
 

 

مگر  ،يالتيتشك يچه يباست كه رق ينا يجبس يعتطب
را در  ريگد يالتبلكه تشك يست؛ضدّ انقالب ن يالتتشك

 ؛يگراست د هگونينا يج،. بسيگيردخودش م يبالها يرز
دفاع مقدّس، از اوّل انقالب، همواره  يدر دوره كهينكماا
افراد و جناحها و  يبود كه همه ياآن مجموعه يجبس

  .يگرفتخود م يبالها يررا ز ختلفم يگروهها
 يبالها يرهمه را ز يدكه بتوان يدحركت كن يطور شما

بار شما خواهد آمد؟  يرز ي. البته چه كسيريدخودتان بگ
 ياز اصولتان تخطّ يدكه اصول شما را قبول كند. شما نباآن
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 مقدمه ١
  سبلنا... ینهملنهد یناجاهدوا ف ینو الذ

. فرهنگ ینه فقط بسرت اصل یم؛دان یم یزندگ یاصلفرهنگ را بسرت  ما ر کشور، ه یدرس خواندن و علم آموخ
راتش، ملت؛ تفک یک یجامعه و بوم یک یاتو ذات یاتخلق یعنیآن کشور است. فرهنگ،  یحرکت عموم یبسرت اصل

نش،ا اع شج یاملت را  یکهاست که  ینا ؛کشور است یک یفرهنگ یمبان یدهنده  یلها تشک ینا یش؛آرمآن ها ی
 کند. فرهنگ، عنرص یم یرو فق ینو فرودست و خاک نش یلرسافکنده و ذل یا یکند،و جسور و مستقل م یورو غ

  یاست.    مقام معظم رهرب  یمهم یلیخ
 یفرهنگ یتمان از فعال یفاست. تعر یعرصه فرهنگ ی،جهاد یگروه ها یتفعال یعرصه ها یناز مهم تر یکی

انسان ها (اعم از جهادگران و مردم روستا) و  یترشد و ترب یاست که در راستا ییها یتفعال یشامل مجموعه 
  شود. یبعد از اردو انجام م یزمختلف در مدت زمان اردو و ن یدر قالب ها

روه گ یفرهنگ یبرنامه ها یمخاطب الزم است که محتوا یتو حساس یجهاد یگروه ها یگذار  یرتوجه به تاث با
 یانو ب یسند به جمع آور  یندر ا لذا انتخاب و اجرا شوند. یقبل یزیمخاطب و با برنامه ر یازن هدفمند، متناسب با

 یباشد برا ییتا راهن یمپرداز یم یجهاد یو متون موجود در عرصه فرهنگ یمختلف جهاد یگروه ها یاتتجرب
  .یندهآ یهرچه بهرت اردوها یزیبرنامه ر

  : یکل یتوان به دو عرصه  یرا م یادجه یها یدر اردوها یفرهنگ یها فعالیت
  (مخاطب : مردم منطقه) یخارج یفرهنگ  
  (مخاطب : جهادگران) یداخل یفرهنگ  

 هر عرصه پرداخته شده است. یو کاربرد یعمل یو مثال ها یجزئ یحاتکرد که در ادامه به توض تقسیم
 فرهنگ خارجي ٢

با  کدیگر،یگرفته تا رفتار و منش جهادگران با  یرهنگف یمبا عنوان مستق یها از کالس ها یتفعال ینا یگسرته 
 میعرصه بروز مستق یناول یآموزش یاما کالس ها یرد،گ یروستا، با دانش آموزان کالس شان و... را در بر م یاهال
و  مخاطب یو رده سن یازبا توجه به ن یستیکالس ها با ینا یاست. محتوا یجهاد یاردوها یفرهنگ یها یتفعال

  مهارت ها، ه ها و...) ید،شود. (اعم از آموزش احکام، عقا یینتع ییشناسا یهادر سفر 
اطالعات با توجه به  ینا یگروه در منطقه،  قالب عرضه  یفرهنگ یها یتاز روشن شدن اهداف فعال پس
کالس  در فوتبال و گاه یخود را در قالب باز  یفرهنگ یشود. گاه ش  الزم است محتوا یم یینمخاطب تع یذائقه 

ب کالس انتخا یبچه ها یاست که برا یا یقسمت کالس ش باز  ینمهم تر ی. گاهیدبه مخاطب ارائه کن یه  یها
ئول مس یقالب ها به عهده  ین. و انتخاب ایدبه دانش آموزان منتقل کن یباز  ینرا در قالب ا یتا مفهوم یدکن یم

  است. یتجربه و دقت کاف یازمندباشد که ن یگروه م یفرهنگ
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مهارت  ینها، ابزارها، همچن یازن یشپ یق،مصاد ی،فرهنگ یبرنامه ها یشامل معرف یدآ یکه در ادامه م آنچه
  باشد. یرا دارد، و... م یجهاد یدر اردو  یفرهنگ یتکه قصد فعال یجهاد یروین یک یالزم برا یها

 یجهاد یاعضا اردو ها ین،از مسئول یبرخ یاتتجرب یندبرآ یدآ یکه در ادامه م یبه ذکر است، اطالعات الزم
ونه ها یمرتبط است که م یمختلف و کتاب ها ام  یجمع آور  یاتتجرب ینباشد. هدف از ارائه ا یخوب یتواند 

 ریاردو امکان پذ یکبرنامه ها در قالب  ما یباشد و پر واضح است که اجرا یعرصه م ینموجود در ا یاتتجرب
اعضا و امکانات گروه اقدام به انتخاب  ییهدف و توانا یمنطقه  یطا توجه به رشاو الزم است که مخاطب ب یستن

ا   .یدموارد 
 شناسايي فرهنگي منطقه 

 شناسایی فرهنگی منطقه
 منطقه يفرهنگ ييشناسا يهامؤلفه 

هنگام شناسایی و بررسی یک منطقه از منظر فرهنگی بایستی عوامل مختلفی را در نظر گرفت، مهم ترین 
  های بررسی یک منطقه عبارتند از: معیار

  .میزان دین مداری و دین پذیری مردم منطقه. ١
  ی علمیه یا دانشگاه در مناطق همجوار و میزان فعالیت آن ها.. وجود حوزه۲
  . جغرافیای مذهبی منطقه (مذهب اهالی).۳
یت اهالی.۴   . میزان سواد و تحصیالت اک
  طقه. میزان دانش آموزان و دانشجویان من۵
  .آمادگی فرهنگی مردم منطقه برای پذیرش اردوی جهادی.۶
  ی تاریخی مردم منطقه.. هویت فرهنگی و پیشینه۷
  های سیاسی و فرهنگی.. میزان وجود حساسیت۸
  های فرهنگی در منطقه.. میزان تأثیر گذاری نهاد۹

  های علمی و جهادی منطقه.. شناخت شخصیت۱۰
  های فرهنگی.برای اجرای برنامه . جمعیت نوجوان و جوان کافی۱۱
  ی مورد استفاده (ماهواره، اینرتنت، ویدئو، رایانه، وی سی دی...).. نوع غالب رسانه۱۲
  ی حضور مبلّغ در منطقه.. سابقه۱۳
  . نگاه مسئولین استانی نسبت به منطقه.۱۴
  . مسائل عرفی و شیوه های ارتباطی خاص میان اهالی منطقه.۱۵
  ای.می قبیله. اختالفات قو ۱۶
  های فرهنگی. فراهم بودن فضای الزم جهت فعالیت۱۷
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  . میزان التزام به والیت فقیه.۱۸
رکز روستاها و طریقه۱۹   های فرهنگی.ی ارتباط با روستاهای همجوار، جهت انجام فعالیت. میزان 
عی، از جمله شیوع اعتیاد بین اقشار مختلف روستا.. میزان ناهنجاری۲۰   های اجت
، هیئت، بسیج و شورای روستا.. شناسایی وجود مسجد، حسینیه، کانون، خانه۲۱   ی عا
  ی شهدا، جانبازان و ایثارگران.. شناسایی خانواده۲۲
  ها نسبت به درس و مدرسه.. رویکرد خانواده۲۳

  و ...  
 مراحل شناسايي 
  مراحل شناسایی

  پيش شناسايي٢،١،٢،١
  یل پیشنهاد می گردد:برای دسرتسی به این اطالعات، راه های ذ

  مراجعه به سازمان بسيج سازندگي و معاونت سازندگي و كارآمدسازي سازمان بسيج دانشجويي. •
  ي فعاليت در منطقه را دارند.هاي جهادي كه سابقهبرگزاري جلسه با گروه •
  يغات اسالمي.مراجعه به دفتر مناطق محروم رياست جمهوري، كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان تبل •
  جست و جو در اينترنت.  •

  سفر شناسايي٢،١،٢،٢
  پیدا کردن آشنای ساکن در منطقه و کسب اطالعات از او راه خوبی برای شناسایی است.

ودن گروه برای حضور در منطقه می تواند  البته مراجعه به آشنای بومی به دلیل جانبداری فرد جهت مجاب 
  دارای خطا باشد.

ی کل اوقاف و امور هنگی و اجرایی منطقه؛ مانند: استانداری، فرمانداری، بخشداری، ادارهمراجعه به مراکز فر 
ی استان و شهرستان، سازمان تبلیغات اسالمی استان و شهرستان، سپاه استان، سازمان بسیج سازندگی و خیریه

رسازمان ملی جوانان استان، دانشجویی استان و شهرستان، مراجعه به نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخد
  ی فرهنگ و ارشاد اسالمی استان و...اداره

  برگزاری جلسه با مسئولین فرهنگی استانی، شهرستانی و بخشی و امام جمعه شهرستان و بخش

آوری اطالعات میدانی آغاز میتر با حضور در منطقه و جمع؛ شناخت دقیقجمع آوری اطالعات میدانی البته
آالیش به روستا و برخورد مهربانانه با روستاییان بسیار مهم است. برای این مهم ه شکل ساده و بیگردد. ورود ب

  شود.افراد ذیل پیشنهاد می

  اعضای شورا و بزرگان روستا.    -
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  طالب و روحانیون بومی.    -
ن.    -   معل
  دانشجویان و فارغ التحصیالن بومی.    -
یز نشان الی جهت کسب اطالعات انتخاب شوند. افراد گزینش شده به گونهسایر اهالی: تعدادی از اه    - ای مت

  داده نشوند که بین اهالی منطقه حساسیت ایجاد گردد.
  شناسايي تكميلي٢،١،٢،٣

شود، اما بایستی شناسایی از مناطق را در هنگام بخش کلی شناسایی قبل از اردو توسط گروه شناسایی انجام می
و ارتباط با اهالی تکمیل کرد. از این رو تعیین گروه شناسایی منطقه در هنگام برگزاری سفر،  برگزاری اردو، آشنایی

رسد. داده های شناسایی جهت جمع آوری اطالعات تکمیلی و شناسایی مشکالت فرهنگی منطقه رضوری به نظر می
ود.   را می توان از مشاور فرهنگی، مربیان آموزشی و رابط خواهران دریافت 

ی و ورزشی و نحوه  ترین اقدامات این گروه،دیگر از مهم یکی ی شناسایی نخبگان علمی، فرهنگی، قرآنی، ه
اس روحانی و طلبهحضور آن ها در منطقه می های روستا، قاریان، مداحان، باشد. در این راستا اطالعات و تلفن 

ً اخذ شود. آموزان دبیرستانی برای ارتباط بعددانشجویان یا بعضی از دانش   از اردو حت

 ربط يذ يبا دستگاه ها يتعامل و هماهنگ 
  باشد:در روند رایزنی و برقراری تعامل با ارگان های دولتی و فرهنگی، اهداف ذیل مورد نظر می

هنگیها و فعالیتالف) اطالع رسانی برنامه   های الزم جهت اخذ مجوز های مورد نیاز.های فرهنگی و ه

یتجلب مساعدتب)    های مالی، دریافت اقالم فرهنگی و امکانات سخت افزاریها و ح

بعضی از ادارات و مجموعه های دولتی و خصوصی میتوانند کمک زیادی در راستای برنامه ریزی فرهنگی به 
یند  -۲ کمیته امداد منطقه هدف می تواند در ارائه محتوا یاری رسان باشد-۱مثال:  .مسنولین فرهنگی گروه بن

دفرت امام جمعه  -۳ معاونت فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه نیز می توان در ارائه محتوا و مشاوره مفید باشد
ر و ... در ارائه محتوا می  -۴ در ارائه مشاوره مفید می باشد مجموعه های خصصوصی مانند مجموعه سفیر، ع

ایند    ... -۵توانند کمک زیادی 
 يفرهنگ وهاييرو آموزش ن ينشجذب، گز 

  یفرهنگ یروهایو آموزش ن ینشجذب، گز
 راهكارهايي براي جذب جهادگران جديد 

  تبلیغ چهره به چهره -
  اطالع رسانی گسرتده: تبلیغات وسیعی در سطح دانشگاه و خوابگاه ها انجام گیرد. -
  زیع شود.های جهادی تهیه و تو پخش بروشور: بروشورهای جذاب، کوتاه و پرمحتوا با موضوع حرکت -
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  ی کافی برده شود.ی جهاد سازندگی بهرهپخش کلیپ: به عنوان مثال از مستندهای شهید آوینی در حوزه -
  از طریق تبلیغات در فضای مجازی مانند سایت گروه، گروه های اینرتتی و ... -
انی - عت و اساتید دانشگاه نقش بسزایی در آشنایسخ ب ی، تشویق و ترغیهای پرشور و انگیزه ساز: امام ج

  های جهادی دارند.دانشجویان جهت حضور در حرکت
ایشگاه حرکت - های جهادی در دو سطح دانشگاه و شهر(عکس، جزوات و گزارشات سفرهای سابق، برپایی 

ایش کاردستی دانش آموزان روستا و دل های نوشتهمعرفی دستاوردهای اردوهای پیشین، پخش کلیپ، 
  .روستایی)کودکان

 مندان به اردوهای جهادینام عالقهپیش بینی مکان ثبت نام: فضایی مناسب و ثابت در دانشگاه جهت ثبت -
  ایجاد شود.

