این گناه ایجاد تنگنا و ف 

o  کم شدن  ،هامحدود شدن نسب ،ها و تأثیر آن بر روابطکاهش جمعیت حاصل از قتل یا سقط در خانواده

 ها برای انواع یاری و همدلی و دریافت رحمتامکانات ناشی از جمعیت زیاد در خانواده

 : شود برگزار یرز افراد برای تواندمی جلسات این

o والدین 

o مشاورین در حوزه خانواده و کودک 

o  پزشکی و مامایی در زمینه خانواده و تولد کودکان هایحوزهمشاورین 

o  زندگی در حوزه کودک و خانواده هایمهارتفعاالن فرهنگی و مربیان 

o  سمعی و بصری و شنیداری  هایرسانه، فعالن و مدیران سازانبرنامهریزان اقتصادی، مدیران کارآفرینی و برنامه

 در حوزه خانواده و پیشگیری از سقط جنین

o . و.. 

 اسطهوبه ارزش و اعتبار ،های مختلفتأثیر جنسیت کودک بر تعامالت و روابط در خانواده در فرهنگجلسات در زمینه  -

  های رایجو لزوم اصالح در فکر و فرهنگ های غیر موحدجنس مشخصی برای خانواده در فرهنگ

 تأثیرات تولد و تعداد کودکان بر اقتصاد، کسب درآمد، محل زندگی و .. در خانواده -

 تأثیرات سالمت و بیماری جسمی و روحی کودکان بر وضعیت روحی و جسمی پدر و مادر و اعضای خانواده -

 نوع پوشش اعضای خانواده متناسب با جنسیت و شخصیت و شاکله کودکان -

 و .... -

 : شود برگزار زیر افراد برای تواندمی جلسات این

o  زندگی با تولد کودکان هایمهارتارتقای و  خانوادهمشاوران و مربیان کودک و 

o  ایر اعضای خانوادهسمادر و پدر و 

o  بصری و نوشتاری در حوزه کودک و خانواده ،های سمعیرسانه تولیدکنندگانسازان و برنامه ،رهنگیففعاالن 

o دیران کارآفرینی و خیرین در حوزه خانوادهفعاالن و م، ن اقتصادیامشاور 

o   تولیدکنندگان پوشاک خانگی و کودکان 

o ... و 

  ار برگز ییهاتواند کارگاهمی موضوعات مرتبط با تربیت و رشد کودکان و اثر آن بر خانوادهنیروی دوره حمد در حوزه

 نماید: 

 موارد زیر: بر  و نیازهای رشدی کودکان هاناتوانی و هاتوانتأثیر اقتضائات و  -

o فضا و چینش خانه 

o های خانوادهو فعالیت هاکردنصحبت  ، ادبیات وتعامالت در خانواده و نوع برخوردها 

o نوع تغذیه و هوای خانه و خانواده 

o میزان آگاهی و شناخت والدین و اعضای خانواده از کودک و مسائل مرتبط با او 
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 : دشو برگزار زیر افراد برای تواندمی جلسات این

o  خانوادهمربیان و مشاورین حوزه تربیت کودکان و 

o  اعضای خانواده ایرسمادر و پدر و 

o بصری و نوشتاری در حوزه کودک و خانواده ،های سمعیکنندگان رسانهسازان و تولیدبرنامه ،فعاالن فرهنگی 

o ....و 

فضایی مناسب و امن در خانه متناسب با  در زمینه تأثیر حضور کودکان در خانواده با محوریت تأمین هایدورهجلسات و  -

 های کودکان بر موارد زیر:اقتضائات و توان

o و محدود نشدن  هاآنحفظ کودکان و سالمت  ،نوع چیدمان و وسایل موجود در خانه متناسب با تأمین امنیت

 هاآنهای الزم برای فعالیت

o تهیه وسایل مورد نیاز در خانه برای رشد و مراقبت از کودکان 

o .... و 

 : شود برگزار زیر افراد برای تواندمی جلسات این

o والدین و اعضای خانواده 

o  مشاورین و طراحان دکوراسیون منازل 

o  وسایل منزل و ابزار مناسب برای مراقبت از کودکان تولیدکنندگانسازندگان و 

o .... و 

 بر موارد زیر: وادهو ارتباطات در خان وشنودگفتجلسات پیرامون تأثیرات اقتضائات کودک در  -

o ای عمومی در زمینه ارتباط والدین و اعضای خانواده با کودکانهای رسانهساخت تولیدات و برنامه 

o هاضرورت رعایت فهم و اقتضائات کودک و جلوگیری از اختالالت کالمی در کودکان در این برنامه 

o  یرقابلغدور از گناه و واژگان نامناسب، ناامن،  تأثیر اقتضائات کالمی کودک مثل ضرورت استفاده از کالم پاک، به 

 هایاتادبیتوسعه ادبیات متناسب با حضور کودکان در خانه و پرهیز از  و ضرورت اشاعه ،فهم و ... در ادبیات خانواده

 در تعامالت خانوادگی  ذکرشدهنامناسب 

o ... و 

 : شود برگزار زیر افراد برای تواندمی جلسات این

o و فعاالن در تولیدات سمعی و بصری و نوشتاری مرتبط با کودک و خانواده سازانبرنامهو  تولیدکنندگان 

o های خانوادگی مرتبط با کودکانمربیان و فعاالن فرهنگی و مذهبی در حوزه مهارت 

o والدین و اعضای خانواده 

o مشاورین و متخصصین امور تربیتی در حوزه خانواده و کودک 

o ... و 

نیاز دارد بر تعامالت خانوادگی، از طریق  هاآناقتضائاتی که کودک در مسیر رشد و آموزش خود به جلسات برای تأثیرات  -

در  هاخانوادهریزی جلسات آموزشی و مهارتی برای ها، برنامهساخت محصوالت و تولیدات متناسب برای کودکان و خانواده

 این زمینه و ... 
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 : شود برگزار زیر افراد برای تواندمی جلسات این

o ریزان فرهنگی و آموزشی برای کودکان در خانوادهبرنامه 

o ن نگهداری از کودکانپرستاران، مادران و پدران، مسئوال 

o هامستند و ... برای خانواده هایزمینهتولیدات متناسب با کودکان در  سازانبرنامهو  تولیدکنندگان 

o ک در خانوادهبرای کار با کود هاییآموزشها و برنامه تولیدکنندگان 

o .. و. 

