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  چكيده

عليهم السالم  ل به معصومينتوكل بر خداوند و توس پس ،ترين آنها است مؤثرترين مربي در روح و جان كودكان و نوجوانان با معنويت

اي باشد كه  بايد اموزش به گونه استاد درنزد شاگردان خود است واخالق يكي از موارد مهم درتعليم وتربيت محبوبيت . را فراموش نكنيم

وجه شود معلم به بعد پرورشي ت بعداخالقي ومعنوي دانش اموزان مورد توجه قرار گيرد بايد كتب درسي به گونه اي برنامه ريزي شودكه

معلم ميتواند بحث  .ددر الگو سازي ياري ده را عرفي دانشمندان بزرگ شيمي  وبيان محاسن وسخنان كوتاه انها دانش اموزانبايد بام

از دست دادن الكترون بوسيله عناصر را به گذشت . دهد  لق توانا نسبتا حركت الكترون به دور هسته ونظم بوجود امده را به يك خ

خود باوري در دانش  داخلي را متناسب با بحث مورد نظر مطرح كندتا روحيه ها ي كارهاي ارزنده شيميدان. ي الگو سازي كندوفداكار

 .اموزان تقويت شود

  

 ، الگوسازي،  تكامل ،اصالت،روشهاي نوينمعنويت :وازگان كليدي

  

  مقدمه

 شاگردان را حفظ كرده و حتي تقويت نمايد بتواند روحيه چنانچه استاد با روحيه خوب خود است يامادگي روحي عامل تاثيرگذار

الزم را نديده و از  اگر مربي آموزش. تواند بر آنان تاثير گذارد، دنياي امروز آموزش، دنياي اصول، روشها و قالبهاي آموزشي است  بيشتر مي

ه خود خواهد گرفت و كودكان، نوجوانان و جوانان، به خسته كننده ب توان بااليي در اين زمينه برخوردار نباشد، تدريس او حالتي خشك و

براي افزايش كيفيت اموزشي وانتقال دانش خود به شاگردان بايد خصوصياتي مانند وقار،  معلم. دهند خود نشان نمي آن عالقه چنداني از

براي ارتقاي كيفيت  را داشته باشد ارايه مطالب درسي تواضع، رعايت شخصيت شاگرد، اخالق نيكو، قدرت بيان، ننظم ورعايت زمان در

ان خود را صيقل داده و با وبراي توجه به اين امر مهم بايد روح ور .اموزشي ميتوان به توصيه هاي ديني واحاديث ائمه اطهار عمل كرد

آداب  "زمانكم ون لزمان غيرالتقسروا اوالدكم علي ادابكم فانهم مخلوق«: عليه السالم امام علي. امادگي روحي وجسماني باال وارد كالس شد

حق الصغير «: امام سجادعليه السالم اند آنان براي زماني غير از زمان شما آفريده شده و رسوم خودتان را بر فرزندانتان تحميل نكنيد زيرا

خطاي وي و  از حق كودك، مهرباني به او در آموزش و گذشت "والرفق به والمعونة له رحمته في تعليمه و العفو عنه و الستر عليه

اختيار شما  شاگردان شما امانتهاي الهي هستند كه براي پرورش و شكوفائي استعدادهايشان در "پوشي و همراهي و ياري اوست عيب

كند و  كودكان و نوجوانان هزينه مي امروزه دنياي كفر و استكبار جهاني بودجه زيادي براي بد جلوه دادن دين در ذهن .اند گذاشته شده

كه بين دو  تواند جواني را مربي بايد بداند چگونه مي. كوبد  نمايشنامه با نام دين، دين را مي مرموز با نوشتن كتاب، مقاله و فيلم و بطور

تجربيات آموزشي و تحقيقات . برقرار كند، جذب نمايد را بشناسد و با سرچشمه زالل اسالم رابطهاخالق اسالمي خواهد  راهي مانده و مي

بدين جهت و نيز به . پذيرد  تر و بهتر صورت مي و غيرانفرادي معموال سهل جمعي دهد كه يادگيري به صورت دسته تي نشان ميروانشناخ

اجتماع مستلزم رعايت نكاتي است  آموزش در يك. دهند  راد، آنها را در يك مكان جمع كرده و آموزش ميفبراي آموزش ا دالئل ديگري،

ها ومولكولها سروكار دارد ودر ان رازهايي نهفته است كه معلم مي تواند شيمي علمي است كه بادنياي اتم. ندكه معلم بايد به ان توجه ك

 صفات انساني را توصيف كندازيكي  ،تواي درسيحبا توجه به م

  

  بحث وبررسي

  اخالق

خداست كه با آنها  به سبب رحمت "  حولكالنفضوا من  فبما رحمة من اهللا لنت لهم و لو كنت فظا غليظ القلب«: فرمايد قرآن كريم مي

رفتار استاد براي كودكان، نوجوانان و بخصوص "شدند گشتي و اگر تند خو و سخت دل بودي، از گرد تو پراكنده مي نرم خوي و مهربان
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رفتن و  نشستن، راه گفتن و حتي طرز هاي خود، نحوه برخورد با ديگران، سخن عمل نمودن به گفته استاد در. جوانان الگوي عملي است 

بنابراين براي تلفيق اموزش شيمي با اخالق وصفات بارز انساني بايد نكات زير مورد . تواند براي شاگردان خود الگو باشد  پوشيدن لباس مي

  .توجه قرار گيرد

   . خودسازي اخالقي و تربيتي خود داشته باشيم هايي جهت برنامه -1

 كي تواند كه شود هستي بخش                  ذات نايافته از هستي بخش

 .يك معلم و دانش اموز بايد پيوسته در تكاپو وفعاليت بوده وجهان را ابزاري براي رسيدن به تكامل ونزديك شدن به خدا بداند  -2

عاشي چه كه كل جهان به دور مركز هستي مي چرخد واز حركت پيوسته ذرات چه ارتزيم آمو مي چرخش الكترون ها به دور هستهاز

هر چه فاصله ما از مركز افرينش .انتقالي يا دوراني كه ثبات وسكون در افرينش راه ندارد و پيوسته در مسير تغيير وتحول وتكامل هستيم 

اليه اتم آسانتراست از تالش  وخالق هستي بيشتر باشد ما ونيستي ما آسانتر خواهد بود همانطوري كه جدا كردن الكترون از دورترين

بي شعور براي پايدار شدن متعجب شدم ودريافتم كه شعوري واال و انديشه اي برتر در پس پرده هدايت گر نقش ها وطرح هاست از  ذرات

از بحث واكنشهاي .پيوند اتم ها براي پايدارشدن دريافتم كه اتحاد در مرز پايداري است و از گازهاي نجيب كامل شدن را رمزپايداري يافتم

