
 

 

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

 ؛يگراست د گونهينا 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 يالبته چه كس. يريدخودتان بگ
 ياز اصولتان تخطّ يدكه اصول شما را قبول كند. شما نباآن
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 مقدمه ١
و  یعلم یها یتاز سفر، منطقه و ظرف یشپ یدر اردوها یستیاز مسافرت با یشپ یحصح یزیبرنامه ر یبرا
  .یردقرار گ یمورد بررس یقکان به طور دقآن تا حد ام یآموزش
 منطقه يآموزش يعلم ييشناسا ٢
و  یعلم یها یتاز سفر، منطقه و ظرف یشپ یدر اردوها یستیاز مسافرت با یشپ یحصح یزیبرنامه ر یبرا
حبت ص یقاز طر یداطالعات فقط نبا یجمع آور  ین. ایردقرار گ یمورد بررس یقآن تا حد امکان به طور دق یآموزش

امل مدارس، که ش یکیتفک یاملقدور از کارنامه ها یمدارس باشد، بلکه حت یرانآموزش و پرورش و مد ینبا مسئول
از سفر، ممکن است  یشپ یزیبرنامه ر ینشود. ا یهته یرات، تعداد دانش آموزان هر کالس، و ... هست؛ نسخه ا

هنگ یاز،همراه بردن امکانات مورد نصد درصد در طول مسافرت اجرا نشود، اما در  ن مربوطه و ...  با یه معل
  موثر است.

 آموزاندانش  
  .و... ) یتجنس یلی،تحص یه( مقطع و پا یکدانش آموزان منطقه به تفک ییشناسا

  :تعداد دانش آموزان هر مقطع یینتع
تواند موثر باشد.  یمنطقه و ... م یتکالس ها و شناخت ظرف یجهت برگزار  یزیبرنامه ر یبرا ییشناسا این
  در کالس ها رشکت نخواهند کرد. یهپا یکتوجه داشت لزوما همه دانش آموزان  یدالبته با
  :وزاندانش آم یعلم ییسطح توانا یینتع

مثال مشخص خواهد شد که منطقه  یشود و برا یم یینتع یتا حدود یکی،تفک یکارنامه ها یسطح با بررس این
  .یتیتقو یادارد  یازن یدیتجد یبه کالس ها یشرتب

  :دانش آموزان یعلم یازهاین تعیین
 یداپرداخت. ب یازشانن یینتوان روز اول در مسافرت را به ثبت نام، صحبت با بچه ها و شناخت آن ها و تع می

شده اند و عزت نفسشان ممکن  یدکه تجد یدوستانه باشد که دانش آموزان ییاملقدور صحبت ها در فضا یحت
ا ینبتوانند ا یز،باشد ن یدهد یباست آس   شود. یزیان برنامه ریشو برا یندموضوع را مطرح 

  :شناخت فرهنگ، خلق و خو و آداب حاکم بر کالس ها 
همراه  ییخاص خودش را دارد. مثال در جا یاتجهت هست که هر منطقه مقتض ینا موضوع از ینا اهمیت
مناطق  یبعض یابا خود تلفن همراه داشته باشد.  یدپس معلم نبا یست،ن یدهخانم ها پسند یبرا یلداش موبا

 یداشت. بهره ور  اهندخانم ها مشکالت رفت و آمد هست و اجازه دو نوبت رشکت در کالس ها را نخو  یراب
طالب باشد، م یددانش آموزان مف یاست که کالس برا ینا ی. به معنیستن یطوالن یساعات کار  یبه معن یحداک 

  ه باشند.رشکت در کالس نداشت یبرا یدرست انتقال داده شود و دانش آموزان دغدغه ا
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 معلمين 
  .منطقه ین/ معلمیراندب یتوضع
  .یپراکندگ و تعداد     
  .سواد یزانم    
  .یارمستقر / س    
  و.... ی/ رسمیس/حق التدریفهوظ    

ن منطقه. یآموزش یها ییتوانا        معل
ن منطقه.یفرهنگ ی،(علم یزشامو  یازهاین      ) معل

ن منطقه یطرح جهاد علم یاتو ارائه کل مشورت   .به معل
هنگ یناز سفر، عالوه بر حضور در آموزش و پرورش و صحبت با مسئول پیش  یاو  یها و ... حضور  یو ه

ت با را به صحب یتواند ساعات یم یشود. در طول سفر، مسئول گروه علم یمدرسه منطقه صحبت یربا مد یتلفن
ن حارض در مدرسه اختصاص دهد، حرفها یرمد کند که عالوه بر  یجادنه ایصم یرا بشنود و جو  یشانو معل

  فراهم شود. یگروه جهاد یبرا یزاز امکانات مدرسه ن یگروه، امکان اجازه استفاده حداک  یحصح یزیبرنامه ر
 آموزشيمراكز  

  :موجود یفرهنگ - ینوع مراکز آموزش
ستان، ترب         و.... یشبانه روز  مدارس، یه،معلم، دانشگاه، حوزه علم یته
  خوابگاه یطرشا     