ر کودکان حضو واسطهبهجلسات با تولیدکنندگان لباس و پوشش برای کودکان و خانواده در راستای آموزش و القای حیا در خانواده  -

 زیر: هایزمینهدر 

o پوشش مناسب در خانواده و متناسب با حضور والد یا فرزندان  واسطهبههای جسمی و فکری کودکان فعال شدن توان

 یگر جنس مخالفد

o   جلوگیری از آسیب جسمی و فکری به کودکان به خاطر پوشش نادرست در خانواده، جنس نامناسب لباس، رنگ نامناسب 

o  ... و 

 : شود برگزار زیر افراد برای تواندمی جلسات این

o والدین و اعضای خانواده 

o پوشاک خانگی برای کودکان و خانواده تولیدکنندگان 

o های حیا و عفاف به کودکان در خانوادهدر حوزه امور مرتبط با کودک و خانواده در زمینه آموزش مشاورین و مربیان 

o ... و 

  رگاهتواند کامی حوزه تأثیر موضوعات مرتبط با سالمت جسمی و روحی کودکان بر مسائل اجتماعینیروی دوره حمد در

 برگزار نماید: ییها

 خانواده  کاراییمی و روحی کودکان بر نشاط و جلسات در حوزه تأثیر سالمت یا بیماری جس -

 های شغلی در خانوادهجلسات در حوزه تأثیر سالمت یا بیماری جسم و روح کودکان بر اقتصاد و فعالیت -

 های خانواده در خانهریزیجلسات در حوزه تأثیر سالمت یا بیماری کودکان بر نحوه آموزش و برنامه -

هایی در راستای یماری کودکان بر دغدغه خانواده و والدین برای داشتن برنامهجلسات در حوزه تأثیر سالمت یا ب -

 های جسمی و روحی کودکان از قبل از انعقاد نطفه، دوران بارداری، بعد از تولد و ... پیشگیری از بیماری

 ه()جمعیت و خانواد جلسات در حوزه تأثیر سالمت یا بیماری کودکان بر تولید نسل و ازدواج در آینده برای خانواده -

 .و .. -

 : شود برگزار زیر افراد برای تواندمی جلسات این

o مسئولین و مدیران حوزه سالمت مرتبط با کودکان و خانواده 

o  مشاورین، مربیان و فعاالن فرهنگی، مادران و پرستاران و مسئولین نگهداری از کودکان در حوزه سالمت کودک و

 خانواده

o ها متناسب با کودکان بیماردسین ساخت فضاهای خانهمسئولین و مدیران و مهن 
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o  ،های درگیر با برای کمک و ایجاد مشاغل مناسب با خانواده و ... هاخیریهمسئولین و فعاالن حوزه کار و اقتصاد

 های کودکان و کودکان دارای نقص عضوبیماری

o و مادران باردار و .. تولیدات، لباس و پوشش، غذا و دارو و ... برای کودکان تولیدکنندگان 

o ... و 

  برگزار  ییهاتواند کارگاهمی بر خانواده و اقوام سرپرست بدموضوعات مرتبط با کودکان یتیم و نیروی دوره حمد در حوزه

 :نماید

 : موارد زیر و انواع یتیم بر سرپرست بدسرپرست و جلسات با موضوع تأثیر حضور ایتام و کودکان بی -

o پذیری در خانوادهلیتارتقای اخالق و مسئو 

o تأثیرات مثبت و منفی بر سایر فرزندان در خانواده 

o ها در خانواده و نگهداری از اموال یتیمتأثیرات اقتصادی و کار و تغییر در فعالیت 

o ها و محرم و نامحرم در خانواده نسبت 

o . و.. 

 :شودمی برگزار زیر افراد برای نمونه عنوانبه جلسات این

o و خانواده حوزه ایتام در لین نگهداری و مشاورینمربیان و مسئو 

o سرپرستان یتیم و سایر اعضای خانواده 

o بصری و نوشتاری در حوزه کودک و خانواده ،های سمعیرسانه تولیدکنندگانسازان و برنامه ،فعاالن فرهنگی 

o  در خانوادهمقامات قضایی و مشاوران قضایی و ناظران حسن برخورد با ایتام 

o متخصصین و فعاالن اقتصادی در حوزه اموال ایتام و کارآفرینی و اقتصاد خانواده مشاوران و 

o .. و. 

  تواند می دیدگی کودکان در خانواده و اجتماع و اثر آن بر خانوادهآسیبمرتبط با  موضوعاتنیروی دوره حمد در حوزه

 :برگزار نمایدهایی کارگاه

 دیدگی بری و روحی ناشی از کار خارج از طاقت، بزهکاری و بزهجسم دیدهآسیبجلسات در حوزه تأثیرات کودکان  -

  موارد زیر: 

o تعامالت و مواجهات پدر و مادر و سایر اعضای خانواده با یکدیگر و با کودک 

o های کودکان و نحوه تعامل و رفع آسیبمیزان آگاهی افزایی خانواده و والدین در زمینه آسیب 

o  در خانواده ارتقا یا تضعیف ایمان و معنویت 

o  تأثیرات بر سایر فرزندان خانواده 

o هاهای خانواده ناشی از تالش برای رفع آسیباقتصادی و فعالیت هایهزینه 

o ... و 

 : شود برگزار زیر افراد برای تواندمی جلسات این

o دیدگی کودکان و تعامالت خانوادگین در حوزه سالمت و آسیبامربیان و مشاور 
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o  و خانواده دیدهآسیببصری و نوشتاری در حوزه کودکان  ،های سمعیو تولیدکنندگان رسانه سازانامهبرنفعاالن فرهنگی و 

o  مقامات قضایی و مشاوران قضایی و مجریان برخورد با عوامل آسیب به کودکان 

o های در معرض آسیب مشاوران و متخصصین و فعاالن اقتصادی در حوزه کارآفرینی و اقتصاد خانواده 

o  در خانواده  دیدهآسیبهای متناسب برای کودکان ها و بازیفعالیتطراحان 

o .... و 

 کرشدهذ هاینمونهتواند با توجه به ، میتأثیر موضوعات و مسائل مرتبط با کودکان مؤثر بر خانوادهنیروی دوره حمد در حوزه  .2