نجيري اموختم كه ما ذره هاي حد واسط مراحل زندگي هستيم كه در يك مرحله واكنش متولد ميشويم ودر واكنشي چند مرحله اي وز

از بحث تعادل هاي شيميايي وواكنشهاي برگشت پذير آموختم كه .وخلقت فراتر از توليد ومصرف ماست ديگر مي ميريم وهدف افرينش

هر خواص ماكروسكپي ثابت ويا متغييري دارد اما در درون در تكاپو وفعال است و از جهان تعادلي است پويا وديناميك كه گر چه در ظا

 .شيمي اموختم كه از دست دادن فرصت ها واكنش هاي برگشت ناپذيري هستند كه تكرار انها ميسر نخواهد بود 

 ،از اتمهااموخت اين اخالق انساني را بايد .درمبحث روند تغيير شعاع اتمي ورابطه ان با انرژي يونش مطرح كردگذشت وبخشش را بايد  -3

برخالف . تر مي گذرند راحت) ها يعني الكترون(هاي خود  ، از دارايي)شعاع اتمي كه بيشتر مي شود(تر مي شوند  ها بزرگ هر چه اتمزيرا  

  .از خود نشان مي دهند تري تر پيدا مي كنند و بخشش كم تر مي شوند به آن چه دارند، وابستگي بيش ها كه هر چه مسن انسان

دير جوش مي آورد و ! چه صبري دارد اين آبصبر وتحمل را بايد از اب اموخت   در همه مراحل صبور بوده و سعه صدر داشته باشيم -4

 محيطي را كره زمين ي خداوندي است كهه ظرفيت گرمايي باالي اب وگرماي تبخير باالي ان هدي.زير فشار ديرتر از كوره در مي رود

ودر شب ي در خود ذخيره مي كنداددر طول روز بدون هيچ چشمداشتي گرماي زيزيرا :است قرار دادهمناسب براي زندگي موجودات زنده 

  .اين گرما را كم كم از دست مي دهد تا از كاهش دما جلو گيري كند

باشد بايد اين اراده قوي را از فلوئور اموخت  تصميمات خود مصمم اجراي دردااشته باشدو، و گذشت يك دانش اموز بايد اراده قوي   -5

  ).ArF6و(ArF4اشاره به مولكول . (او حتي آرگون تنبل را به انجام واكنش وادار مي كند. ترين عنصر است فلوئور با اراده

ي  او با همه. ا كنداگر با عنصري دست رفاقت بدهد، هيچ چيز نمي تواند او را از رفيقش جد. فلوئور، در دوستي سنگ تمام مي گذارد 

مي بيند، او را در  نهنگامي كه كمبود بور را نسبت به الكترو وبيشترين الكترونگاتيوي رادارد هايش دارد، ي كه به حفظ الكترون عالقه

  "براي يك قلب قوي و جسور همه چيز ممكن است "نيلز بور  جمله جالبي دارد  ).BF3(كند  هاي خود سهيم مي الكترون

 . ابزار براي جلب شاگردان سالهاي قبل است نيم در عمل كردن به اخالق نيكو، سير صعودي داشته باشيم كه اين بهترينسعي ك -6 

 "تنها زندگي ارزشمند است كه صرف ديگران شود "اينشتين يكي از دانشمندان برجسته اعتقاددارد

اين ويزگيها را بايد از    ديگران بشدت پرهيز كنيم و ايرادبيني و آزرده شدن از نقد  بيني، خود كم از فضل فروشي، خود بزرگ -7

تر  تر يكديگر را جذب مي كنند و به هم نزديك تر مي شود بهتر و قوي ها بيش ي مولكول در هيدروكربن هر چه اندازههيدروكربنها اموخت 

  ي گيرند؟تر از هم فاصله م تر مي شوند، بيش ها هر چه بزرگ اما چرا برخي از انسان. مي شوند

ت را مي توان در شيمي مخلوط ا لكنداين اص مقاومتدانش اموز بايد اصالت و فرهنگ ديني خود را حفظ كند ودر برابر فرهنگ بيگانه  -8

ها كه با  برخالف برخي از آدم. مخلوط تشكيل مي دهند، اصالت خود را حفظ مي كنندوهنگامي كه مواد وارد جمع مي شوندها اموخت  

چون در برابر شرايط مناسبي كه وجودشان را به . طال و پالتين فلزهايي ثابت قدم هستند ر محيط تازه، به رنگ جمع درمي آيندورود به ه

اكسيزن از  هجوم اين فلزات در مقابل .خطر مي اندازد، پايداري نشان مي دهند و تالش مي كنند كه اصالت خود را هم چنان حفظ كنند

  .خود مقاومت نشان مي دهند

بايد اين  در رسم ساختار لوويسصفات اخالقي است  كه در مباحث شيمي بايد به ان اشاره شود ازيكي  احترام به استاد وپدر ومادر  -9

اتم (ها را ميان فرزندان خانواده  نخست الكترون) اتم مركزي در مولكول(پدر خانواده ار لوويس در رسم ساخت .ويزگي مورد توجه قرار گيرد
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 .هاي خود شريك مي كنند هنگامي كه پدر با كمبود الكترون روبرو مي شود، فرزندان پدر را در الكترون. تقسيم مي كند) افهاي اطر

ي كم جمعيت خود  اتم كربن، خانوادهاما پدر خوب مانند كربن از عهده اين كار بر مي ايد  . ي پرجمعيت كار دشواري است كنترل خانواده

 داري اما سرب كه هم گروه با كربن است، در برابر برخي عنصرهاي سودجو، از نگه. هايش را دارد هواي الكترونرا خوب اداره مي كند و 

   .مي دهد ازدستن ناتوان است و دو يا چهار الكترو هيش الكترون

بنام جان دالتون مي ازدانشمندان بزرگ شيمي  يكي اشتباهات خود را توجيه نكنيم و ضمن اعتراف به آنها در رفع آنها بكوشيم -10

  "اقرار به خطا نيمي از بخشودگي است "فرمايد 

كه وقتي به آب مي رسد از شوق رسيدن به دوست، ذوب بايد ازسديم اموخت  را بايد به يگديگر عشق بورزيم  اين ويزگي اخالقي  -11

تنها يك قطره فنول فتاليين كافي است تا . ندي هستي را فداي يار مي كند، چنان كه ديگر اثري از او بر جاي نمي ما مي شود و همه

  .خوني را كه نثار كرده است، نشان دهد

موارد  ودر برخي . اند، آن اشتباه را برطرف كنيم نشده اگر در جلسه درس متوجه اشتباه خود شديم، تا كودكان و نوجوانان متفرق -12

كسي كه شجاعت ندارد دراو حقيقت موجود نيست و كسي كه "سخن دانشمند معروفي است كه  شجاعت نمي دانم را داشته باشيم