  ».جهاد«برپایی جلساتی جهت تبیین و بررسی فلسفه و مبانی نظری و فکری -
یش - یخ اسالم، دفاع هایی در راستای معرفی الگوهای جهادی در تارها و نشستمعرفی الگوهای جهادی: ه

  مقدس و جهاد سازندگی برگزار شود.
 معيارهاي گزينش 

یگرچه در دیدگاه مادی بیشرت بر تخصص تأکید می آید، ولی براساس شود و از موضوع تعهد، سخنی به میان 
دیدگاه توحیدی در انتخاب نیرو ها تعهد و تخصص در کنار هم و همراه هم ارزش محسوب می شوند و رشط 

   شود.توجه و عمل به هر دو معیار شمرده می و سعادت، موفقیت

  از این رو معیارهای گزینش، حداقل از دو جهت قابل بررسی و مطالعه است:
  يعموم يها يژگيو٢،٣،٢،١

  های فرهنگی داشته باشد.ی کافی در فعالیتتجربه -۱
هنگ باشد و خود رأی نباشد. -۲   با اهداف سفر همراه و ه
  ها را دارا باشد.مورد نیاز برای رشکت در فعالیت سالمت جسمی و روحی -۳
  ای مشخص، کارها را پیش برد.مشتاقانه، آگاهانه، داوطلبانه، با انگیزه و  با هدف مقدس و براساس برنامه -۴
لی را داشته باشد.آگاهی نسبت به رشایط خاص منطقه و آمادگی تحمل بعضی سختی -۵   های احت

  يمهارت يها يژگيو٢،٣،٢،٢
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ای عمل های فرهنگی نیازمند جهادگران متخصص است. از این رو باید در گزینش نیروها به گونهبرنامهاجرای 
های مورد ترین مهارتهای مورد نیاز برای تشکیل یک مجموعه فرهنگی تامین شود. برخی از مهمشود که مهارت

  های فرهنگی عبارتند از:نیاز برای فعالیت

  مهارت جذب و ارتباط:

ندِی در ارتباط با آنان دارد. جذب باید در جذب حد ی جهادگران، اهالی، جوانان و نوجوانان بستگی به توا اک
  ای باشد که اشرتاک طرفینی داشته باشد. برخی از کلیدهای جذب عبارتند از:نقطه

  سالم کردن •
  دست دادن• 
  داش حسن خلق• 
  هدیه و بخشش • 
  آراستگی ظاهری• 
  گیریردن به مخاطب و عدم کنارهبی اعتنایی نک • 
  سکوت • 
  طرح سوال  •

 آموزش جهادگران يبرا يشنهاديپ يسرفصل ها 
  مخاطب شناسی(کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال).  -
  مهارت های پیام رسانی(جذب، شناسایی، ارتباط).  -
  اصول و فنون کالس داری  -
الت خانوادگی، شخصیتی و... در قالب فعالیت دوره روانشناسی برای مربیان کودکان جهت تشخیص مشک  -

  های متنوع مانند نقاشی، بازی و ...
  ياصول و فنون كالس دار٢،٣،٣،١

تدریس باید برای رضای خداوند و قرب الی الله باشد تا هم اثر بخش باشد و هم ماندگار. در همه امورمان 
ه (سالم الله علیه) می باشیم. پس اول هر تدریس بای د یک توسل (هرچند مخترص) داشته باشیم. محتاج عنایت ا

   مثل خواندن دسته جمعی دعای فرج.

چنانچه مخاطب ما را کودکان تشکیل می دهند می توانیم این توسل را درقالب شعر کوتاه و هم خوانی رشوع 
  کنیم و دعای فرج را در ادامه با بچه ها هم خوانی کنیم.



  جهادی

۱۰ 

ها کنید. همه بچه ها را به صحبت کردن (سوال پرسیدن از دانش بیشرت زمان جلسه اول را رصف صحبت با بچه 
  .نتیجه صحبت کردن ها، زود تر احساس راحتی می کنند زیرا در  آموزان کمک می کند) سوق بدهید.

  .سال با در نظر گرف احساسات کودکان، با احتیاط بیشرتی وارد صحبت شوید۷با بچه های زیر 

ا انرژی زیاد (به خصوص پرسبچه ها) درکنار بچه هایی که خیلی آرومند، مربی وجود طیفی از بچه ها درکالس ب
  را نیازمند مهارت های کالس داری می کند تا بتواند کالس را در بهرتین حالت مدیریت کند.

چه ها حرف بزنند ومربی قسمتی از وقت کالس را به شنیدن خاطرات بچه ها اختصاص بدهید. (مدتی فقط ب
  گوش بدهد.)

دقیقه باشد تا بچه ها خسته نشوند. به کیفیت اهمیت دادن مهمرت از کمیت کار  ۵۰دت زمان کالس حداکم
  است.

به بچه ها بگویید که ش فقط مربی نیستید و قرار هست در کنار چیزهایی که به آن ها یاد می دهید از آن 
  .ها هم یاد بگیرید

بی آن ها هستید و از آن ها بزرگرتید دوست شان هستید. این احساس را منتقل کنید که در عین حال که مر 
در این صورت زودتر باش ارتباط می گیرند که حتی ممکن است مشکالت شان را با ش مطرح کنند، البته این 

  ارتباط در حدی نباشدکه دانش آموز به مربی وابسته شود.
موجود) مثل : تخته، فیلم، اسالید، کامپیوتر،  استفاده از لوازم کمک آموزشی (بسته به نوع کالس و امکانات

  کتاب، و...

   همچنین برای تفهیم مطالب از امثال، نکته ها، داستان ها، و... استفاده شود.

مرتبیان متوجه شوند که مربی آن ها را دوست دارد. (اگر معلم دارای صفات اخالقی و انسانی باشد محبوبیت 
   پیدا می کند.)

اید.مربی نباید از خو    د نقطه ضعف نشان بدهد ولی اگر جائی اشتباه کرد اقرار 

  مربی باید قاطع، پیگیر و جدی باشد.

مربی باید کامال بر درس مسلط باشد (مطالعه زیاد داشته باشد) و همچنین علم و روش درس دادن با روش 
   های روز را دارا باشد.

    مربی باید با اخبار روز آشنا باشد.

رح چند سئوال (از موضوع درسی که می خواهد گفته شود) باشد و اهمیت درس از جنبه های رشوع درس با ط
  گوناگون، مثال از نظر کاربردی گفته شود.
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در ابتدا از مطالب مهم و سخت و خشک گفته شود. (زیرا آمادگی جسمی و ذهنی مربی و مرتبی زیاد   
   است.)

ت دادن، صدا زدن با القاب پر معنی (با این روش هم خال و به افراد مخل کالس بها بدهیم. مثال مسئولی  
  می گردد و هم کالس آرام می شود.) کمبودی که آن افراد دارند پر

سخت گیری در مواقعی که حادثه غیر مرتقبه در بین تدریس اتفاق افتاده وضع را بدتر می کند. پس اول یا   
ائیم یا لبخندی زده یا به طریقی ب وده و بعد کنرتل کالس را بعهده می کمی مکث می  ا آن وضعیت همراهی 

  گیریم.
در آخر درس یا بین درس خالصه ای از مطالب گفته شده، تکرار گردد. و یا مربی خالصه درس را عمداً اشتباه  

اید. که این سئوال طرح کر  ن صحیح آن را بگویند و یا از بین درس گفته شده سئوال مطرح  ن دبگوید تا متعل
  خواصی دارد از جمله آن ها :

   افراد ممتاز شناخته می گردند (توسط معلم و متعلم) –الف 

  افرادی که درس را گوش نکرده بودند و یا متوجه نشده بودند، درس برای آن ها دوباره مرور می گردد. -ب

  این کار خود یک تنوع است. -ج

ن را برمی انگیزد که گوش -د   کنند و جواب بدهند حس رقابت در بین متعل

  معلم روحیه بیشرتی میگیرد. -ر

   و...

بهداشت روانی کالس: مکان جلسه باید جائی ساکت و بی تردد باشد. ( چیزی نباشد که فراگیر معطوف به   
  آن شود)

تشویق وانذارخوب است. ولی بجا وبه موقع و به اندازه. (که اگراین موارد رعایت نگردد نتیجه معکوس می  
در ضمن تشویق ها و انذارها شکل های مختلفی دارند و فقط مادی نیست. (در بخش بعدی به طور مفصل  دهد)

  به آن می پردازیم)

ره تلفن داشته    ام دانش آموزان آدرس کامل و ش اس با خانواده مرتبیان بسیار مؤثر است و معلم باید از 
اس باشد. ( به منظورتفقد و یا تذکرو غیره و یا اگر  بتواند در مواقع مختلف مثال تربیک گف اعیاد با دانش آموز

  تلفنی داشته باشد، برای معلم موفقیت زیادی در بر دارد)
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ن مقطع است. مخصوصاً سن بزرگساالن و خانم    تدریس برای هر سنی احتیاج به شیوه های خاص برای ه
  های متاهل و خانه دار

کوتاه در طبیعت روستا و مشاهده عینی تاثیر بسیار برای فهم مسائل می کار عملی در کالس و گردش های   
  باشد.

  مناظره و بحث واستدالل (به روش صحیح و عقالئی وبدور از جدل) انجام گیرد.  

  معلم باید عمل به علم داشته باشد تا درس او اثر بخشی داشته باشد. بویژه در کالس های اخالقی و فرهنگی 

  و تواضع و فروتنی برای یک مربی یک امر واجب است. داش سعه صدر  

  از جمله سجایای اخالقی عفو و بخشش و دعوت به نیکی است که مربی باید دارا باشد.  

  نظم معلم خود یک الگو برای مرتبیان می باشد. ( نظم در حضور و غیاب درس ها و... )  

  .اف ومحبوب شدن معلم بسیار مؤثر استتبادل نظر و گرف نظرات مرتبیان برای پیش برد اهد  

معلم برای اینکه موارد تدریس را فراموش نکند در برگه کوچکی، نکته گفتنی درس را بنویسد و در کالس از   
  آن استفاده کند.

  .مربی باید پس از پایان درس کمی در کالس درنگ کند تا اگر کسی سئوالی داشت به او دسرتسی داشته باشد  

ائیم و او را به رخ دیگران بکشیم. چون حس حسادت دیگران را از شاگرد   خوب نباید در جمع زیاد تعریف 
ائیم و او را ناخودآگاه به زحمت می اندازیم. (البته به راههای مختلف باید او را تشویق  بر علیه او تحریک می 

  » یشکر مخلوق  یشکر خالق «ائیم مثال در تنهائی و یا بین والدین او و یا بین دیگر مربیان ) 

اینده انتخاب شود که رابط معلم و دانش آموز باشد و این رابط باید رشایطش را    برای هر کالس باید یک 
دارا باشد و از طرف معلم دارای اختیارات تامه نباشد. ( معلم باید توسط افرادی نظارت غیر مستقیم بر کالس 

  داشته باشد)

از روش های تفهیم درس است که باید با شیوه های مختلف اجرا گردد ( مثال تحقیق یا دادن تکلیف یکی   
شاگردی، شاگرد دیگر را درس بدهد یا دانش آموز به جای معلم درس بدهد.) و کالً یکی از کارهای مربی به تفکر 

  واداش است.

ت دیگر) به جای کلمه امتحان خیلی بهرت    است چون کلمه امتحان اسرتس آور گف کلمه آزمون (و یا کل
  است.
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آزمون گرف باید از طرف مربی باشد وتصحیح و اعالم نتایج آن از طرف برگزار کننده گان کالس باشد. چون   
ارزش معلم و محبوبیت او و اثر بخشی حرف های او با تصحیح و اعالم نتایج کمرنگ می گردد. ( در این 

ره دروس را اعالم نکرده در بین دانش آموزان ودانش جویان دارای احرتام ظاهری معلم و استاد تا » معموالً«زمان
  است.)

با یکدیگر در کالس خیلی تاثیر بدی دارد (منظور اعالم مقایسه است) چون  (مرتبی) مقایسه دو فراگیر  .۱۴
  اعالم مقایسه بین دونفر اصطکاک و دشمنی بوجود می آورد.