برگزار نماید. به این نحو  نآقر یهاسوره موضوعاتبا محوریت  هایی تفصیلیکارگاه 45این بخشگانه چهارتخصصی  هایحوزهدر 

 صورتهبکه با توجه به موضوعات و مسائل مخاطبین و نظام موضوعات تخصصی، سوره و آیات مرتبط را یافته و مطالب سوره را 

ه تخصص ی مبتنی بر قرآن، در حیطراهبرد و یادیبن کتب موضوعاتهایی درباره نماید. همچنین کارگاه منتقلتفصیلی به مخاطب 

 خود متناسب با مخاطب برگزار کند. 

های تخصصی تأثیر موضوعات و مسائل مرتبط با کودکان مؤثر بر خانواده قادر است نیروی دوره تهلیل نیروی دوره حمد در حوزه .3

 صورتبهرا  ها یا کتب بنیادی، همراهی کرده، این مسیررا در سیر رسیدن به مهارت و کاربردی کردن موضوعات برگرفته از سوره

 وانعنبههمراهی نیروی دوره حمد در درک این سیر  .روشمند درک و در قالب کارگاه یا جلسات مباحثه و ... به مخاطب منتقل نماید

درک درستی از سیر موضوعات  چراکهباشد. ها برای فعاالن این بخش میالزمه و مقدمه فعالیت او در برگزاری جلسات و کارگاه

حوزه  هایعرصهدر حوزه تخصصی خود یافته و با تسلطی که نسبت به نظام موضوعات و مسائل مخاطب فعال در  مرتبط با قرآن

 . رسدمیبه حد مطلوب  ذکرشدههای تخصصی خود دارد، توانش برای برگزاری جلسات و کارگاه

 تشرک لیتهل دوره یروین یهاعملیات در یو کمک پژوهش آموزشی یی،اجرا یروین عنوانبهتواند یدوره حمد م نیروی نیبنابرا

 .نماید

های خانوادگی، کودک بر عرصهتأثیر های مرتبط با تعامالت تخصصی با مخاطب فعال در عرصهها و کارگاه ،نتیجه برگزاری جلسات

از  ح،یتسب دوره دراد را افراین تواند یمدوره حمد در همین راستا  نیرویلذا  .باشدمیدر نیروی فعال  مندیعالقهایجاد حس نیاز و 

 گر و ...( تسهیل ،ایمباحثه هم ی،. )در قالب مربنماید 46حمایت ییو اجرا ینظر علم

 حمایت علمی در زمینه مطالعه مباحث تدبر:  -الف       

العه ه الزم برای مطهای تدبری نموده، تا حدودی از سطوح اولیه انس و انگیزمخاطب دوره تسبیح که اقدام به گذراندن دوره ازآنجاکه

 های زیر را در مخاطب ایجاد نماید: مربی، آمادگی عنوانبه دوره حمد،قرآن برخوردار است، لذا الزم است نیروی 

 د.گذاری برای این امر ترغیب شودر مخاطب ایجاد برانگیختگی کند تا نسبت به مطالعه تخصصی قرآن و ضرورت زمان -

 تداول را با نظر به مطالعه تخصصی قرآن به مخاطب منتقل نماید.های محس متفاوتی از قرآن خواندن -

 ء بودن قرآن را برای مخاطب تبیین نماید.تبیان لکل شی -

 حس ضرورت رجوع به قرآن را در تمام شئونات زندگی و تخصص در مخاطب ایجاد نموده و برانگیزد. -

                                                           
 ست.آمده ا88و  87 صفحههای تخصصی این بخش در جدول حوزه45 

 . کندمیروشن  پژوهقرآنمنظور از حمایت، ارائه نقطه نظرات، راهکارها و نکاتی است که مسیر را برای 46 
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ارف قرآنی معرفی نموده، لزوم تبعیت از آن را جهت اتصال و تفصیل دهنده مع کنندهتبیین عنوانبهنظام رسالت و والیت را  -

 47به این نظام یادآور شود و خطرات انفصال از این نظام را گوشزد نماید.)در قالب مطالعه سور(

 انس، تفکر، تدبر، تعقل و طهارت را به دست آورد. 2تالش نماید تا مخاطب بتواند در طول این دوره، سطح  -

 مؤثر بر خانوادهموضوعات و مسائل کودک نه مطالعه تأثیرات مباحث حمایت علمی در زمی -ب

ها و محصوالت تولیدی نیروی دوره تهلیل در حوزه تخصصی این ها مبتنی بر متن و محتوای کتابالزم است این آموزش -

 بخش باشد و از التقاط مباحث دیگر جداً خودداری نمایند. 