  :مدارس
  تعداد    

  یا یهپا یکتفک     
  یکیمختلط / تفک    
  و... یشبانه روز     
  .در منطقه یمراکز آموزش یپراکندگ یزانم   
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 یکارنامه ها ینطورآموزش و پرورش، و هم ینصحبت با مسئول یقاز اردو از طر یشپ یاطالعات در سفرها این
 یدر هر درس م یازمورد ن یو معلم ها ینتعداد مدرس یبرا یزیآن در برنامه ر یت. اهمیدآ یبه دست م یکیتفک

هنگ یدارد، م یمدرسه شبانه روز  یباشد. اگر منطقه ا  یحصح یو معرف یغبا آموزش و پرورش، (اگر تبل یتوان با ه
ود و از ظرف یاسکان دانش آموزان را در خوابگاه شبانه روز  یطصورت گرفته باشد)، رشا یاز کار جهاد  تیفراهم 

  برگزار کرد. یشانمتنوع برا یو ورزش یفرهنگ یشده استفاده کرد و برنامه ها یجادا
 آموزشيامكانات  

  ( نوع، تعداد و... ) یامکانات آموزش یتوضع
  هر دانش آموز. (کتاب، دفرت، قلم و..) یازمورد ن یو کمک آموزش یامکانات آموزش یبررس     
 ،یکالس ها (فضا و مکان مناسب آموزش یبرگزار  یبرا یازمورد ن یو کمک آموزش یامکانات آموزش یبررس     
  ضبط و..) یوگچ، راد یاه،تخته س

 ینا ازیمساجد منطقه و فراهم آور دن کتب مورد ن یاکتابخانه در مدارس  یستأس یاو  یزتجه یبرا یزیر برنامه
  کتابخانه ها.

  مؤلفه هاساير  
  یو آموزش یاز لحاظ فرهنگ یآموزش یها یتاولو•       

  یعال یالتبه تحص یافتگانو ره ینخبگان آموزش       •
  یسطح سواد و اطالعات علم       •
  حاکم در منطقه یتبه وضع یتمنطقه با عنا یآموزش نیازهای       •

دقت داشت که هدف از  ید. بایدآ یبه کار م یدر کنار کار آموزش یفرهنگ یها یزیمولفه ها در برنامه ر این
ند یخودباور  یهروح یتتقو ی،کار علم ن یلهوس دانش آموزان است، آنهم به یها یو توا مهربان، صبور،  یمعل

ظم و . نیردصورت گ یزیکه بر آن حاکم است، برنامه ر یاتیبا توجه به مقتض یدساده پوش و ... در هر منطقه با
  مهم است. یاربرنامه بس یانعطاف در اجرا
 ييكات و مالحظات شناسان 

 یحت در سفرها یخانم ها یناز مسئول ید،برگزار کن یدخرتان روستا هم کالس علم یبرا یداگر قصد دار
  .حضور داشته باشند ییشناسا

خلل در  یجادباعث ا یرد،دانش آموزان صورت نگ یعلم یها یاز سطح توانا یحیصح یابیچنانچه ارز      
  خواهد شد. یمناسب آموزش یبرنامه  ینتدو
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 نیرستاباالتر (دب یسن یدانش آموزان هر منطقه به خصوص در رده ها یاتو خلق یفرهنگ یها یتحساس      
 در اداره طرح بوجود ییموارد مشکالت اجرا یننسبت به ا یدقت یاست. ب یتمورد اهم یار) بسیدانشگاه یشو پ

  آورد. یم
ن بوم یتواندم یانعدم مشورت با مرب       نعت از اجرا یموجبات مخالفت معل  دانش ینکالس ها در ب یو م

  آموزان را به همراه داشته باشد.
ن بوم          به آن ها منتقل شود: یرمنطقه نکات ز یدر مشورت با معل
  آن. یازهایدانش آموزان و ن یقدق ییشناسا یمشورت برا -      
ن برا یانطرح به مرب یاتارائه کل -        یها یرفع کاست یاناً و اح یفرهنگ یها یتحساس یترعا یو معل

  طرح.
ن برا -         طرح. یاجرا یانبا متول یو همکار  یاریهم یجلب نظر معل
ن بوم یساز  ینهزم -        استقبال آنها از طرح. یدانش آموزان برا یندر ب یمعل
طرح  یممکن است اجرا ی) حتیستدر یاز امکانات (مانند مکان مناسب برا یبرخ یندر صورت عدم تأم     

  نداشته باشد. یامکان عمل
 یاتوقع و عادت به ارساف و  یشدانش آموزان بوده و موجبات افزا یازدر سطح ن یدفراهم آمده با امکانات

لوازم  یناز دادن ا یستندن یدارند و کاربرد ینیتزئ یاز لوازم تنها جنبه  ی. برخیاوردبوجود نرا در آنها  ییتجملگرا
  .)یساده و رضور  یرلوازم التحر یهشود. (ته یخوددار 

 يربطذ يبا دستگاه ها يتعامل و هماهنگ ٣
هنگ ی،دوره آموزش یپس از انتخاب محل مورد نظر جهت برگزار    :یردصورت پذ یدبا یرموارد ز یه