 "حقيقت ندارد صاحب فضيلت نيست

كه باوجود اختالف سليقه وعقيده باد دركنار يگديگر  يكي درسهاي اخالقي كه يك معلم يا پزوهشگر بايد از شيمي بياموزد اين است -13

كه با وجود تضادها مي توان چنان گرد هم امد وپيوستگي زيم امومي ي شبكه بلور جامد هاي يونتالش كرد وبه يكديگر احترام گذاشت  

  .ايجاد كرد كه شبكه اي مقاوم در مقابل دماهاي ذوب باال بوجود ايد

بايد درس صداقت ويكرنگي را به دانش اموز بياموزد براي اينكه دانش اموز را به اين اخالق اسالمي جلب كند در كالس شيمي  معلم -14

هاي وبراي اقامت در گر،  بابعضي گروها دارد ين كه ويژگي هاي مشتركيابا ژنوهيدر.تنها خانواده تك عضوي هيدروژن ميرودبه سراغ 

فلزات قليايي ديدندگاهي اوقات به كاتيون تبديل ميشود  سراغ فلزات قليايي رفت و اظهار دوستي كرد .جدول تناوبي با مشكل مواجه شد

او با كمال بي شرمي  براي پيوند با اين .حركاتي ازهيدروژن سرمي زدكه باعث شك وترديد شد .را به او دادند نياو را پذيرفته و طبقه فوقا

اگر الكتروني .قليايي احساس شرم مي كردند فلزات.وششي از الكترون نداشت و عريان بود پاوقات هيچ  گاهي.خانواده اظهار تمايل مي كرد

شيمي در محلول ابي به جاي ما  وفلزات قليايي گفتند ما عنصر گازي نمي خواهيم تازه در الكتر. ي كردهم پيدامي كردبه حالت گاز فرار م

تشكيل ميدهيم اما او  ما با هالوژنها پيوند يوني ،فلزات مي گويند ناي.صورت هيدريد به طور مذاب به اند مي رود به كاتد مي رودو حتي به

كاتيون است  ماكي انيون بوده ايم او هم انيون وهم: به سديم گفتوليتيم عذرش را خواست بالخره  پيوند كوواالنسي تشكيل مي دهد

ور وكلر گازي ئمانند فلو من هيدروژن سراغ هالوژنها رفت وخود را به انها معرفي كرد وگفت .ست در جمع ما راه نداردا اوعنصري دو رو.

انها با كمي اكراه او را پذيرفتند . م ومانند شما هالوژنها مولكولهاي دو اتمي دارمهستم ودر شرايط استاندارد حجمي برابر انها اشغال مي كن

زيرا انها اكسنده بوده وهيدروژن  اما بعد از مدتي بخود امدند ديدند اين عنصر يك وجبي انها را فريب داده و وارد جمع انها شده است

ربن رفت وبا تملق و چاپلوسي اظهار دوستي كرد وگفت من مانند شما اليه سراغ گروه ك.هالوژنها عذر هيدروژن را خواستند.كاهنده است

اما الماس و سيليسيم با ان وقار وشبكه .نيمه پر دارم والكترونگاتيوي نزديك ومشابه داريم ومانند شما اكثر پيوندهايم كوواالنسي است

كه هيدروژن گوشه تنهايي را بر گزيد ودرك كرد عنصري كه دو چنين شد . به گفته هاي او بي اعتنا بودند واو را نپذيرفتند كواالنسي 

بزركترين دروغگوها ، ضعيفترين  "تامسون وجود نداشت تا جمله زيبايش را به هيدروژن هديه كند .چهره ودروغگو است تنها مي ماند

  "افراد هستند

يت كرد دانشمندمعروف البرت اينشتين مي فرمايد بايد درتدريش شيمي روحيه اميدواري و اينده نگري را در دانش اموزان تقو -15

: صميم واراده مي گويد در باره ت بنام سارتو ويكي از دانشمندان  "كن واميد به فردا داشته باش ازديروز بياموز ، براي امروز زندگي"

  ."انسان همان جايي است كه تصميم مي گيرد باشد"

كه در قران كريم در سوره الحديد به ان اشاره شده اهن اشاره كرد دد به عناصري مانندر تدريس عناصر واهميت انها در زندگي باي -16

تحقيقات علمي . فوايد زيادي براي مردم داردمعرفي شده است و به گفته قران كريم  سوره اهن به عنوان ستيز و صالبت ناست در اي

در هموگلوبين خون و متابوليسم هاي اكسيداسيون نقش .اشتنشان مي دهد كه گونه حيات در كهكشان بدون عنصر اهن وجود نخاهد د

طان استفاده مي شود در اين روش كه نانوتراپي مگ فورس نام دارد بر اساس تغييرات حرارتي از اكسيد اهن براي درمان سر.حياتي دارد

  .به اكسيد اهن بنا شده است
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حسن  ;ثالث يوجبن المحبة«: عليه السالم امام علي. اري او بر آنان استمحبوبيت استاد نزد كودكان و نوجوانان، اولين شرط تاثيرگذ -17

وجود عالقه و محبت ميان استاد و  " خوشخويي، مهرباني و فروتني: شود سه خصلت موجب محبت مي "الخلق و حسن الرفق و التواضع

بته از آنجا كه شاگردان، هم از نظر جسمي و هم از ال. از طرف مربي بستگي دارد  شاگرد نيز تا حد زيادي به ميزان رعايت عدل و انصاف

تفاوتهاي فردي كودكان و نوجوانان را  كرد روحي و رواني با يكديگر متفاوتند، در حل مشكالت روحي آنان نيز بايد متفاوت برخورد نظر

به همه شاگردان، روحيه عفو و  تنسب . شرايط روحي و جسمي، رفتاري مناسب داشته باشيم بشناسيم و با هر يك از آنها با توجه به

 .عذر آنان را بپذيريم االمكان اغماض و ارفاق داشته باشيم و حتي

  

  موزشآ

اگر مردم را خوب آموزش دهي، خداوند از فضل خود بر "زادك اهللا من فضله. . . فاذا احسنت في تعليم الناس «: امام سجادعليه السالم

الزم را نديده و از توان بااليي در  اگر مربي آموزش. دنياي اصول، روشها و قالبهاي آموزشي است  دنياي امروز آموزش، "تو بيفزايد] دانش[

خسته كننده به خود خواهد گرفت و كودكان، نوجوانان و جوانان، به آن عالقه  اين زمينه برخوردار نباشد، تدريس او حالتي خشك و

  :است كه بيشتر در آن الزم كيفيت آموزش خود و موفقيتپس براي باال بردن . دهند  خود نشان نمي چنداني از