و پاسخ به  در حوزه خانواده و تربیت ویژهبهی و پشتیبان، از ارائه مشاوره مرب عنوانبهضروری است نیروی دوره حمد  -

 های خارج از متن کتاب خودداری نموده و افراد را در این زمینه، به مراکز مشاوره معتبر راهنمایی نماید.پرسش

 موضوع محور قرار دهد های ها و پژوهشالزم است نیروی  دوره تسبیح را جهت کارورزی، در معرض مشاهده کارگاه  -

 ، تحتذکرشده در این بخشها و مقاالت مرتبط با موضوعات نامهنیروی دوره حمد قادر به انجام پژوهش در قالب پایان -

 باشد.نظارت و راهنمایی نیروی دوره تهلیل می

  

                                                           
 مراجعه نماید. فقیهوالیتدر زمینه  هاییکتاببه  تواندمیبرای مطالعه درباره این موضوع 47 
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 و طراحی عملیات  یزیربرنامهنیروی دوره تهلیل، مدیر   

ک از در هریکسی است که  بر موضوعات و مسائل خانواده، نیروی دوره تهلیل، در بخش تأثیر مسائل مرتبط با کودک

 های زیر را دارد:توان ،در بخش تأثیر مسائل خانواده بر مسائل مرتبط با کودکان شدهمعرفیعناوین 

 وضوعات م قدرت تدبر در قرآن و تسلط به نظام روایات در حوزه تخصصی خود، پیرامون تأثیر مسائل مرتبط با کودک بر

 و مسائل خانواده 

   توان تبدیل متون بنیادی در حیطه تخصصی خود، به متون راهبردی، مهارتی و کاربردی 

 تسلط کامل به نظام موضوعات و مسائل حوزه تخصصی تأثیر مسائل مرتبط با کودک بر موضوعات و مسائل خانواده 

  وزه تخصصی خود در این بخش از عرصه عملیاتی اجتماعی در ح جانبههمهشناخت کامل و 

  شناخت احکام و قواعد و بنیادها با رجوع به نیروی دوره تکبیر در بخش تخصصی خود 

  احکام و موضوعات بنیادی از طریق طراحی و اجرای انواع عملیات در حوزه تخصصی خود  سازیپیادهعملیاتی کردن و 

 هایو راهبردها و مهارت هاعملیاتاز  هاآنزه با توجه به مبانی بنیادی های مشابه در این حوها و مهارتقدرت تمایز عملیات 

 قرآن محور و توان تبیین و انتقال این تمایزات به انواع مخاطب 

 مندتدوین طرح یا مقاله عملیات به نحو نظام 

  هاعملیاتجانمایی نیروهای حمد و تسبیح در  

 ن دوره حمد و تسبیح در حوزه تخصصی خود و متناسب با عملیات عملیاتی به مخاطبی-راهنمایی و مشاوره علمی

 شدهطراحی

  و رفع نواقص و مشکالت در حوزه طراحی و اجرا در طول اجرای  شدهطراحی هایعملیاتنظارت بر اجرای درست

 عملیات 

 شدهطراحیهای ها و موانع احتمالی در عملیاتبینی آسیبپیش  

 در طول عملیات  ها و موانع اجراو رفع آسیبریزی برای پیشگیری برنامه 

 های بعدیارزیابی حسن اجرای عملیات و طراحی عملیات 

 

 همچنین این نیرو قادر است: 

و اجرای متخصص عملیات سازی  عنوانبه این بخش تواند در هریک از عناویندر این بخش می شدهمطرحمتناسب با عناوین 

 اقدامات زیر را انجام دهد:  هاعملیات

ریزی برای ورود به عرصه شناسایی موضوعات تخصصی تأثیر مسائل مرتبط با کودک بر موضوعات و مسائل خانواده و برنامه .1

ط بهای قرآن محور با تخصص تأثیر مسائل مرتادامه چرخه فعالیت منظوربهچگونگی شناسایی و جذب نیروهای دوره تسبیح 

 با کودک بر موضوعات و مسائل خانواده. 
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های ختم مفهومی قرآن با رویکردهای تخصصی تأثیر مسائل مرتبط با کودک بر موضوعات و مسائل خانواده برگزاری دوره .2

 های تهلیل، حمد و تسبیح. برای سایر نیروهای دوره

  ه:نمون عنوانبه ،مشتمل بر عناوین زیر ن،قرآ اتیاز آ برگرفته یادی،بن یکردن کتب تخصص یو کاربرد یسازمهارت .3

  ر ب تأثیر تولد، نگهداری، سالمت یا بیماری جسمی و روحی کودکان بر خانوادهکتب راهبردی و مهارتی در حوزه

، یابیارتمهو  آموزیمهارتجدید در خانواده و نیاز به  هاینقشآمدن  وجود بهتعامالت خانواده با همدیگر و با کودک، 

 :شامل موارد زیر،  اقتصاد خانواده و ...

  

 تولد  -

 تعداد فرزندان  -

 سالمت و بیماری فرزندان  -

 جنسیت کودکان -

 شیرخوارگی و نیاز کودک به شیر مادر یا دایه -

 و ... -

  دین، وال آفرینینقشو و اثر آن بر خانواده  هاآنتربیت  ،کودکان هایتوانمندیرشد و کتب راهبردی و مهارتی در حوزه

های مادر و پدر و تعامالت خانواده در راستای رشد های خانوادگی مثل ساعت خواب، گردش و مهمانی، فعالیتبرنامه

 :موارد زیر شامل ،و تربیت کودک

 اقتضائات کودکان -

 هاها و ناتوانیتوان  -

 استعدادها  -

 های رشد کودکانشاخص -

 میزان فهم و نیاز آموزشی کودکان -

 و .... -

  زیر موارد شامل ،و اثر آن بر خانواده و یتیم در خانواده سرپرست بدکودکان راهبردی و مهارتی در حوزه کتب: 

 تأثیرات اقتصادی حضور ایتام در خانواده  -

 بر سایر فرزندان و خانواده سرپرست بدتأثیرات اخالقی و تربیتی حضور ایتام و کودکان  -

 های جدید در خانواده شامل حضانت، نگهداری از اموال یتیم و ...ها و مسئولیتتأثیرات حضور ایتام بر نقش -

تأثیر حضور یتیم در خانواده و تدابیری برای محرم شدن یتیم با اعضای اصلی خانواده از طریق شیر، ازدواج و ....  -

 بر روابط خانواده تأثیرو 

 و ...   -

  موارد زیر شامل ،و اجتماع و اثر آن بر خانوادهدر خانواده  دیدگی کودکانآسیبکتب راهبردی و مهارتی در حوزه: 