  . طول دوره                      ۱
  .  تعداد دانش آموزان رشکت کننده۲
  و ثبت نام دانش آموزان             ی.   اطالع رسان۳
هنگ۴   یمحل ینبا مسئول ی.  ه
                         یمجهت تعل یلی.  مقطع تحص۵
  کالس ی.   محل برگزار ۶
  دوره                               ی.   زمان اجرا۷
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  .   و.......۸
هنگ ینا امی  یاجرا یشود. در واقع بازو  یاطرح مه یتوسط سازمان درخواست دهنده  یدبا یموارد پس از ه

  درخواست دهنده طرح(آموزش و پرورش منطقه) است. طرح در منطقه سازمان
 ينو مدرس ينمخاطب ينشجذب، آموزش و گز ٤

  ینو مدرس ینمخاطب ینشجذب، آموزش و گز
 ينو جذب مخاطب يو اطالع رسان يغاتتبل 

  و دانش آموزان. یدر روستا جهت ثبت نام از اهال یغاتتبل
  هدف. یکالس ها در روستاها ینصب ب اطالع رسان  

  .که قرار است برگزار شود یوکالس هائ یاناعزام و پا یخپوسرت؛ تار پخش
 یدرنامه را باکرد. ب یمشده تنظ یینتع یشو از پ یتوان برنامه قطع یسفر  یتوجه داشت اغلب برا یداب البته

ا ثبت نام در مدرسه آن روست یبرگه ها پخش، کرد. البته با دقت و ظرافت الزم یممدرسه تنظ یبچه ها یبا همکار 
ن شناسا با روستا ینثبت نام بواسطه رابط یاو  ؛ یمکن یاز اردو برگزار م یشخانه به خانه که پ ییاستفاده از ه

  .یمکن یم ییدانش آموزان را شناسا
آن بر دوش آموزش و  یو ثبت نام دانش آموز است که بار اصل یمرحله اطالع رسان ینقسمت در ا مهمرتین

روش  یناز موثرتر یکی یزن  یشانا یقدانش آموزان از طر یبو ترغ یغمدرسه و تبل یرباشد( صحبت با مد یپروش م
  .باشد ) یها م

 یتوان فرم ها یمدرسه از دانش آموزان است. م یرکالس ها، دعوت مد یدر برگزار  یغیراه تبل ینهنوز بهرت   
ند یلمدارس منطقه تحو یررا به مد یثبت نام که  ییباشد و کالس ها یگروه مسافرت م یها یداد، که شامل توا

دانش آموزان و ... را در نظر گرفت. بنا به تجربه مشخص شده است که  یآن هست و تقاضاها یامکان برگزار 
  زمان امتحانات خرداد ماه است. یه،ثبت نام اول ینا یزمان برا ینبهرت

 ينو جذب مدرس يو اطالع رسان يغاتتبل 
رسانه  یابزارها یلهتوسط آن ها به صورت چهره به چهره و بوس یغاتدر دانشگاه ها و انجام تبل ینرابط یینتع

ر د یدجد یروهایو جذب ن یغتبل یفعال برا یهسته  یک توانند یم یجهاد یهرکدام از اعضا. یردگ یانجام م یا
ن جهاد یساز تدر ای یقهچند دق یپکل یکپخش  یغاتتبل یراه ها یگردانشگاه باشد. از د در مسجد  یمعل

 یادیمشتاقان ز یشهدر مناطق محروم هم یسمسجد است. تدر یثبت نام در ورود یفرم ها یعدانشگاه و توز
  :یدرا در نظر داشته باش یرکه ثبت نام کرده اند، موارد ز یافراد یناز ب یاندارد و هنگام انتخاب مرب

ن با تجربه و جوان تر تکم یقرا از تلف یآموزش یمت یحا. ترج۱   .ییدا یلمعل
  چند درس مناسب تر هستند. یستدر یت.  افراد با قابل۲
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ه و الزم است که انعطاف داشتنباشد  یداشته باشد و تک بعد یزن یو مذهب یکار فرهنگ یتظرف یدبا معلم. ۳
  باشد.
  هر استان در منطقه خودش یبوم یروی.  استفاده از ن۴

که هر کس نسبت به محل تولد  یشناخت کامل افراد از آداب و رسوم منطقه خودشان و احساس تعلق بدلیل
 یها یکمک به هم شهر/ استان یرا برا ییو توانا یعالقمند یشرتینهر منطقه ب یخود دارد، افراد بوم یستگاهو ز

  خود دارند.
هل که اصالتا ا یانیهر استان، استفاده از دانشجو ینساکن یامکان ارتباط مستمر و در طول سال، برا همچنین

 یبرد اهداف آموزش یشبه پ ییتواند کمک بسزا یم یآموزش یها یمورد نظر گروه هسند، بعنوان مرب یمنطقه 
  گروه بکند.

