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مرکز مطالعات راهبردي و هدایت حرکت هاي جهادي
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:مقدمه 
اردوهاي جهادي حرکتی در راستاي پیام رسانی فرهنگی است و براي 

هاي نوینی الزم است تا ارتباط انتقال این پیام به کودك و نوجوان روش
موفق و انتقال تاثیر گذار صورت پذیرد، در این جزوه به جذاب  ترین و 

.ظریف ترین روش هاي پیام رسانی خواهیم پرداخت 
در پایان الزم است از گروه پژوهشی این جزوه با سرگروهی خانم مرضیه 

. محمدي کمال تشکر و قدردانی را نمائیم

:تدریسنحوه شروع *
دقیقه اول برنامه 5-10در .روزهاي آغاز دوره در کالس نقش مهمی دارند

بهتـر اسـت در روز اول   .باید با شگردهاي مختلف مخاطب را جذب کـرد 
معلم روش ها و قوانین خود را براي کالس بیان کند و همکاري شاگردان 

تلـف  به ذکر مثال هایی از روش هاي مخ. را براي پیروي از آن ها بخواهد
:شروع کالس می پردازیم

:سالم و احوالپرسی فردي)1
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در صورتی که اولین کالس مربی در این مکان و با این گروه باشـد و  
یا مدتی از جلسات قبل گذشته باشد بهتر اسـت از روش احوالپرسـی   
تک تک استفاده شود و اجازه صحبت به همه دانش آموزان داده شـود   

شکالتی مثل کم حرفی یا خجالتی بـودن  تا در ادامه روند کالس ، با م
در این روش مربی ابتدا خودش را معرفی کرده . بچه ها مواجه نشویم

هاي کالس می پردازد و بعـد بـه تـک تـک     و به بیان اهداف و برنامه 
فرصت داده می شود که عالوه بـر معرفـی کامـل خـود  از عالیـق و      

.نظراتشان در باره برنامه ها صحبت کنند
ب کردن کالس در ایـن روش مـی تـوان از دانـش آمـوزان      براي جذا

به . خواست تا معرفی خودشان را به صورت شعر یا آواز انجام بدهند
این طریق با ایجاد شور و هیجان ارتباط گیري موثرتري صـورت مـی   

.گیرد
ــه صــورت شــعر از دانــش آمــوز    ــا آهنــگ و ب ــی ب ــال مرب بطــور مث

و دانش آموز بـا  "تو چیست؟نام قشنگ -سالم به تو اي عزیز":بپرسد
.صداي بلند و با لحن آواز خودش را معرفی می کند

:شعر)2
یکی از روش هایی که بسیار مورد پسند دانش آموزان قرار می گیرد و 
همراهی آن ها را در ادامه کالس به همراه خواهـد داشـت اسـتفاده از    

.شعر در برنامه ها است
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یـا  "بسـم اهللا "تـاه بـا موضـوع    مربی می تواند با انتخـاب اشـعار کو  
و در خواست از دانش آوزان مبنی بر حفظ آن کالس را آغاز "سالم"

.کند
ز بسم / ز مشتی خاك عالم ساخت ما را/ بسم اهللا می خوانم خدا را ز-

عجب تاجیست این تاج / نهادم تاج بسم اهللا بر سر/ اهللا نشنیدیم خوش تر
/.بنه بر سر برو هر جا که خواهی/ الهی

آي / دسـته گـل محمـدي   /کـوچکترا بزرگتـرا  /آي بچه ها آي بچه ها-
/ همیشــه و در همــه جــا/ یــادم باشــه یــادت باشــه/ دختــرا آي پســرا

درست / خدا که یادمون باشه/ به نام نامی خدا/ کارهامونو کنیم شروع
/.فقط خدا فقط خدا/ اول هر کاري بگیم/ می شه  کارهاي ما

بسـم اهللا بگـم یـا کـه     / بخونم نماز و دعامی خوام برم پیش خدا، تا-
از در می خوام بیـرون بـرم ،یـک کمـی تـو      / بگو بگو بگو بگو/ نگم؟

مـی خـوام   / بگو بگو بگو بگـو  / بسم اهللا بگم یا که نگم؟/ ایوون برم 
بگو بگو / بسم اهللا بگم یا که نگم؟/ کنم من بازي، با بچه ها هم شادي

بسم اهللا بگـم یـا   / ه فرقان بخونممی خوام قرآن بخونم ،سور/ بگو بگو
می خوام بپوشم لبـاس، تـا کـه بـرم بـه      / بگو بگو بگو بگو/ که نگم؟

می خوام بخـورم  /بگو بگو بگو بگو / بسم اهللا بگم یا که نگم؟/ کالس
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بگو بگـو بگـو بگـو    / بسم اهللا بگم یا که نگم؟/ غذا ، تا که نخورم دوا
بسم اهللا بگم یـا کـه   / می خوام برم بخوابم ، خواب هاي خوب ببینم/

/.بگو بگو بگو بگو/ نگم؟

گـل  /یه درس خوب بـا خـودش   /یکی پیام آورده/ خانم مربی امروز-
/ سالم، گل محبـت /سالم شادي میاره / گفته به ما بچه ها/سالم آورده 

سـالم یـادم   / سالم میگم به همه/منم مثل همیشه /تو باغ دل می کاره 
/.هر چی بگم باز کمه/ نمیره

توي قر آن / سالم گل بهشته/ به غنچه تو باغچه/سالم سالم به غنچه -
/.کینه ز دل می روبه/ سالم ببین چه خوبه/ نوشته

سفارش / عادت ما سالم است/  خوش رو و مهربانیم/ما پیرو قرآنیم -
بـه هـر کـه رو بـه     / به خواهر و بـرادر / به پدر و به مادر/ اسالم است

نشـان  / خیر و سـعادت آرد / سالم عزت آرد/اول سالم گوییم/ روییم
/.بهتر ز هر کالم است/ دین سالم است
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"ادب"به طور مثال اگـر موضـوع درس   : نقاشی با اشکال هندسی) 3

است ، مربی ابتدا با استفاده از یک دایره به صورت زیر و مرحلـه بـه   
:مرحله به تصویر سر جوجه می رسد

شدن شکل، کلمه ادب را طوري می نویسیم کـه نقاشـی سـر    بعد از کامل 
:جوجه جاي نقطه ادب قرار بگیرد

بسته به خالقیت مربی می توان محوریت بحث را روي شخصیت نقاشـی  
.شده قرار داد تا جذابیت بیشتري براي بچه ها داشته باشد

یا طرح یک سوال یا معمایی که پاسخش به موضوع روز مربوط باشد و)4
.یا پرسش هایی از جلسه پیش باشد

شمارش تعدادي از نعمت هاي خدا توسـط دانـش آمـوزان بـا هـدایت      )5
مربی به صورت هدفمند به طوري که به موضوع درس ارتباط پیدا کنـد و  

.مدخلی براي ورود به بحث باشد
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یکی از کارهایی که معموال مورد توجه دانـش آمـوزان قـرار    : همخوانی) 6
. از آن استقبال می کنند همخوانی شعر و سوره هی قرآن اسـت می گیرد و

با توجه به این که ابتداي کالس دانش آموزان نا آرامند و نظم ندارنـد مـی   
.توان از این روش براي منظم کردن و جلب نظر آن ها استفاده کرد

.داستان کوتاه و یا نکات اخالقی متناسب با موضوع مورد نظر)7
با خطوط مختلف و "سالم"یا "بسم اهللا"رس یا کلمه نوشتن موضوع د)8

گرافیکی از روش هایی است که توجه دانش آموزان را به خود جلب مـی  
:به طور مثال. کند

سالمسالم      سالمسالمسالم 

:راهبردهاي بکارگیري قوانین در کالس* 
به پیشگیري بیش از اصـالح  بی تردید در کالس درس هم مثل طب باید 

راهبردهاي پیشگیرانه به میزان زیاد به اداره کالس بستگی دارد . اهمیت داد
و مربی می تواند به صورتی خالق، انتظارات خود را از دانـش آمـوزان در   
محیط کالس ، در قالـب قـوانین کـالس مطـرح کنـد و از دانـش آمئـزان        

د و در صورت عدم رعایـت  بخواهد که همگی در پیروي از آن کوشا باشن
البتـه ایـن   . آن خاطی تلقی شده و به تناسب با آن ها برخورد خواهد شـد 
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موضوع را باید مد نظر داشت که بهتر است در قدم هاي اول از جمالتی با 
.بار مثبت استفاده شود و در درجات بعدي از تنبیه و عواقب صحبت شود

:جه کرددر تعیین قوانین کالس باید به نکات زیر تو
قوانین باید منطقی و ضروري باشند نـه سـلیقه اي و دسـت و پـا     -

.گیر
قوانین باید روشـن و قابـل درك باشـند و هنگـام بیـان اطمینـان       -

حاصل کرد که همه دانش آموزان معنا و مفهوم مد نظـر مربـی را   
.فهمیده اند

.قوانین باید با اهداف یادگیري و آموزشی هماهنگ باشد-
سایر قسمت هاي همزمـان  ( اید با قوانین مدرسه قوانین کالس ب-

هماهنگ باشد تا باعـث اخـتالل در فعالیـت بقیـه     ) گروه جهادي
.گروه ها نشوند

توجه به این نکته مهم است که حتی اگـر مربـی قـوانین و دسـتورات     
کالس را به روشنی بیان کند، باز هم برخی از دانش آموزان فرامـوش  

در روزهاي آغازي بـه دنبـال آزمـون    ویژهمی کنند و بعضی از آن ها ب
این موضوع هستند که مربی تـا چـه حـد قـوانین را بـه کـار خواهـد        

براي مرتفع کردن این مشکالت پیشنهاد می شود تا حد ممکن . گرفت
قوانین را به صورت مصور در کـالس نصـب کنیـد و گاهـا در میـان      
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وري کـه  تدریس در صورتی که دانش آموز در حال اشتباهی بـود، طـ  
.توجه بقیه دانش آموزان جلب نشود به آن اشاره کرد

بهتر است مقررات کالس را با مشارکت دانش آموزان تدوین کرد -
.و بیشتر بر پیامدهاي مثبت اطاعت از قوانین تاکید کنید

:راهکارهاي ارتباط موثر*
:رعایت ادب و حفظ احترام)1

ي ارتباط موثر ، مطلـوب و بـا   ، نخستین شرط برقراررعایت ادب و احترام
بنابراین بدون رعایت ادب و احترام متقابـل ، نـه تنهـا گفتگـو     . ثبات است

تاثیر مثبتی در پی نخواهد داشت، بلکه غالبا بر مشکالت و تنش ها خواهد 
.افزود و این جاست که دم فرو بستن بهتر از بی ادبانه صحبت کردن است