 نمونه: عنوانبه ،مسائل مرتبط با خانواده تأثیرات آسیب جسمی یا روحی به کودکان بر -
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o تعامالت والدین و سایر اعضای خانواده با هم و با کودک 

o دیده در خانواده و به سایر فرزندانهای کودکان بزهتأثیر و انتقال آسیب 

o در این زمینه هاآنافزایی دیدگی کودکان بر ضرورت و نیاز آگاهی والدین و مهارتبتأثیر آسی 

o تأثیر بزهکاری کودک بر نوع تعامل در راستای تأدیب او 

o دیدگی کودک بر روابط همسران و فشارهای روحی و روانی به خانوادهتأثیر آسیب 

o ریختگیهمبهدر خانواده که منجر به فتنه، های مواجهه با مسائل کودکان کتب و متون راهبردها و مهارت 

 از طریق علم افزایی و ایمان افزایی در خانواده ،شودمی هاآنخانواده و پدر و مادر مؤمن و اختالل در ایمان 

o ... و 

 حوزه تخصص در بخش تأثیر یادیمتناسب با کتب بن یو کاربرد یمهارت ،یراهبرد هایو دوره هاکارگاهطراحی و برگزاری  .4

  :زیر ، مشتمل بر عناوینمسائل مرتبط با کودک بر مسائل خانواده

  موارد زیر شامل:تأثیر موضوعات و مسائل در حوزه تولد و سالمت یا بیماری کودکان در خانواده، بر 

 تعامالت والدین و سایر اعضا  -

 افزایی به نسبت کودکان و مهارت هانقشتغییر  -

 های خانوادهت نقشتأثیر جنسیت کودکان بر نوع تعامال -

 خانوادهتأثیر بر اقتصاد   -

 روحیه افزایی یا تخریب روحیه در خانواده -

 و ...  -

 :شودیم برگزار ریز افراد یبرا نمونه عنوانبه جلسات نیا

 مشاورین خانواده   -

 مشاورین خانواده در حوزه سالمت و درمان کودکان -

 های زندگی های مهارتمربیان و برنامه ریزان آموزش -

 ریزان و مدیران فرهنگی در سطح خانوادهبرنامه -

 هاخانوادهفعاالن و متخصصین کارآفرین و مشاوران اقتصادی در  -

 و ..... -

  مسائل و موضوعات زیر: بر اقتضائات و رشد کودکانتأثیر موضوعات و مسائل در حوزه 

 نیازهای والدین و اعضای خانواده به شناخت و نحوه تعامل درست  -

 در خانواده فاصالح تعاری -

 های رشد کودکآموزش تدریجی و متغیر به نسبت سن و شاخصه -

 تغییر در تعامالت مادر و پدر با رشد فرزندان جنس مخالف -

های کودک و مسائل مرتبط با رشد او ها و ناتوانیتغییر در اقتضائات و عادات زندگی خانوادگی متناسب با توان -

های خانواده، های روزانه و فعالیتآفرین برای کودک، تغییر در برنامهخطر لوسایامن کردن محیط خانه از مثل لزوم 

 تغییر در ادبیات اهل خانواده و ...    
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 تواند برای افراد زیر برگزار شود:این جلسات می

 ریزان حوزه رشد کودکان و خانوادهمشاورین و برنامه -

 به والدین  های زندگی متناسب با اقتضائات کودکمربیان آموزش مهارت -

 سازی تأثیرات اقتضائات کودک در هر سن بر خانوادهریزان و فعاالن فرهنگی در زمینه فرهنگمدیران و برنامه -

 و ..... -

  سئولیتها و مبر اقتصاد، فرهنگ، اخالق، نقش سرپرست بدکودکان  حضور ایتام وتأثیر موضوعات و مسائل در حوزه

  نمونه: نوانعبه ،افراد زیر برای ها در خانواده

 مشاورین در امور ایتام و خانواده -

 در خانواده هاآنقضات و ناظران تعیین سرپرست ایتام و نحوه تعامل و نگهداری از اموال  -

 در خانواده  نوازییتیممربیان و فعاالن فرهنگی در ارتباط با آموزش اعضای خانواده و فرهنگ  -

 و .... -

   موارد زیر:بر  کودکان دیدگیآسیبموضوعات و مسائل در حوزه تأثیر  

 تعامالت و روابط در خانواده، اقتصاد در خانواده -

 های روحی و تربیتی در خانوادهایجاد آسیب  -

 افزایی و تأدیب و رفع آسیب در خانوادهلزوم آگاهی  -

 و ...  -

 تواند برای افراد زیر برگزار شود:این جلسات می

دیدگی و بزهکاری کودکان در های حاصل از بزهو رفع آسیب شناسیآسیبمشاورین و متخصصین در حیطه  -

 خانواده

 دیدهآسیببا خانواده کودکان  هاآنزا و نحوه تعامل قضات و مسئولین اجرایی رسیدگی به جرائم آسیب -

 دیدگی کودکان ها در زمینه آسیبافزایی و آگاه کردن والدین و خانوادهمربیان و مسئولین مهارت -

 و .... -

های پژوهشی مبتنی بر متون راهبردی تا مرحله مهارتی و کاربردی در حوزه تخصص در بخش تأثیر اج ایده و سرفصلاستخر .5

و  در بخش کتب راهبردی ذکرشدهمسائل مرتبط با کودک بر مسائل خانواده شامل انواع سرفصل تفصیلی و علمی در موارد 

 مهارتی 

 حمد و تسبیح   هایدورهبرای نیروی   و تدریس و برگزاری جلسات مباحثه ریزیبرنامه .6

مسائل  مرتبط با کودک بر های راهبردی و مهارتی در حوزه تخصصی مربوطه، در بخش تأثیر مسائلاستخراج و ثبت طرح درس .7

 ها و ...( ، بیوت و خانوادهنهادمردمو نهادهای دولتی و  هاسازمانها، و متناسب با عرصه )دانشگاه ،خانواده

 تا ضوعمو )از ،مرتبط با کودک بر مسائل خانواده تخصص در بخش تأثیر مسائل سطح در هاهش و برگزاری کارگاهانجام پژو .8

 های بنیادی موضوعات کتاب اساس برکاربرد( در حوزه ارائه سوره، همچنین  و مهارت و راهبرد تا بنیاد ، ازمسئله