ونه رضورت داردبرای بعضی از دروس معرفی ا   .لگو و 

 كودك٢،٣،٣،٢
مسائل روز  یزمنطقه و ن یاز(با مشخص شدن رس فصل ها و موضوعات مشخص و مورد ن یفرهنگ یکالس ها

گروه کودک است. تحت  یدانشگاه علم و صنعت برا یطرح درس گروه جهاد یرز ینمثال عناو بعنوان. جامعه)
  : یکودکان" و شامل محورها یتبه شخص یعنوان "شکل ده

  :یاسالم یتهو 
مثل انس با مسجد، انس با مجلس  ییبحث ها ینهمچن -تدبر)  -حفظ -قرآن (قرائت  -احکام  -اخالق  - عقائد

  کار شد. یدیعقائد توح یقسمت هستند. مثال امسال رو  ینانس با قران، دعا در ا ی،مذهب
  یانقالب یتهو 
  یمل یتهو 
  ییروستا یتهو 
  یجنس یتهو 
  بهداشت 
د به نفس. کار جمعیکودک. خودباور  ی. فلسفه برای. کنجکاو یت( خالق رش کودکپرو   . یو همکار  ی. اعت

  در کودک.) یدام یشو افزا یجادا
که چطور و در چه طرح  بینند یها آموزش م یو مرب یستند،ن یمآموزش مستق یموارد الزاما طرح ها ینا البته

 یبه معلم ها استخراج م یرهرب  یها یهد. (موارد پرورش از توصهرکدام از موارد فوق بپردازن یتبه تقو ییها
  شوند.)

  یمقرآن کر یمو مفاه یآموزش تالوت و روخوان یها کالس
از و وضو : به صورت آموزش عمل کالس احکام برگزاری   و... ) یریو تصو ی(آموزش 
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هنگ کنا ینرا با مسئول یوجود دارد روز  یمثال اگر در روستا رودخانه ا عنوانه ب تا بچه ها کنار  یدردو ه
ر   کنند. ینرودخانه وضو گرف را 

  .یتجذاب یشافزا یاحکام و قرآن برا یآموزش ها با کالس ها ینا یقو  تلف یو کاردست یآموزش نقاش
جود آموزش شان و  یبرا یرضورت یستیبا یااز طرح درس هستند  یبخش یاها  یکه کاردست یمداشته باش توجه

. و.. یتخالق یتمثل تقو یگرد یهدف ها یبرا یابزار  یا) یفک ی،(جامدادیکاربرد یل. ساخت وساداشته باشد
ته داش یکاردست یککالس هر روز  ایکه بچه ه یدچ یتوان طرح درس ها را بگونه ا یدانش آموزان باشند. در کل م

  .باشند
  سال : ۱۲تا  ۸سال و  ۷ یرز یهر دو گروه سن برای

درخت  ایکه بعنوان مثال گل راچه طور بکشند  یدبه بچه ها الگو ند و ید،آماده استفاده نکن یاصال از الگو ها 
 یتاز خالق ید. اجازه بدهیدنکش یشانو برا یدنده یادشان ای ... به شده مرسوم و یریدور گ یابرها یا یدنکش

بچه  دی.  اجازه بدهیدطمه نزنشان ل یتو به خالق ید،محدود شان نکن یریتصو یخودشان بهره بربند و با الگو ها
صص متخ یل). به دلیدهکنند (به بچه ها احساس استقالل بد ینقاش یفرد یتناخودآگاهشان و خالق یرها با ضم

  .هست یجبه کودکان را ی) در نقاش یم(محدود و مستق یدر کشور روش اشتباه الگو ده ینقاش یاننبودن مرب
 یدبچسبان یوار) به د ۲(آ یزسا ی.کاغذ هایدو بزرگ ) برب یکوچ(ک یبا قطع ها ییکاغذ ها ینهمه سن یبرا 
د ب یشبرافزا یستادهدر حالت ا یکنند. (نقاش ینقاش یشانپاها یرو  یستادهکه کودکان درحالت ا یطور  ه نفس اعت

  کودک موثر است).
گ بزر  یلی را خشود و عنارص یها از کادر خارج م یکه به تکرار در نقاش یدمواجه بشو یممکن است با کودک 

 یدکار ببندب یدتون یهمه م یرا برا یکادر نقاش یزسا ییر) البته تغیدقرار بده یارشدر اخت یکشد (کاغذ بزرگرت  یم
  نشود. یدفرت نقاش یزتا ذهنشان محدود به سا

چرا  یدی؟کش یچ یه؟چ ین(مثال : ا یدنپرس یمسوال مستق یشان حرف بزنند ول یکه در مورد نقاش یدبخواه 
  نگش مثال سبزه؟ و....)ر 

کودکان  یمورد برا ینرا سبز رنگ کند. ا یدخورش یرنگ مثال: کودک ینکنند. برا یرویپ یعتممکن است از طب 
  ! ی؟زرد است، چرا سبز رنگ کرد یدخورش ییدسال بود، نگو ۷ندارد اما اگر باال  یسال اشکال ۷ یرز

  .یداجرا کن یششود برامتوجه  ینکهوبدون ا یدکن یرا بررس یرنگ یها نشانه
  :مثال
 یکرد. نشانه ها یزرد استفاده م ی) وگاه یاد(ز یاه+ مدادس یرهت یآب یکه فقط با رنگ ها یساله  ۶ دخرت

و به گفته خودش اردک  یکردم یرتصو یاهدادند و اغلب مار و اردک و چاه س یو ترس رو نشان م یافرسدگ یرنگ
  )یستن یه ها بصورت قطعنشان ینافتاده تو چاه و..... (البته ا
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  کشد. ی یکه اصال نقاش یدمواجه بش یممکن است با کودک  
  .... باشد.یااز ترس و خجالت  ی) ممکن است ناش ی(عاطف یدبش یکبه او نزد یشرت: بیشنهادیحل پ راه
  .ید. و همه را مشتاق به رشکت کنیدبرپا کن یکارگاه آموزش  

و  یکنند(منحن یرا با مداد تک رنگ خط خط یفکر کردن صفحه ا که بدون یداز جلسات : بخواه یکی در
 با رنگ یکنندو تجسم م ینندب یکه م ییشکل ها یدبخواه یو مورب) و بعد از صفحه خط خط یو افق یعمود

  کنند. یواضح ساز  یگرید
  یارزش یو مستند ها یآموزش یها یلمف اکران
گفتگو  یرا نگاه کنند و بعد با مرب یلمکه بچه ها ف یلتکوتاه وآموزنده بخصوص در حا یها یلمو ف یپکل پخش
  خواهد داشت. یشرتیب یرکنند، تاث
در  تیسبا یکه م ییمختلف شامل رسفصل ها یسن یگروه ها یبرا یکپ یک یا یواریروزنامه د ینو تدو تهیه

  .منطقه انجام شود
نند فوتبال و وال یورزش یها یتکودکان با فعال جذب ل در خال یفرهنگ یازموارد مورد ن یانبو.... و  یباله

  آن. 
  .یحتفر یزنگ ها یبرا یکالس یرونب یاو  یهدفمند درون کالس یها یباز  
ند یشو افزا یجسم یتفعال یها که برا یباز  یبرخ   از آن ها  یکودک هستند که تعداد یجسم یها یتوا

  کنند. یم یترا هم تقو یکارگروه
  ستند:ها جزو طرح درس ه یباز  یبرخ  

 ایدادن جهت ها  یاد یبرا یاداره هواشناس یباز  یاکودکان  یفلسفه برا یانتخاب در طرح درس ها یباز  مثل
  مرور طرح درس محرم و نامحرم و...  ی!" برای؟"من کناِر ک

  " انتخاب شدند مثل:یدرمان ی"باز  یها یوهها از ش یباز  یبرخ 
  ییجادو یدکودک مثل کل یاتو روح یاتبردن به ذهن یپ :الف

  کالف یمساله مثل باز  یکدرمان  ی: براب
رکز و... هستند که م یتها با هدف تقو یباز  برخی   قرار داد.) یدرمان یها یشود در دسته باز  یحافظه، 

  کودکان و روستا یژهو یازو اهدا کارت امت یزبانک جوا تشکیل
  .یاسالم -یرانیا یرلوازم التحر یشگاها برگزاری



  جهادی

۱۶ 

به زمان  یمختلف در مدارس مختلف منطقه . (بستگ یبرنامه ها و مسابقات در مناسب ها یبانیشتو پ برگزاری
  حضور گروه در منطقه دارد.)

  یمتناسب با رده سن یفرهنگ یو پخش بسته ها اهدا
  رشکت کرده اند. یفرهنگ یکه در کالس ها ییاز بچه ها یرو تقد یادگاری اهدا
  کالس ها) ین(در ح مرور مطالب یها و برنامه ها طرح

  یبوم یها یکودک و مرب یکارسال پ یقبا کودک پس از سفر از طر ارتباط
  سال : ۷ یرز یسن گروه

 یم یتر نقاش یسن بچه ها انتزاع ین(تو ا یدنداشته باش یاتبا جزئ یسال انتظار نقاش ۷ یرز یاز بچه ها  
  رها تو صفحه بکشد. یکنند)، ممکن هست کودک فقط خط ها

 ،یکردن با مداد رنگ یپرکردن سطوح و نقاش یسخت یندارد هم چن یکه مداد رنگ یجنس سخت یلدلب شاید
: ینقاش یشنهادیپ یسال زود باشد، ابزار ها ۷ یرمشابه آن برا کودکان ز یرنگ یو ابزار ها  یاستفاده مداد رنگ
ند و ک یکاغذ راحت ترحرکت م یکه رو ینا یل(به دل  یرنگ انگشت ی،رنگ یک)، ماژیو روغن یآبرنگ، پاستل (گچ

ه از روستا بهرتاست ک یاک بچه ها یمال یطکند) که با توجه به رشا یسطوح را پر م یتر  یعرس یبا پوشش ده
  کنند. یهکه قبل از سفرلوازم را ته یدتان بخواه یگروه جهاد

نطور که در قسمت "ابزار و لوازم کار مورد استفاده در کالس ها" اشاره  البته ده توجه داشت، استفا یدشد باه
 کودک کامال اشتباه یمخصوصا در گروه سن یستموجود ن ییروستا یدر زندگ یکه در حالت عاد یلیکردن از وسا

  ... و یو بهداشت یپزشک اداست. مثل مو  یکه رضورت استفاده از آن ها قطع یاست به جز حالت
 یههتوانند ت یبرد که مردم روستا ندارند و  یدش مرا با خو  یزهاییرود و چ یاز شهر به روستا م یکس وقتی

تا از افراد روس یتینارضا یمکه شاهد آن هست یاتفاق ین) واضح تریکنند (از نظر امکانات در دسرتس و از نظر مال
ترک روستا است.  یمستعد شدن شان برا یبه معن ایناز خدا و... خواهد بود. و  یتو در واقع یمحل تولد و زندگ

 ینه را نهادشوق رف یم،را بده یشانآباد کردن روستا یاقبه بچه اشت ینکها یبه جا یم،کامال برعکس عمل کرد یعنی
  .یمکرده ا

  : یکاردست پیشنهاد
  ساده مناسب سن مخاطب تان. یها یگامیار 
  با گِل یحجم ساز  
  یباز  یربا خم یحجم ساز  
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   یافتیبا مواد باز یساز  حجم
  خود روستا یدر دسرتس بچه ها یلوسا با یدرست کردن کاردست  

 یکوچک و نخ و... بچه ها را جمع و تعداد یچیچند چسب و ق یه. با تهیمداشت یاردو تجربه نسبتا خوب یک در
 یمن . بعد ازیددرست کن یدتوان یهرچه م یدکه در دست دار یمواد ینبا ا یم. گفتیمبرگ نخل از تو باغ جمع کرد

بچه  میتولک و... بعد خواست یلک،درست کردند. بادبزن، جارو، فرفره، چ یباییز یها مصنوعات دست یساعت بعض
ر . آخر کالس هیمگرفت یادآموزش بدهند. خودمان هم  یزن یگرانخود را به د یکه کارشان بهرت بود کاردست ییها

اردو  ینا یادبودو  یهگرفته و درست کرده بودند. که هم به عنوان هد یادمتنوع  یکاردست ینکدام از بچه ها چند
در  کهیناز آن کسب درآمدکنند. ضمن ا یتوانستند حت یکه بعدها م یه دست یکهم به عنوان  وبه خانه بردند 

  .به بچه ها منتقل شد یاغیرمستقیمو  یمبه صورت مستق یزن یو آموزش یمفهوم فرهنگ ینتجربه چند ینا
  خود روستا یدر دسرتس بچه ها یلبا وسا یدرست کردن کاردست 

 یکوچک و نخ و... بچه ها را جمع و تعداد یچیچند چسب و ق یه. با تهیمداشت یاردو تجربه نسبتا خوب یک در
 یمن . بعد ازیددرست کن یدتوان یهرچه م یدکه در دست دار یمواد ینبا ا یم. گفتیمبرگ نخل از تو باغ جمع کرد

بچه  میتولک و... بعد خواست یلک،بزن، جارو، فرفره، چدرست کردند. باد یباییز یها مصنوعات دست یساعت بعض
ر . آخر کالس هیمگرفت یادآموزش بدهند. خودمان هم  یزن یگرانخود را به د یکه کارشان بهرت بود کاردست ییها

اردو  ینا یادبودو  یهگرفته و درست کرده بودند. که هم به عنوان هد یادمتنوع  یکاردست ینکدام از بچه ها چند
در  کهیناز آن کسب درآمدکنند. ضمن ا یتوانستند حت یکه بعدها م یه دست یکهم به عنوان  وانه بردند به خ

  .به بچه ها منتقل شد یاغیرمستقیمو  یمبه صورت مستق یزن یو آموزش یمفهوم فرهنگ ینتجربه چند ینا
 يجلسات هماهنگ يبرگزار 

  :هاگروه یبا اعضا ینمبلغ ییآشنا یجلسه -الف
 گروه و یبه اعضا یاتتجرب یندارد که انتقال ا ییگشاراه یاتنظرات و تجرب ی،از موارد روحان یاریبس در
هنگ را در اردو درپ پارچهیک یحرکت ین،مسئول از اردو فرصت  یشرو جلسات پ ینخواهد داشت. از ا یو ه
ند یزاناست تا با توجه به م یمناسب   اردو استفاده شود. درو مبلغه از حضور او  یروحان یتوا
  :یگروه فرهنگ یاعضا ییژهو یهیتوج یجلسه -ب