: اعتماد آفرینی)2
ارتباط موثر و نفوذ در مخاطب ، کسب اعتماد او به گفتار و از عوامل مهم 

از عناصر اعتماد آفرین در روابط گفتـاري مـی تـوان    . انگیزه گوینده است
:موارد زیر را نام برد

تحکـیم اعتمـاد   از عوامـل مـوثري کـه موجـب ایجـاد و      : راست گویی-
ز به طوري کـه بـراي شـنونده ا   . مخاطب می گردد، صداقت گوینده است

نقـل  ) ع(از امـام بـاقر  .روي قرائن یا شناخت قبلی ، کامال محسوس باشد
.است که راست گویی را پیش از سخن گویی بیاموزید
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تصور خیر خواهی و دلسوز بودن گوینده در ذهن مخاطب، :خیر خواهی-
اعتماد وي را به دنبال دارد و در نتیجه تاثیر  فزون تر گفتار بر دل و جـان  

.ی گردداو را باعث م
غرور و خود برتر بینی در گفتگـو و بـی تـوجهی    :پرهیز از خود محوري-

به نگرش هاي طرف مقابل، سلب اعتماد وي را از برقراري ارتباطی مفیـد  
.و موثر را به دنبال خواهد داشت

از روش هاي اعتماد آفرینی ، معرفی خود و هدف خویش : معرفی خود-
توانمندي و تخصص خـویش اسـت تـا راه    با واژگانی صمیمانه و نیز بیان 

.برهر گونه  پیش داوري و گمانه زنی بسته شود
رازداري و پاسداشت اسرار نشانه امانـت داري و خـرد آدمـی    : رازداري-

می کند؛ حفظ این مهم در روابط میان فردي، در دو مورد نمود پیدا. است
.اسرار خود و دیگران

.به رفتار مناسب پاداش داده شود-
داشتن تبسم بر لب و به یاد داشتن این که نام هر کس بـراي او شـیرین   -

.ترین لغات است
مربی نباید اجازه دهد که دانش آموز شنونده مطلـق باشـد و حتـی اگـر     -

.تمایلی ندارند  باید آن ها را وادار به صحبت و اظهار نظر کرد
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. س اجتناب کـرد همواره باید از بحث در کال: پرهیز از مباحثه در کالس-
با بحث و جدل هرگز نمی توان موافقت صمیمانه طرف مقابـل را بدسـت   

.آورد
تجربه اگر می بینند شاگرد عقیده کامال مخالفی دارد به منظـور  معلمین با-

اصالح او در همان ابتدا حرفش را به دهانش نمی کویـد تـا بیشـتر دچـار     
ه عقاید او را محترم می پس در حالی ک. ناراحتی یا خشم یا نا امیدي شود

شماریم سعی می کنیم خود شاگرد بتواند به اشتباه خود پـی ببـرد و آن را   
. اصالح کند

گاهی طرح سوال هاي غیر جدي باعث می شود تا سـاختار شخصـیتی   -
.مربی جدي و غیر قابل انعطاف به نظر نیاید

:راهبرد هاي ایجاد مسئولیت پذیري در دانش آموزان*
وزان را در طراحـی، ابتکـار و آمـوزش کـالس و مدرسـه      دانش آمـ -

.شرکت دهید
دانش آموزان را تشویق کنید تا در مـورد رفتارهـاي خـود قضـاوت     -

.کنند
به صورت نوبت به نوبت به دانـش آمـوزان مسـئولیت هـایی مثـل      -

ــه ... نماینــدگی، مســئول بهداشــت و را واگــزار کنیــد و دیگــران را ب
کنید و در آخر از آن هـا بابـت مسئولیتشـان    همکاري با آن ها تشویق 

.توضیح بخواهید
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وقتی کاري را هر چند کوچک و نا چیز به دانش آمـوز محـول مـی    -
کنید، سعی کنید در عین آرامش با توجه به او نگـاه کنیـد طـوري کـه     

حرکـات و عملکردهـاي   . خود او متوجه باشد که زیر نظـرش داریـد  
.یا با کلماتی کوتاه تصدیق کنیددرست او را با تبسم و حرکات چهره

تمامی دانش آمـوزان را مشـارکت دهیـد و    در فعالیت هاي کالسی -
همیشه دانش آموزان قوي را براي فعالیت هـا انتخـاب نکنیـد، دانـش     

.آموزان ضعیف را هم  مشارکت دهید
همیشه قبل از ارائه درس و یا مسئولیت، براي دانش آموزان انگیـزه  -

و سعی کنیـد نگرشـی مثبـت در ذهـن آن هـا نسـبت بـه        ایجاد کنید  
.موضوع به وجود بیاورید

:روش هاي انتقال مفاهیم*
ـ بتواناگـر . کـرد اسـتفاده يادیـ زومتنوعيهاروشازتوانیمدادنآموزشيبرا دی

شـتر یبسیتـدر ازهـم خودتاند،یکنبیترغيریادگیدرمشارکتبهراآموزاندانش
یمـ مشـتاق وفعـال راآموزاندانشیگروهيهابحثازفادهاست. برددیخواهلذت
.آوردیمرونیببارکسالتحالتازراکالسوکند

اسـتفاده یخـوب بهيبصرویسمعمحصوالتازکالسدربه عنوان مثال 
آمـوزان دانشذهنیخوببهتوانندیمپوسترهاوهاعکسها،لمیف. دیکن
.کننددرسموضوعریدرگرا
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و نبایـد  . نباید صداي خود را بیش از اندازه نیاز حاضران، بلنـد کنـد  معلم
صدایش، آنقدر آهسته و کوتاه باشد کـه احیانـا بـراي برخـی از حاضـران      

پیـامبراکرم  . مسموع نگردد و نتواننـد سـخن او را بشـنوند و درك نماینـد    
خداوند متعال، صداي آهسته و کوتاه را دوست می دارد و از : فرمود) ص(

در این ارتباط بهتر است بگوییم کـه  . داي بلند و فریاد گونه، بیزار استص
صداي معلم، نباید از فضاي جلسه درس به بیرون سرایت کنـد و بایـد در   

.عین حال براي حاضران نیز رسا باشد
روش و خوش آیند تـرین  نمعلم باید کوشش نماید با بهترین و آسان تری

هماند و این الفـاظ را شـمرده و روشـن ادا    الفاظ، مطالب را به شاگردان بف
.نماید

ابتکار و نوآوري از شگردهاي کالس داري است که باعث جلب توجه و 
گیرایی درس می شود و بکار بردن کمی ذوق در این زمینه می تواند آثـار  

توجه به نکات زیر در هر روش تدریسی الزم .مثبت و متعددي داشته باشد
:است

:یتامین شرایط محیط

با توجه به نقش مکان در ایجاد حاالت روحی و روانی مختلف فضـاي جلسـه   
گرد و : درس بایستی از هر گونه عوامل آزار دهنده و انگیزه هاي سرگرم کننده از قبیل
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غبار، سرو صداي زیاد، تابش سوزنده آفتاب و امثال آنها که فکر را مشغول می سازد و 
.مصون باشدمانع از اداي وظیف مطلوب می گردد،

:اد آوري مطالب درس قبلیی

با توجه به اهمیـت ارتبـاط در دروس مختلـف و وابسـتگی بخـش هـا و       
موضوعات یک درس با یکدیگر، معلمان بهتر است زمینه ذهنی و آمادگی 

یـک از راه  . دانش آموزان را براي فراگیري موضوع جدیـد فـراهم نماینـد   
شـاره مختصـري از درس   هاي حصول به این مطالـب، انجـام پرسـش و ا   

.گذشته توسط خود معلم است که می تواند مفید واقع شود
:تدریس از آسان به مشکل 

زیـرا آنچـه از   . منظور از آسان به مشکل نسبت به شاگردان است نه معلـم 
.نظر، آسان است گاهی براي شاگرد این چنین نیست

:نظم و ترتیب در طرح مباحث

مواد درسی را اینطور می توانیم تعریف کنیم نظم و ترتیب منطقی در ارائه 
که طبق آن حقایق بایستی طوري تنظیم گردند که برخی از آنها بـر برخـی   

.دیگر بصورت استنباطی، متوقف و مبتنی باشد

:استفاده از مثال هاي محسوس و قابل درك
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در این زمینه بایستی معلـم از مثـال هـا و نمونـه هـاي محسـوس در امـر        
اده نماید تا بعدا بتواند تعاریف عمومی و کلی را براي او قابل تدریس استف
قرآن کریم بارها جهت فهم مطالب از مثال هاي واضح استفاده . درك سازد
مثل : همچنانکه در آیه چهل و یکم سوره عنکبوت می فرماید. نموده است

کسانی که غیر خدا را سرپرست خود برگزیدند، به سست ترین خانـه هـا   
در سوره جمعه آیـه پـنجم، عـالم    . انه عنکبوت تشبیه نموده است یعنی خ

، از زنـدگانی دنیـا   20بی عمل به حیوان تشبیه شده و در سوره حدید آیه 
.به بازي و سرگرمی تمثیل به میان آمده است
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:بررسی اشکاالت و سؤاالت
بدون شک در اغلب اوقات هرگونه ارائه مطلـب در ذهـن مخـاطبین احتمـاال     

می نماید، که بـا پاسـخگویی بـه سـواالت و     وز برخی سواالت و مفاهیم را تداعی بر
از ویژگـی  . ابهامات، فراگیري مطالب با استدالل و دلیل در ذهن جایگزین خواهد شد

هاي استاد مرتضی مطهري این بود که ایشان یک سوم یا بیشتر از وقت کـالس را بـه   
روحیـه اسـتاد باعـث ترقـی و پیشـرفت      ایـن  . رفع اشکال و گفتن پاسخ مـی گذرانـد  

.شاگردان می شد

حتی از معانی بلند آیات قرآنی نیز چنین استدالل می شود کـه سـؤال نمـودن    
یکی از راه هاي دسترسی به حقایق بوده و مکـرراً در قـرآن کـریم خداونـد پیـامبر را      

.موظف به پاسخگویی به پرسش ها و ابهامات نموده است

به درستی که بر علم و دانش قفل نهاده : که می فرمایداست) ع(از امام صادق
.شده و کلید گشودن آن پرسش است
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:روش هاي مختلف تدریس

:الگو سازي و الگو برداري*
مشاهده هاي غیر رسمی حاکی از آنست که رفتار آدمی بطور آگاهانه و یـا  

.ردناآگاهانه بر اثر قرار گرفتن در معرض الگوهاي اجتماعی شکل می گی
انسان ها را با رفتـار و کـردار خـود بـه     : می فرماید ) ع(امام جعفر صادق