  یاستان محل برگزار  یجذب نفرات در دانشگاه ها یبرا یغات.  تبل۵
نطور  یاردو سکونت دارند م یکه در استان محل برگزار  یداده شد، افراد یحکه در قسمت قبل هم توض ه

ادانش آموزان  یژهروستا و بو یارتباط خود را با اهال یزتوانند در طول سال ن ده از رو استفا یناز ا یندخود حفظ 
ر وا یم یدر کادر آموزش یانیمرب یناز ا یتعداد   شود. قعتواند مثمر 

ا گروه ر  ینشود. ا یجاددر سطح کار ا یبودن دو دستگ یهخاطر نشان شد که ممکن است به علت ناتوج باید
ود. یشانازا یعلم مستمر یود و در برنامه ها یهتوج یجلسات یتوان قبل از سفر ط یم   استفاده 

  کار یرخ یبر جنبه ها تأکید. ۶
 ینمدرسه ا ینبه دانش آموزان انتقال داده شود، در سن یدعنوان نبا یچموضوع به ه یندقت داشت ا باید

  .شود یموضوع باعث کاهش عزت نفس دانش آموزان م
 النیفارغ التحص یا یاندانشجو یدبا یدآ یطرح از آن ها ثبت نام به عمل م ینرشکت در ا یکه برا نیروهایی

 کشور، در هر یساله خود در دانشگاه ها ینچند یتالسابقون به واسطه فعال یباشند. بعنوان مثال :گروه جهاد
 انیحلقه اتصال گروه و عموم دانشجو عنوانرا به عنوان رابط مستقر کرده است تا بتوانند به  ییدانشگاه اعضا

گروه رشکت  یدر طرح ها یوستهفعال گروه بوده و به طور پ یبه طور کامل از اعضاافراد  ین. ایدا یتفعال
  خواهند داشت. 

هنگ ینطرح رابط یو جذب نفرات در هر دوره برگزار  یاطالع رسان برای  ینهادها یگروه در دانشگاه ها با ه
 هیمختلف (اطالع یقطرح به طر یو....) اقدام به اطالع رسان یعلم یانجمن ها -ییدانشجو یجهمکار طرح (مثل بس

 یاز نهادها یکیعالقه مندان توسط  ی. پس از اطالع رسانیندا ی) میتبلغات لسان – یامکپ – یملا – یآگه–
افراد در  ینشرابط گروه خواهند داد. گز یلثبت نام را تحو یشود و فرم ها یهمکار در دانشگاه ها ثبت نام م

 یعتقادا ی،شامل مسائل فرهنگ یندفرآ ینگروه انجام خواهد شد. ا یتوسط دفرت مرکز  یچند مرحله ا یندفرآ یک یط
  .است یو آموزش
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۱۰ 

 گزينشمعيار  
ر ام ینا یکه شاخص ها یدآ یبه عمل م ینشها گز یتفعال ینعالقمندان به رشکت در ا ینمرحله از ب یندر ا

  است: یربه رشح ز
  یبودن به ظواهر اسالم یدو مق یاسالم یسالم،جمهور ا یاعتقاد به مبان         
  یاخالق یتصالح        
  ارتباط) یباال (ه برقرار  یروابط عموم        
  دروس) یقابل قبول و تسلط بر محتوا ی(سطح علمیآموزش یها یتداش تخصص الزم جهت فعال        
  یمصرب و حوصله، قدرت تفه یوا،ش یانتدرس: ب یمهارت ها        
  در کالس) یسبار تدر یک(حداقل  یآموزش یتسابقه فعال         
  حضور مستمر ییتوانا        

 نيروهاآموزش  
شود. پس  یمشخص م یسجهت تدر یدرس یهر جهادگر با توجه به تخصص و عالقه و  یمرحله برا یندر اول

شود  یاز هر کدام از داوطلبان آزمون گرفته م ی،مطالعه و آمادگ یبرا ینمدت زمان مع یینمرحله و تع یناز ا
کت رش  یت،صالح یینو تع مونآز  ینآن ها مشخص شود. پس از ا یسو توان تدر ی) تا سطح علمیکتب یا ی(شفاه

  .خود بپردازند یسمطالب در مورد تدر یریبه مطالعه و فراگ یدافراد با ینشود و ا یکنندگان هر درس مشخص م
 یصکار تخص ینا ی یجهخواهند کرد که نت یسرشکت کننده در طول دوره تنها در دروس مشخص شده تدر افراد

 یادوره کالس ه یست. به منظور آموزش رشکت کنندگان قبل از برگزار آن ها ا یشرتب یها و بازده یتشدن فعال
  است: یلرشکت کنندگان برگزار خواهد شد که اهداف آن به رشح ذ یهجهت توج یآموزش

  علم انتقال مطلب. یریو فراگ یسبا اصول تدر ییآشنا        
  ارتباط موثر با دانش آموز. ینحوه برقرار          
  هر استاد. یسیدرباره درس  تدر یاطالعات تخصص ارائه         
  رفع اشکال و.....) – یقیتلف – یلیتکم –حل سئوال  –شده (مثل آموزش  یینتع یطرح آموزش یینتب         
  منطقه. یطنسبت به رشا یبخش یآگاه         
  معلم جهادگر. یکو رفتار مناسب  یشأن علم یینتب        
  با ضوابط گروه. ییآشنا        
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 كالس يريتو مد يستدر يوهش ٥
 داري كالس هاي ازمهارت گيري بهره و تخصصي دانش بردن كار به هنر ازاست  عبارت درس كالس مديريت