اردوها، فرهنگ  یربا سا یجهاد یو تفاوت اردوها یطرشا ی،جهاد یهاحرکت یبا اهداف و مبان ییآشنا جهت
  هر جهادگر، برگزار گردد. یفدر منطقه و وظا یفرهنگ هاییتها و فعالروستا، روند برنامه یاهال

  ها يتل از شروع فعالنكات الزم قب 
  ها یتنکات الزم قبل از رشوع فعال

 يآموزش يكالس ها 
  از آن ها ینیع یجهبه نت یدنرس یبرا یزیرها و برنامهتعداد جلسات کالس یینو تع یبند . زمان۱
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 یکنندگان در سفر که بعنوان مربرشکت یانتخاب کتاب (هم برا یاآن در قالب جزوه  ینمحتوا و تدو یه. ته۲
  آموزان منطقه)ارائه به دانش یو هم برا کنندیم یتالفع

  هاکالس یبرگزار  یبرا یانالزم به مرب یها. ارائه آموزش۳
شود، و الزم است که قبل از طرح  یجادمتنوع و جذاب باشد. تا در دل مخاطب رغبت ا یستبا یها م کالس

که با توجه به زمان طرح، مطالب را  یمو بخواهو از ا یمرا مشخص کرده باش یهر مربّ  یفو وظا یّنرا مع یانمرب
  کند. یممتنوع و پر بار تنظ

 ابزار و لوازم كار مورد استفاده در كالس ها٢،٤،١،١
ک کود  یمخصوصا در گروه سن یستموجود ن ییروستا یدر زندگ یکه در حالت عاد یلیاستفاده کردن از وسا

  و.... یو بهداشت یپزشک است. مثل مواد یکه رضورتش قطع یکامال اشتباهه به جز حالت
مند، معلم معلم  گذارد. یرا م یشرتیب یاست که با امکانات موجود در روستا، اثر فرهنگ یه

 يقو نحوه تشو يطشرا٢،٤،١،٢
  .متناسب با کار و به موقع و عادالنه باشد

فاده از است یزو آداب و رسوم منطقه دقت شود.( پره یرانیو فرهنگ ا ینید یهابا آموزه یابه تناسب هدا
  ) یهبه عنوان هد یخارج یعروسک ها

  .بر ارزش ها باشد تا بر اشخاص ینمبت بیشرت
  ود)ش یتنبل یجادو نظم و ا یتخاموش شدن فعال یاانحطاط(باعث غرور و غفلت و  یلهرشد باشد نه وس عامل
  .شود یگراند ینو توه یرباعث تحق نباید

توسط  ییگراتجمل و مرصف ینهو عدم فراهم آوردن زمآموزان دانش یواقع یاجاتو احت یسنج یازبراساس ن 
توان  ایآ یاً کشاند ثان یم یبه ماد یو افتخار را از مسائل معنو  یتاوالً محور شخص یراو متجمالنه. ز یمتیق یایهدا
  را دارند؟ یپر خرج یها یقتشو ینتوان چن یاآ یگراند یا یمرتبه باالتر از آنرا دار یقتشو

  . یباشد و هم خصوص یگراند ینهم در ب یدبا تشویق
ً با یزهو جا یهبحث هد در وجود داشته باشد و هر کس  یمشخص یازامت یا یارمالک و مع یک یددادن حت

  چه بوده است؟ یما به ازا یزهجا ینهمه بدانند که ا یرد،گ یم یزهجا
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صورت که روز  ینرد. به اتوان از "درخت رشد من" استفاده ک یمقطع کودک م یطرح برا ینا یاجرا یراستا در
ن دفرت کار کالس هست)  یاول صفحه اول دفرت نقاش س، و در طول کال  یکننددرخت رسم م یتنه  یکشان (که ه

د) کنن یکه حفظ م ییمثال سوره ها نوان(بع یدهندکه انجام م ییکارها یگروه، به ازا یزیبا توجه به برنامه ر
سبه که دارد محا ییهر کس با توجه به شکوفه ها یازو در انتها امت یچسباندم یرنگ یدرخت شکوفه ها یرو  یمرب

  .یمبده یههد یزیآخر کالس به هر کس رصف حضور در کالس چ یستخواهد شد و قرار ن
 یبرا دی(متناسب با سن) هم در آن لحاظ شده باشد.  شایرسگرم یکودک پسند باشد و مولفه  یدحت با هدیه

ثال آقا آنچنان انگ یسبا زحمت سوره  که ییساله روستا ۱۰بچه  یک کننده  یبخش و راض یزهرا حفظ کرده است، 
فرد به  یبرا یآموزه ا یک یاباشد و ثان یکاربرد کاال اوال ینا یمده یههد یفرهنگ ییکاال یم،دار یدنباشد. اگر تاک

حث ب یرو  یکار فرهنگ یبرادرج شده باشد.  یزآموزنده از حرضت آقا ن یهمراه داشته باشد. مثال در عکس صحبت
ن اسباب باز  یجعبه  یعکس حرضت آقا را رو  یتوانیمهم م یتوال   .یممورد نظر بگذار یه

  .گردد یعتوز یبازه زمان یکبوده و در  یکسان یاهدا نوع
وان قرش کودک و نوج یبرا یلیخ یماستفاده کن یهمحور به عنوان هد یتو خالق یفکر  یها و ابزارها یاز باز  اگر

  ... و یکمثل مکعب روب یتر خواهدبود. موارد یندوشاخ
 قابل یداده شود که به صورت گروه یههد یا یو کمک آموزش یفکر  یها و ابزارها یبهرت است که باز  خیلی

 یو کارگروه یحس دوست یقطر ینداد و از ا یهاز بچه ها هد یتوان به گروه یصورت م یناستفاده است. در ا
  .کاست یاهدا یحال از تعدد تقاضا ینرد. و در عک یتتقو یزرا ن یشانا

 یتروستا. ح یعتموجود در طب یلخالقانه توسط خود بچه ها و با استفاده از وسا ییها یکردن کاردست درست
ا با ارزش از بچه ه یها را به عنوان کارها یکاردست یتواناستفاده نشود، م یهها به عنوان هد یکاردست یناگر از ا

 یقطعا احساس قشنگ تر  یداریمخودمون نگه شان م یشپ یادگاریبه عنوان  یشهکه هم یمو بگ یریمبگ یلتحو
ان که خودت یمثل کاردست یداز طرف خودتان بده یا یهشان خواهند داشت. به بچه ها هم هد ینسبت به کاردست

  .یدساخته ا
  .یدنکن یسهکالس تان را با هم مقا یبچه ها هرگز

 ید،از حد به او توجه نکن یشبه طور خاص و ب یول یدبکن یقتشو یکند،کار م یالع یلیهست که خ یکودک اگر
ن م یزبه آن ها ن ینکها یبکنند و برا یاحساس رسخوردگ یهبق یشهباعث م ینا  یدتقل توجه شود اقدام به یزانبه ه

  کنند. یاز آن کودک م
  يهو نحوه تنب يطشرا٢،٤،١،٣

  .یریو رشد باشد نه انتقام گ یبه منظور آگاه
  به موقع و متناسب با تخلف باشد.  
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  اصالح کننده باشد نه مخرب.  
  ظلم شده. یاست نه به و  یهباشد که شخص مجرم متوجه شود که مستحق تنب یبه گونه ا  

  اخراج،... ) یق،مراتب باشد (تذکر، اخطار، احضار، تعل یدارا   
  نباشد. یگرانحذف د یاطرد  یبرا یا یلهوس  
  .یردجامعه صورت پذ یاتو لحاظ مقتض ی،اخالق ی،اعتقاد یارهایمع عیبا توجه به جم  
  باشد. یتهمراه با قاطع  
  باشد. یگراندر حضور د یدمواقع با یبعض یاست ول یشرتنباشد اثرش ب یگراناگر در حضور د  

  شخص باشد. ینه در باره خود شخص باشد بلکه در ارتباط با خطا تنبیه
 و ورزش يباز 

  یمحل یهایبر باز  یدتأک
 نیآموزش یاز کارها یارهایبس یمتوان یصورت که م ینبد یباز  ینو آموزش ح هایدقت در هدفمند بودن باز   

  .یممتنوع ارائه ده یها یرا در غالب باز 
   یگروه یها یانتخاب باز   

  )یتو ترب یمتعل یشاد ورزش برا یاز فضا ینهها (استفاده به یدر باز  یمرب یو همراه رشکت
  .حضور دارند یکه همه اهال یدر روستاها و در مواقع یبه صورت نوبه ا یورزش یجشنواره ها زاریبرگ

 مختص زنان 
زنان  یبرا توانیم یکل یهاو در قالب برنامه یرشع هاییمدرصورت عدم حضور خواهران، با حفظ حر

 یمفصل یهاگروه، برنامه یگفرهن یدر صورت حضور و رشکت خواهران در کالس ها یکرد ول یفتعر ییهابرنامه
  اجرا دارد . یتقابل

  عبارتند از: یها به صورت کل یزیالزم در برنامه ر نکات
  خانواده. یفرزند و فضا یتزن در ترب یدیها با نقش کلحفظ تناسب برنامه  

ع یگاهو جا یتموقع رعایت ع یگاهزنان درمنطقه. (جا یاجت ت اص اسخ یاربس ییزنان در جوامع روستا یاجت
ع هاییتمربوط به زنان حساس یهابرنامه یاجرا یو برا  مناطق مورد یجامعة انسان یفرهنگ یاتو خصوص یاجت

  کرد) یزیرکامالً شناخت و بر طبق آن برنامه یدنظر را با
  .یفرهنگ ینظر گرف نقش زن در خانواده در کالس ها و برنامه ها در



  فرهنگی -اردوی جهادی 

۲۱ 

 عموم مردم 
 یمردم منطقه. (تالش برا ینو وحدت و کار درب یهمدل ید،نشاط، ام یهروح یجترو کردیبا رو ییهابرنامه یاجرا

ذاتا موجب  یجلسات عموم ییو برپا کشاورزیی،عمران یها یتمثل فعال یخدمات یهامشارکت مردم در برنامه
رداد و به خصوص در محور قرا ینبرا یدبا یزها را نبرنامه یفرهنگ یریگمردم خواهد بود اما جهت یهروح یشافزا

  ود) یدو نشاط را در آن ها تشد یدام یدبا مردم با یروابط کالم
لسات ج یسطح معرفت مردم (بعنوان مثال برگزار  یشو افزا یفرهنگ اسالم یجترو یها در راستابرنامه تعریف

ان عت، ییبرپا ی،سخ   …)ا وشهد یهاو خانواده یبا اهال یدارد جلسات دعا، ییبرپا از ج
 نخبگان منطقه 

  افراد. ینا یلهدر منطقه به وس یفرهنگ یهابرنامه یاجرا یارائه برنامه و راهکار برا
ال آن ها. (بطورمث ییتوان اجرا یشو افزا ینخبگان محل یگاهجا یتو تقو یتح یدر راستا هایییتفعال انجام

اقالم  دنیارگذار در اخت یقکمک به آن ها از طر ،برگزارکنندگان سفردر منطقه یفرهنگ ینآن ها بعنوان رابط یمعرف
  …)و یفرهنگ

  .آن یعتوسط نخبگان منطقه و توز یهنرش انتشار
 پس از سفر (ارتباط مستمر) ينساز و كار ارتباط با مخاطب يفتعر 

 یامتواند گ یم یردگ یحضور جهادگران در منطقه شکل م یروستا بواسطه  یجهادگران و اهال یانکه م یوندیپ
 یوندپ ینباشد. اما ا یاهال ینو موجب تالش و تکاپو در ب یزهو حفظ انگ یجهاد ی یهمؤثر در جهت نرش روح

  دو و استمرار آن پس از اردو است.مستحکم شدن در طول زمان ار  یازمندن
قه آموزان منطدانش ینآن در ب یکنندگان در سفر بررو مکتوب رشکت ینامه با نشانتلفن، پخش پاکت دادن

ه شد ییندر برآوردن اهداف تع ی،سادگ رغمیابزار عل یناست. ا یوندپ ینبه ا یدناستحکام بخش یاز راه ها…و
  ارتباط با منطقه، مؤثر هستند. یبرا

 اقدامات 
ام به دانش یآموز و واردشدن رضبه روحو دانش یمرب یانم یو عالقه افراط یوابستگ یجادا آموزان پس از ا

  ود) یتحد اعتدال را رعا یدآموزان باو ابزار محبت به دانش یمیتصم یزان(در م انیاز مرب یدوره و دور 
ام ماندن حرکت فرهنگو کار ارتباط با دانش سازیفعدم تعر  آغاز شده در  یآموزان پس از سفر موجب نا

  منطقه است.
ر د یانمرب یو ناتوان یاز سفر موجبات رسدرگم یشپ …یاکالس ها در قالب جزوات  یمحتوا برا ینعدم تدو 
  .آوردیاز کالس ها را فراهم م یبردار بهره