  . در افزايش آگاهيها و محتواي علمي و درسي خود بكوشيم - 1

  . ايجاد كنيم از روشهاي نوين تدريس آگاهي كامل داشته و توان بكارگيري آنها را در خود -2

   استفاده كنيم دريس از آنهامند باشيم تا بتوانيم در هنگام ت از محفوظات خوب و زيادي بهره -3

  . اي داشته باشيم براي هر درس مطالب نو و تازه -4

  . بهره نمانيم از تجربيات درسي و تدريس ديگران بي - 5

مطالعه بيشتري داشته باشيم و آن را  شود، پس روي جلسه اول فكر و معموال هنرمندي استاد در جلسه اول تدريس مشخص مي-6

  . دست كم نگيريم

  . ابتكار و خالقيت در ارائه آنها غافل نمانيم كه در تفهيم مطالب نقش زيادي دارد  و داشتن ،بندي كردن مطالب از دسته -7

شده و تدريس از روي آن را فراموش  بندي داشتن مطالعه هميشگي و نوشتن رئوس مطالب بر روي يك كاغذ به صورت دسته -8

  . نكنيم

  . ياد نبريم و برقرار نمودن ارتباط بين درسها و نكات تربيتي را از داشتن جزوه و متن درسي - 9

  . به كيفيت مطالب و تنوع آنها در هنگام تدريس توجه كنيم -10

  . سعي كنيم شاگردان ما در رابطه با درس فعاليت عملي داشته باشند -11

  . ضروري از محسوسات بيشتر از معقوالت استفاده كنيم مگر در موارد نياز و -12

  . مند باشيم تالش كنيم از علوم مورد نياز و مرتبط با درس خود بهره -13

جوئي پرهيز  آنها، از پرخاشگري و انتقام جويي، تهمت زدن و توهين به شاگردان بپرهيزيم و ضمن مؤدبانه صدا كردن از عيب -14

  . كنيم

  . باشد وعده هديه و جايزه دهيم وفا كنيم، بخصوص اگر هايي كه در كالس مي به وعده -13

 درس را در آخر  بندي و نتيجه خارج نشويم و خالصه و جمع در هنگام تدريس از موضوع درس و بحث -14

  . كالس بيان كنيم

  . سعي كنيم اشكاالت تدريس خود را رفع كنيم -15

  دارد پي بيش از ظرفيت و توانايي خود تدريس نكنيم كه بيماريهاي روحي و جسمي در -16

 .سخت آزرده شوند است به كودكان و نوجوانان طعنه نزنيم، زيرا آنها افراد حساسي هستند و ممكن -17
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  :پس ;ترين آنها است ويتمؤثرترين مربي در روح و جان كودكان و نوجوانان با معن

عليه السالم را فراموش  السالم و حضرت مهدي عليهم السالم بويژه حضرت فاطمه زهراعليها توكل بر خداوند و توسل به معصومين  -1

  . نكنيم

  . گان خداستمعنوي، نگرش به آنان به عنوان بند الزمه اين رابطه.با كودكان و نوجوانان رابطه معنوي و روحي داشته باشيم  - 2 

عليهم السالم  صلي اهللا عليه وآله و ائمه معصومين اسالم با نام خدا درس را شروع كنيم و بعد از آن، حمد خدا و درود بر پيامبر گرامي  -3

  . را فراموش نكنيم

ما را در تدريس و هدايت  هو از خدا بخواهيم ك دو ركعت نماز بخوانيم -در ماه رمضان يا تابستان  -پيش از هر دوره كالسداري   -4

  . مخاطبين موفق بدارد

                  . به ارزشها و آرمانها و اصول اسالمي متعهد و مقيد باشيم  -5

  . االمكان با وضو و طهارت وارد كالس شويم حتي  -6

ش بعنوان يك كار معنوي، ايمان و اعتقاد به كار خوي كار تربيتي با كودكان و نوجوانان را وظيفه شرعي بدانيم نه يك شغل معمولي و-7

  . قلبي داشته باشيم

  . تدريس خود استفاده كنيم كنند در از احاديث صحيح و معتبريكه مباحث اخالقي و معنوي را بيان مي -8

  . لسالم را بخوانيمعليهم ا يا حديثي از معصومين اي از قرآن و در صورتي كه كالس ما غير از آموزش قرآن بود، پيش از تدريس، آيه-9

  . دهيم عليه السالم سخنراني خود را پايان حتي االمكان با ياد ابا عبداهللا الحسين-9

  . بخوانيم پس از پايان يك دوره يا ترم يا ماه رمضان و تابستان، دو ركعت نماز شكر -10

  . با دعا درس را به پايان برسانيم -11

  . السالم گرفته و در قلب شاگردان بتابانيم عليهم ر معنويت را از قرآن و احاديث ائمهاز طريق انس با قرآن و عترت، نو -12

 

  محبوبيت

  . رازدار و محرم اسرار شاگردان خود باشيم-3

  . براي كودكان، نوجوانان و جوانان، مشاور خوبي باشيم-4

  . در حد امكان خودداري كنيم»  من«از بكارگيري كلمه -5

  . كمتر و در حد ضرورت ذكر كنيمنام اشخاص را -6

  . تالش كنيم بيش از مدرس بودن مربي دلسوزي باشيم -7

  . شاگردان را هرگز به خود وابسته نكنيم -8

  . كنيم در مقابل شاگردان از زحمات اساتيد خود و از فعاليت ديگران قدرداني و تشكر -9

  . ص خود تلقي نكنيمهرگز رفتار غلط شاگردان را به منزله توهين به شخ -10

  . زود عصباني نشويم و بطور كلي از عصبانيت پرهيز كنيم --11

  . هرگز كودك و نوجوان متخلف را به عذرخواهي از خود مجبور نكنيم -12

  . سعي كنيم شرايط روحي شاگرد را درك كرده، و به احساسات او احترام بگذاريم -13

  . تخته، احترام به آنان را فراموش نكنيم ام علماء و شخصيتهاي اسالمي و ديني از رويدر هنگام نام بردن يا پاك كردن ن -14

  . ظرفيت روحي و استقامت در برابر مشكالت را در شاگردان تقويت كنيم -15

 

  آمادگي روحي

  » نرم خو باش بدون ضعف و قاطع باش بدون زور گوئي «كن لينا من غير ضعف و شديدا من غير عنف«: عليه السالم امام علي

چنانچه استاد با . نيازمند انرژي و روحيه باالئي است  شده است كه انتقال پيامهاي تربيتي به كودكان، نوجوانان و جوانان به تجربه ثابت

  :ر آنان تاثير گذارد، پستواند ب شاگردان را حفظ كرده و حتي تقويت نمايد، بيشتر مي روحيه خوب خود بتواند روحيه