  .جامعه وفرد  نياز مورد اهداف سوي به دانشآموزان هدايت در
انتخاب شود که دانش آموزان را به درس و رشکت در مباحث کالس عالقه مند  یروش یدبا یزن یستدر یوهش در

ند یتجد ین. معلم در عیدا ا یا یوهبتواند ش یدکالس با یریتو مد یعلم یو توا انش که با د یدرا انتخاب 
ا یآموزان ارتباط خوب  بسيار آموزان شدان يادگيري براي انگيزه ايجاد در داري كالس هاي روش یرا. زیدبرقرار 

 درست هاي روش اعمال بنابراين. گيرند قرار تاثير تحت ها روش وسيله به توانند مي اهداف. باشد مي موثر
 و كتاب نوع و معلم توانايي ،آموزشگاه امكانات ،كالس شرايط به توجه با مديريت مناسب هاي وسبك تدريس
ونه ازعوامل موثر بر مد باشد یم متفاوت ،درسي محتواي   شود. یکالس پرداخته م یریتدر ادامه به چند 

 كالس مديريت بر موثرعوامل  
  :نماييم مي بندي طبقه زير شرح به قسمت سه در را كالس مديريت بر موثر عوامل

  معلم شخصيت هاي ويژگي:  الف
  معلم تدريس هاي روش:  ب
  تدريس فنون از استفاده:  ج

  معلم شخصيتي هاي ويژگي 
. باشد مي كالس دهي نظم در مهم بسيار عوامل از يكي ،معلم شخصيتي هاي ويژگي يا و شخصيت شك بدون

 و عاطفي ،جسمي ،ذهني هاي توانايي به است اخالق خوش و نگر مثبت ،باشد مي آراسته كهظاهرآن معلمي
 و ارزشيابي مهارت ،سازد مي آماده قبل از را كالس فيزيكي شرايط ،دارد آگاهي فرديشاگردان هاي تفاوت
 و صادق ،راستگو ،ايمان با ،ميدهد نشان عالقه كارش به و دارد دوست را دانشآموزان ،ميداند را كردن پرسش
 متفاوت بسيار مسلمآ ،ندارد را ويژگيها اين كه معلمي با و مسلطاستسازند كارش در و باشد مي بيان خوش
 ،معلمي مقدس ي حرفه به اشتغال تمهيدات در و نمايند آشكار خود در را صفت اين بايد معلمين اين بنابر است

  سازد. متبلور خود در را ها ويژگي اين
 هاي تدريسروش  

 دارند مي بيان را جمله اين دائم ،معلم تربيت مراكز يا دانشگاه يها سكال درآموزش  ینکه ح یافراد بسيارند
 ،دانشجويان كه است اين اعتراضي ملهج اين گفتن دليل"  برد كار به ها كالس در انتو ی را روشتدريس اين"  كه

 همه آموزش براي توان نمي تدريس روش يك از و دارد خود خاص كارآيي تدريس روش هر كه آگاهيندارد هنوز
  .نمود استفاده ها همهكالس در يا و دروس
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 مي نظميكالس بي و شلوغي باعث ،تدريس هاي روش از بعضي اجراي كه دارند مي اذعان بعضي همچنين
 تجهيزات و امكانات - كالسي شرايط به توجه با بايد معلم يك كه است ذكر شايان مطالب اين توضيح در. گردد

 تدريس روش كه صورتي در و نمايد انتخاب مناسب روش يك درسي كتب محتواي و شاگردان و تواناييهايخود–
 كه است الزم اين بنابر. شد خواهد وقت اتالف و كالس شلوغي ،شاگردان سردرگمي باعث نباشد مناسب معلم

 در و موقع به تا باشد داشته را الزم هاي آگاهي ،تدريس فنون وراهبردهاي ها روش ،الگوها به نسبت معلم يك
  .گردد مند بهره باموقعيت ،فنون و ها روش از كدام هر از مناسب جاي

 تدريسفنون  
 مي اجرا تر كارآمد و بخش اثر دريست به شاگردان توجه جلب براي معلم كه اعمالي مجموعه به تدريس

  .شودمي گفته ،نمايد
 بدون وي،شود مي باعث ،معلم توسط درس كالس در آنها اعمال و تدريس فنون به نسبت آگاهي و آشنايي

 توان مي تدريس فنون جمله از ،سازد حاكم را نظم و نموده مديريت را كالس ،بدني تنبيه و ازخشونت استفاده
  :شمرد بر را زير موارد
  منفي تدبير. ۱

 توجه جلب يا و كالس كردن ساكت منظور به معلم و است درماني خانواده هاي تكنيك از يكي منفي تدبير
 خود صداي شادي طنين معلم ميشود شلوغ كالس وقتي كه صورت بدين نمايد مي آناستفاده از آموزان دانش

  .بخشد مي نظم كالس به روش اين با و دهد مي راافزايش صدايش بغض و كرده كم را
  صدا تن كردن وزياد كم. ۲