دانش آموزان همـواره مربیـان خـود را بـه عنـوان      .نیکی ها دعوت نمایید
الگوهایی با حداقل خطا تلقی می کنند ، که این مـی توانـد روش مناسـبی    

.براي انتقال مفاهیم به صورت غیر مستقیم باشد

:)گرد هم آیی(روش کنفرانس *

این روش با روش سخنرانی تفاوت دارد، زیرا در روش سخنرانی، معلم مسـئول دادن  

اطالعات به دانش آموزان است، در حالی که در ایـن روش اطالعـات توسـط دانـش     

این روش مـی توانـد مشـخص کنـد کـه دانـش       . آموزان جمع آوري و ارائه می گردد

یک موقعیت فعال براي یادگیري به وجود مـی  این روش. آموزان تا چه اندازه میدانند

نقش معلم در کنفرانس ، صـرفاً هـدایت و اداره کـردن جلسـه و جلـوگیري از      .آورد
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ایـن  . مباحثاتی است که منجر به انحراف از موضوع کنفرانس و روال منطقی آن شـود 

.روش براي کلیه دروس و سنین مختلف کاربرد دارد

:)مختلط(روش چند حسی *

ده از این روش مستلزم به کار گرفتن همه حواس است و جریان یادگیري از استفا

از طریق کار بست این روش می توان، مطالب و . طریق تمام حواس صورت می گیرد

مهارتها را درك کرد، ارتباط مؤثري برقرار کرد، مهارتها و مطالب را از یک موقعیت به 

.موقعیت دیگر تعمیم داد

د حسی به طور کلی از همه حواس استفاده می شود، به بیان در یادگیري روش چن

از مجموع یادگیري ما از طریق دیدن است، یادگیري % 75دیگر، یادگیري بصري که 

از % 6از مجموع یادگیري ما از طریق شنیدن است، لمس کردن، که % 13سمعی که 

ادگیري ما از مجموع ی% 3مجموع یادگیري ما از طریق لمس کردن است، چشیدن که 

.از مجموع یادگیري از طریق بوییدن است% 3از طریق چشیدن است و بوییدن که 
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به عنوان مثال اگر موضوع درس، نماز است، مربی می تواند بـراي انتقـال   
این مفهوم، روش هاي بازي، تعریف داستان همراه با تصاویر، شعر خوانی 

اده از این روش ها، حواس را در برنامه درسی خود بگنجاند تا با استف... و
.مختلف دانش آموز را درگیر فهم مطلب کند

:روش حل مسئله*

در این روش ابتدا معلم باید مسئله را . این روش یکی از روشهاي فعال تدریس است

مشخص ، سپس به جمع آوري اطالعات توسط دانش آموزان پرداخته شود، و بعد از 

جمع آوري شده دانش آموزان فرضیه سازي جمع آوري اطالعات بر اساس اطالعات 

.و در نهایت فرضیه ها را آزمون و نتیجه گیري شود

:شیوه پرسش و پاسخ *

شیوه پرسش و پاسخ شیوه اي است که معلم به وسیله آن فراگیـر را بـه تفکـر دربـاره     

معلـم، وقتـی کـه مـی     . مفهومی جدید یا بیان مطالبی فرا گرفته شده تشویق مـی کنـد  

فهوم دقیق را در کالس مطرح نماید یا توجه فراگیران را به موضـوعی جلـب   خواهد م
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کند، شیوه پرسش و پاسخ را به کار می برد و نیز به این وسیله فراگیر را تشـویق مـی   

کند تا اطالع خود را درباره موضوعی بیان کند ممکن است براي مرور کـردن مطـالبی   

یله خوبی براي ارزشیابی میزان درك فراگیـر  که قبالً تدریس شده اند مفید باشد، یا وس

.از مفهوم مورد نظر باشد

:شیوه بحثی*

در شیوه بحثی، دانش آموزان فعاالنه در یادگیري شرکت می کنند و مفهوم مـورد نظـر   

در این شیوه معلم را می توان به عنوان محرك، شروع کننده . را از یکدیگر می آموزند

.بحث و راهنما تصور کرد

طوري سوال یا مسئله را مطرح می کند که دانش آموزان را به پاسخگویی یا حل معلم

.مسئله تشویق کند

:شیوه گردش علمی*
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محیط روستا می تواند شرایط مناسبی براي گردش هاي علمی و ابزاري بـراي انتقـال   

گردش علمی به دانش آموزان امکـان مـی دهـد کـه از طریـق مشـاهده       . مفاهیم باشد

در گـردش  . قایع، فعالیت ها، اشیاء و مـردم تجربـه ي علمـی بدسـت آورد    طبیعت، و

علمی دانش آموزان با مشاهده واقعیت ها می توانند مفاهیمی را کـه در کـالس مـورد    

بحث قرار می گیرد، بهتر در ذهن خود بپرورانند و معلم می تواند بـا اسـتفاده از ایـن    

.بر انگیزدشیوه کنجکاوي فراگیران را درباره موضوعی خاص

جذابیت کالس درس و جلـوگیري از خسـتگی مربـی و دانـش     *
:آموزان

به محض مشاهده عالئم خستگی در دانـش آمـوزان و حـواس پرتـی     
اجازه داده شود آنان، جریان تدریس یا پرسش را قطع کرده و به آن ها 

که از جاي خود بلند شده ، کشش عضالنی داشته ، نفسـی بکشـند و   
اگر بدون توجه به خستگی دانش آموزان بـه  . دقایقی کوتاه آزاد باشند

تدریس یا پرسش ادامه دهیم، در واقع کاري بیهوده و بی ثمر را دنبال 
.خواهیم کرد

اثـر معجـزه   دو کار در کالس نباید توسط مربی فراموش شـود، و  )1
آسایی  در آرامش و آمادگی دانش آموزان دارد و آن ذکر صلوات 
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در برخی مواقع و یا تالوت آیاتی از قرآن مجید با ترجمه توسـط  
و این کار نباید فقط به کالس دینی و . یکی از دانش آموزان است

حداقل هر چند جلسه یکبار شروع . پرورشی یا قرآن محدود شود
.ن  در آرامش دانش آموزان موثر استکالس با تالوت قرآ

استفاده از روش مصاحبه دو یا چند نفري در رابطـه بـا درس یـا    )2
موضوعات اجتماعی توسط دانش آموزان و با هدایت مربی بـراي  

که می توان دو میز را در پاي تخته رو به . آنان بسیار جذاب است
ه با دقیق5-10روي هم گذاشت و چهار نفر، دو به دو براي مدت 

البته بهتر است جلسه قبل، موضوع و افـراد  . هم به بحث بپردازند
مشخص شوند و نظارت کامل مربی براي رسیدن بـه هـدف، مـد    

.نظر قرار گیرد
صحبت هاي مختصر مربی با دانش آموزان در سالن ، حیاط و یـا  )3

بیرون از محل تدریس نقش مهمی در آرام کردن آن ها در کالس 
ا احساس صمیمیت بیشتري با مربی خواهند خواهد داشت و آن ه

.کرد
یکــی از روش هــایی کــه مــی تــوان در رفــع خســتگی و : معمــا)4

معمـا را مـی تـوان بـه     . معماسـت , یکنواختی کالس استفاده کرد
صورت هاي مختلف مثل شعر، بیست سوالی و یا مسابقه مطـرح  

.کرد
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/ دادبه دنبالش نهـادم مـن ز اعـ   / در تاکستان جدا شد تاك و افتاد-
بگو آنرا برو هستی تو آزاد/ دمهیا شد براي رفت و آم

).تاکسی:جواب(-
.)جوي آب(شود؟ ـ همیشه در راه است ولی خسته نمی

.)نقطه(شود؟ شه پایین بیاد جدا میـ باال بره خدا می
رسـه؟  کنـد کسـی بـه گـردش نمـی     ـ دو پا داره، دو تا هم قـرض مـی  

.)دوچرخه(
ت در مـار نیسـت در دروغ اسـت در داغ    ـ آن چیست کـه در تـار اسـ   

.)توپ (پاك است در تاك نیست؟  نیست در
.)سماور(هایش دور او جمع گردند؟ ـ اگر بگرید بچه

.)چاي(ـ در بیابان سبز، در خانه سیاه، موقع خوردن قرمز است؟ 
.)چاي(ر بازار سیاه، در خانه قرمز است؟ در مزرعه سبز، دـ

).کاله(بهترین سرگرمی در زمستان چیست؟-
).نوار( پر و خالی وزنش مساوي است؟ـ

).دود(کند ولی پرنده نیست؟ ـ سیاه است اما کالغ نیست، پرواز می
رود، معلـوم  کند پرنده نیست، بال هم ندارد، همه جا هم میپرواز میـ

).خیال(شود؟هم نمی
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.)پشتالك(گذار، مرغ نیست؟ـ چهارپا گاو نیست، تخم
).سرزنده( شود؟ـ سرش را ببریم زنده می

).دیوار صوتی( ریزد؟شکند ولی فرو نمیـ می
).سایه( شود؟ ـ در آب بیفتد خیس نمی

).سن(آید؟ـ اصال پایین نمی
).کفش( کاره روزها پرکاره؟ـ شبها بی

).عمر(بینیم؟ را نمیآنـ روبروي ماست ولی

بعد از گذشت هر چند دقیقه از کـالس  : پرسش و پاسخ شفاهی یا کتبی)5
مربی می تواند یک سوال شفاهی مطرح کند و در ازاي پاسخ درست، براي 

و یا سوالی را کتبا به دانش آموزان مطـرح  . دانش آموز امتیاز محسوب کند
به این بهانـه بـا   . ورت پاسخ بدهندکند و از آن ها بخواهد دو به دو با مش

گذشت چند لحظه حال و هواي خسته کننده به حال شور و نشاط اولیه بر 
.می گردد

از فعالیت هایی که همیشه و در همه جا مـورد توجـه تمـام    : نقاشی)6
البته بهتر اسـت مربـی   . اقشار کودك و نوجوان است، نقاشی می باشد

ي مطالبی که در آن ها  دانـش آمـوز   در برنامه درسی روزانه و ال به ال
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بیشتر نقش شنونده دارد، ساعت خاصی را به عنوان زنـگ نقاشـی در   
.نظر بگیرد و از قبل به دانش آموزان اطالع بدهد

بازي می تواند پشـتیبانی قـوي بـراي فعالیـت هـاي سـازنده       : بازي)7
کودکان باشد که آن ها را در موقعیت هاي مختلفی قرار داده و بـه آن 

بازي می تواند محرکـی  . ها فرصت می دهد تا با رویدادها آشنا شوند
براي یادگیري اجتماعی باشد، اما مسئلی مهـم هدفمنـد کـردن بـازي     