  . خود مسلط باشيد تا با نشاط روحي و عاطفي تدريس كنيد كامال بر بحث -1

  . با خوشرويي و نرمخويي تدريس كنيد و چهره بشاش داشته باشيد -2
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  . در هنگام كسالت و غم و اندوه، براي تدريس در كالس حاضر نشويد - 3

  . عواطف را برانگيزانيد بيشتر در مخاطبان و جذابيت درس، احساسات و سعي كنيد براي ايجاد آمادگي روحي -4

  . هاي خود ايمان داشته باشيد باشيد بايد به گفته خواهيد چنين اگر مي. در تدريس شور داشته باشيد تا بتوانيد شور آفريني كنيد  -5

  . توانيد هنگام تدريس جوش نزنيد و حرص نخوريد تا مي -6

  . و عاطفي داشته باشيدثبات روحي -7

  . اينكه آن را بر طرف نماييد در هنگام عصبانيت و يا خواب آلودگي خود و يا شاگردان، تدريس نكنيد، مگر-8

 . نكنيد كه شاگردان احساس كنند مورد توجه شما نيستند باشيد، البته طوري رفتارراموش نكنيد كه حتما بايد خونسرداين نكته را ف-9

  . دار نكنيد شيد احساسات و عواطف كودكان و نوجوانان را جريحهمواظب با -10

  . هنگام تدريس اضطراب و نگراني نداشته باشيد -11

  . سعي كنيد در مكان درس خود فضاي عاطفي به وجود آوريد -12

  . شما دلسرد شوندبه كالس و درس  نسبت مشكالت و ناهماهنگيهاي محيط آموزشي خود را طوري بيان نكنيد كه شاگردان -13

  . و نوجوانان و هم براي خود، به آن توجه كنيد هم براي كودكان. بخصوص در ايام تعطيلي مدارس ، نيازمند تفريح است  -تدريس  -14

  

  كيفيت آموزش

  وقار مربي

  "زيور دانش است بردباري متانت") 5( وقار الحلم زينة العلم«: عليه السالم امام علي

باشند، شايسته  رفتارهاي باطني و ظاهري مربيان مي فتار مربي نشانگر شخصيت اوست و كودكان و نوجوانان دائما تحت تاثيراز آنجا كه ر

  :است

  . طوري رفتار كنيد كه شاگردان احساس مسئوليت كنند -1

  . چيزي را به طرف شاگردان پرتاب نكنيد -2

  . نگيريدوسايل و چيزهاي ديگر را با خشونت از شاگردان  -3

صورت زيبنده يك مربي نيست، سعي كنيد آنها را از  سر و و عادات نامطلوب مانند بازي كردن با دكمه لباس يا موي»  تيك«داشتن  -4

  . خود دور كنيد

كس زدن كفشها و لباسها، پاره نبودن لباسها و جورابها، وا آراستگي ظاهر را رعايت كنيد و اموري از قبيل شانه كردن موها، تميز بودن -5

  . نكنيد نظيف بودن بدن را فراموش

  . استفاده كنيد - اي ايجاد نكند  در صورتي كه مفسده -از بوي خوش  -6

  . هاي خود را پيش از تدريس در آينه ببينيد يقه و دكمه -7

با گچ، تخته، خودكار، تسبيح، عمامه،  مانند بازي ;با چيزهايي كه ممكن است تمركز حواس دانش آموزان را از بين ببرد بازي نكنيد -8

  . . . عينك، بيني، گوش و

  . شما روي زمين افتاد، آن را برداريد اگر گچ يا ماژيك از دست-9

  . در بين شاگردان راه برويد در صورت امكان، گاهي براي اشراف بيشتر بر كالس و تنوع در حركات، چند قدمي -10

  . بيه پاي تخته سياه نگه نداريدشاگردان را زياد به خاطر تن -11

ذهن شاگردان را در طول تدريس به خود مشغول  يا بيماري ظاهري داريد، در ابتداي درس درباره آن توضيح دهيد تا اگر جراحت-12

  . نكند

  . رعايت كنيد برخي از شاگردان داراي نقص بدني يا رواني هستند، از اين رو حال آنان را -13

   . ي از سوء استفاده شاگردان براي بيرون رفتن از كالس اجازه دهيدضمن جلوگير -14
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  تواضع

هر كس براي خدا فروتني كند، خداوند او را باال  ")6(من تواضع هللا رفعه اهللا و من تكبر وضعه اهللا«: صلي اهللا عليه وآله پيامبر اكرم

  "كند، خداوند او را پست گرداند برد و هر كس تكبر مي

  :عظمت مربي ثمره تواضع و خلوص اوست، از اينرو بزرگي و

  . هرگز كودكان و نوجوانان را خدمت كار خود ندانيد -1

  . گيري نكنيد كه مجبور شويد آن را كاهش دهيد طوري سخت -2

  . به شاگردان خود اجازه سخن گفتن و سؤال كردن بدهيد -3

  . مورد قطع نكنيد سخن شاگردان خود را بي -4

  . تظار نداشته باشيد كه شاگردان از شما اطاعت كوركورانه داشته باشندان -5

  . با كودكان و نوجوانان برخوردي متواضعانه و مناسب داشته باشيد -6

  . تجربيات تدريسي خود را در اختيار دوستان خود قرار دهيد -7

  . آموزان را نگيريد اوقات استراحت و زنگ تفريح دانش-8

  . ه امكان دارد شاگردان را از كالس محروم نكنيدتا آنجا ك -9

  . نمايند كودكان و نوجوانان را طوري هدايت كنيد كه خودشان اعمال و كردارشان را كنترل -10

  . بيش از اندازه در كار شاگردان دخالت نكنيد -11

  . به حرف شاگردان خود گوش دهيد و حتي به تذكرات آنان توجه كنيد -12

  . نبريد و مانند آن را زياد بكار»  هيس«، »  ساكت«كودكان و نوجوانان كلمه  براي -13

   . از خود نشان ندهند از شاگردان خود نخواهيد كه همواره سكوت باشند و هيچ حرفي نزنند و هيچ حركتي -14
 

  شاگردان شخصيت رعايت

كسيكه به كوكان ما رحم نكند و بزرگساالن ما   ; )7( يوقر كبيرناليس منا من لم يرحم صغيرنا و لم «: صلي اهللا عليه وآله رسول اكرم

 »نيست را احترام نگذارد از ما

صلي اهللا عليه وآله به همه مؤمنين اعم از كودكان  اسالم پيامبر. يكي از اصول تربيتي اسالم احترام به شخصيت و كرامت انساني افراد است 

  :گذاشت، پس داد و به آنها احترام مي و غير آنان، شخصيت ميروستائيان  و بزرگساالن، زنان و مردان و