 ،صحبتنكند يكنواخت صداي با بايد معلم ،دادن گوش به آنها كردن وادار و شاگردان توجه جلب منظور به
  .شوند فعالي شنونده آموزان دانش تا نمايد زياد و كم خودرا صداي نوسانات

  معلم هاي حركت. ۳
 هدفمند حركات چه هر) ۳۸۲ ،شعباني(  ،وجوددارد مستقيم رابطه شاگردان وتوجه معلم هاي کتحر بين

 تر مسلط كالس بر معلم ،باشد بيشتر معلم كالس پايين حركات و گشتن بر و كالس بهآخر كردن حركت و معلم
  .ميگيرد صورت بهتر يادگيري نتيجه ودر كرد خواهند اوتوجه به بيشتر شاگردان و داشت خواهد

  كلمات و مفاهيم از بعضي روي تاكيد. ۴
 به كه است نكاتي جمله از كلمات و افعال بعضي تكرار و مهمند خيلي كلمات اين"  كنيد دقت ،كنيد نگاه" 
  .نمايد مي جلب را شاگردان توجه ،تاكيدمعلم خاطر
  معلم اشارات. ۵
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 ،دهان ،ابرو،چشم ،دست حركات ؛شود مي شاگردان بيشتر دقت باعث ،معلم اشارات و ها ايما از بعضي
  .است حركات ين برا مشتمل ،سر و انگشتان

  فمند هد و موقع به هاي مكث. ۶
 جلب مفاهيم به را شاگردان حواس موقع به هاي مكث با سخنراني يا و دادن توضيح حين در معلمان برخي

  .نمايند مي اداره را كالس و. دهد مي كاهش را آموزان دانش وصداي سر و ،نمايند مي
  آموزان دانش وتمجيد تشويق. ۷

 عملكرد تمجيد البته ؛است تمجيد و تشويق ،باشد مي معلمان دراختيار موثر ابزاري عنوان به كه ازفنوني يكي
 سود پرورش و آموزش آمدن وجود به باعث شاگردان تشويق زيرا ،است آنان تشويق از تر باارزش ،شاگردان

  Token(  اي پته تقويت از آموزان دانش سن به توجه با تواند مي همچنينمعلم. گردد مي گرايانه
reinforcementتکه  کیشود که با استفاده از  یکننده ها گفته م یتبه آن دسته از تقو یاکننده پته یت:تقو

 نده، به اوکن یت) که پس از رفتار مطلوب شخص، به عنوان تقویکیپالست یا ی،چوب ی،مهره (فلز  یاکاغذ، ستاره و 
 یراس یاو  یرینیتواند بعداً آن را با غذا، ش یشود و شخص م یتفرد تقو ررفتار د یشودشود و باعث م یداده م

امورد عالقه یهاکننده یتتقو  جايزه كارت و امتياز ،تالش كارتهاي از ويا. ببرد بهره نيز.) یداش معاوضه 
  .بخشد مي ارتقا را آن بخشي اثر ،ابزار اين از متناوب نسبي و اي فاصله ي استفاده. نمايد استفاده بدينمنظور

  دار معني يها هنگا. ۸
 كاهش باعث،كند مي سروصدا يا و ندارد توجه درس به كه آموزي دانش به معلم دار معني نگاههاي گاهي

 ايجاد مزاحمت كالس براي كه آموزاني دانش به كردن نگاه عصبانيت با همچنين. گردد اومي جاي به نا رفتار
  .دهد گوش معلم هاي درس به شود وادار دانشآموز شود مي باعث؛ اند كرده
   صندلي و ميز به زدن ضربه. ۹

 جلب شود مي ارائه كه مفاهيمي و مطالب به شاگردان توجه ،كالس تابلوي يا ميز به زدن ضربه با معلم گاهي
  .كند مي

  كالس مقررات و قانون تدوين. ۱۰
 و گردد مي نگرش ايجاد باعث آنها به دادن آگاهي و آموزان دانش براي آن تشريح و كالسي قوانين تدوين

 خصوص به كالس مقررات تدوين در بايد معلمان لذا. شود مي گروهي و فردي مثبت موجبعملكرد نهايت در
  .باشند كافيداشته دقت اول روزهاي در

 بخش رضايت و موفق تدريس يك داشتن براي هايي صيهتو 
  .کنیم شروع را کالس خدا نام و خدا به توکل با.  ۱
  .کنیم رعایت را تقوا و تدریس عمل در اخالص.  ۲
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  .نشویم مواجه وقت زیادی یا کمی با تا باشیم داشته نظر در را تدریس جلسه هر زمان.   ۳
 چهره همواره و کرده تدریس خوشرویی با.کنیم حفظ را خود عاطفی و روحی نشاط ،تدریس هنگام به.  ۴

  .باشیم داشته بشّاشی
  .نکنیم دار جریحه را آموزان دانش عواطف و احساسات.   ۵
  .آوریم بوجود عاطفی فضایی کنیم تالش.  ۶
  .بپرهیزیم فروشی فضل از و باشیم داشته صدر ی سعه.   ۷
  .نبریم یاد از را تدریس در تواضع و قولی خوش ،عهد به وفای.  ۸
  .کنیم حفظ را خود آرامش ؛تدریس هنگام به.  ۹