 جینتا یابیکالس ها، توان ارز ییو محتوا ییتعداد و مراحل اجرا یینو تع یزمان بند یق،دق یهدف گذار  عدم
  .کندیسلب م ینکالس ها را از مسئول
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نظام  یا یهبقرش مذ ین،نسبت به د ینیبدبآوردن موجبات کنندگان بعنوان مبلغ و فراهمرشکت یسترفتار ناشا 
 ی،ها اعم از عمران یتام فعال ینکنندگان حرشکت ی. (ازآنجا که تک تک حرکات و رفتارهایاسالم یجمهور 
کنندگان در نوع نگاه مردم رشکت ناشایستو  یردینیلذا رفتار غموثر است،  یارمردم بس یددر د… و یفرهنگ

  مرض خواهد بود.) ارینسبت به موارد مذکور بس
ا یربومیو غ ینیمردم منطقه از فرهنگ شهرنش یرپذیریتأث   براثر  یار شهر و رفت یبه تشبه به سطح زندگ یلو 

توسط  ییگرااز تجمل یدقت در تعامالت و خوددار  یستی،زساده یتکنندگان در سفر. (رعاتعامل با رشکت
  ف خواهد کرد)معضل را برطر  ینا یادیکنندگان تا حدود زرشکت

 یرخداییغ یتخاص و وجود ن یخطوط فکر  یاحزب  گروه،کنندگان در سفر به جناح،رشکت یوابستگ یتلق ایجاد
جلسات  ها،صحبت یدارها،امر. (در د ینمردم منطقه در مقابل ا یریگکنندگان در کارها و به تبع موضعرشکت
 ایبرگزارکنندگان به جناح  همجموع یوابستگ هکه شبه ییااز رفتاره یدقت را در خوددار  نهایت یدبا… و یعموم
  ).لحاظ کرد کند،یم یجادرا ا یمسئول خاص یاحزب 
 یباعث شده بود که دخرتان روستا حت ی،گروه یاز اندازه  یشانذار ب یحد و اندازه، تجربه  یزهد ب یجترو  

ان روستا باعث ترد آن ها توسط خانواده خارج از عرف جوان یرفتارها ینزمان خواب با پوشش کامل باشند و ا
  شد. یشانها

ا شود که اعض یم یدهد یاریمتاسفانه در موارد بس یم،ها بدان یتفعال یمحورها ینرا از مهم تر یاهال مشارکت
ام فعال  یبخصوص جوانان و نوجوانان در نظر  ی،مشارکت اهال یبرا یدهند و سهم یها را انجام م یتگروه 

  .یرسادامه م یبرا یدارند و نه روش یتجربه ا هصورت بعد از رف گروه، مردم ن یناست که در ا یعیب. و  طیرندگ
لقا حس به آن ها ا ینبه گونه رفتار شود که ا یدنبا یعنی یدبه مردم منطقه گفت که ش محروم هست نباید

  .شود
 ییامناطق روست یها یلبا پتانس متناسب یستبا یشود م یم یمترس ییافراد جامعه روستا یکه برا اهدافی

  .باشد
 یتبه عبار  یاخودمان و  یشود و طبق آن عمل گردد و ما با استاندارها یینو تع ییمنطقه شناسا استانداردهای

 یکامال عاد یشوخ یاحرف و  یکخودمان  ینب ید.مثال شایمرفتار نکن یو دانشگاه یجامعه شهر  یبا استاندارها
  نباشد. ینگونهستا امردم رو  یندر ب یباشد ول

 یاز وزارتخانه و نهادها و سازمان ها یفرهنگ یزاتجهت جذب امکانات و تجه یگیریمکاتبه، ارتباط و پ  
  .کشور و استان مربوطه یفرهنگ
  .یبانیپشت یتهبه کم یعموم یزاتها و تجه یازمندیاعالم ن  

 .به مسئول اردو هیتکم یها یگیریپ یقو جدول دق یبرنامه ها، برآورد مال یزر اعالم
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 در روستا يخارج يفرهنگ يها يتسر فصل فعال 
  است. یربه رشح ز یجهاد یقابل اجرا توسط گروه ها یفرهنگ یها یتاز فعال یونه ا

(مخاطب با  یباشند) و تخصص یمردم روستا م ی(که مخاطب آن همه  یها به دو دسته عموم یتفعال این
  شوند. یم یمخاص) تقس یسن یرده ها

به  کالس با توجه یمختلف مشرتک هستند اما محتوا یسن یدر رده ها یناز عناو یروشن است که برخ گفتهنا
کودک با  یقرآن برا یالزم در کالس روخوان یاست. (بعنوان مثال: آموزش ها یمتفاوت یسطح ها یمخاطب دارا

 کند.) ینوجوان و جوان تفاوت م
 يعموم 

 یندر قالب ا ینیروزمره آن ها و انتقال معارف د یها یتکت در فعالمردم و رش  ینگروه در ب یحضور روحان
منزل  و نظافت یزی یعی،چون: اثرات بد ماهواره و فرهنگ استفاده درست از منابع طب یها. با موضوعات یتفعال

  ستاهاقنوات، استخر و...)  و اطراف خانه در رو  یروبی( ال روستا یطو مح
  و....) یکشاورز  ی،موجود در روستا (از جمله دامپرور  یها یتستفاده از ظرفمردم منطقه در مورد ا توجیه

  باشد یافراد موجه موجود در منطقه که مورد وثوق همه اهال یلهبوس یاختالفات منطقه ا حل
عت و با محور یومیه یاز ها برگزاری   مسجد هر روستا یتبصورت ج
ت مذهب برگزاری   در هر روستا  یئتو ه یمراس

 و مجلس روضه در یدسته عزادار  یلشهرستان و تشک یها یاته یعتجم یقدر شهرستان از طر یئته یگزار بر 
  مرکز شهرستان.

دانشگاه شاهد در شهرستان منوجان اشاره کرد که  یگروه جهاد یتتوان به فعال یکار م ینموفق ا یمثال ها از
فعال  یجهاد یهاتشکل یرستان منوجان و ساشهر  یو نظارت ییاجرا یو دستگاه ها یمذهب یئاتدرتعامل با ه

 یاما اب یهفاطم یسوگوار  یامکه ا یشپ لرا در شهرستان بنا نهاده اند. از دو سا یباییدرشهرستان مزبور، سنت ز
هنگ و برنامه ر یمجموعه در اقدام یننوروز،مصادف شده است، ا را جهت تجمع عزاداران  یشده، برنامه ا یزیه

 یدر قالب دسته ا ییو روستا یشهر  یئاته یبرنامه دسته ها ین. در اینندب یرستان تدارک ممرکز شه ی درفاطم
 ی. بعد از دسته رو یندا یو اقامه عزا م یدو طرف مرکز شهرستان را دسته رو  بزرگدو مسجد  ینفاصله ب مشرتک

انین   شود. یصاحب سبک و صاحب نفس انجام م ینیتوسط مدعو یو مداح یز سخ
ت در مناسبت ها یشگاها برگزاری   .خاص یو مراس
  .در روستا یهو اختتام یهمراسم افتتاح برگزاری



  جهادی

۲۴ 

 یو مل یمذهب یامبه مناسبت ا یو مذهب یفرهنگ یمراسم ها یدر روستا و اجرا یجمع یبرنامه  یک برگزاری
ه (ع) با توجه به زمان ح یکی یالد)، جشن میفشهدا، جشن ترشف(تکل یادوارهمثل:  ت مراس ، برگزاریضوراز ا
  یلکم یدعا ییندبه، برپا یدعا یی. برپایو نوحه خوان ییرسا یحهمد یارت،دعا، ز

  .نوشته ها ینا یگردآور  یمنطقه برا ینامه شهدا یتکردن وص جمع
  ... و ینمنطقه، محروم ینآزادگان، متنفذ یثارگران،شهدا، ا یبا خانواده ها دیدار

  .کردن مشکالت و درد دل با مردم یستاردو و ل یبه خانواده ها با روحان رسزدن
  .کتاب یشگاها یو برگزار  یکتابخوان یساز  فرهنگ
و...)،  یاسیس ی،علم ی،: کتابخانه(در موضوعات مختلف مذهبی. مانندو مذهب یفرهنگ یمکان ها تجهیز

  مساجد، دارالقرآن و...
و  یهالا یرو تحق ینناکرده توه یتوقع و خدا یاو  یگداپرور  یهروح یجاد: بدون ایازمندانارزاق ن یعو توز تهیه

  .یازمندانن یحفظ آبرو  ینهمچن
ن کنند که توز یفضا ساز  یپخش ارزاق طور  برای  یردگ یصورت م یاقالم به صورت تصادف یعشود که افراد گ
  .یردصورت گ یانهکامال مخف ینکارنگردد و ا یاعالم عموم ینو همچن

 ت،یاو روا یثدر منطقه مانند: برد مخصوص شهدا، احاد یجو فرهنگ یجادو ا یاز چهره منطقه با فضاس تغییر
، تصاو  یپخش نواها و آهنگ ها ی،مذهب یو شهدا، نصب پرچم و پالکارد ها یجهاد یرسخنان بزرگان و عل

ه، طقمن یشهدا یرنصب تصاو ،و مستهلک منطقه یمیقد یها و پرچم ها عکس یضتعو ی،و انقالب یاسالم ی،مذهب
و به  گردد یتحد اعتدال رعا یستبا یروستا م یو.. البته در فضاساز  یبا مطالب فرهنگ یوارید یجعبه ها یهته

  .کند ییرتغ یروستا به کل یطنباشد که مح یگونه ا
  .با کمک دانش آموزان) یو نقاش یسینو یوارچهره مدارس (د تغییر

هنگی   .به مواد مخدر در روستا یاداز اعت رییگ یشکالس پ یبرگزار  یبرا یانتظام یرویبا ن ه
  .یعموم یرو  پیاده

  .عفاف و حجاب یشگاها برگزاری
  .کتاب یشگاها برگزاری
  .با خانواده شهدا روستا یدارد برگزاری

  دارند. یازکه ن یبه افراد ینیو مشاور د یاسالم یدبا عقا یروانشناس ارزش اعزام
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  .پروژکتور یدئوو یقاز طر یانروستائ یبرا یلمف پخش
  .اردو یو بعد از برگزار  یننامه در قبل، ح یژهو یا یهنرش انتشار
از  یکه تجربه و شناخت کاف یم،بعنوان مشاور (در انتخاب مشاوران دقت کن یمذهب یروانشناس ها اعزام

  .فضاو آداب و رسوم روستا را داشته باشند
تا  (از دبستان دبستان)، نوجوان ینل از سن(قب اصوال مخاطب به سه دسته کودک یجرا یها یبند یمتقس در

 گروه کودک و ینکه ب یستاز روستا ها بگونه ا یبرخ یتشوند، اما جمع یم یبند یم) و جوان تقسیرستاندب
 است که در یهی. بدتاس یشامل سه دسته اصل یرز یبند یمکرد. تقس یفتعر یگروه سوم یستینوجوان با

و  یکالس و طرح درس به عهده مسئول فرهنگ یزیبرنامه ر شود یاضافه مچهارم  یسن یرده  ینکه ا ییروستاها
  مخاطب است. یازبا توجه به ن

انتقال  و یروح ییرتغ یجادنوجوانان و کودکان است چون امکان ا یرکزمان رو  یشرتب یفرهنگ یها یتفعال در
  .است یاردو مسائل فرهنگ یاست و از اهداف اصل یشرتدر آن ها ب

 كودك 
مسائل روز  یزمنطقه و ن یاز(با مشخص شدن رس فصل ها و موضوعات مشخص و مورد ن یفرهنگ یهاکالس 

  جامعه)
گروه کودک است. تحت عنوان  یدانشگاه علم و صنعت برا یطرح درس گروه جهاد یرز ینمثال عناو بعنوان
  : یکودکان" و شامل محورها یتبه شخص ی"شکل ده

  :یاسالم یتهو -أ
مثل انس با مسجد، انس با مجلس  ییبحث ها ینهمچن -تدبر)  -حفظ -قرآن (قرائت  -احکام  -اخالق  - عقائد

  کار شد. یدیعقائد توح یقسمت هستند. مثال امسال رو  ینانس با قران، دعا در ا ی،مذهب
  یانقالب یتهو -ب
  یمل یتهو -ج
  ییروستا یتهو -د
  یجنس یتهو -ه
  بهداشت -و
د به نفس. کار جمعیکودک. خودباور  ی. فلسفه برایکنجکاو  .یتپرورش کودک ( خالق -ز . یو همکار  ی. اعت

  در کودک.) یدام یشو افزا یجادا
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که چطور و در چه طرح  یبینندها آموزش م یو مرب یستند،ن یمآموزش مستق یموارد الزاما طرح ها ینا البته
 یبه معلم ها استخراج م یرهرب  یها یهتوص هرکدام از موارد فوق بپردازند. (موارد پرورش از یتبه تقو ییها

  شوند.)
  .یمقرآن کر یمو مفاه یآموزش تالوت و روخوان یها کالس

از و وضو : به صورت آموزش عمل برگزاری   و... ) یریو تصو یکالس احکام (آموزش 
هنگ کن ینرا با مسئول یوجود دارد روز  یمثال اگر در روستا رودخانه ا بعنوان بچه ها کنار تا  یداردو ه

ر   کنند. ینرودخانه وضو گرف را 
  .یتجذاب یشافزا یاحکام و قرآن برا یآموزش ها با کالس ها ینا یقو  تلف یو کاردست یآموزش نقاش

جود آموزش شان و  یبرا یرضورت یستیبا یااز طرح درس هستند  یبخش یاها  یکه کاردست یمداشته باش توجه
. و.. یتخالق یتمثل تقو یگرد یهدف ها یبرا یابزار  یا) یفک ی،(جامدادیبردکار  یلداشته باشد. ساخت وسا

ته داش یکاردست یککالس هر روز  یکه بچه ها یدچ یطرح درس ها را بگونه ا توان یدانش آموزان باشند. در کل م
  باشند.