خصصی های تبط با کودک بر مسائل خانواده متناسب با حوزهارائه مشاوره فردی در حوزه تخصص در بخش تأثیر مسائل مرت .9

 ذکرشده
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های عملیاتی حوزه تخصصی خود در بخش تأثیر مسائل مرتبط با کودک بر مسائل خانواده، جهت اقدام به شناسایی بستر .10

لیات چنین نیرویی های مناسب برای عم. برای سهولت در این امر، برخی از عرصهریزی برای عملیات در این بسترهابرنامه

 گردد:معرفی می

 های مرتبط با مسائل خانوادگی و کودکان دانشگاه، اساتید و نخبگان و دانشجویان رشته 

 مراکز در حوزه خانواده و کودکان گذاریقانون هایسیستمخانواده،  هایدادگاهو نهادهای حمایتی خانواده،  هاسازمان ،

 ...   مشاوره و آموزش خانواده و کودکان و 
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 نیروی دوره تکبیر، فقاهت و مرجع صدور حکم 

حکام تواند با استخراج مناط اکسی است که می در بخش تأثیر مسائل کودکان بر مسائل خانوادگی، نیروی دوره تکبیر،

 هاآنصی صمسائل کودکان و بررسی نحوه اثرگذاری آن بر مسائل و موضوعات مختلف در خانواده، متناسب با هر بستر، احکام تخ

تفصیلی بایدها و نبایدهای مربوط به مسائل کودکان در ارتباط با مسائل  صورتبهقرآن و روایات استخراج نماید و  اساس بررا 

 بگیرد.  کار بهخانوادگی را تجویز نموده یا 

ثیرات ودکان بیشترین و بهترین تأطراحی، بازسازی یا اصالح نماید که مسائل ک ایگونهبههمچنین این نیرو قادر است ساختارها را  

 را روی خانواده داشته و از آثار مخرب احتمالی جلوگیری نماید.

 به لحاظ ماهوی بیشترکه در بخش اول نیز ذکر شد، حوزه مسائل خانواده و کودک و تأثیرات مسائل کودکان بر خانواده  طورهمان

 صورتهبهریک از نیروهای دوره تکبیر  .استمرتبط های مختلف زندگی در شرایط مختلف و بستر هاآنبیان موضوعات و تفصیل به 

، نظام گذاریقانونکتب بنیادی، استخراج مناط قوانین و  تألیفبه در این بخش  شدهمطرح توانند در یکی از عناوین تخصصی می

 سازی و اصالح نظامات و ساختارها و ... فعالیت نماید.   

در بخش اثرگذاری مسائل کودکان بر مسائل خانواده، نیروی دوره تکبیر در این بخش،  ذکرشده های تخصصیبا توجه به حوزه

 ها و اقدامات زیر را انجام دهد:  متناسب با حوزه تخصصی خود الزم است فعالیت

خانوادگی را  لدر بخش اثرگذاری موضوعات و مسائل کودکان بر زوایای مختلف مسائ کتب بنیادی تألیفتوان نیروی دوره تکبیر  .1

  زیر دارد. هایحوزهقرآن، در  اساس برتخصصی ،  صورتبه

  در حوزه نقش شناسی  خانوادهبر تأثیرات مرتبط با زاد و ولد و تعداد تولدها 

  و  تأثیرات مثبت و منفی آن بر اقتصاد و منابع اعم ازحوزه اقتصاد خانواده تأثیرات مرتبط با زاد و ولد و تعداد تولدها بر

 دهاکانات خانوام

  حوزه فرهنگی و روانشناسی تأثیرات مرتبط با زاد و ولد و تعداد تولدها یا سقط جنین و خودداری از فرزندآوری بر

 کیان خانواده  وخانواده 

  بر شکوفایی و  ی رشد و تربیت در کودکانهاهای رشد کودکان و تعیین شاخصحوزه مرتبط با مبانی و شاخصتأثیرات

 های خانوادگی در این حوزه  قشایفای بهتر ن

  ها در درست و نادرست بر روابط و نقش هایشاخصهای آموزش کودکان و تأثیرات حوزه تعیین شاخصتأثیرات

 در خانواده هاشاخصاحتمالی ناشی از در نظر نگرفتن  هایآسیبخانواده و 

  انات در خانوادهمبانی حوزه سالمت جسمی کودکان و تأثیر آن بر اقتصاد و امکتأثیرات 

  کودکان در خانواده و ارتباط اعضای  پذیرینقشمبانی حوزه سالمت روانی و روحی کودکان و تأثیر آن بر تأثیرات

 خانواده با کودکان 

  کودکان در خانواده و مبانی تعامل پدر و مادر در  پذیرینقشمبانی حوزه سالمت  جنسی کودکان و تأثیر آن بر تأثیرات

 این حوزه خانواده در 
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 های خانواده و درمان کودکان و رفع آسیب شناختیروانمبانی های جسمی و روحی کودکان بر تأثیرات حاصل از آسیب

 دیدهآسیبخانوادگی کودکان 

 زه بررسی حوها در محدوده خانواده و تعیین مبانی کار کودکان بر تأثیر توان کودکان در به عهده گرفتن کارها و مسئولیت

 اجتماعی، سیاسی، زیستی محل زندگی کودکان متناسب با آن   -ت فرهنگیتأثیرا

 ن گرفت عهده بروادگی کودکان در حوزه ازدواج، سپردن اموال و ارث، نخا پذیرینقشاجتماعی مرتبط با  -حوزه حقوقی

 روابط در خانواده بر مسائل مالی، تربیتی وهای مالی در خانواده مثل صداق و نفقه در ازدواج کودک و ... مسئولیت

 و نحوه تعامل پدر و مادر و خانواده در خانواده  هاآن مرتبط با شناسانهروانحوزه حقوقی و دیدگی کودکان بر تأثیرات بزه

 و تأثیرات آن بر اعضای خانواده  

 ناشی  هایبرانمرتبط با نحوه تأدیب کودک توسط والدین و ج شناسانهروانحوزه حقوقی و بزهکاری کودکان بر  تأثیرات