  .کنیم پرهیز آموزان دانش به نسبت ناصحیح قضاوت از.  ۱۰
  .نکنیم توجیه را خود اشتباهات.  ۱۱
  .ببریم نام احترام با دینی شخصیتهای و بزرگان ،علماء از.  ۱۲
  .بپرهیزیم نزاکت از خارج کلمات بردن کار به از.  ۱۳
  .بشنویم توانیم می که بگوئیم آنقدر واقع در ،نکنیم پرگوئی.  ۱۴
  .باشیم آموزان دانش اسرار محرم و رازدار.  ۱۵
  .بپرهیزیم بیجا تعصب از.  ۱۶
  .باشیم نداشته اندازه از بیش توقعات آموزان دانش از.  ۱۷
  .رساوروانبودنکلماتوجمالترارعایتکنیم.  ۱۸
  .ازداشتنتکیهکالمپرهیزکنیم.  ۱۹
  .درتدریسذوقوسلیقهبهکارببریم.  ۲۰
  .آراموشمردهتدریسکنیم.  ۲۱
  .عمیق اما ؛سادهتدریسکنیم.  ۲۲
  .هدایتکنیم و شناسایی را دانشآموزان واستعداد ذوق.  ۲۳
  .نیمایجادک مثبت و سالم رقابت بیندانشآموزان.  ۲۴



  علمی آموزشی –اردوی جهادی 

۱۵ 

  .رعایتکنیم را وانصاف عدل برخوردها در.  ۲۵
  .بهدانشآموزانتوجهونگاهیکسانداشتهباشیم.  ۲۶
  .بادانشآموزانهمدردیکنیم.  ۲۷
  .ازتشویقبهموقعغافلنشویم.  ۲۸
  .سخندانشآموزانرابیموردقطعنکنیم.  ۲۹
  .هایمربوطبهکالسرابیندانشآموزانتقسیموبهآنهامسئولیتبدهیم وفعالیت کارها.  ۳۰
  .خودرامخاطباصلیقراردهیم ،درهنگامموعظه.  ۳۱
  .سعیکنیمکردارورفتارخوبیازخودنشاندهیم.  ۳۲
  .موقعیتوسطحمعلوماتدانشآموزانبدستآوریم ،شناختیاجمالیازوضعیت ،پیشازتدریس.  ۳۳
  .خودرادخالتندهیم ،بیشازاندازهدرکاردانشآموزان.  ۳۴
  .بهکارخویشایمانداشتهباشیم.  ۳۵
  .سعیکنیمشخصیتعلمیواجتماعیخویشراپیشدانشآموزانسبکنکنیم.  ۳۶
  .کالسدورکنیماز مقرراتخشکوافراطیرا.  ۳۷

 بين كالسداري و سخنرانيتفاوت  
  ی* کالسدار 

  یو تعامل با مرب یردو طرفه، فراگ -
  خاص با سواد  یفط یکاز  ینمخاطب -
  یشرتدر حال تحّرک و حرکت ب -
  بسته یفضا یدارا -
   یعلم - یجنبه آموزش -
  معلوم  یابو حضور و غ ینزمان مع -
   یم آموزش یازمندن -
   یهو تنب یقبه نام تشو یاهرم یدارا -
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   یفهمراه با تکل -
  چند جلسه -
ان *   یسخ
  طرفه  یک -
   یعموم ینمخاطب -
  ثابت  ینو مخاطب یحرکت مرب -
   یشرتب یفضا یدارا -
   یعاطف - یجنبه احساس یشرتب -
   ینزمان نامع -
   یبه م آموزش یازعدم ن -
   یهو تنب یقعدم تشو -
   یفنداش تکل -
  جلسه یک -

 در روستا ها يآموزش يعلم يها يتسرفصل فعال ٦
  .یردگ یمادران روستا صورت م یراب یسوادآموز 

  .روستا ییابتدا یبچه ها یبرا یلیتحص -یعلم یکالس ها برگزاری
 لیرو افتادن و عالقه به ادامه تحص ییکه درس ها ییبچه ها یژهمقاطع (بو یام یبرا یلیمشاوره تحص انجام

  .دارند)
  .یکنکور  یبچه ها یبرا یدانشگاه یمشاوره در مورد انتخاب رشته ها انجام

  .موجود یخالها ییشناسا یگرف با معلم ها برا ارتباط
 اضییبچه ها در درس زبان و ر یرستانو دب یی(اصوال در مقطع راهن یاضیزبان و ر یتیتقو یکالسها برگزاری

  هستند.) یلمشغول به تحص یو تجرب یانسان یدر رشته ها یرستانیضعف دارند. و اغلب دانش آموزان دب
  .یآموزش ی)، فتوشاپ در قالب کارگاه های(مقدماتیوترکالس کامپ زاریبرگ
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جمع  و یهزدن اطالع یقها. (از طر یکنکور  یتست برا یمقاطع و کتاب ها یهکل یبرا یکتب کمک درس تامین
  خود دانشگاه در بازه قبل از اردو) یبچه ها یکتاب ها یآور 