.دانش آموزان توسط مربی است
از آن جایی که بازي هاي گروهی به طور قابـل تـوجهی باعـث رفـع     

در خستگی دانش آموزان و خودمربی می شود لذا بهتـر اسـت مربـی    
خالل برنامه روزانه  سـاعتی را بـه بـازي هـاي گروهـی پـر هیجـان        

.اختصاص دهد

:دست هاي بینا-
: سال         هدف2-11:ترکیب سنینفر یا بیشتر  4: تعداد نفرات
افزایش دقت
یکی از نفرات روي صندلی یـا روي زمـین مـی نشـیند و     :روش بازي

توسط (د انتخاب شده فر. سپس چشم هایش با دستمال بسته می شود 
)مربی
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فرد چشم بسـته، صـورت   . جلوي چشم شخص چشم بسته می نشیند
او را لمس می کند و با این کار او شناسایی می کند که فـرد انتخـاب   

.شده کدامیک از دو ستانش است

:پشت سر منی-
سال2-10:نفر                  ترکیب سنی6:تعداد نفرات
به صورت دایره اي می ایستند و همگی جز دانش آموزان : روش بازي

آن یک نفـر از دایـره خـارج شـده، بـه      . یک نفر چشم ها را می بندند
آرامی دور و بر بقیه می چرخد و به انتخاب خود پشـت سـر یکـی از    

فردي که احسـاس مـی کنـد او پشـت     . دوستانش به آرامی می ایستد
ر بـه  دوست خوبم، پشت سـر منـی؟ و اگـ   : سرش است صدا می زند

.درستی تشخیص داده باشد جاي خود را با او عوض می کند

:داستان هاي مصور-
: نـا محـدود  هـدف   : نفر یا بیشـتر      ترکیـب سـنی   8: تعداد نفرات

افزایش خالقیت و اعتماد به نفس
از لحـاظ  ( دانش آموزان یکی در میـان کوچـک و بـزرگ   : روش بازي

یـره تعـداد زیـادي عکـس     در دایره اي می نشینند و در وسط دا) سنی
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بـه ایـن   . یکی از دانش آموزان بـازي را شـروع مـی کنـد    . وجود دارد
صورت که عکس را بر می دارد و به نفر سمت راسـت خـودش مـی    

نفر سمت راستی داستانی را درباره عکـس تعریـف مـی کنـد و     . دهد
سپس عکس جدیدي را برداشته و به نفر سمت راسـت خـودش مـی    

اگـر تمـام دانـش    . ترتیب ادامه پیـدا مـی کنـد    داستان به همین. دهد
آموزان یک بار این کار را انجام دادند می تواننـد بـا همـدیگر پایـانی     

.براي داستان پیدا کنند

:صورت و احساسات-
: سـال          هـدف  7-12:نامحدود          ترکیب سنی:تعداد نفرات

درك احساسات متفاوت و اختالف بین انسان ها
از دانش آموزان خواسته می شود چهـار حالـت هیجـانی    : روش بازي

را روي کاغذهایی در قالـب چهـره   ) شادي، غم، عصبانیت و نگرانی (
مربی شروع به خواندن جمالتی می کند که هر کدام وضـعیتی  . بکشند

خاص دارد و بعد، از دانش آموزان می خواهد که احساس خودشان را 
آن زان بایـد فکـر کننـد اگـر در    دانش آمـو . با صورتک ها نشان دهند

امشب قرار است برف :مثال. شرایط بودند  چه احساسی پیدا می کردند
........ببارد یا، شما دانش آموز نمونه نشده اید و
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در این بازي می توان انتخاب جمله ها را با کمک دانش آموزان انجام 
هستند این فعالیت بر این حقیقت تاکید دارد که احساسات فردي. داد

و افراد با هم تفاوت دارند که این مسئله ناشی از قدرت بی نظیر خالق 
.هستی است

مربی می تواند براي رفـع خسـتگی، چنـد دقیقـه از     : خاطره گویی) 8
نکته مهم ایـن روش  . وقت کالس را به خاطره گویی اختصاص بدهد

این است که زمانی اثر گذار خواهد بودکه همه دانش آموزان در بحث
براي ایجـاد تحـرك و شـادابی    . و خاطره گویی مشارکت داشته باشند

بهتر است از دانش آموزان خواسته شود که بـراي تعریـف خـاطره از    
حتی بسته به خالقیت . جاي خود بلند شوند و یا جلوي تختخ بایستند

مربی می توان از دانش آموزان خواست همه یا قسمتی از خاطره خود 
.جرا کنندرا به صورت نمایش ا

استفاده از لطیفه در خالل برنامه هـا نیـاز بـه زمـان خاصـی      : لطیفه) 9
ندارد و مربی می تواند با انتخـاب خـودش ال بـه الي تـدریس از آن     

یکی از روش هاي جذاب استفاده از لطیفـه، بیـان آن در   . استفاده کند
قالب پرسش است طوري که دانش آموزان پرسش را جدي تلقی مـی  

ه دنبال پاسخ صحیح آن هستند اما با راهنمایی مربی وقتی بـه  کنند و ب
.جواب می رسند براي آن ها جالب خواهد بود

بگو ببینم آب چه مایعی است؟: معلم-
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آب مایعی است بی رنگ و بی بو کـه وقتـی بـا آن دسـت و     : شاگرد-
.صورتم را می شویم سیاه و بد بو می شود

ترکمن چگونه تشـخیص مـی   پسرم، اسب عربی را از اسب: مادر-
دهند؟

از لهجه هایشان: فرزند-

احمد، چند بار کتاب را دوره کرده اي؟:معلم-
بار3: احمد-
چطوري؟: معلم-
بـار دورش  3کتـاب را روي زمـین گذاشـتم و    ! آقا اجـازه : احمد-

.چرخیدم

چرا اسکندر مقدونی به ایران حمله کرد؟: معلم تاریخ-
.خانوادگی نداشتچون تربیت : سعید با خونسردي-

خورد؟چه کار کردي که االغت خوب کاه می: اولی-
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اي سبز برایش خریـدم حـاال   خیلی ساده، یک عینک شیشه: دومی-
کند                   کاهها، علف سبز هستند و همۀ آنهـا را  فکر می

.خوردبا اشتها می

ثیف بـود  مدیر مدرسه، پسر بچۀ کوچولویی را که دستهایش خیلی ک-
براي تنبیه از صف بیرون کشید، مدیر یکی از دسـتهاي او را بلنـد کـرد و    

اگر در تمام مدرسه، تو دست کسی به این کثیفی به من نشان بدهی : گفت
! دهم که تنبیهت نکنمقول می

فوراً دست دیگرش را که پشت سرش پنهـان کـرده بـود،    : پسر کوچولو-
!!مدیر، این هم یکی دیگرآقاي . بفرمائید: بلند کرد و گفت

از روش هایی کـه معمـوال از طـرف دانـش آمـوزان مـورد       : کاردستی) 10
بهتـر اسـت کاردسـتی هـایی کـه      . استقبال واقع می شود کاردسـتی اسـت  

آموزش داده می شوند متناسب با منابع و شـرایط محیطـی دانـش آمـوزان     
.باشد

نواع حیوانـات بـا   از آسان ترین و کم دردسر ترین کاردستی ها ساخت ا-
کاغذ هاي رنگی، ساخت کیف هاي مقوایی، قاب عکس، عروسـک هـاي   

.است... پولیشی، عروسک هاي دستی و
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:روش صحیح پرسش کالسی*
انتخاب سوال به گونه اي باشد کـه دانـش آمـوزان وادار بـه تفکـر      -

.شوند
.سوال، طوري باشد که در دانش آموزان انگیزه مشارکت ایجاد نماید-
.دانش آموزان به صورت داوطلب شروع به پاسخ دادن نمایند-
اولین داوطلب در پاسخ گویی تحسین شود تـا جـرات و جسـارت    -

.مشارکت ایجاد شود
.زمان پاسخ گویی افراد مدیریت شود طوري که نوبت به همه برسد-
روند پاسخ گویی به گونه اي هدایت شود که آهسته آهسته به پاسخ -

.یده شودمطلوب رس
دانش آموزان نسـبت بـه یکـدیگر    باید با مراقبت زیاد مانع تمسخر-

.شد
در انتخاب افراد براي پاسخ گویی ابتدا از شلوغ تر ها شـروع شـود   -

.تا راحت تر کنترل شوند
براي کمک به دانش آموزانی کـه در پاسـخ دچـار مشـکل هسـتند،      -

.نکاتی توصیه شود
.ح است ارزش داده شودشی از پاسخ که صحیبراي بخ-
مربی در کالس جوي حاکم کند که بگویـد پاسـخ اشـتباه اشـکالی     -

.ندارد، بلکه تالش نکردن اشکال دارد
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اگر به نظر می رسد دانش آموز در فهم سوال دچار مشـکل اسـت،   -
.سوال به شکل دیگري مطرح شود

.به دانش آموزان وقت کافی داده شود تا پاسخ بدهند-
ن و بعد از پاسخ هـاي همـه، جمـع بنـدي کوتـاه و جـامعی       در پایا-

.صورت گیرد تا همه به طور کامل متوجه شوند
مشـکالت  ( روش هاي ارتباط گیري و برخورد با افراد مشـکل سـاز  * 

):رفتاري کودکان
آشنایی با احساسات و مشکالت کودکان همان قدرکه حساسیت ودقت نظر 

کودکان دنیایی چاك و بی آالیش . داردلذت وشادي به همراه . نیازمند است
مهم ترین گامی که باید در مسـیر تربیـت   . دارند و آینه شفاف وجود خودند

کودك برداریم این است که از وضعیت جسمانی و رمانی کودك آگاه باشیم 
اگـر والـدین و مربیـان بـا     . و دالیل بروز احساسات و رفتارهاي او را بدانیم

ات رفتارهاي کودك دقت کنند ، خواهند توانست احساسی خوشایند به جزئی
این دقت سبب مـی شـود پـیش از    . بستري مناسب براي رشد او فراهم کنند

این که یک اختالل یا نا هنجـاري در وجـود او بـه تثبیـت برسـد بـه موقـع        
.شناسایی و برطرف شود

:کودکان خجالتی)1
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ان خجـالتی  چـرا کـه کودکـ   .کم رویی در کودکان مهم و قابل توجـه اسـت  
. ترکیبی از احساس ترس ، تنش، نگرانی و خجالت را با هم تحمل می کنند

اگر این فشار زیاد کاهش نیابد و از بین نرود، پیامدهاي نـا مناسـبی خواهـد    
این گونه کودکان  به خاطر خجالتشـان نمـی تواننـد بـه راحتـی بـا       . داشت