  سال : ۱۲تا  ۸سال و  ۷ یرز یهر دو گروه سن برای
 ایعنوان مثال گل راچه طور بکشند ه که ب یدبه بچه ها الگو ند و ید،آماده استفاده نکن یاصال از الگو ها 

 یتاز خالق ید. اجازه بدهیدنکش یشانو برا یدنده یادشده مرسوم و...... بهشان  یریدور گ یابرها یا یدندرخت کش
بچه  دیده.  اجازه بیدشان لطمه نزن یتو به خالق ید،محدود شان نکن یریتصو یخودشان بهره بربند و با الگو ها

ص متخص یل). به دلیدکنند (به بچه ها احساس استقالل بد ینقاش یفرد یتناخودآگاهشان و خالق یرها با ضم
  .هست یجبه کودکان را ی) در نقاش یم(محدود و مستق یدر کشور روش اشتباه الگو ده ینقاش یاننبودن مرب

 یدبچسبان یوار) به د ۲(آ یزسا یکاغذ ها.یدو بزرگ ) برب یک(کوچ یبا قطع ها ییکاغذ ها ینهمه سن یبرا 
د ب یشبرافزا یستادهدر حالت ا یکنند. (نقاش ینقاش یشانپاها یرو  یستادهکه کودکان درحالت ا یطور  ه نفس اعت

  کودک موثر است).
گ بزر  یلیشود و عنارص را خ یها از کادر خارج م یکه به تکرار در نقاش یدمواجه بشو یممکن است با کودک 

 یدکار ببندب یدتون یهمه م یرا برا یکادر نقاش یزسا ییر) البته تغیدقرار بده یارشدر اخت ی(کاغذ بزرگرت  یکشدم
  نشود. یدفرت نقاش یزتا ذهنشان محدود به سا

چرا  یدی؟کش یچ یه؟چ ین(مثال : ا یدنپرس یمسوال مستق یشان حرف بزنند ول یکه در مورد نقاش یدبخواه 
  رنگش مثال سبزه؟ و....)

کودکان  یمورد برا ینرا سبز رنگ کند. ا یدخورش یرنگ مثال: کودک ینکنند. برا یرویپ یعتممکن است از طب 
  ! ی؟زرد است، چرا سبز رنگ کرد یدخورش ییدسال بود، نگو ۷ندارد اما اگر باال  یسال اشکال ۷ یرز
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  .یداجرا کن یشمتوجه شود برا ینکهوبدون ا یدکن یرا بررس یرنگ یها نشانه
  :مثال
 یکرد. نشانه ها یزرد استفاده م ی) وگاه یاد(ز یاه+ مدادس یرهت یآب یکه فقط با رنگ ها یساله  ۶ دخرت

و به گفته خودش اردک  یکردم یرتصو یاهدادند و اغلب مار و اردک و چاه س یو ترس رو نشان م یافرسدگ یرنگ
  )یستن ینشانه ها بصورت قطع ینافتاده تو چاه و..... (البته ا

  کشد. ی یکه اصال نقاش یدمواجه بش یممکن است با کودک 
  .... باشد.یااز ترس و خجالت  ی) ممکن است ناش ی(عاطف یدبش یکبه او نزد یشرت: بیشنهادیحل پ راه

  .ید. و همه را مشتاق به رشکت کنیدبرپا کن یکارگاه آموزش 
و  یکنند(منحن یمداد تک رنگ خط خط را با یکه بدون فکر کردن صفحه ا یداز جلسات : بخواه یکی در
 با رنگ یکنندو تجسم م ینندب یکه م ییشکل ها یدبخواه یو مورب) و بعد از صفحه خط خط یو افق یعمود

  کنند. یواضح ساز  یگرید
  .یارزش یو مستند ها یآموزش یها یلمف اکران
گفتگو  یگاه کنند و بعد با مربرا ن یلمکه بچه ها ف یکوتاه وآموزنده بخصوص در حالت یها یلمو ف یپکل پخش
  خواهد داشت. یشرتیب یرکنند، تاث
در  تیسبا یکه م ییمختلف شامل رسفصل ها یسن یگروه ها یبرا یکپ یک یا یواریروزنامه د ینو تدو تهیه

  منطقه انجام شود.
نند فوتبال و وال یورزش یها یتکودکان با فعال جذب ل در خال یهنگفر  یازموارد مورد ن یانو.... و ب یباله

  آن. 
  یحتفر یزنگ ها یبرا یکالس یرونب یاو  یهدفمند درون کالس یها یباز  
ند یشو افزا یجسم یتفعال یها که برا یباز  یبرخ  از آن ها  یکودک هستند که تعداد یجسم یها یتوا

  کنند. یم یترا هم تقو یکارگروه
  ها جزو طرح درس هستند: یباز  یبرخ 

 ایدادن جهت ها  یاد یبرا یاداره هواشناس یباز  یاکودکان  یفلسفه برا یرح درس هاانتخاب در ط یباز  مثل
  مرور طرح درس محرم و نامحرم و...  ی!" برای؟"من کناِر ک

  " انتخاب شدند مثل:یدرمان ی"باز  یها یوهها از ش یباز  یبرخ 
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  ییجادو یدکودک مثل کل یاتو روح یاتبردن به ذهن یپ :الف
  کالف یمساله مثل باز  یکدرمان  ی: براب

رکز و... هستند که م یتها با هدف تقو یباز  برخی   قرار داد.) یدرمان یها یشود در دسته باز  یحافظه، 
  کودکان و روستا. یژهو یازو اهدا کارت امت یزبانک جوا تشکیل
  .یاسالم -یرانیا یرلوازم التحر یشگاها برگزاری
به زمان  یمختلف در مدارس مختلف منطقه . (بستگ یدر مناسب ها برنامه ها و مسابقات یبانیو پشت برگزاری

  حضور گروه در منطقه دارد.)
  .یمتناسب با رده سن یفرهنگ یو پخش بسته ها اهدا
  .رشکت کرده اند یفرهنگ یکه در کالس ها ییاز بچه ها یرو تقد یادگاری اهدا
  .کالس ها) ینمرور مطالب (در ح یها و برنامه ها طرح

  .یبوم یها یکودک و مرب یکارسال پ یقکودک پس از سفر از طربا  ارتباط
  سال : ۷ یرز یسن گروه

کنند)،  یم یتر نقاش یسن بچه ها انتزاع ین(تو ا یدنداشته باش یاتبا جزئ یسال انتظار نقاش ۷ یرز یاز بچه ها 
  رها تو صفحه بکشد. یممکن هست کودک فقط خط ها

 ،یکردن با مداد رنگ یپرکردن سطوح و نقاش یسخت ینرد هم چندا یکه مداد رنگ یجنس سخت یلبدل شاید
: ینقاش یشنهادیپ یسال زود باشد، ابزار ها ۷ یرمشابه آن برا کودکان ز یرنگ یو ابزار ها  یاستفاده مداد رنگ
ند و ک یکاغذ راحت ترحرکت م یکه رو ینا یل(به دل  یرنگ انگشت ی،رنگ یک)، ماژیو روغن یآبرنگ، پاستل (گچ

ه از روستا بهرتاست ک یاک بچه ها یمال یطکند) که با توجه به رشا یسطوح را پر م یتر  یعرس یپوشش ده با
  کنند. یهلوازم را ته که قبل از سفر یدتان بخواه یگروه جهاد

نطور که در قسمت "ابزار و لوازم کار مورد استفاده در کالس ها" اشاره شد با البته ده توجه داشت، استفا یده
 کودک کامال اشتباه یمخصوصا در گروه سن یستموجود ن ییروستا یدر زندگ یکه در حالت عاد یلیدن از وساکر 

  ... و یو بهداشت یپزشک اداست. مثل مو  یکه رضورت استفاده از آن ها قطع یاست به جز حالت
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 یههتوانند ت ید و برد که مردم روستا ندارن یرا با خودش م یزهاییرود و چ یاز شهر به روستا م یکس وقتی
تا از افراد روس یتینارضا یمکه شاهد آن هست یاتفاق ین) واضح تریکنند (از نظر امکانات در دسرتس و از نظر مال

ترک روستا است.  یمستعد شدن شان برا یبه معن ایناز خدا و... خواهد بود. و  یتو در واقع یمحل تولد و زندگ
 ینه را نهادشوق رف یم،را بده یشانآباد کردن روستا یاقبه بچه اشت ینکها یبه جا یم،کامال برعکس عمل کرد یعنی

  .یمکرده ا
  : یکاردست پیشنهاد

  ساده مناسب سن مخاطب تان. یها یگامیار 
  با گِل یحجم ساز  
  یباز  یربا خم یحجم ساز  

   یافتیبا مواد باز یساز  حجم
  ستاخود رو  یدر دسرتس بچه ها یلبا وسا یدرست کردن کاردست 

 یکوچک و نخ و... بچه ها را جمع و تعداد یچیچند چسب و ق یه. با تهیمداشت یاردو تجربه نسبتا خوب یک در
 یمن . بعد ازیددرست کن یدتوان یهرچه م یدکه در دست دار یمواد ینبا ا یم. گفتیمبرگ نخل از تو باغ جمع کرد

بچه  میتولک و... بعد خواست یلک،ارو، فرفره، چدرست کردند. بادبزن، ج یباییز یها مصنوعات دست یساعت بعض
ر . آخر کالس هیمگرفت یادآموزش بدهند. خودمان هم  یزن یگرانخود را به د یکه کارشان بهرت بود کاردست ییها

اردو  ینا یادبودو  یهگرفته و درست کرده بودند. که هم به عنوان هد یادمتنوع  یکاردست ینکدام از بچه ها چند
در  کهیناز آن کسب درآمدکنند. ضمن ا یتوانستند حت یکه بعدها م یه دست یکهم به عنوان  ودند به خانه بر 

  به بچه ها منتقل شد. یاغیرمستقیمو  یمبه صورت مستق یزن یو آموزش یمفهوم فرهنگ ینتجربه چند ینا
 نوجوان 

  .یمقرآن کر یتالوت و روخوان یکالس ها
مسائل روز  یزمنطقه و ن یاز(با مشخص شدن رس فصل ها و موضوعات مشخص و مورد ن یفرهنگ یها کالس
  .جامعه)

ائ یکتاب خوان مسابقات ب و مخاط یرده سن یتبا رعا یدمف یتا کتاب ها ید،(در انتخاب کتب کامال دقت 
  .و... باشد) یجیو بس یهم خوان با فرهنگ جهاد

  .)یتقرش، سن و جنس یک(به تفکیگروه و اهال یفرهنگ ینمعرفت با حضور متخصص یها حلقه
  .یارزش یو مستند ها یلمف اکران

  در خالل آن. یفرهنگ یازموارد مورد ن یانو ب یبالو جذب پرس ها با فوتبال و وال یورزش یها فعالیت
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  .جذاب و کوتاه در کالس ها یکتاب ها خواندن
انی   .یفرهنگ یاه یتفعال یگردر خالل د یو ارائه مطالب اخالق سخ
  فوق برنامه مثل:تئاتر، رسود، ورزش و...  یکالس ها برگزاری

  دارند. یازکه ن یروانشناس و مشاوره به افراد اعزام
  .یاسالم -یرانیا یرلوازم التحر یجو ترو معرفی

  .یهو انتشار نرش ینتدو تهیه،
  .یفرهنگ یو پخش بسته ها اهدا

  .) یانکتاب ها توسط مرب یکم تر + معرف یمتکتاب(فروش کتاب ها با ق یشگاها برگزاری
  .نوجوانان روستا یژهو یزجوا اهدای

  .احکام یکالس ها برگزاری
 جوان 

  .یمتدبر در قرآن کرو  یرتفس ی،تالوت، روخوان یکالس ها
مسائل روز  یزمنطقه و ن یاز(با مشخص شدن رس فصل ها و موضوعات مشخص و مورد ن یفرهنگ یها کالس
  .جامعه)

ائ یخوانکتاب مسابقات ب و مخاط یرده سن یتبا رعا یدمف یتا کتاب ها ید،(در انتخاب کتب کامال دقت 
  .و...باشد) یجیو بس یهم خوان با فرهنگ جهاد

 تیبا محور یتقرش، سن و جنس یک( به تفکیگروه و اهال یفرهنگ ینمعرفت با حضور متخصص یها حلقه
  .حرضت امام و حرضت آقا و ...) یبحث ها یینتب یهبر پا یحرضت امام  (ره)، دشمن شناس یرهس یینتب یها

  .یارزش یو مستند ها یلمف اکران
  .احکام آموزش
  .ادهمسائل خانو  یرامونپ ییکالس ها برگزاری

  .یهو انتشار نرش ینتدو تهیه،
  .یفرهنگ یو پخش بسته ها اهدا

  .دفاع مقدس و ماهواره یرامونپ یموضوعات یندر مورد مسائل روستا و همچن ییکارگاه ها برگزاری
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 بزرگسال 
 یتو بهداشت خانواده و ترب یهمرسدار  ی،خانه دار  یی،سفره آرا یاطی،خ یزندگ یکالس مهارت ها یبرگزار 

 به زعم خودمان یما حق ندارفرهنگ مردم هست م یمرد ساالر  یی: اگر در روستایبر فرهنگ بوم یدفرزند (با تاک
. اثرات میشان برسان یعیو به حق طب یماسارت مردان آزاد کن یوغ یراسالم زنان روستا را از ز یبر آموزه ها یدبا تاک