 از خسارت بزه کودکان در خانواده 

 جلوگیری از آثار سوء تربیتی و فرهنگی بر خانواده و رفع آسیب  منظوربهدیده و بزهکار نحوه نگهداری از کودکان بزه

 هاآناز تعامل سایر اعضا با  یشنا

  حقوقی تعیین حضانت در خانوادهبر تعیین مبانی  ایتام و تعیین کفیل صالح در خانواده تأثیرات مرتبط با 

  تجارت و کارآفرینی با اموال  مورد درحفظ و نگهداری درست از اموال یتیم و رعایت اصول تأثیرات مسائل مرتبط با

 و مبانی مرتبط با آن یتیم بر اقتصاد و منابع مالی خانواده

  گیری ظلم در خانواده اخالق در خانواده یا شکلمبانی فرهنگی در حیطه آموزش و اثر آن بر تأثیرات ناشی از رشد یتیم بر 

ها و روابط و احکام و قواعد در حوزه مدیریت نقش تربیت مشاور و نیروی مجتهدهای نیروی دوره تکبیر ، از دیگر عملیات .2

های تخصصی د در حوزهباشد. از جمله این افرابط با کودکان و تأثیرات آن بر اجتماع و فرهنگ و اقتصاد و... میترسیدگی به امور مر

 توان به چنین کسانی اشاره کرد.این بخش می

  ر مرتبط با اموناشی از مسائل  هایآسیبدر زمینه خانواده تربیت متخصصین و مشاورین در حوزه سالمت و پزشکی

 جسمی و تولد کودکان

  یمارییا ب سالمتلد و تو خانواده تحت تأثیرتربیت متخصصین و مشاورین در حوزه سالمت و اصالح سبک زندگی 

 کودکان 

 های روانی کودکانآسیبمواجهه با  واسطهبه هاخانواده تربیت متخصصین و مشاورین در حوزه حفظ سالمت روانی 

  ر خانوادهم دبر حضانت و قیّتأثیر ایتام در زمینه  گذاریقانونتربیت متخصصین و مشاورین در حوزه مباحث حقوقی و 

 تأثیر کودکان در زمینه  هاخانوادهو مشاوره به  گذاریقانونین در حوزه مباحث حقوقی و تربیت متخصصین و مشاور

  هاآنکار و نحوه تأدیب دیده و بزهبزه

 دیدگی کودکانحاصل از بزهخانواده های روحی و روانی تربیت متخصصین و مشاورین در حوزه رفع آسیب 

 .............................. 

با رویکرد مدیریت مسائل مرتبط با کودکان، مسائل مرتبط با  نظام آموزشی مشاوران و مربیان متخصصتواند یچنین نیرویی م .3

کنترل و  ها، وهای درمانی آسیبشناسی مسائل مرتبط با کودکان، بررسی راه، آسیبهاآنتربیت و پرورش کودکان و پرورش دینی 

 را طراحی نماید. اقتصاد و...  مدیریت تأثیرات آن بر اجتماع ، فرهنگ، سیاست،
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نیروی دوره  بنابراین .، به او مراجعه کنددریافت حکم متناسب با بسترتواند برای های تخصصی مینیروی دوره تهلیل در عملیات .4

فوق  های تخصصیتکبیر در این حوزه الزم است هم مناط قوانین را بشناسد، هم قوانین را متناسب با هریک از بسترها در حوزه

یص باید دارای اعتبار تشخ گذاریقانونتعیین نماید و هم قدرت تصویب اجرایی شدن احکام را داشته باشد. لذا این نیرو در مراکز 

 موارد زیر را عنوان نمود:  توانمیو اجرا باشد. از جمله این مراکز 

  سالمت و پزشکی کشور باشد.از جمله مشاورین و متخصصین در حیطه وضع قوانین در وزارت بهداشت و نظام 

  زمینه تخلف و  از جمله مشاورین و حقوقدانان در حیطه وضع قوانین و پیشنهاد لوایح اصالح و ارتقا یا قوانین جدید در

دیدگی کودکان، هرگونه آسیب و تضییع حقوق کودکان، تعیین کوتاهی در حوزه سالمت جسم و روان کودکان، بزهکاری و بزه

 و ... باشد.   هاآن، رسیدگی به حفظ و نگهداری درست اموال سرپرست بدم برای کودکان یتیم و قیّو تأیید صالحیت 

  نماینده  مشاور یا عنوانبهاز جمله مشاورین و متخصصین در حیطه بررسی و تصویب قوانین در مجلس شورای اسالمی باشد و

 ی مجلس مشغول به کار باشد.های تخصصشده در کمیسیون بردهنامتخصصی  هایحوزهدر یکی از 

 .در مقام فقاهت و صدور احکام فقهی مورد اعتنا از طریق حوزه برای پیشنهاد به قوای اجرایی کشور باشد 

 .از فقها یا متخصصین شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه بررسی قوانین مصوب باشد 

 ن گیری جنین تا پایاضع قوانین در حوزه سالمت، زاد و ولد، حفظ سالمت از شکلاز جمله مشاورین و متخصصین در حیطه و

 های مرتبط با کودکان و ... باشد.دوره کودکی، ایتام، آسیب

  مرتبط با امور هایارگاناز جمله مشاورین و متخصصین در حیطه وضع قوانین آموزشی و فرهنگی در سازمان بهزیستی و 

 کودکان و ...  باشد.