جیح مـی دهنـد در   بنـابراین تـر  . دیگران دوست شوندو ارتباط برقرار کننـد 
کالس به گوشه اي بروند و تنها بـه تماشـاي جمـع و ارتباطـات اجتمـاعی      

کودکان خجالتی احساس خود کم بینی دارند، نمی توانند از . دیگران بنشینند
دحقوق خود دفاع کنند، مخالفتشان را  نشان بدهند و از بیـان نظرالتشـان در   

حتی هنگام صحبت در جمـع صدایشـان آهسـته    . حضور دیگران می ترسند
این کودکـان تصـویري کـه از خودشـان دارنـد، چهـرا اي       . است و می لرزد

.ناتوان است و این اندیشه منفی عامل این احساسات ناخوشایند است
:راهکار

را بر سرش نکوبید اجازه ایـن کـار را بـه دیگـران هـم      "خجالتی"صفت-
.ندهید

او به اندازه کافی تحت . می کشد از او انتقاد نکنیدزمانی که دارد خجالت-
..فشار است

.کم رویی او را عامل شرمندگی ندانید-
.با اشاره به ویژگی هاي مثبتش به او کمک کنید تا خودش را باور کند-
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شرایطی فراهم کنید که بتواند با بچه هایی که کمی از خودش کوچکترنـد  -
انایی هاي خود را نسبت بـه یـک جمـع دیگـر     بازي کند و به این ترتیب تو

.آشکارا ببیند تا برداشت مثبتی نسبت به خودش پیدا کند
.رفتارهاي اجتماعی او را تشویق کنید-
اهدافی دست یافتنی برایش تعیین کنید تا بتواند زودتـر آن هـا را   -

محقق کند و به این ترتیب احساس مثبتی نسبت به توانایی هایش 
.پیدا کند

:ك و دروغگوییکود)2
بسیاري از والدین و مربیان تالش می کنند با انجام کارهـاي ویـژه اي   

در حالی که اگر کـاري  . به فرزندشان بیاموزند که از دروغ پرهیز کند 
. نکنند که دروغ بگوید نیازي نیست تالش کنند که تا او راست بگوید

ــ        ین دروغ در کودکـان علـل متفـاوتی دارد مـثال کـودك نمـی توانـد ب
او در . تصورات خود و آن چه در واقعیت مـی بینـد تفـاوت بگـذارد    

سالگی از چنان قدرت تخیلی برخوردار است که تصورات 6-8سنین 
و خیاالت خود را به عوان امري واقعی براي ما بازگو می کتـد و ایـن   

گـاهی  . یکی از مراحل رشد اوست و نبایـد دروغگـویی تلقـی شـود    
را بگوید تنبیه شود پس دروغ می گویـد  کودك می ترسد اگر واقعیت
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کودکان بیشترین دروغ را به خاطر حسـادت  . تا تنبیه و سرزنش نشود
به خواهر و برادر یا همکالسی هاي خود و براي رقابت با آن هـا مـی   

.گویند
:راهکارها

بر سر کودك فریـاد نزنیـد و او را دعـوا نکنیـد کـه بـه دروغـش        -
ترها هم در ایـن شـرایط باشـند،    اعتراف کند چون حتی اگر بزرگ

.دروغ می گویند
.او را بیش از اندازه بازجویی نکنید-
هیچ گاه در حضور او دروغ نگویید و دروغ هاي دیگـران را نقـل   -

.نکنید
.به کودك وعده دروغ ندهید-
.در برابر دروغ هاي آگاهانه او بی تفاوت نباشید-
.هیچ گاه در حضور جمع دروغ او را آشکار نکنید-
هـم بـه   . اگر دروغ گفت باید بداند که این کـار او مجـازات دارد  -

خاطر این که حقیقت را نگفته و هم به خاطر ایـن کـه کـار بـدي     
فهمانید که اگر بـار دیگـر   با این روش به او می. انجام داده است

.کار اشتباهی انجام دهد ولی راست بگوید کمتر مجازات می شود
مثال وقتی کـه  . ا مالیمت نشان دهیدناراحتی خود را از دروغ او ب-

دروغ می گوید نگاهتان را از او بگیرید، نخندید و رنجش خود را 



٣٩

در چهره نشان دهید و وقتی شروع به راست گفتن کرد بـا چهـره   
دستانش را در دستتان نگاه داریـد و بـه او   . بشاش به او نگاه کنید

.محبت کنید
او بفهمانیـد کـه   در صورت لزوم دروغش را آشـکار کنیـد و بـه   -

البته دقت کنید این کار موجب تحقیـر  . متوجه دروغش می شوید
.او نشود

:کودك و حسادت)3
حسادت پاسخ طبیعی کودك است که به محرك هاي خاصی داده می 

اغلب زمانی که او احساس می کند چیز ارزشمند و مهمـی مثـل   . شود
داده عاطفه والدین و یا محبت مربی را نسـبت بـه خـودش از دسـت    

گمان می کتد در موقعیت خطر قرار گرفته بنابراین دچـار تـرس مـی    
شود و طبیعی است که براي حفظ موقعیت خود به رفتارهـایی دسـت   

معموال بیشتر از پسران و بچه هاي باهوش بیش از سایر بچه هـا  . بزند
حسادت در روابط بین دو دختر بیش تـر از روابـط   . حسادت می کنند
برخورد هـاي تبعـیض   . میان پسر و دختر وجود داردبین دو پسر و یا

.آمیز مربی یکی از اساسی تریت عوامل ایجاد حسادت است
کودکان حسود با رقیب خوددشمنی و بد رفتاري می کنند، از شـخص  
محبوب دوري می کنند، به رقابت هاي خـالق و ویـژه اي کـه خـود     



٤٠

تـار کـرده و   گاهی هم با خشونت رف. طراحی کرده اند روي می آورند
.به حمالت بدنی دست می زنند

:راهکارها
.هرگز کودك را با دیگران مقایسه نکنید-
.رفتارهاي مثبتش را نادیده نگیرید-
دقت کنید که در محـیط کـالس، دوسـتان دیگـر او را دلیـل بـی       -

.توجهی به او معرفی نکنید
با جمالت امري از او نخواهید کسی را دوست داشته باشـد و بـه   -

.محبت کندکسی
گاهی در بازي از او بخواهید نقش مربی را به عهده بگیرد و شما -

سـعی کنیـد رفتارهـاي او را در بـازي زیـر نظـر       . جاي او باشـید 
کودکان در بازي یا مانند مربی خـود رفتـار مـی کننـد یـا      . بگیرید

جوري ایفاي نقش می کنند که دوست دارنـد مربیشـان آن گونـه    
در این بازي نقش شاگردي حسود را بـازي  شما می توانید . باشد
.کنید

به جاي مقایسه کردن او با دیگـران بـه رفتارهـاي خـوبش امتیـاز      -
سعی کنید تفسیر مثبتی از رفتار منفی او . دهید و او را تشویق کنید

.ارائه بدهید و آهسته آهسته به سمت رفتار مثبت هدایتش کنید
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هاي همکالسـی هـا بـه    به او بیاموزید که به جاي توجه به داشته-
.داشته هاي خود توجه کند و قدر آن ها را بداند

اگر یگی از دانش آموزان را در زمینه اي تحسین می کنیـد حتمـا   -
.توانمندي ها و برجستگی هاي دیگري را هم بیان کنید

:کودکان لجباز)4
یکی از مراحل رشد طبیعی کودك، وقتی است که بـه دنبـال شـناخت    

ایـن مرحلـه از   . پیدا کردن جایگاه خـود در آن اسـت  محیط اطراف و 
سالگی به بعد آغاز می شود با واکنش هـاي مختلفـی همـراه    3حدود 

.است که از جمله آن ها ابراز مخالفت است
گذشتن از این مرحله براي رشد شخصـیت کودکـان بسـیار ضـروري     
است، او به دنبال کسب استقالل است و در این مسیر مخالفـت نشـان   

.دهد و پافشاري می کندمی
متاسفانه پدران و مادران اغلب مخالفـت فرزنـد خـود را بـه حسـاب      

.سرکشی و لجبازي می گذارند
مربیان نباید فکر کنند  اگر دانش آموزان در برابر تمام دستوراتشان بی 

کـودکی کـه   . چون و چرا اطاعت می کنند، نشانه بسیار خـوبی اسـت  
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را می آمـوزد  "نه گفتن"نی خاصی تعادل شخصیت دارد در مراحل س
.و تجربه می کند

: راهکار
در بسـیاري  . از کوره در نروید، عصبانی نشوید، او یک کودك است-

.از موارد لجبازي کودکان نتیجه عصبانیت شماست
به رفتارهاي نادرست کودك توجه نکنید، چرا که توجـه شـما باعـث    

.تقویت این رفتارها خواهد شد
.تور ندهید، این کار لجبازي را بیشتر می کندبیش از حد دس-
شـما  . هیچ گاه او را تهدید نکنید کـه دوسـتش نخواهیـد داشـت    -

.پناهگاه او هستید
.حتی المقدور به طور مستقیم امر و نهی نکنید-
قوانین را واضح و در حد فهم او بیان کنید تا کامال متوجـه شـود   -

.چگونه باید رفتار کند
.نجام می دهد از او تشکر کنیدوقتی که کار خوبی ا-
بار تذکرتان باز هم مقاومت کرد ، با ذکر دلیـل از  2-3اگر بعد از -

او مـی خواهـد اسـتقالل خـود را بـه      . تنبیه کوچکی استفاده کنید
سعی کنید این نیاز او را تامین کنید، مثال به او اجـازه  . دست آورد

.دهید نوع بازي را انتخاب کند
:کودك و دزدي کردن)5
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برداشتن وسایل دیگران بدون اجازه مانند بسیاري از رفتارهـاي دیگـر   
در اوایل کودکی، کـودك هنـوز نمـی    . کودك تا حدودي طبیعی است

داند استفاده از وسایل توسط افراد مختلف و مالکیت هـر کـدام از آن   
ها و در یک کالم حریم خصوصی اشخاص به چه معناست؟ کودکـان  

توانند رفتار خود را کنتـرل کننـد و چنـین    دبستانی گاهی اوقات نمی
!کاري را انجام می دهند با این که می دانند کار درستی نیست

از عواملی که باعث می شود کودك دست به دزدي بزند می تـوان بـه   
:موارد زیر اشاره کرد

-فقر-انتقام گرفتن و کسب قدرت-نیاز به ابزار وجود و جلب توجه
اعتراض به وضعیتی که در آت قـرار  دارد  -نشان دادن خشم و نفرت

.و یا مشکلی که از آن رنج می برد
:راهکار

با آگاه شـدن از ایـن کـار کـودك، احساسـاتی نشـوید و از سـر        -
. احساسات آنی واکنش نشان ندهید