  است.) یشرتآموزه ها به مراتب ب ینا یمنف
  ... احکام زنان و احکام خانواده و یانو ب یاعتقاد یها کالس

 و تداوم ارتباط يتاستمرار فعال 
ر رس یمتوان یم یمدت است. و هنگام یمستمر و طوالن یتفعال یک یفرهنگ یتفعال  یتلعاف یدنانتظار به 

 یاجرا شده در زمان برگزار  ی. اقدامات و برنامه هایماجرا کن یمراحل الزم را به درست یکه همه  یمها را داشته باش
نطور و ه یمرا پشت رس گذاشته ا یهتنها مراحل اول ماکرد. لذا بعد از اردو  یهتوان به کاشت بذر تشب یاردو را م

شته باشند استمرار دا یستیبا یزما ن یفرهنگ یها یتو مراقبت دارد، فعال یاریبه آب یازن یاهکه بعد از کاشت بذر گ
ره مورد نظر برس   .یمتا به 

 ینا ی. از جمله یمکن یفرا بعد از اردو و درطول سال تعر ییها یتالزم است فعال یجهبه نت یدنرس برای
م برد منطقه و... نا یبوم یحضور دانشگاه ها یبرا یساز  ینهبه روستا، زم یبه اتصال مراکز فرهنگ یتواناقدامات م

  که در ادامه بطور کامل رشح داده شده اند.
 مراكز فرهنگي به روستاهااتصال  

 یریتدم یتتر بوده و صالحشاخص یکه از نظر فرهنگ یافراد یدبا ییانبا روستا یارتباط فرهنگ یادامه یبرا
 یرهنگ(کانون فیاسالم یغاتمنطقه مانند: سازمان تبل یشوند و آن ها را با مراکز فرهنگ ییرا دارند شناسا یفرهنگ

 ،ی. در ابتدا مسئول و مشاور فرهنگیمو... آشنا کن میفرهنگ و ارشاد اسال  یجوانان، اداره یمساجد)، سازمان مل
منطقه  یفرهنگ ینو مسئول یمربوطه برگزار کنند تا اهال یروستا و مسئول مرکز فرهنگ یبا حضور اهال یاجلسه

  با هم آشنا شوند.
 پيگيري آن هاو پايگاه فرهنگي ريزي فعاليت هاي ساليانه برنامه  

 ئتیقرآن و ه هایی،جلسهامام،دشمن شناس یرهس یینتب یمانند دوره هامستمر و بلند مدت،  یهابرنامه یجادا
ود تا فعال یبه اهال توانیکه م باشدیم یفرهنگ یگاهپا یهااز جمله برنامه یهفتگ یمذهب  تیروستا ارائه 
نخبگان  و ینارتباط با رابط ییلهوس به نگیاست، مسئول فره یستهدر منطقه استمرار داشته باشد. شا یفرهنگ
 ینر اد باریکهر چند وقت  یی،کرده و در صورت توانا یداها اطالع پبرنامه یبرگزار  یمنطقه، از چگونگ یفرهنگ
ابرنامه   .یدها رشکت 

 منطقهحضور دانشگاه هاي سازي براي زمينه  
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و مستحکم شدن  یجهاد یمناطق با رشکت کنندگان اردو  ینجوار اهم یدانشگاه ها یاندانشجو یانم یوندپ
و  یجهاد ی یهمؤثر در جهت نرش روح یتواند گام یارتباط در طول زمان اردو و استمرار آن پس از اردو، م ینا

از آن  کییتا  یردمنطقه صورت پذ یهاالزم با دانشگاه هاییزنیرو را ینباشد. از ا یزانعز ینا ینتالش و تکاپو در ب
اتحوالت منطقه را رص یوستهگردد و پ ییروستا ینِ ها، مع است، دانشگاه مزبور در طول سال با  یسته. شایدد 
  را به وجود آورد. یفرهنگ هاییتتداوم فعال یینهروزه، زم یک یجهاد یاردوها یبرگزار 

 فرهنگياهداف به منطقه جهت پيگيري سفر  
ل مثا ی. براشودیم هایتفعال یگیریپ یآن ها برا ییزهانگ یتباعث تقو یجهادگران با اهال یدارد یدتجد

 ،یفرهنگ یگاهروستا از جمله پا یفرهنگ یهابرنامه یتجهت تقو ،بعد از حضور در منطقه توانندیجهادگران م
شود.  هیدها دمبرنامه یندر کالبد ا یاروح تازه تابگذارند  ییهاامهبرن یژهکوتاه به منطقه، و یو... با سفر  یئته

  گردد. یریجلوگ یکار  یهودهشده باشد تا از ب یزیمنظم و برنامه ر یداستمرار سفر با
 هفتگي و مناسبتيپيامك هاي ارسال  

 امکیمختلف تلفن همراه دارند، پ یسن یهازمان که اک افراد با گروه ینارتباط مستمر در ا یهااز راه یکی
ره یآور است، با جمع یستهمختلف است. شا یهادادن به مناسبت  یبر اساس گروه سن یتلفن همراه اهال یهاش

  .بودبا آنان در ارتباط  یوستهپ یامکپ یو ثبت در سامانه یت،و جنس
 تماس تلفنينگاري و نامه  

ود. ا یارتباط با منطقه و اهال توانیم یزن یاس تلفن یاو  ینامه نگار  یقاز طر  رغمیابزار عل ینرا حفظ 
  ارتباط با منطقه، مؤثر هستند. یشده برا ییندر برآوردن اهداف تع ی،سادگ

 بسته هاي فرهنگيارسال  
 ،یپست یِ فرهنگ یهابسته یلهوسشود تا به یآور مند، جمععالقه یهاخانواده یو نشان یمنظور اسام ینبد

  ارتباط با آنان حفظ گردد. یوستگیِ پ
  ییگان روستاو نخب ینفعال یسفر مشهد مقدس برا یبرگزار     •
  ماه مبارک رمضان) یه،فاطم یاما صفر،(محرم،  یغیتبل یهااعزام طالب در بازه    •
  آن ها یگیریمنطقه به مراکز و پ یفرهنگ یکمبودها یاطالع رسان    •

 داخليفرهنگي  ٣
  سبلنا... ینهملنهد یناجاهدوا ف ینو الذ
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در هر  یرشد و تعال یو جامعه. و برا یگراناست، ارتباط با خدا، خود، د یارتباط یچهار عرصه  یدارا انسان
ارتباط برقرار کردن با  یفرصت ها برا یناز بهرت یکی یجهاد یاست. اردوها ییها یتانجام فعال یازمندعرصه ن

مردم و منطقه پرداخته شود و از  یفرهنگ ائلجامعه است اما چنانچه در مدت اردو تنها به مس یبدنه  و یگراند
 یگرارت د. بعبیمگروه وارد آورده ا یکرهبه پ یدر بلند مدت رضبه بزرگ یم،توجه به خود رشکت کنندگان غافل شو

 یشاداب ینشود ضمن تام یکوشش م یداخل یفرهنگ ی. در برنامه هایمخوب لکن ناقص را ارائه کرده ا یبرنامه ا
 یارتباط جهادگران با خود و خدا در قالب عبادت ها ی ینهاست زم یجمع جوان انقالب یک یو نشاط که الزمه 

 یدر برنامه ها یگرپرداخته شود به زبان د یگرانارتباط با د یبه شناخت مبان ینفراهم شود و همچن یگروه
" ییراتا "چ یمکوش یم یداخل یدر فرهنگ یکهشود در حال یپرداخته م ی" کار فرهنگیبه "چگونگ یخارج یفرهنگ

  .یمکن یینجهادگران تب یها را برا یتفعال ینا
مجزا  را به طور یتمسئول ینا یافراد یاتا فرد  یازمندیمبرنامه ها ن ینهرچه بهرت ا یاجرا یاست که برا بدیهی
ن زمان اعالم  یرند،برعهده بگ   کند. یالزم را آغاز م یها یزیگروه برنامه ر ینو ثبت نام اردو، ا یآمادگکه از ه

 ، تداوم ارتباط يتاستمرار فعال 
ر رس یمتوان یم یمدت است. و هنگام یمستمر و طوالن یتفعال یک یفرهنگ یتفعال  یتلعاف یدنانتظار به 

 یاجرا شده در زمان برگزار  ی. اقدامات و برنامه هایماجرا کن یمراحل الزم را به درست یکه همه  یمها را داشته باش
نطور و ه یمرا پشت رس گذاشته ا یهتنها مراحل اول ماکرد. لذا بعد از اردو  یهتوان به کاشت بذر تشب یاردو را م

شته باشند استمرار دا یستیبا یزما ن یفرهنگ یها یتو مراقبت دارد، فعال یاریبه آب یازن یاهکه بعد از کاشت بذر گ
ره مورد نظر برس   .یمتا به 

 ینا ی. از جمله یمکن یفرا بعد از اردو و درطول سال تعر ییها یتالزم است فعال یجهبه نت یدنرس برای
م برد منطقه و... نا یبوم یحضور دانشگاه ها یبرا یساز  ینهبه روستا، زم یبه اتصال مراکز فرهنگ یتواناقدامات م

  که در ادامه بطور کامل رشح داده شده اند.
 كه بايد مدنظر قرار دادنكاتي  

  ها به تناسب فضا و اهداف سفر.برنامه یف. تعر۱
 یرو تاث طیمح ییربرنامه روزانه، تغ ییرتغ ی،بدن یها با توجه به خستگحجم برنامه یف. حفظ تعادل در تعر۲

  کنندگان.متفاوت بر رشکت یآب و هوا
و اجبار در برنامه ها رشکت نکنند.  یرغبت یشود که با ب یمبا زمان جهادگران تنظ یگونه اب یزی. برنامه ر۳

  باشد.) یم یشیهم اند یمناسب تر از جمع ها یورزش یباش برنامه ها یدار(بطور مثال بعد از زمان ب
ر یو جمع یگروه یها یتفعال یتتقو یدر راستا یزیر. برنامه۴  یر بردابهره یحروش صح یبرا یعمل ینو 
ه و ن یبه صورت گروه یشرتمخصوص رشکت کنندگان ب یفرهنگ یها یتاز حضور در جمع. (هر چه فعال یمعنو 
  .)یدا یهدف کمک م ینشود در تحقق ا یفتعر یانفراد
  است) یرضور  یاردر سفر بس یحیتفر یهاها. (برنامه. دقت در وجود نشاط و تنوع در برنامه۵
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  محروم و...) یهااز خانواده ید(بازد یتطعم فقر و محروم یدنچش یها در راستا برنامه ی. جهت ده۶
  ش و...)نو  یاتفکر  یبرا یزمان یف(بطورمثال تعر یبه خودساز  یشرتپرداخ هر چه ب یبرا ییفضا یجاد. ا۷

 عاليت هاي فرهنگي داخليفسرفصل  
ونه ا یارائه م یدر ادامه مباحث  یدر گذشته م یجهاد یگروه ها یداخل یفرهنگ یها یتاز فعال یشود که 

  .باشد
  اردوقبل ٣،١،٢،١

  اردو : یرشکت کننده ها یطرشا یبررس
 یجهاد یاردو  ینکه اغلب اول یبا جمع یجهاد یها یتساله فعالجمع با سابقه چند  یک یبرا یزیر برنامه

  کنند متفاوت است یخود را تجربه م
جلسات  ین(ا یروزه قبل از بازه جهاد یک یارتیز یدر قالب اردو ها یو فرهنگ یهیجلسات توج برگزاری

  که در سفر همراه گروه هستند برگزار شود.) یونیبا حضور روحان یتواندم
  یاسالم یمتناسب با سبک زندگ یغذا ها یستل تهیه

  و شهدا یرهرب  یرو تصاو یاناتها ب یسو رسو یهنقل یلوسا فضاسازی
  یامام زمان (عج) بصورت جمع یسالمت یدعا ی،الکرس یتسفر، آ یداخل اتوبوس: قرائت دعا یها برنامه

  مراسم بدرقه: یبرگزار  
  با عل و... یدارهمچون امامزادگان، گلزار شهدا، مساجد، د یرشوع حرکت از اماکن معنو  -
  (عج)یحرضت مهد یاوران یژگیو یغ،در رابطه با جهاد، تبل یماز قرآن کر یاتیتالوت آ -
س یصوت و نواها پخش -   و دفاع مقدس یح

  اردوحين ٣،١،٢،٢
  بدرقه  صبح و استقبال از بچه ها هنگام برگشت:

 کییو... )  یآموزش به هنگام برگشت از مدرسه، (با رشبت خنک و خوراک یستاد استقبال از بچه ها یلتشک
  .چه ها استب یهاز عوامل باالبردن روح

بعد از بچه ها به منطقه اعزام و قبل از  یداخل یشود که کادر فرهنگ یمتنظ یبرنامه اردو را بگونه ا همچنین
  اعضا داخل اسکان باشند. یرسا یدنرس

  محل اسکان یداخل یفضاساز  
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  مانند: یبا امکانات یفرهنگ یفضا یجادچهره اسکان و ا تغییر
، تصاو یات،و روا یثبرد مخصوص شهدا، احاد     و شهدا یجهاد یرسخنان بزرگان و عل
  آزاد) ی(هنگام بدرقه جهادگران و وقت ها یو انقالب یاسالم ی،مذهب یپخش نواها و آهنگ ها  