ا، ه یصورت که تعداد محصالن و پشت کنکور  ینبا مخاطب مشخص، به ا یلیآموزش تحص یها یزیر برنامه
ار در طول اردو برگز  ینمخاطب یازمورد ن یشودو کالس ها یم یینآموزش و پروش منطقه تع یلهقبل از اردو و بوس

  .شود یم
در  ییر کنند و ارتباط گ یکه در طول اردو درخواست کمک م یافراد یو آموزش یعلم یازهایکردن ن برطرف

  و... یکمک درس یکتابها ینافراد مثل تام ینسال با هم یط
  .نخبگان یمل یادبه بن یرشد آن ها با معرف یها ینهافراد نخبه در روستا فراهم کردن زم شناسایی
د در دارن یا یژهکه استعداد و ییبچه ها ییبچه ها، شناسا یتکشف افراد خالق و رشد خالق ینهدر زم فعالیت

  .آن ها یبرا یژهو یها و برنامه ها یتمسئول یفها تعرخالل کالس 
  و تداوم ارتباط يتاستمرار فعال ٧

ر مستم یتفعال یک یازمندو ن یستن یرامکان پذ یبه صورت مقطع یطرح آموزش یکواضح است که انجام 
ر رس یبرا یرز یها یبانیرو پشت ینباشد. از ا یم   :ر دستور کار گروه قرار گرفته استطرح د یدنبه 

ام -           مطرح یموسسات آموزش یشیآزما یدانش آموزان تحت پوشش در آزمون ها یثبت نام 
 یآموزش یها ینهدر زم یکمک آموزش یمجموعه کتاب به هر دانش آموز شامل کتاب ها یک یاهدا -         

  یو فرهنگ
  یو فرهنگ یآموزش یها یبانپشت یقمستمر دانش آموزان با گروه از طر ارتباط -         

 ياقالم آموزش ينتام 
  جزوات ) یها یژگیمدرسان. (و یبا همکار  یسمورد تدر یجزوات و منابع درس یهته یبرا یزیبرنامه ر

  دانش آموزان منطقه. یعلم ییو سطح توانا یازجزوات با ن یتناسب محتوا         -
  آموزش و پرورش. یکتب درس یجزوات با محتوا یتطابق محتوا         -
  مدرس. یابمطالعه و فهم جزوات در غ یتقابل         -
ام محتوادور  یانحجم جزوات با مدت زمان دور ه سفر. (تا پا تناسب         - جزوات وجود داشته  یه امکان ا

  باشد.)
 ها يتاز فعال يريو بازخوردگ يابيارز ٨

  :یردانجام گ یرها الزم است موارد ز یتموفق از فعال یریجهت بازخوردگ
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  دانش آموزان منطقه. یعلم یرشفتباز خورد گرف از پ یروش ها ینو تدو ینیب یشپ         •
اس با مد یوردر امتحان شهر یدیبول شدن دانش آموزان تجدق         • مدرسه بعد از مسافرت و در  یرماه، 

  موثر باشد یابیروش ارز ینتواند در ا یو ... م یلیطول سال تحص
  عملکرد مدرسان. یابیارزش یروش ها ینو تدو ینیب پیش         •

 یمیمدرسه با او ارتباط خوب و صم یمشاور وجود داشته باشد، که بچه ها یکالزم است  ی،هر گروه علم در
 یزو ... ن یاستفاده کرد. امتحانات کالس یراندر مورد کار دب ینظر سنج یتوان برا یم یلپتانس ینداشته باشند، از ا

  موثر باشد. انیر عملکرد دب برآورد توانددر یم
 ) و هدفییو چه اجرا یی(چه از نظر محتوا یآموزش یکالس ها هو مرحله به مرحل یقدق تعریف         •
  .ینیمشهود و ع یجبه نتا یابیدست یبرا یگذار 
 از بدست آمده یجمدرسان بر اساس نتا یگزینیجا یا یآموزش یها یتدر روند فعال ییرتغ ینیب پیش         •

حذف او از رشکت در  یرو،ن یک یگزینیسفر.(منظور از جا یندر ح یگزینجا یرویبرنامه و ن یفها و تعر یابیارز
  .) باشد یم نظرکالس او، مد  ییرتغ یا یو  یسدرس مورد تدر ییربلکه تغ یستکالس ها ن یبرگزار 
ه به صورت گرفت یتفعال یتو کم یفیتنسبت به ک ییانجام شده باز خوردها یها یتفعال یابیجهت ارز به

 یرهدف ز یمکتوب از گروه ها یا یو شفاه یعلن یا یتواند به صورت مخف یاطالعات م ینآمد. ا عمل خواهد
  حاصل شود :

  دانش آموز             
  /معاون و...)    یر(مد ییعوامل اجرا        
  مدرس            
  یاستان ینمسئول       

در  دیبا ینطر سنج ینا یج. از نتایردصورت پذ یبعد از انجام دوره آموزش یاو  ینتواند در ح یها م یبررس این
و  یجهت برگزار   .دهرچه بهرت دوره استفاده 