ممکن است خود او هم ندانـد  !او را بازجویی  و سوال پیچ نکنید-
.چرا این کار را کرده است

او را "دزدي"ید و برایش دام نگذارید تـا در حـین  مچ گیري نکن-
.این کار عواقب بسیار بدي به دنبال دارد. غافل گیر کنید
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در کالس و در حضور او از شیوه هاي ماهرانه دزدي و احتماال از -
.هوش باالي بعضی از دزدان تعریف نکنید

بــه او مســئولیت بدهیــد و تشــویقش کنیــد تــا در فعالیــت هــاي -
.رکت کنداجتماعی ش

راه حل را برایش شفاف کنید تا از بن بستی که در آن گرفتار شده -
. طوري صحبت نکنید که مجبور به دروغ گفتن بشـود . نجات یابد

او را تشویق کنید تا ضـمن عـذر خـواهی از اشـتباهاتش وسـیله      
برداشته را برگرداند و اگر براي حفظ آبروي خودش توضیحی داد 

به او بگوییـد هـر وقـت چیـزي الزم     . مانع سخن گفتن او نشوید
دارد باید موضوع را با شما در میان بگـذارد نـه ایـن کـه وسـیله      

.دیگران را بردارد
آگاهی خود را از کاري که انجام داده به گونه اي نشان بدهید کـه  -

.هم اعتمادش به شما از دست نرود و هم پاسخ هاي دروغ نگوید

:تشویق و تنبیه* 
:يامرحلهدهیانضباطبرنامه
.دیکنقیتشوراآنهاکنندیمیخوبکارآموزاندانشیوقت:اولمرحله
.دیکناستفادهمثبتيسازالگواز:دوممرحله
دیشـو یمـ متوجـه :مثالدیکناستفادهاموزدانشبهشدنکینزدروشاز:سوممرحله
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بـه ودیـ زنیمـ قدمکالسدرنیبنابرااستتوجهیبکالسبهآموزاندانشازیکی
یآموزاندانشازدیرویماوسراغبهکهیحالدرودیشویمکینزداوبهجیتدر

آمـوز دانـش آنشودیمباعثشماکارنیا. دیکنیمفیتعرهستندیکالسکارمشغول
ـ تعراوازوکردهتوجهاوبهکردراکارنیانکهیامحضبه.برگرددیکالسکاربه فی
.دیکن

.دیکنسوالآنهاازآموزاندانشرفتارحیتصحيراب: چهارممرحله
.دییبگویخصوصصورتبهراخوديهاهیتوص: پنجممرحله
دیکنتیهدادرستریمسبهاورابعددیکندییتاراآموزدانشگفتهاول: ششممرحله

.
يادآوریـ در. دیکنيآورادیآموزاندانشبهراکالسنیقوانیروشنبه: هفتممرحله

.دیکناستفادهمانیقوانعبارتازنیقواننیا
.دیبگذارآموزدانشيپاشیپیروشنانتخاب: هشتممرحله
.دیبدهنشانواکنشآموزدانشستیشانارفتاربهنسبتتوافقطبق: نهممرحله
.دیکناستفادهکالسازاخراجيهاوهیشاز: دهممرحله

البالغهنهجدیدگاهاززیردستانبابرخوردوتنبیهوتشویقنحوه
ایـن بـر عـالوه «: فرمایدمیاحساساتبروزنحوهوتنبیهوتشویقبهراجع
نخوتشوکبربهوکندمیمغروررارعیتمهربانیدرافراطکهدانستباید

پسـر اي«بکشـاند باریـک جاهـاي بـه راکارکهايدرجهتادهد،میسوق
بـا آنکه. کندقتوبازرسینیکخودحکومتکارکنانعملیاتدرحارث
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کوچـک حتی. شودتشویقعمالًوقوالًبایدنماید،میوظیفهانجامفداکاري
نیـز بـدکاران مقابـل دروانگاشـت یدهدنانبایدهمرااشستودهاقدامترین
مبـادا مالـک اي. »کیفرجوییوکشیانتقاماسالم،مقرراتمطابقاست،الزم
ازايدرکـه خـادمی زیـرا . باشـند یکسـان خائنوخادمتوحکومتدرکه

جـزاي کـه خائنیوگرددقیدبیودلسردنبیند،رحمتومزدخودخدمت
بیشـتري جـرأت بـا راخـویش زشتکردارنیابد،کمالحدراخودخیانت
دسـتور مـن بـه کهمگوهرگزمعذور،ومأمورممنمگوهرگز» «کندتکرار
کورکورانـه راتـو کهمدارطمعهرگزکنم،اطاعتکورکورانهبایدواندداده

تحمیـل دیگـران بـر راخودسروري،مقامپشتیبانیبههرگز» «کننداطاعت
شـود، مـی تاریکوآلودزنگقلبتآیینهکنیچنانوگوییچنیناگر» مکن

ونکنـی چنـین اگـر » «استحکومتبرنامهسرلوحهعدلوانصافمالکا،«
تواناخداوندوکرديظلمخدايبندگانبرننگري،مساوينظربارامگانه
مـی فعـال وقادرراخودکهقدرهرمالکا» «ايبرانگیختهخوددشمنیبهرا

قسـمت ایـن خاتمـه در» اسـت قـادرتر وترفعالتوازخداوندآربیادبینی
پیشراباشد،هاانسانمسائلاکثرحلراهمصداقتواندمیکهمنتخبیجمله

:فرمایدمیکهآنجاکشیم،می

وهـوس اشـتغال وبرافروزدراخردچراغوکندروشنراخاطرخدایاد((
))نشاندفروراغضب
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از روش هایی که همواره توسط دانش آموزان مورد استقبال واقع می شود 
و عالوه بر رفع خستگی باعث جلب همکاري آن ها می شود، اسـتفاده از  

.نواع همخوانی ها استا
یکی از مواردي که می توان ازهمخوانی استفاده کرد، تشویق یک یا جمـع  
دانش آموزان است کـه عـالوه بـر ایجـاد محیطـی شـاد و مفـرح توسـط          

.همراهی خود دانش آموزان، فرد مورد نظر هم مورد تشویق واقع می شود

:انواع تشویق هاي قرآنی
علی النبی، روح و جانم به فدایت یا رسول صل اهللا علی محمد، صل اهللا)1

.العربی
.طیب طیب اهللا، احسنت بارك اهللا)2
.یا رب العالمین یا رب العالمین مرحبا مرحبا آفرین آفرین)3
.اللهم صل و سلم وزد و بارك علی رسول اهللا و آله االطهار)4

:با لهجه هاي استان ها
.خوبه خوبه خیلی خوبه:فارسی)1
.ساقول ساقول چخ ساقول،یاشا یاشا مین یاشا:ترکی)2
.خوبس خوبس خیلی خوبس: اصفهانی)3
.جید جید جدا جید: عربی) 4



٤٨

.خوه خوه خیلی خوه: لرستانی)5
.خاصه خاصه فرا خاصه: کردستانی)6
.رنده رنده پر رنده: مشهدي)7
.حلوه حلوه واید حلوه: خوزستانی)8
.خشه خشه خیلی خشه: یزدي) 9

.خاره خاره خله خاره: درانیمازن) 10
.باري باري باري کوال باري کوال: نیشابوري)11
.پیر شی برار تی قربان: گیالنی)12

:انواع دست زدن ها
مـش حسـن مـش    2مش حسن 1مش حسن : دست مش حسنی)1

.3حسن مش حسن
به حالت پیچاندن دسـت  (آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ:آفرین هلیکوپتري)2

.فرین)/ انه هلیکوپتردور سر مثل پرو
دست ها به حالت پهن کردن خمیر روي هم : (آفرین نان سنگکی )3

.رین.......... ف...........آ ) می خورند
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اگر تو شاد و خوشحالی /123اگر تو شاد و خوشحالی دست بزن )4
اگر تو شاد و / 123اگر تو شاد و خوشحالی زانو بزن / 123پا بزن 

/ خوشحال خوشحال خوشحالم/خوشحالی بگو که من خوشحالم
اسـالم پیـروز اسـت    : اگر تو شاد و خوشحالی شعار بـده کوبنـده  

.آمریکا نابود است
همه دانش آموزان هماهنگ شروع به دست زدن می :تشویق بارانی)5

کنند و ابتدا فقط با انگشت کوچک دست می زنند و رفته رفته بـا  
، عالمت مربی یک انگشت اضافه مـی شـود و در صـورت توجـه    

داي بارش باران را تولید می کننددانش آموزان ص

:تکالیف*
تعیین تکالیف در کالس و مخصوصا براي منزل از فعالیت هاي ضـروري  
است تا دانش آموز نه تنهـا رونـد درو و موضـوع را در خـارج از کـالس      
درس رها نکند، بلکه به گونه اي با انجام تکالیفش پلی براي انتقال آموخته 

بعالوه با ایـن فعالیـت مـی    . ایر اعضاي خانواده و اطرافیانش باشدها به س
.توان از والدین در روند کالسی ها مشارکت گرفت

بهتر است حجم و نوع تکلیف به صورتی باشد که دانش آموز به تنهـایی  
از طرفی با توجـه بـه ایـن کـه  فصـل      .از عهده بیش از نیمی از آن بربیاید

قات فراغت دانش آموزان است، باید توجه داشت تابستان زمان تفریح و او
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به عنـوان مثـال؛   . که نوع تکلیف بیشتر حالت بازي و سرگرمی داشته باشد
دادن موضوع براي کشیدن نقاشی یا نوشتن نامه یا انشا، طراحـی جـداولی   
همسو با موضوع درس براي حل آن توسط دانش آموزان در منـزل، جمـع   

ن موضوع خاص، تعیـین تعـداد یـک کلمـه     آوري آیات یا احادیث پیرامو
خاص مرتبط با موضوع در صفحاتی از قرآن که توسط مربـی تعیـین مـی    
شود، درست کردن کاردستیهاي ساده، حفظ اشعار، انجام یکسري کارهاي 
شاسته و خوب توسط دانش آموزان و ارائه تاییدیه والدین به مربی، تـرك  

ش آمـوز و ارائـه تاییدیـه بـه     یک یا تعدادي کارهاي ناشایست  توسط دان
مربی، کمک به اعضاي خانواده مثل مادر و یا یک فـرد نیازمنـد بـه نـوعی     
کمک، رنگ آمیزي نقاشی هاي مرتبط با موضوع که توسط مربی به دانـش  
آموزان داده می شود، و باالخره مطالعه مطالب تدریس و ارائه کنفرانس به 

رجلسـه بعـد توسـط دانـش     ثانیه اي یا یک دقیقـه اي شـده د  30صورت 
.آموزان

:روش هاي پایان کالس* 
استفاده از روش هاي مناسب براي اتمام کالس در واقع قـدمی بـراي   