  یبا مطالب فرهنگ یوارید یجعبه ها تهیه
و...  یکه خارج از ساعات خاموش یممناجات آماده کن یرا برا یاز شب و... (اتاق یبرا یمعنو  یفضا ایجاد
  استفاده کرد.) یطمح ینبتوان از ا
  عکس شهدا ین) با تزئیدع ی(در اردوهاینسفره هفت س چیدن

ت ز یبرگزار    عت، مراس   شبانه. یو ذکر توسل، مناجات ها یو نوحه خوان ییرسا یحهمد یارتی،از ج
از ها یبرگزار     جلسات اخالق کوتاه بعد از 

رآن جهاد در ق ی،مثل دشمن شناس یو تالوت قرآن (بصورت موضوع محور و با موضوعات یرکوتاه تفس اتجلس
  و... )
ه  یکیهر روز به     .یمکن یهآن روز را به آن امام هد یها یتو فعال یممتوسل شو ینمعصوم یاز ا

  .یمانتخاب کن یمعنو  یهر روز شعار ها برای
  .ینالطلوع ینبودن ب بیدار

  .گذار یرتاث یرسود، شعارها یو هم خوان یندلنش یمثل مناجات ها یمعنو  یار نواها استفاده
  : یورزش یبرنامه ها  

  یصبحگاه نرمش
  یدرون گروه یورزش مسابقات

  گفتگو: یحلقه ها یبرگزار   
(اقتصاد  یرشکت کننده ها و موضوعات چون جهاد اقتصاد یتدر اوقات اسرتاحت با محور یها نشست

 ییشجهادگران با سابقه،  هم اند یاتانتقال تجرب ی،سبک زندگ ی،و....)، جهاد علم یف،ملزومات: تعاریمقاومت
  ...  و یالتیتشک یپرداخ به بحث ها
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 یسی،نوخاطره یسندگی،و نخبگان جمع. (مانند کارگاه نو یدبا حضور اسات یو مهارت یآموزش هایکارگاه
 یاتدر آ یتمحروم و اهداف آن، یجهاد یمبارزه با آن، سفرها یهامثل فقر و راه یموضوعات با یعلم یهاکارگاه
  .…)و یاتو روا

احکام،  ی،دشمن شناس یرامونپ ییحارض در اردو (بحث ها یونمعرفت با حضور روحان یحلقه ها برگزاری
  .و فرق مختلف) یانازدواج، و شناخت اد یشبهات اعتقاد

. (با هدف یتزمان ها و امور اردو با توجه به موقع یهروزانه (ره توشه سفر) جهت کل یرزق فرهنگ یهته  
  .)ییغفلت زدا

از امام  یجمالت یه،سجاد یفهصح یااز نهج البالغه  ییقسمت ها یث،شامل : حد یتوانندم یفرهنگ یرزق ها 
  شهدا، و... باشد.) ی رهیس یموضوع یفلش کارت ها ید،نامه شه یتاز وص یقسمت ی،و امام خامنه ا ینیخم

  .ینامه جهاد ویژه
بزرگان در رابطه با جهاد اکرب، خاطرات  یاناتو ب یثاحاد ی،و اهداف جهاد یدر مبان یری: سیشنهادیپ محورهای

  ... و یجالب جهاد یدر قالب شعر و طنز، عکس ها یجهاد یجهادگران، م ها یرینتلخ و ش
  .یتک برگ یها بروشور

 یبرا یژهجذب و عالقمند کردن مخاطب استفاده از تک برگ ها و فلش کارت ها است. بو یاز راه ها یکی
  را ندارند. یعموم یمختلف فرصت رشکت در برنامه ها یلکه به دال ینیاطالعات به مخاطب یقتزر

  .و جهاد یتمعنو جزوه
جهاد در اسالم و  یگوهابا ال ییآشنا ی،آن در زندگ یو معنو  یجهاد، آثار عمل یستی: چیشنهادیپ موضوعات

  ... و ینمعصوم یانقالب، جهاد فرهنگ
  جزوه استفاده کرد. ینا ینتوان در تدو ی) و... هم میان(حاج آقا قاسم یمثل : مومن جهاد ییجزوه ها از

ل و صفات کارنامه   .اع
  داشته باشد. یدهمسفر شه یکجهادگر  هر

  .یاحتیو س یحیتفر یارتی،کوتاه ز یاردوها یاردو: برگزار  یانم سفر
  .با شهدا یعتب یدسفر و تجد یمزار شهدا در ابتدا زیارت
  .شهدا) یهاخانواده  یژهوبا آن ها (ب ینینشمحروم و هم یهابا خانواده یداردوردست و  د یاز روستاها بازدید
  .را دارند) یمطرح شدن بصورت عموم یتکه قابل یو حل مشکالت گروه توسط اعضا (مشکالت طرح
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  .هستند) ینقد و بررس یبرا یمناسب یها ینهگز یرانیضد ا یها یلمف (مستند و نقد آن ها  یلم،ف اکران
ان پخش مرده مثل زمان رفت و برگشت در  یاستفاده از وقت ها یکوتاه مرتبط برا یها یو بلوتوث سخ

  .و...) یانقاسم یان،مانند حرضت آقا، حجت االسالم پناه یدها (اسات یسرسو
  .یداخل یهنرش تشاران

  .آن ها در مدت زمان اردو یمحتوا یراموناعضا و صحبت کردن پ یبرا یفرهنگ یکردن بسته ها آماده
  .و ....) یمسابقه کتاب خوان یمطالعه کتاب، برگزار  یزم یار،کتاب خانه س یی( برپا یکتابخوان ترویج

  .)یمکن یم یو مستندساز  یمپرس یبرنامه وداع (موقع برگشت حرف دل بچه ها را م برگزاری
  از اردوبعد ٣،١،٢،٣
 یو مجاز  یقیتواند بصورت حق یاعضاست که م ینقسمت از برنامه ها حفظ ارتباط ب ینهدف ا ینمهم تر
  انجام شود.

  ... و یجهاد فرهنگ یهمثل جهاد و حفظ روح یبا موضوعات یدوره ا یها یمیلها و ا یامکارسال پ -
،ساده مثل رف به س یحیتفر یبرنامه ها برگزاری - مع خاطرات و حفظ ارتباط ج یدپارک و... با هدف تجد ین
  یجهاد

نطور  ابمستمر، مداوم، متنوع و جذ یتگردد که ضمن انجام فعال یم یدکه قبل تر اشاره شد، مجددا تاک ه
 یها یقهلپوشش س یندر ع یدجهادگران شود. بلکه با یو خستگ یباعث دلزدگ یدتوجه داشت که برنامه ها نبا یدبا

  .دیا ینتام یزو نشاط اردو را ن شادابیچون جهاد به رشکت کنندگان اردو،  یارزشمند یممختلف و آموزش مفاه
  

نا ینا یش،که بتواند در درون خو یمجموعه ا هر ند، حفظ ک یشرتشاداب و پر نشاط و فعال و پر برکت را ب ی
. دیهست یلقب ینو ش جهاد گران از ا یخوردنظام م ینمملکت و به درد ا ینملت، به درد ا ینتر به درد ا یشب

  یاست. مقام معظم رهرب  ینا هاست، عشق و ارادت بنده به امثال ش ب ینجهاد به ا یارزش اصل
 و بازخوردگيري از فعاليت هاارزيابي  
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سنجش  یابی،خواهد بود که ارز یجهاد یحرکت ها یها یهدف گذار  یبه سو  یجهاد یجهت طرح ها یزمان
. یرددر دستور کار قرار گ یاساس یتحقق اهداف به عنوان محور  یزانم یها و بررس یتفعال یامدهایو پ یجنتا
نحرافات ا یحو کار کشف و تصح زسو، سا یگربه اهداف است و از د یابیدست یزانکننده م یینتع ییاز سو یابی،ارز

د. و قرار دا یحیصح یرها را در مس یترهگذر بتوان فعال یناست که در برنامه ها رخ داده است، تا از ا یمهم
ن طور که فعال ر د یستیبا یزها ن یتاز فعال یریو بازخورد گ یابیاست، ارز یمختلف یها در عرصه ها یته

 یدر چند عرصه کل یتوانرا م یگروه جهاد ی. برنامه هایردصورت بگ وتیمتفا یمختلف و با روش ها یعرصه ها
  کرد: یبند یمتقس

و  یناعضا، مسئول یداز د ی؛فرهنگ یرمسئولیناردو، نظم و قدرت تدب یاردو (برنامه ها یفرهنگ مدیریت -۱
  افراد با تجربه اردو)

  و خود اعضا) ینمسئول یداردو؛ از د یداخل یاردو (برنامه ها یرشکت کننده ها یو تعال رشد -۲
  مخاطب مردم روستا) ید(از د یخارج یفرهنگ یها فعالیت -۳

 يرمسئوليناردو، نظم و قدرت تدب ياردو (برنامه ها يفرهنگ يريتمد 
 ) يفرهنگ

 یگفرهن یناردو و مسئول یابی،برگه ارز یشود که با طراح یگروه انتخاب م یبرا یابیمسئول ارز یکدر اردو 
  .کند یم یابیرا توسط اعضا ارز

  .اعضا مطلع شد یشنهاداتشبانه از نظرات، انتقادات و پ یتوان در جلسات و جمع ها می
 تیعدم رضا یا یترضا یزانتوان م یبچه ها م یگروه و صحبت ها ینحوه برخورد بچه ها با مسئول فرهنگ از

  . یمکن یابیگروه را ارز یفرهنگ یها یتبچه ها از فعال
" برگزار کرده و بچه ها یمیبا سابقه و قد یرا به صورت پرسش و پاسخ با حضور "بچه ها یجلسات هرشب

ا) را بیو خارج ی(داخل یفرهنگ ینهمشکالت و مسائل موجود در زم رده را نقد ک یرامونی. اردو و مسائل پیندازگو 
ا یندهآ یراهربدها ینو همچن   .ییداردو را استخراج 

  بازخورد گرفته شود. یها بصورت حضور  یمرب یاهر رده  یناز مسئول روزانه
  .یدکن یگروه نظر خواه یبه صورت روزانه، از اعضا ینظر سنج یبا دادن برگه ها یدتوان می
  اردو. یها در انتها ینظر سنج یقطر از

  .ییدا یشناس یبآس یفرهنگ ینهدر زم یاردو را بصورت تخصص ی،کارگروه فرهنگ یلبا تشک یزاز اردو ن بعد
 اردو) يداخل ياردو (برنامه ها يشركت كننده ها يرشد و تعال 
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شده اردو بازده  یفکر م یکه حت ییرفتارو عملکرد بچه ها قبل و بعد از اردو. در اردوها یسهو مقا یبررس
 یعلم یهم در درس و برنامه ها هم در  اخالقش و یجهاد یسبک زنگ یرنداشته، بعد از اردو تاث یخوب یلیخ

  جهادگران مشهود بوده است. یپژوهش
  ود.ش یاردو پر م ینکه توسط مسئول یابی،اردو، توسط مسئول ارز یرشکت کننده ها یابیارز یبرگه  طراحی

 يخارج يفرهنگ يها يتفعال 
  یخارج یفرهنگ یها یتفعال

  يابيارز يارمع٣،٢،٣،١
  .از برنامه ها یمشارکت واستقبال اهال یزانم

  حضور مجدد گروه در منطقه. یآن ها برا یو تقاضا یانروستائ یها اس
ن ارائه شده توسط گروه در منطقه ( نحوه بازخورد: مثال ا استمرار چند نفر از مردم منطقه بعد از  ینکهگفت

  .)یدکن یو رشد مخاطبان را مشاهده م یرمسچند مدت بعد از اردو ادامه دادن  یوقت یااردو طلبه شدند 
  بعد. یحضور گروه در سال ها یبرا ینمسئول یتو نحوه ح میزان

  يرينحوه بازخوردگ٣،٢،٣،٢
  .کالس ها یابحضور غ یستدر برنامه ها با ل یمشارکت اهال یزانم یبررس

کار بچه ها به  یابیمختلف،  ضمن ارز یشود و با حضور در عرصه ها یینتع یابیمسئول ارز یککل اردو  در
  .یردگ یبازخورد م یزگروه ن یها یتصحبت کردن با مردم منطقه از فعال

رفته  یاهال از ی) در بازه اردو هر شب به خانه بعضیبانپشت یمباشند(ت یکه متشکل از افراد با تجربه م تیمی
  .یرندگ یو بازخورد م
  .یریمگ یکه از مردم منطقه م ییو مصاحبه ها یکردن به صورت صحبت چهره به چهره با اهال صحبت

کرده و از مردم  یدفعه  به روستا رسکش یکروز  ۲۰مستمر)بعنوان مثال  هر  یگیریتداوم(پ یدوره ها یقطر از
  بازخورد گرفته شود.

  گروه. یتمحل در مورد فعال ینکردن از معتمد سوال
  مجدداردو در منطقه. یبرگزار  یشان از گروه برا یتح یزانم یو بررس ینبا مسئول صحبت

  .یهمراسم اختتام یبرگزار  یندر ح یاهال توسط ینظر سنج یو پرکردن فرم ها یسنج نظر
  .ینو اعضا حلقه صالح ی،محل یناز مسئول یممستق یرو سوال غ یبرگه نظرسنج دادن
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  توسط سپاه استان. یدرباره گروه از اهال یسنج نظر
 یناثر چندا یابیشود، ارز یکل یها در روستا اکتفا به صحبت ها یتفعال یابیارز یکه برا هنگامی : نکته

 نخواهد داشت.