 ... 
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 فصل سوم

 مباحث مرتبط با کودک در سطح خرد

 در سطح جامعه( هابرنامه)اجرای 
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 در سطح جامعه( هابرنامهفصل سوم مباحث مرتبط با کودک در سطح خرد )اجرای 

 ارتباط کودک با سایر همساالن

  توان بررسی کرد.ارتباط کودک با همساالن را از چند منظر می

که توان و زبان و عالیقشان ، سنهمهمساالن و خواهران و برادران  کودکان با  شودمیبا همساالن موجب ارتباط و بازی  ازآنجاکه .1

از طریق  ،و مراکز اجتماعی نگهداری از کودکان ، خانواده، پرستار یا مربیوالدینو هدایت مشابه است قرار بگیرند، این امر با کنترل 

 هایوانتباعث شکوفایی بهتر و بیشتر استعدادها و و هدایت رفتارهای کودکان با همدیگر  هاآنایجاد رقابت و تعامل سازنده میان 

 در امور هاآنفراتر از سن  هایچهارچوبدارای میلی به کارهای در این زمینه تمایل کودکان به بازی و بی 48شود. کودکان می

مساالن و ممانعت از بازی کودک در این سن شود. این امر نیز داسازی هجامر نامطلوبی تلقی شده و موجب  عنوانبهآموزشی نباید 

  49باید مورد توجه والدین و مسئولین مراقبت از کودکان لحاظ شود.

دهند، تشخیص نمی خوبیبهها را هنوز کودکان امکان تفکر و تعقل در مسائل و روابط را ندارند و درست و غلط و آسیب ازآنجاکه .2

جسمی باشد. آسیب دیدن  خطرآفرینزا یا آسیب هاآنتواند برای رت خانواده یا مراکز اجتماعی مسئول میارتباط همساالن بدون نظا

زیکی، یهای آنی به همراه خطرات فزا، دعوا و تنشدر کنجکاوی و انجام رفتارهای خطرناک و آسیب افزاییهمکودکان در حین بازی، 

های احتمالی در ها یا تنشها و انتقال آن به همساالن، تأثیر پذیرفتن و انتقال آسیبتریادگیری و تقلید از رفتارهای نامناسب بزر 

 و ...   نامناسب هایالعملعکسخانواده به سایر همساالن در قالب گفتگو، بازی یا حتی دعوا و 

حرکتی و توان جسمی و فکری های همچنین دقت در ارتباط همساالن از حیث مراقبت از تعامالت دختران و پسران، دقت در تفاوت .3

.. در این نوع روابط توسط دستشویی و . ،های ناشی از عدم مراقبت از محل تعویض لباس، استحمامو جلوگیری از آسیب هاآن

مباحثی از قبیل ازدواج و به عقد  خانواده و مسئولین و مراکز نگهداری از فرزندان بدون ایجاد حساسیت برای فرزندان الزم است.

 مطرح  هانآقبل از رسیدن به سن بلوغ، ارتباط زوجیت بین  ازآنجاکهوردن دو کودک قبل از سن بلوغ نیز در این حیطه قرار دارد. درآ

                                                           
در خردسالی و نحوه هدایت آن توسط مادر و پدر بزرگوارشان و  السال معلیهو اما م حسین  توان به روایاتی درباره ارتباط اما م حسنبرای مطالعه در این زمینه می48 

وق( / باشد: األمالی )للصدقابل توجه می از کتاب امالی شیخ صدوق روایت زیر ،علیه و آله و سلم مراجعه کرد. از جمله این روایات اهللصلیرسول گرامی اسال م 

کشتى  تندبرخاس .برخیزید و کشتى بگیرید ند:فرمود هماالسال میعلبه اما م حسن و اما م حسین  پیغمبر ند:اما م باقر )ع( فرمود: 446 -444اى، متن، ص:ترجمه کمره

و را کرد پدر جان وا عجبا ا عرض .زمین بزنه اى حسن بر حسین سخت بگیر و او را ب دیفرمایمگرفتند و فاطمه براى کارى بیرون رفت وقتى وارد شد شنید پیغمبر 

این حبیبم  هنکیباابزن  نیبه زمپسندى بگویم حسن بر حسین سخت بگیر و او را ؟ فرمود دختر جان نمىیکنیمرا به کوچك تشجیع  ؟ بزرگیکنیمبر این تشجیع 

 بزن. نیبه زماى حسین بر حسن سخت بگیر و او را  دیگویمجبرئیل است که 

سن آزادی کودک در  عنوانبهسال را  7این سنین موجب عقل و متانت و پختگی در بزرگسالی عنوان نموده و او را در  زیوخجستدر روایات بازی کودک و 49 

قبه گوید: از اما م هفتم صالح بن ع:178، ص: 5محمد جواد و بالغى، صدر، ج بازی کردن بیان نموده است: من ال یحضره الفقیه / ترجمه غفارى، على اکبر و

بازى و ناخوش داشتن او مکتب و مدرسه را خوب است زیرا این عالمت عقل و متانت و پختگى  هتندخوئى کودک و میل بسیار او ب :فرمودیمشنید م که  السال مهیعل

ه بصادق )ع( گفت: پسر باید هفت سال بازى کند، و هفت سال نویسندگى بیاموزد، و هفت سال  ابوعبداهلل:  203، ص: 5گزیده کافى، ج و او در بزرگى است.

 آموزش حالل و حرا م بپردازد.
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، بنابراین این قبیل مسائل شامل دیون مالی مثل صداق، ارث و ... و امکان طالق و ... است. این مباحث نیز در روایات مرتبط نیست

 یابد. یل طفل مطرح شده است که در مباحث خانوادگی و اجتماعی اهمیت میبا ولی و کف

خانواده، والدین،  رعهدهبو اصل هدایت این ارتباط بوده  بحث ارتباط همساالن، در حیطه مباحث خرد  شدهمطرحبا توجه به موارد 

امور مربوط به  ،. لذا سطوح نیروها در حوزه خانواده و اجتماعست.ا امور نیا دارعهدهمسئولین مراقبت از کودکان و مراکز اجتماعی 

ا ر ، آموزش متخصصین و والدین در این زمینهارتباطات کودکان اعم از قوانین و مبانی مرتبط با آن و مبانی آموزش و رشد در خانواده

   بوده و در این حوزه، نیروی مستقلی در سطوح عمومی تا تکبیر نخواهیم داشت. دارهدهع

 

1400اسفند  12 علیها در تاریخ اهللسالمعنایت حضرت زهرا  ااین نوشتار ب  

به پایان رسید.  1443مصادف با شب اول شعبان    


