
 کالسداریروش های 

 به همگان براى رىدا کالس تکنولوژى جایگاه زمان این تا

 تقریبا نیز علمیه هاى حوزه در و نشده ترسیم درستى

 . است مانده ناشناخته

 امور در دارى کالس تکنولوژى کارگیرى به ضرورت

  آموزش

 : روش این کارگیرى به

 مى افزایش کیفى و کمى لحاظ از را آموزش بازده:  الف

 .دهد

 تر وسیع و تر سریع را علمى هاى آموزه به دسترسى:  ب

 .گرداند مى

 با ثر مؤ ارتباط در ترى عمیق روحى و تربیتى آثار:  ج

 .سازد مى برقرار آموزان دانش

 .گردد مى دارى کالس هدف به رسیدن در تسریع موجب: د

  دارى کالس تکنولوژى تعریف

 چگونگى دانش) TECHNE التین واژه دو از تکنولوژى

 تشکیل(  کردن صحبت و شناخت) LOGYو( کار انجام

 و ابزار ، تجربیات کارگیرى به آن موردنظر معناى و شده

 فکرى تاءثیرگذارى در تسهیل منظور به مختلف هاى دانش

 . است ، آموزشى هاى کالس اداره و



  دارى کالس تکنولوژى هدف

 .ثر مؤ آموزش به رسیدن و یادگیرى کیفیت ارتقاى -۱

 . تربیت و تعلیم کردن پربار -۲

  راهکارها

 ها ده مطالعه و دارى کالس ها سال تجربه گفتار این در

 دوست که نمایم مى کسانى به هدیه را باره این در کتاب

 صمیمیت و خاطره از سرشار و پربار هایى کالس دارند

 بهتجر و تمرین بدون نکات این کارگیرى به. باشند داشته

 رد کنید سعى بنابراین.  نیست آمیز موفقیت چندان عملى

 و بگیرید کار به بیشتر را ها توصیه این اى جلسه هر

 .آورید دست به کالس موفق اداره در را الزم مهارت

 موفق اداره از ناامیدى و یاءس ، کالس به ورود از قبل -۱

 ، نفس اعتمادبه با و کنید خارج خود ذهن از را کالس

 که کنید وانمود اینگونه و شوید کالس وارد تسلط و باقدرت

 تجربه ها سال آموزان دانش مختلف سطوح براى

 نظر در کالس آن آموزان دانش گویا اید؛ داشته کالسدارى

 خواهید مى شما که اند ابتدایى مقطع کودکان همچون شما

 هک نیست معنا بدان این البته. )بگویید داستان آنان براى

 بدون یا کنید برخورد تحقیرآمیز آموزان دانش به نسبت

 .(باشید پرداخته کالس اداره به ، کافى مطالعه و معلومات



 و اضطراب رفع براى السالم علیه على الموحدین مولى

 :فرماید مى کارها از گونه این در نگرانى

 تخاف مما اءعظم توقیه شده فان ، فیه فقع اءمرا هبت اذا

 کار آن در را خود دارى هراس کارى انجام از اگر:  منه

 رت بزرگ کار آن از تو احتراز و پرهیز شدت زیرا.  بیفکن

 . بیمناکى آن از که است چیزى از تر سخت و

 بر تسلط با و بروید راه کالس در شهامت و جرئت با -۲

 با و کنید نگاه عمیق آموزان دانش همه به خود اعصاب

 با ار دوستانه گفتگوى یک خواهید مى که کنید فکر لبخند

 .کنید شروع کالس اعضاى

 به نسبت) کافى آمادگى حتما کالس شروع از قبل -۳

 و نمایید کسب را ،(کنید تدریس خواهید مى که موضوعى

 را آن و کنید فکر آن اصلى مطالب و درس طرح به نسبت

 یادداشت خود با لزوم صورت در و بسپارید خاطر به

 .باشید داشته همراه کوچکى

 :فرماید مى السالم علیه على منان مؤ امیر

 السالم علیه على حضرت.  الزلل من تسلم تکلم ثم فکر

 لغزش از تا ، بگوى سخن گاه آن ، کن فکر اول: فرمودند

 . بمانى محفوظ و سالم ها

 و لحن در استاد یک موفقیت ۳۳ که باشید داشته توجه -۴

 دنگویی سخن یکنواخت هرگز بنابراین.  اوست جذاب صوت



 به خود کالم در ، مطلب با الزم احساسات و حال و شور و

 .بگیرید کار

 از بیشتر همیشه پس.  است ناآگاهى ، ترس منشاء -۵

 احتماال اگر تا سازید آماده مطالبى ، کالس زمان اندازه

 .باشید داشته علمى ذخیره شد محو شما خاطر از بعضى

 :فرماید مى السالم علیه على منان مؤ امیر

 غالبا عقله و نطقه على زائدا الرجل علم یکون ان ینبعى

 فزون گفتارش از آدمى علم که است سزاوار.  لسانه على

 .باشد حاکم و غالب او زبان بر وى عقل و تر،

 بلکه نشوید، مضطرب کردید، فراموش را مطلبى اگر -۶

 ات کند تکرار دیگر بیانى به دوباره را قبلى مطالب فورى

 .یابد تسلط خود اطالعات به نسبت شما ذهن

 سؤ و جالب و جذاب اى نکته درس ابتداى در کنید سعى -۷

 ات کنید رسم تخته روى تصویرى یا دهید، ارائه انگیز ال

 .شود جلب آموزان دانش همه توجه

 با را خود کالس مطلب آخرین باشید داشته نظر در -۸

 تمخ افزا روح شعرى یا زیبا، داستانى یا دلنشین اى خاطره

 وحر ذایقه در بعد جلسه تا شما، کالس شیرین طعم تا کنید،

 .بماند باقى آموزان دانش

 لغزش از و بگویید سخن لبخند و خوشرویى با همیشه -۹

 .درگذرید بزرگوارى با آموزان دانش احتمالى



 نکنید تنبیه خطاکار، نفر یک خاطر به را جمع هرگز -۱۳

 سرانجام شوید مجبور که نکنید گیرى سخت طورى و

 .دهید تخفیف

 مخاطبان فهم از دور و مبهم کلمات بردن کار به از -۱۱

 ناچار اگر و بگویید سخن روان و ساده همیشه و بپرهیزید

 توضیح را آن حتما شدید مبهم اى واژه کاربردن به از

 .دهید

 : است فرموده آله و علیه للّا  صلى اکرم رسول

 ام:  عقولهم قدر على الناس نکلم ان امرنا االنبیا معاشر انا

 عقلشان قدر به مردم با که داریم ماءموریت پیامبران گروه

 . بگوییم سخن

 چهره به سپس و تاءمل کمى مطلب هر بیان از بعد -۱۲

 نآ شما فکر و ذهن که یابید اطمینان تا کنید نگاه مخاطبان

 ىبعد مطلب بیان به نسبت سپس.  است پذیرفته را مطلب

 .دهید پرسش اجازه شاگردان به نیز گاه. کنید اقدام

 بتواند که است این ها دل در معلم نفوذ و موفقیت رمز -۱۳

 به را خود دانش و دلسوزى و محبت ، خیرخواهى

 .کند ثابت شاگردان

 لممع کند، صمیمیت احساس خود معلم به نسبت شاگرد اگر

 . است شده آموزان دانش هاى دل طالیى صفحات مالک ،

 : است فرموده السالم علیه على امام



 در تاءثیرش که کالمى بسا چه:  سهام من اءنفذ کالم رب

 . است زیادتر دلشکاف و بران تیرهاى از شنوندگان
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