.شروع جلسه بعدي کالس است
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سعی کنید حتما چند دقیقه از انتهاي کـالي را بـه رفـع اشـکال و     )1
پرسش از مطالب گفته شده اختصاص دهید تا اگـر ابهـامی بـراي    

.ی بوجود آمده برطرف شودکس
چنانچـه اخـالق، آداب و   : دعا کردن و آمین گفتن دسـته جمعـی  )2

عملکرد مورد انتظـار را در قالـب دعـا آورده و آن هـا را از خـدا      
بخواهیم هم حاجات خود را از خدا خواسته ایم و هم یک جمـع  

:بندي جذاب را به ذهن مخاطب القا کرده ایم
.تعجیل بفرما) عج(نخدایا در ظهور آقا امام زما-
.خدایا ما را از جمله اعوان و انصار امام زمان قرار بده-
.خدایا به زودي زود همه بیماران اسالم را شفا عنایت بفرما-
.خدایا ما را از معاصی و آفات آخرالزمان محفوظ بدار-
خدایا به همه ما کمک کن تا آخر دوره بتوانیم به همین خـوبی و  -

.ویمنشاط سر کالس حاضر ش
خدایا کمکمان کن که هر کار خوبی که امروز یاد گـرفتیم از ایـن   -

.به بعد انجام بدهیم و کارهاي بد را از امروز ترك کنیم

:دعا با شعر به صورت هم خوانی)3
عمـر زیـاد بـده    / با هم دیگه می کنیم دعا/ دستامونو می بریم باال-

دعـامونو  / رهخدا که ما رو دوسـت دا / هم به مامان هم به بابا/ بابا
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غصـه  / میگم خداي مهربـون / چشم میندازم به آسمون/ قبول داره
/.این نهضت رو نگهدار/ تا انقالب مهدي/ رو از ما بردار

تـو  / تو جنگل و تو صحرا/ تو قلب ما بچه ها/ خدا تو آسمون ها-
/ پر مـی زنـه بـه اون جـا    / تو هر کجا فکر ما/ کوه و دشت و دریا

/.و نگهدار مایار / باشه خدا یار ما

چنانچه کالس مطلوبی داشته اید به دانش آموزان بگوییـد از هـم   )4
صــحبتی و درس دادن بــه آن هــا لــذت بــرده ایــد و بــه فعالیــت 

.هایموفقیت آمیز آن روز تاکید کنید
و دست آخر این که؛ وقتی دانش آموزان از کالس بیرون می روند )5

بـه همـراه یـک    به هر کدام جمله مثبتی بگویید حتی  خداحافظی
.لبخند هم بی تاثیر نیست

:اگر می خواهید یک مربی اثر بخش باشید به نکات زیر توجه کنید* 
دبانه هزینه اي ندارد اما مانند چسب اجتماعی خوبی اسـت کـه   رفتار مو)1

.روز به روز افراد بیشتري را به هم پیوند می دهد
.با همه دانش آموزان ارتباط چشمی داشته باشید) 2
.همه دانش آموزان را با نام کوچک یا نام مورد عالقه شان صدا بزنید) 3
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بـه  . به سمت دانش آموزان حرکت کنید و نزدیک به آن ها باقی بمانیـد ) 4
صورت فردي با آن ها صحبت کنید و مطمئن شوید هیچ کـس مـورد بـی    

.توجهی قرار نگرفته
ي سـایرین هـم تـاثیر    نگاه هاي معنادار به افراد مخل و خاطی حتی رو) 5

.گذار است
.از اطرافیان فرد مخل به قصد جلب توجه او سوال هایی بپرسید) 6
هنگام بیان مطالب ، فرد مخل را مورد خطاب محبت آمیـز و محترمانـه   ) 7

.قرار دهید
.احترام و تعریف از فرد خاطی، جهت دار باشد) 8
.پاسخ دهیددر مواردي سوال فرد مغرض را با سوالی از خود او) 9

سوال فرد مخل را از جمـع بپرسـید تابـا مشـارکت جمـع بـه پاسـخ        ) 10
.مطلوب برسید

گاهی می شود در مقابل سواالت مغرضـانه، آن را بـا یـک خـاطره از     ) 11
.ربط داد و فضاي منفی را به مثبت تبدیل کرد... شهدا یا

.گاهی الزم است برخی سواالت را به بعد از کالس ارجاع داد) 12
موقع استفاده از تابلو، مایل به تخته بایستید تا به کالس اشراف داشته ) 13

.باشید
.در کالس، بیشتر در حال حرکت باشید) 14
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صمیمی ولی قاطع و با اطمینان عمل کنیـد؛ مخصوصـا در روز هـاي    ) 15
.اول
از جمالت امري مثبت استفاده کنید و ابتداي کالم خود را با نـام فـرد   ) 16

.نیدآغاز ک
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پرسشها و پاسخها 

دو اشکال عمده برخی از برنامه هاي مخصوص نوجوانان و -
جوانان در چیست؟

محتواي ضعیف .1
نامرتب بودن مطالب ارائه شده .2

مجري قوي و توانمند کسی است که محتوایی غنی، سودمند، جالب، 
ضعیف . سازنده و نو را در قالبی پیوسته ، مرتبط و منسجم ارائه کند

بودن محتوا حاصلی جز هدر رفتن وقت و نیرو نخواهد داشت و 
نامرتب بودن مطالب موجب می شود که مربی داراي معلومات قوي و 
دانسته هاي فراوان، هنگام روبرو شدن با نوجوانان و جوانان نداند از 

.کجا باید شروع کند
اسکلت و چارچوب یک برنامه جامع براي کودکان و نوجوانان -

در روش ابداعی از چند مرحله تشکیل می شود؟
:مرحله که به قرار ذیل می باشد5واجد 

دقیقه اول برنامه باید با شگردهاي مختلفی 5در : شروع ها .1
شروع برنامه ها  می تواند با بسم اهللا، بیان . مخاطب را جذب کرد

نعمات، پرسش، نکات اخالقی، تشبیهات، همخوانی سوره، سالم 
.رسی و یا خواندن شعر باشدو احوالپ
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در این مرحله پیام اصلی ارائه می شود : ارائه آیات و روایات .2
براي این مرحله شیوه هاي متنوعی را که می توان آیات و روایات 

.را با آنها بیان کرد تا حتی االمکان تنوع حاصل شود
رفع خستگی .3
احکام.4
تکالیف و دعا.5
باید رعایت شود چیست؟آنچه که در شروع برنامه ها در کالس-

: مثال. متناسب با مقتضاي حال و موقعیت کالس باشد.1
اگر جلسه قرآنی است،  شروع آن هم یکی از نکات 

. قرآنی باشد
.طبیعی و دور از تصنع باشد.2
در صورتی که فراگیران از سن کمتر برخوردارند، نکات .3

.ارائه شده در کامال محسوس و قابل تصور باشد
.و مالل آور نباشدشروع طوالنی .4
.مرتبط با بحث باشد.5
در صورتی که مخاطبان جوانان هستند، آرام، سنگین و با .6

وقار شروع شود و اگر کودکان باشند بسیار شاد و جذاب 
.باشد
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در شروع ها ضمن خودداري از دادن وعده هاي غیر .7
عملی و الف هاي گزاف از خود ستایی یا اظهار ناتوانی 

.و عجز پرهیز شود
هیه و تنظیم شروع ها روي مباحث اصلی مرحله دوم به ت.8

بعد باشدپس از تکمیل موارد اصلی در مرحله دوم انجام 
شود تا بهتر بتوان مطالب مرتبط به اصل موضوع را در 

.شروع بیان شود
یکی از بهترین روش ها براي شروع کالس ها براي استفاده به -

ست؟موقع از توان فکري و اندوخته هاي علمی چی
.استفاده از شیوه سوال و جواب است

در شیوه پرسش ها جهت شروع غالبا در چه صورتی مفید است؟-
.موضوع جلسه پرسش و پاسخ باشد.1
.مخاطبین ما جوانان دبیرستانی یا دانشگاهی باشند.2
با این شروع بخواهیم حدود سطح و معلومات و دانش .3

.آن ها را در موضوع مورد سوال مشخص کنیم
جواب گویی به سواالت که احیانا همراه با بعضی از توان .4

.جواب ها مطرح می شود براي مربی وجود داشته باشند
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امکان کنترل جلسه بعد از مخاطبین ججواب ندارند، .5
براي مربی استعداد ادامه برنامه هاي جذاب وجود داشته 

.باشد
اطالع کافی در مورد مطرح نبودن چنین سوالی در این .6

.داشته باشدمکان وجود 
اگر مخاطبین ما عده اي خواهر و بقیه برادران بودند، از .7

.این شیوه براي شرو ع جدا خودداري کنیم
یکی از ظرف ترین ودر عین حال اثرگذار ترین شروع ها استفاده -

از چه روشی است؟
استفاده از تشبیهات است به تجربه ثابت شده است که القا غیر مستقیم 

می گذارد این هنر سابقه طوالنی دارد و در طول بهتر و زودتر اثر
تاریخ اهل ذوق و هنر از این روش براي بیان بهتر مطالب استفاده 

.کرده اند
بهترین وسیله براي ایجاد آرامش روحی در کودکان و نوجوانان -

در شروع کالس ها استفاده از چه روشی است؟
.ن کریم با صداي بلنداستفاده از همخوانی آیه و سوره اي کوتاه از قرآ

روش شروع با همخوانی آیه یا سوره اي کوتاه از قرآن در هر -
حال خوب است ولی در چه مواردي مفیدتر است؟
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کالس حالت آشفته اي دارد و قبل از شروع برنامه سرو .1
. صدا زیاد است و حاضران صحبت می کنند

.موضوع کالس جنبه قرآنی دارد.2
.مقدس دیگري استاجراي کالس در مسجد یا محل.3
.کالس یا اجراي ما با صبحگاه همراه است.4
.خود مجري و مربی از صوتی دلنشین برخوردار است.5
کالس براي خواهران است و عنایت دارند که با قرآن .6

.شروع شود
یکی از موثرترین و در دسترس ترین ابزارهاي ارتباط با قشر -

وع کالس کودك، نوجوان و جوان استفاده از چه روشی در شر
هاست؟

.روش احوالپرسی فردي یا گروهی است
شروع با احوالپرسی در چه صورتی مفید است؟-

اولین کالس یا جلسه مربی در این مکان و با این گروه .1
.باشد

.مدتی از جلسات قبل گذشته باشد.2
از مربی خواسته باشند خود را معرفی کنند و کمی درباره .3

.روحیات و روش کاري خود توضیح دهد
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سن مخاطبین کم بوده و در بین آنها حضور بزرگساالن .4
در اقلیت باشد در غیر این صورت بعد از کسب اجازه 