  . حقوق ديگران بويژه معلمان و مدرسان ديگر فراموش نشود رعايت -1

  . به شخصيت افراد احترام گذاشته و از تحقير آنان پرهيز شود -2

  . بين كودكان و نوجوانان رقابت مثبت و سالم ايجاد شود  -3

  . استثناء است اين قاعده فقط در موارد ضروري قابل. بطور يكسان نگاه شود به همه شاگردان  -4

  . به شاگردان پرهيز شود از تمسخر و دادن لقب زشت  -5

  . شاگردان را بموقع تشويق و بين آنان تبعيض اعمال نگردد -6

  . از گفتن كلمات و جمالت ركيك و خارج از ادب و نزاكت پرهيز كنيم -7

   . ت امكان از نمره يا امتياز شاگرد كم نكنيمدر صور -8
  

  نكات ويژه

كند و بطور مرموز با  كودكان و نوجوانان هزينه مي امروزه دنياي كفر و استكبار جهاني بودجه زيادي براي بد جلوه دادن دين در ذهن

كه بين دو راهي مانده و  تواند جواني را ند چگونه ميمربي بايد بدا. كوبد  نمايشنامه با نام دين، دين را مي نوشتن كتاب، مقاله و فيلم و

  :پس. برقرار كند، جذب نمايد  خواهد اسالم را بشناسد و با سرچشمه زالل اسالم رابطه مي

  . سعي كنيد براي تدريس، شروع خوب، گيرا و جذابي داشته باشيد -1

از طريق بقيه % 12از طريق گوش و % 13طريق چشم و  يادگيري از %75: اند در تدريس خود به اين آمار توجه داشته باشيد كه گفته -2

  . گيرد حواس انجام مي
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اين روش از چند بار گچ روي تخته يا ميز زدن بهتر  توانيم با صلوات يا طرح سؤال يا لحظاتي سكوت به كالس تمركز بدهيم، گاهي مي -3

  . است

، »  كنم فكر مي«، » ظاهرا«را با كلماتي مانند  اي داشته باشيد و پاسخ سؤاالت براي پاسخگويي به سؤاالت، جوابهاي قانع كننده -4

  . ندهيد» احتياطا«و » تقريبا«

  . به آن آگاهي نداريد، سخني نگوييد نسبت هرگز مطالب مشكوك و ظني را بصورت قطعي بيان نكنيد و درباره مطالبي كه -5

  . دفتر و كتاب قرار دهيد خاصي مانند كيف يا جيب و يا الي برگه يادداشت رئوس مطالب را هميشه در جاي -6

  . يا كاري داشته باشند حتما پس از پايان يافتن درس لحظاتي درنگ و تامل كنيد، شايد شاگردان سؤال و -7

  . جواب نگذاريد كنيد در نهايت آن را بي اگر سؤالي مطرح مي -8

  . نياز و عالقه شاگردان انتخاب كنيددر موارد اختياري، موضوع درس را براساس  -9

  . جاي بخصوص انجام ندهيد در هنگام سؤال كردن، از جاهاي مختلف كالس درس را بپرسيد و اين كار را از يك -10

  . مدرك و ماخد مطالب را صحيح و دقيق ذكر كنيد -11

  . در جلسات بعد بدهيد بش راكنيد آن را يادداشت نماييد و جوا اگر جواب سؤالي را به بعد موكول مي -12

   . گاهي يك مكث كوتاه و نگاه به اطراف كالس جهت جلب توجه شاگردان ضروري است -13
 

  شيوه استفاده از تخته

  «. نوشتار هر كس معيار فرزانگي و ميزان فرهيختگي اوست ;كتاب المرء معيار فضله و مسبار نبله«: عليه السالم قال علي

  . است نكات زير مورد توجه قرار گيرد بايسته. ه، هنگام تدريس، بايد نكاتي را مورد توجه قرار داد در استفاده از تخت

  . درس را بهتر بفهمند استفاده كنيد تا شاگردان» برد وايت«يا »  تخته سياه«سعي كنيد در تدريس از  -1

  . فراهم آوريد پيش از درس را. . . گچ، ماژيك، تخته پاك كن و : ابزار و امكانات تدريس مانند -2

  . تخته را كمتر پاك كنيد فقط مطالب مهم و ضروري را روي تخته بنويسيد و سعي كنيد مطالب نوشته شده روي -3

  . تخته استفاده كنيد باال و سمت راست تخته شروع به نوشتن كنيد، منظم بنويسيد و از تمام از قسمت -4

بسم «وابستگي به اوست، پس هنگام استفاده از تخته، نوشتن  ز عشق به خدا، توكل بر او، استمداد از او وبسم اهللا در ابتداي هر كار، رم -5

  . فراموش نكنيد را»  اهللا الرحمن الرحيم

  . نايستيد هنگام نوشتن روي تخته، جلوي مطالب -6

  . نويسيد، هم زمان آن را بخوانيد تا همه بشنوند وقتي روي تخته مطلبي مي-7

  . موقع نوشتن روي تخته، به شاگردان پشت نكنيد، بلكه نيم رخ بايستيد و بنويسيد -8

  . سعي كنيد هنگام نوشتن، لباسها و سر و صورت خود را گچي و يا رنگي نكنيد -9

  . تخته را از باال به پايين پاك كنيد و با انگشت و دست و مانند آن پاك نكنيد -10

  . تخته را پاك كنيد تا براي استاد بعدي آماده باشد در پايان درساند، ته را در دفترهاي خود نوشتهروي تخ اگر شاگردان شما مطالب -11

 

  بيان و شيوه انتقال مطالب

به كارگيري نكات زير، مربيان محترم . مخاطبان است  يكي از نكات بسيار مهم در كالسداري، نحوه بيان مطالب و شيوه انتقال آن به

  . خواهد داد قال بهتر مطالب ياريرا در انت

  . را به كار بريد»  روشندل«و يا » نابينا» كلمه» كور«مثال به جاي  ;استفاده از كلمات و جمالت زيبا را فراموش نكنيد -1

  . نداشته باشيد كلمات و جمالت را رسا و روان بيان كنيد و در حد مقدور صدا و لهجه خاص و محلي-2

  . يا حداقل خط خوانا همراه با بياني صحيح و زيبا برخوردار باشيد از خطي زيبا و -3

  . مختصر و مفيد بگوئيد و گفتار خود را به شهوت كالم معروف نكنيد-4

  . نداشته باشيد . . . تكيه كالم مانند به اصطالح، به قول معروف، عرض كنم به حضور شما و -5

  . د بپسندند و شاگردان كم استعداد بفهمندطوري تدريس كنيد كه شاگردان با استعدا -6

  . نشاط ايجاد شود طوري سخن بگوييد و تدريس كنيد كه كودكان و نوجوانان به وجد آيند و در آنان -7
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  . تدريس كنيد. . . مانند طراحي و  ;گاهي مطالب خود را در قالبهاي هنري -8