.بزرگترها با کودکان احوالپرسی می کنیم
شروع با بیان نعمات و پیام اعضا در چه صورتی مفید است؟-

.سن مخاطبین کم و تعداد آنها خیلی زیاد باشد.1
.آموزشی وجود نداشته باشدتخته و سایر ابزارهاي کمک .2
. فضاي اجراي برنامه باز باشد.3
توان استفاده از آنچه بعنوان نعمت در دسترس مربی .4

.است وجود داشته باشد مثل گلدان ، آب، نور
امکان بردن یکی از نعمات الهی به سر کالس و صحبت .5

.کردن در مورد آن وجود داشته باشد
.داشته باشدامکان دیدن و رسیدن صدا به همه وجود.6
.موضوع کالس بیان حقوق اعضا و پیام اعضا بدن باشد.7

یکی از شیوه هاي ارائه محتواي آیات و روایات براي نوجوانان و -
جوانان چه شیوه اي است؟

در این شیوه روشن ترین پیام حدیث، آیه یا سوره . شیوه تلخیصی است
.سیماي کوتاه را به صورت فرمول درآورده و روي تخته می نوی
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یکی دیگر از شیوه هاي ارائه آیات قرآن کریم که در عالقمند -
کردن کودکان و نوجوانان و جوانان نقشی اساسی دارد بیان شان 

نزول آیات است این شیوه در چه صورتی مفید است؟
موضوع کالس ما تاریخ، علوم قرآنی و یا بیان تفسیر آیه .1

.مورد نظر باشد
لمی به آنها بدهد و حداقل نکته تربیتی و یا اطالعات ع.2

.آنها را با قطعه اي از تاریخ اسالم آشنا کند
از شان نزول هایی باشد که الگوي رفتاري براي کودکان .3

.و نوجوانان ایجاد می کند
.مخاطبان را با سیره گذشتگان آشنا کند.4
مربی اطالع کافی از صحت سند روایتی که بعنوان شان .5

و صرفا به شنیدن از نزول بیان می شود داشته باشد
.دیگران اکتفا نکند

مربی خود را براي جواب دادن به هر گونه سوال یا شبهه .6
.اي پیرامون آیه و شان نزول آن آسان کرده باشد

.هدف، ایجاد عالقه به تاریخ و علوم قرآن باشد.7
مربی نسبت به اقوال مختلف در شان نزول آیه مورد .8

.بحث آشنایی داشته باشد
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ن نزول آیه با جنس و سن مخاطبین هماهنگی داستان شا.9
.و تناسب داشته باشد

یکی از شیوه هاي دیگري که می شود پیام  آیات و روایات را از -
این شیوه در چه . آن طریق انتقال داد، شیوه طراحی و نقاشی است

صورتی مفیدتر است؟
تخته سیاه یا وایت برد ، گچ و سایر ابزارهاي اولیه .1

.ر اختیار داشته باشدنویسندگی را د
در طراحی ، مخاطبین ما جوانان و افراد تحصیل کرده .2

.باشند و در نقاشی، حضور کودکان در اکثریت باشد
در شیوه ارائه طراحی، حضور کودکان و نوجوانان در بین .3

.مخاطبین در اقلیت باشد
روایت و یا آیه مورد بحث را  حتما از قبل حفظ کرده و .4

.یاده کرده باشیمآنرا چندین بار پ
امکان دیدن و رسیدن صدا به همه شاگردان وجود داشته .5

.باشد
در طراحی فرصت کافی براي توضیح جوانب مختلف .6

.طرح وجود داشته باشد
مخاطبین ما کم بوده و در محیطی بسته مانند کالس .7

.باشند
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استفاده از شیوه قصه و داستان در ارائه مطلب چه فوایدي دارد؟-
..مطالب به کودکان و نوجوانان کمک می کنددر تفهیم .1
.مانع خستگی کودکان و نوجوانان می گردد.2
.مطلب و پیام را در ذهن ماندگار می کند.3
.اجراي برنامه را براي گوینده آسان تر می کند.4
.الگوي داستانی، در دلها بیشتر تاثیر می گذارد.5

د داراي جزوه درسی معارف و علوم قرآنی کودکان و نوجوانان بای-
چه ویژگی هایی باشد؟

بیان کننده نکات زیبایی قرآنی، حدیثی و رفتار معصومین .1
.باشد

حاوي راهکارهایی جهت رسیدن کودکان و نوجوانان به .2
.آنچه تدریس می شود، باشد

.داراي طراحی مناسب ، داراي پیام و جهت دهنده باشد.3
.فاقد نقاشی هاي بی محتوا یا کم محتوا باشد.4
ی و جهت دهی را به صورت غیرمستقیم مدنظر الگو ده.5

.داشته باشد
.کمتر بصورت مستقیم واعظ و نصایح را بیان نموده باشد.6
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حتما مطالب آن براي خود مربی هستند و از ماخذي  .7
.معتبر نقل شده باشد

مطالب آن مورد نیاز مخاطبان در زمان تدریس و متناسب .8
.با جنس و سن آنها باشد

.و پرسش و پاسخ باشدداراي زمان بندي.9
.نیاز مربی براي تدریس داشته باشد.10
.حجم آن متناسب با زمان تدریس باشد.11
از آنجا که کودکان و نوجوانان از روح لطیفی برخوردارند .12

.بیشتر بیان کننده زیبائیهاي دین باشد
متناسب با فهم و معلومات کودکان ، نوجوانان و جوانان .13

.باشد
وع خود کامال جذاب و بی نظیر با شیوه هاي نو و در ن.14

.نوشته شود
براي اجراي مسابقه توجه به چه نکاتی ضروري است؟-

گرچه اجراي مسابقه براي هر یک از کودکان ، نوجوانان .1
و جوانان مفید و تجربه شده است ولی در جایی که 

مخاطبان ما در مقطع تحصیلی راهنمایی باشند، پرسش 
سابقه با متن هاي ادبی م. هاي کوتاه بهتر جواب می دهد

براي دوره دبیرستان و مسابقه با اشعار براي دانش آموزان 
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دوره ابتدایی و پائین تر از آن و مسابقه با میان پرده ها 
) کودکان ، نوجوانان و جوانان( براي استفاده عموم 
.کارایی بهتري دارد

در اجراي مسابقه می توان به انتخاب مربی یا مخاطبان ، .2
ا جلو جمعیت آورد و از او سوال کرد و می توان فردي ر

در . افرادي را در قالب چند گروه در مسابقه شرکت دارد
هر صورت گر چه شرکت کنندگان در مسابقه افراد یا 

گروه هاي خاصی هستند ولی د رواقع مخاطب ما همه 
.شاگردان می باشند و همه آنها آموزش خواهند دید

یه و جایزه دارد از این رو در اجراي مسابقات نیاز به هد.3
صورتی که بیشتر از یک روز برنامه داشته باشیم مانند 

بهتر است از . برنامه هاي ده روزه یا یک ماهه و بیشتر 
بدین صورت که هر کس . شیوه امتیاز دادن استفاده کنیم

امتیاز بیاورد ، ممتاز بوده و در پایان دوره جایزه می 100
.گیرد

ري مسابقه را اجرا کند که دانش آموزان مربی نباید طو.4
خود را طلبکار او بدانند بلکه او باید طلبکار آنها براي 

.ارائه جواب هاي درست باشد
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نوجوانان و جوانان شرکت کننده در مسابقات نباید از کم .5
.و کیف جوایز و مقدار امتیازات اطالعی داشته باشند

: انواع مسابقات 
پرسش هاي کوتاهمسابقات پژوهشی با ) 1

مسابقات اخالقی. الف
مسابقات تربیتی. ب
مسابقات اعتقادي. ج
مسابقات قرآن و نماز. د
مسابقات احکام. ه
مسابقات هوش. و
مسابقات اولین ها. ز
مسابقات با پرسش هاي تفصیلی) 2

متن هاي ادبی. الف
خاطرات. ب
معماها. ج
اشعار. د
مسابقات عملی)3

دبیرستانی. الف
راهنمایی. ب
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ابتدایی. ج
بیان احکام در قالب سوال هاي هوش چه فوایدي دارد؟-

.موجب مشارکت مخاطبان در بحث می شود.1
موجب تکرار شروط و موارد گفته شده توسط مخاطبان .2

و بهتر جا گرفتن مباحث در ذهن نوجوانان  و جوانان 
.می شود

بچه ها براي پیدا کردن جواب، به مربی یا بزرگترهاي.3
خانواده و یا رساله هاي عملیه مراجعه می کنند و زمینه 
خوبی براي یان احکام در جلسه بعد و ماندگاري مسئله 

.در ذهن فراهم می گردد
بیان احکام به شیوه توضیحی چگونه است؟-

در این شیوه، نکته هایی از احکام که کودکان، نوجوانان و جوانان آنها 
آنها هستند توضیح داده می شود از را نمی دانند ولی مدعی دانستن 

دلنشین ترین روش هاي ارائه احکام شرعی به کودکان و نوجوانان 
کدام است؟

اکثر احکام مورد نیاز کودکان و نوجوانان را می توان . روش داستانی
به این شیوه عرضه کرد نوعا نتیجه گیري از مطالب و احکام مطرح 

خود کودکان و نوجوانان شده در قالب و شیوه داستانی بعهده ي
گذاشته می شود
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یکی از شادترین و جذاب ترین شیوه هاي بیان احکام کدام -
است؟

در قالب مسابقه
یکی از شاخصه هاي مهم براي باال رفتن کیفیت آموزش و -

تدریس احکام کدام است؟
شیوه تقدیر و تحریر یا بیان احکام در قالب جزوه درسی

دینی در مخاطبان از کدام روش باید براي نهادینه کردن تربیت -
استفاده کرد؟

ارائه تکالیف در ضمن بسیار مناسب است که بر جنبه هاي عملی و 
.اجراي دستورات شرعی و اخالقی در منزل یا اجتماع تاکید شود

در این . آخرین بخش از اجراي یک برنامه به دعا اختصاص دارد-
مورد باید به چه نکاتی توجه کرد؟

است که در دعاها ، موضوع بحث و مطالب ارائه شده و نیز شایسته 
مخاطبان و سن و جنس و تحصیالت آنان در نظر گرفته شود تا 

بگویند چنانچه "آمین"مخاطبان با هضم بهتر و توجه دقیق تري 
اخالق ، آداب، اعتقادات، و عملکرد مورد انتظار از مخاطب را در 

بخواهیم، هم حاجات خود را از خدا قالب دعا آورده و آنها را از خدا 
خواسته ایم و هم یک جمع بندي جذاب از بحث را به ذهن مخاطب 

.القا کرده ایم
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