  . خود بگيريد دهيد و حالت آن موضوع را بهخود را حركت  متناسب و هماهنگ با موضوع، سر و دست -9

  . سعي كنيد مطالب را هنگام تدريس بيشتر و بهتر مجسم كنيد -10

  . شود پيشنهاد مي استفاده از قرص گياهي آلتادين. اگر صداي شما گرفته است، در رفع آن بكوشيد  -11

  . از منزل تا محل درس استفاده كنيد ز فرصت طي مسيرتوانيد ا براي اين كار مي. درس را پيش از تدريس تمرين كنيد  -12

  . از ادامه تدريس خودداري ورزيد در صورتي كه خستگي را در چهره شاگردان خود احساس كرديد، در كالسهاي اختياري -13

   . فراموش نكنيدكودكان و نوجوانان را  در انتقال مطالب ذوق و سليقه داشته باشيد و شناسائي ذوق و سليقه و استعداد -14

 

  حفظ تعادل

شود، مسئله  آن ميانه روي و اعتدال رعايت يكي از مواردي كه بايد در. روي و اعتدال بسيار سفارش شده است  در اسالم به ميانه

  :به موارد زير توجه كنيد پس. محبت و توجه به شاگردان در كالس است 

مهري كنيد كه از  شوند و نه آن قدر بي خودخواه تربيت محبت كنيد كه شاگردان لوس ودر كالسداري با كودكان و نوجوانان، نه آنقدر  -1

  . اطراف شما بگريزند

  . يا حسادت شاگردان ديگر شود بيش از اندازه از شاگرد تمجيد و تعريف نكنيد، زيرا ممكن است موجب غرور او و -2

  . تنبيه بيشتر نيست ا نشان دهيد و نيازي بهتوانيد با نگاه كردن به شاگرد ناراحتي خود ر گاهي مي -3

  . بايد متناسب و به اندازه باشد گاهي براي تشويق شاگردان، هدايا و جوايزي را در نظر بگيريد، البته تشويق -4

  . اقتدار مربي در كالس مهمتر از سكوت شاگردان است -5

  . در موارد لزوم قاطعيت داشته باشيد -6

  . از بين بردن رفتارهاي ناپسند آنها تالش كنيد شاگردان را جلو شاگردان ديگر مطرح كنيد و براي اناييهاي مثبتاستعدادها و تو -7

  . داشته باشيد رفتار غلط شاگردان ممكن است معلول بيماريهاي بدني باشد، پس به اين نكته توجه -8

  . پيش از تنبيه، علل كردارهاي منفي شاگردان را بررسي كنيد -9

  . به شاگردان ضعيف اعتماد به نفس ببخشيد و آنان را به درس خواندن ترغيب كنيد -10

  . سطح معلومات شاگردان بدست آوريدموقعيت و مسئولين مربوطه، شناختي اجمالي از وضعيت وپيش از آغاز تدريس، با پرسش از -11
 

  نظم و رعايت زمان

شما و همه فرزندان و كسانم و هر كه  ;نظم امركم واهلي و من بلغه كتابي بتقوي اهللا واوصيكما و جميع ولدي «: عليه السالم اما علي

  «. كنم رسد به تقواي الهي و نظم داشتن در كارتان سفارش مي ام به او را نوشته

  :پس. شته باشد موضوع خاص تمركز كافي دا تواند روي يك دقيقه مي 25تا  20اند كه يك شاگرد در حدود  شناسي گفته از نظر روان

   . دقيقه تدريس نكنيد 40در غير موارد ضروري بيش از  -1

  . در پايان دوره كم يا زياد نياوريد بندي كنيد تا بيني شده زمان درس خود را با توجه به تعداد جلسات و زمان پيش -2

  . براي در نظر داشتن وقت، به همراه خود ساعت داشته باشيد -3

را ادامه ندهيد، مگر اينكه با مشورت و  كنيد كه وقت درس تمام شده است، ديگر آن ر اواخر درس اعالم ميوقتي خودتان د -4

  . خود شاگردان باشد موافقت

  . سعي كنيد ساعت تدريس را تغيير ندهيد -5

  . كنيد موارد ضروري خودداري از تدريس در ايامي كه تمايل كمتري در شاگردان براي درس وجود دارد، جز در -6

  . به اين نكته كامال توجه كنيد. كند  نظم مي نظمي استاد، شاگردان را نيز بي بي-7

  . را ببريد بيشترين استفاده وقت كالس را به مطالب بيهوده و كم فايده نگذرانيد و از وقت -8

  سعي كنيد هم خودتان منضبط باشيد و هم در كالس انضباط برقرار كنيد -9

  

  مكان تدريس
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كسيكه  ;.. . ;و اخا مستفادا و علما مستطرفا آية محكمة: من ادام االختالف الي المسجد اصاب احدي ثمان«: عليه السالم امام حسن

در امور ديني [استوار و محكم  هاي نشانه - الف   ي هشتگانه دسترسي پيدا خواهد كردداشته باشد به يكي از نعمتها به مسجد رفت و آمد

  «. . . . ;انگيز شگفت معلومات و دانش تازه و -ج  ;ان سودمنددوست - ب  ;] خود

  :داشته باشد، پس فضاي تدريس يكي از مهمترين اموري است كه مربي بايد در هنگام تدريس به آن توجه

  . تا آنجا كه ممكن است از فضاي معنوي مسجد جهت مكان تدريس استفاده كنيم -1

  . رهاي جذاب را به كالس راه ندهيمعوامل عدم تمركز حواس مثل پوست -2

  . اي خاص قرار نگيرد محل كالس در جايي انتخاب شود كه مورد سوء استفاده عده -3

  . در صورت امكان سعي شود شاگردان خودشان جاي خود را در كالس تعيين كنند -4

  . تالش شود بين محيط درس، محيط خانه و اجتماع ارتباط برقرار گردد -5

  . شاگردان انتخاب شود صورت امكان، مكان تدريس نزديك به محل سكونتدر  -6

  . نه كمتر و نه بيشتر ;مساحت كالس متناسب با تعداد افراد شركت كننده باشد -7

  . دهنده نه كم، نه زياد و آزار ;داراي نور و روشنايي مناسب باشد) كالس(مكان تدريس  -8

  . جاهاي پر سر و صدا دور باشد از شلوغي، محل تجمع افراد، محل تفريح مردم و كالس در جايي آرام برگزار شود و -9

ارتباط دهيد تا ذهن شاگردان را به خود مشغول  اگر بيرون از كالس اتفاقي افتاد در صورت امكان آن را با درس و مطالب خود -10

  . نكند

آموزان باشد، با ورود هر فرد به كالس تمركز  دانش ر درب در مقابلزيرا اگ ;به درب كالس باشند در صورت امكان، شاگردان پشت -11

  . رود آموزان از بين مي دانش

  . باشد» برد وايت«و يا »  تخته گچي«مكان تدريس داراي  -12

  . تذكر داده شود آيند، بطور غيرمستقيم در ابتداي شروع كالس، به كساني كه دير به كالس مي -13

براي كودكان و نوجوانان مطرح نكنيد  وجود بين خود و مسئولين مسجد در مورد محل اجراي كالس را طوريناهماهنگيهاي م -14

  . كه باعث دلسردي آنان شود

 

   خصوصيات فردي

  «. گرداند انجام نده پست مي كاري كه مقام تو را  ; )11( التفعل ما يضع قدرك«: عليه السالم امام علي

  :پس باشد، ه در موارد حساسي مثل كالس مورد نظر مخاطبان ميخصوصيات فردي مربي به ويژ

   . سعي كنيد شخصيت علمي و اجتماعي خود را پيش شاگردان سبك نكنيد -1

  . داشته باشيد خصوصي در موارد لزوم با برخي از دانش آموزان در مورد خصوصيات فردي خود صحبت -2

  . نگيريد ا دست نيندازند و بازيچه آنان قرارمواظب باشيد كه كودكان و نوجوانان، شما ر -3

  . خواهيد آن را پيگيري كنيد تا حتما انجام شود وقتي كاري را از شاگردان مي -4

  . نام خانوادگي خود را به شاگردان بگوييد -5

  . توجه كنيد مقررات خشك و افراطي را در كالس وضع نكنيد -6

چيزي بخوريد و يا بنوشيد تا به خاطر  آن را فراموش نكنيد و بين هر دو جلسه تدريستدريس نيازمند تقويت جسماني است،  -7

  . ضعف دچار مشكل نشويد

  . العملها انعطاف داشته باشيد در برخوردها و عكس -8

  . تفاوت نباشيد توجه و بي به كوششها و فعاليتهاي شاگردان بي نسبت -9

  . بين درس استاد عوض نشود س خود را با استاد ديگري عوض نكنيد و درتالش كنيد تا در غير موارد ضروري در -10

  . گرايي و خطبازي خودداري كنيد در تدريس از گروه -11

  . كردار و رفتار منفي از خود نشان ندهيد مواظب باشيد. دهند  بين قرار مي كودكان و نوجوانان رفتار مربي را زير ذره -12

   . شما را در خود به وجود آورند خصوصيات مثبت كاري كنيد كه شاگردان -13
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   خصوصيات اجتماعي

آداب و رسوم خودتان را بر فرزندانتان   ; )12( زمانكم التقسروا اوالدكم علي ادابكم فانهم مخلوقون لزمان غير«: عليه السالم امام علي

  «. اند آنان براي زماني غير از زمان شما آفريده شده زيرا ;تحميل نكنيد

  . اطالع نباشيد از خصوصيات اجتماعي و خانوادگي شاگردان بي -1

  . انجام دهيد اگر تعيين و بيان مقررات و قوانين ضروري باشد، اين كار را با همكاري شاگردان -2

  هماهنگي داشته باشيد تالش كنيد با مدير، سرپرست، مسئول، معاون و همكاران ديگر در محيط آموزشي -3

  . محيط آموزشي را رعايت كنيد و به آنها احترام بگذاريدمقررات  -4

  . مسئوليت دهيد كارها و فعاليتهاي مربوط به كالس را بين شاگردان تقسيم كنيد و به آنان -5

  . شاگردان را جز در موارد ضروري، آن هم به مدت كم، از خود طرد نكنيد -6

  . تقليد آنان جهت دهيد كنند، پس آهسته آهسته به د ميدر بعضي از موارد، شاگردان از مربي خود تقلي -7

  . شاگردان را در كالس نه آزاد آزاد بگذاريد و نه آنان را كامال محدود كنيد -8

  . اي نيست كار عاقالنه تنبيه و محروم نمودن تمام افراد به خاطر رفتار بد يك فرد يا يك گروه كوچك -9

  . سر شما سخنها نگويند ا پشتسر ديگران سخني نگوييد ت پشت -10

  . آداب اجتماعي را در برخوردها رعايت كنيد -11

حق كودك،   ; )13( والرفق به والمعونة له حق الصغير رحمته في تعليمه و العفو عنه و الستر عليه": امام سجادعليه السالم شاگردان

  ". و ياري اوست پوشي و همراهي خطاي وي و عيب مهرباني به او در آموزش و گذشت از

  :اند، از اينرو اختيار شما گذاشته شده شاگردان شما امانتهاي الهي هستند كه براي پرورش و شكوفائي استعدادهايشان در

  . شاگردان را به راه و كاري كه در پيش دارند متوجه سازيد -1

  . را افزايش دهيد و آن سازي كنيد در شاگردان خود شناخت، بينش، پشتكار، صبر و حوصله را زمينه -2

  . هميشه رغبت و ذوق شاگردان را زنده نگه داريد -3

  . درس را مرحله به مرحله و موضوع به موضوع تدريس كنيد -4

  . مشاهده و درك باشد كنيد، براي شاگردان قابل هايي كه در درس مطرح مي سعي كنيد مصاديق و نمونه -5

پذيرند  دانند و با عالقه و بدون مقاومت آن را مي مي آورند از آن خود با سعي و تالش خود بدست مي مطلبي را كه كودكان و نوجوانان -6

  . فراگيري دانش، به پژوهش واداريد پس سعي كنيد آنها را در. 

  . سن و معلومات و شرايط فردي شاگردان را در نظر داشته باشيد -7

  . شاگردان جواب بدهند ه امكان دارد اجازه دهيد خودكنيد، تا آنجا ك اگر از شاگردان سؤالي مي -8

  . به شاگردان فرصت كافي براي پاسخ دادن به سؤاالت بدهيد -9

حل مسئله كمك كند، نه اينكه فقط ناداني آنها را  سؤال خود را طوري طرح كنيد كه فكر شاگردان را به كار اندازد و آنها را در -10

  . ظاهر سازد

  . شاگردان را رعايت كنيد سؤاالت نوبتدر پاسخ به -11

  . از افراد خاص و مكان معيني در كالس در هنگام سؤال كردن، درس را از جاهاي مختلف و افراد متفاوت كالس بپرسيد نه -12

  . سكوت نكنيد زمينه سؤال كردن را در كودكان و نوجوانان فراهم آوريد و آنان را امر به -13

  .سؤال، يكبار ديگر خودتان آن را تكرار كنيد شوند، پيش از پاسخ گفتن به آن ال شاگرد ديگر را متوجه نميگاهي شاگردان سؤ -14
  

    :منابع

   :   برگرفته شده ازسايتهاي
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