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َ لََمَع الُمحِسنيَن.1 َوالَّذيَن جاَهدوا فينا لََنهِديَنَُّهم ُسُبلَنا  َو إِنَّ اللَّ

که  بيگانگان  از شّر سلطه ی  است  نتوانسته  فرزندانش  بهترين  مجاهدت  بدون  و کشوری  ملتی  هيچ 

زشت ترين خّفت و خواری برای يک ملت است، خود را نجات دهد. امروز هم مجاهدت جوانان و برگزيدگان 

در ميدانهای ديگر الزم است: در ميدان علم و معرفت، در عرصه ی تالش برای خودسازی معنوی و اخالقی 

در صحنه ی مجاهدت فرهنگی، در رساندن پيام نجات بخش انقالب به دلهای مشتاق، در ايجاد اميد و مبارزه 

با ديو يأس، در مبارزه با تبليغات دشمنان مستکبر، در استوار کردن وحدت ملی و نزديک کردن دلها به 
يکديگر.2

يکی از مهم ترين عرصه های فعاليت گروه های جهادی، عرصه فرهنگی است. تعريف مان از فعاليت 

فرهنگی شامل مجموعه ی فعاليت هايی است که در راستای رشد و تربيت انسان ها )اعم از جهادگران و مردم 

روستا( و در قالب های مختلف در مدت زمان اردو انجام می شود.

برنامه های  تاثير گذاری گروه های جهادی و حساسيت مخاطب الزم است که محتوای  به  با توجه 

فرهنگی گروه هدفمند، متناسب با نياز مخاطب و با برنامه ريزی قبلی انتخاب و اجرا شوند.

لذا در اينجا به جمع آوری و بيان تجربيات گروه های مختلف جهادی و متون موجود در عرصه فرهنگی 

جهادی می پردازيم تا راهنمايی باشد برای برنامه ريزی هرچه بهتر فعاليت های جهادی آينده. 

فعاليت های فرهنگی در اردوهای جهادی را می توان به دو عرصه ی کلی :

فرهنگی خارجی )مخاطب : مردم منطقه(   

فرهنگی داخلی )مخاطب : جهادگران(   

تقسيم کرد که در ادامه به توضيحات جزئی و مثال های عملی و کاربردی هر عرصه پرداخته شده است.

1- و آنها که در راه ما )با خلوص نّيت( جهاد کنند، قطعاً به راه های خود، هدايتشان خواهيم کرد؛ و خداوند با نيکوکاران است. )سوره مبارکه العنکبوت آيه 69(
2- پيام  مقام معظم رهبری به مناسبت برگزاری مراسم معنوی ميهمانی الله ها 1378/11/14  
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فرهنگی خارجی

گستره ی اين فعاليت ها از کالس های با عنوان مستقيم فرهنگی گرفته تا رفتار و منش جهادگران با 

يکديگر، با اهالی روستا، با دانش آموزان کالس شان و... را در بر می گيرد، اما کالس های آموزشی اولين عرصه 

بروز مستقيم فعاليت های فرهنگی اردوهای جهادی است. محتوای اين کالس ها بايستی با توجه به نياز و 

رده سنی مخاطب و در سفرهای شناسايی تعيين شود. )اعم از آموزش احکام، عقايد، مهارت ها، هنر ها و...(

پس از روشن شدن اهداف فعاليت های فرهنگی گروه در منطقه،  قالب عرضه ی اين اطالعات با توجه 

به ذائقه ی مخاطب تعيين می شود. گاه شما  الزم است محتوای فرهنگی خود را در قالب بازی فوتبال و گاه 

در کالس های هنری به مخاطب ارائه کنيد. گاهی مهم ترين قسمت کالس شما بازی ای است که برای بچه 

های کالس انتخاب می کنيد تا مفهومی را در قالب اين بازی به دانش آموزان منتقل کنيد. و انتخاب اين قالب 

ها به عهده ی مسئول فرهنگی گروه می باشد که نيازمند تجربه و دقت کافی است.

آنچه که در ادامه می آيد شامل معرفی برنامه های فرهنگی، مصاديق، پيش نياز ها، ابزارها، همچنين 

مهارت های الزم برای يک نيروی جهادی که قصد فعاليت فرهنگی در اردوی جهادی را دارد. 

الزم به ذکر است، اطالعاتی که در ادامه می آيد برآيند تجربيات برخی از مسئولين، اعضا اردو های 

جهادی مختلف و کتاب های مرتبط است که می تواند نمونه های خوبی باشد. هدف از ارائه اين تجربيات 

جمع آوری تمام تجربيات موجود در اين عرصه می باشد و پر واضح است که اجرای تمام برنامه ها در قالب 

يک اردو امکان پذير نيست و الزم است که مخاطب با توجه به شرايط منطقه ی هدف و توانايی اعضا و امکانات 

گروه اقدام به انتخاب موارد نمايد.
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شناسایی فرهنگی منطقه 

 مؤلفه های شناسایی فرهنگی منطقه 

هنگام شناسايی و بررسی يک منطقه از منظر فرهنگی بايستی عوامل مختلفی را در نظر گرفت، مهم ترين 

معيار های بررسی يک منطقه عبارتند از:

دين و مذهب اهالی روستا- 1

اماکن فرهنگی موجود در منطقه و ميزان مشارکت و استقبال اهالی از آن )مسجد، حسينيه،کتابخانه، - 2

کانون فرهنگی، پايگاه بسيج،خانه عالم،هيئت، پارک و..(

ميزان استقبال از مراسمات مذهبی )مثل ماه رمضان، محرم و ...( - 3

 ميزان التزام  به جمهوری اسالمی، واليت فقيه، شهيدان و ..- 4

وضعيت و سابقه حضور مبلّغ يا روحانی در منطقه )روحانی ثابت با مقطعی؟ ايامی از سال مبلغ اعزام - 5

می شود ؟ ساکن در روستا ؟ طلبه از خود روستا ؟(

ميزان مشارکت مردم در دوران هشت سال دفاع مقدس، تعداد شهيد، جانباز و آزاده که تقديم - 6

انقالب کردند

ميزان استفاده از شبکه های ماهواره ای  و شبکه های داخلی )صدا سيما( چگونه است- 7

ناهنجاری های اجتماعی به عنوان مثال ميزان اعتياد، نوع اعتياد و داليل گسترش آن در بين اهالی - 8

چيست؟ 

نوع پوشش مردان و زنان روستا- 9

ميزان شهرزدگی و تعلق به روستا- 10

تعصبات و اختالفات قومی و فاميلی 1- 11

ميزان دين مداری و دين پذيری مردم منطقه- 12

وجود حوزه ی علميه يا دانشگاه در مناطق همجوار و ميزان فعاليت آن ها- 13

جغرافيای مذهبی منطقه )مذهب اهالي(- 14

1-   فرم شناسايی و ارزيابی مناطق محروم، هسته توانمندسازی حرکت های جهادی )11 شماره اول(
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ميزان سواد و تحصيالت اکثريت اهالي- 15

آمادگی فرهنگی مردم منطقه برای پذيرش اردوی جهادی- 16

هويت فرهنگی و پيشينه ی تاريخی مردم منطقه- 17

ميزان وجود حساسيتهاي سياسي و فرهنگي- 18

ميزان تأثير گذاری نهادهاي فرهنگي در منطقه- 19

شخصيتهای علمی و جهادی منطقه- 20

جمعيت نوجوان و جوان کافی برای اجرای برنامه های فرهنگی- 21

نگاه مسئولين استاني نسبت به منطقه- 22

مسائل عرفي و شيوه هاي ارتباطي خاص ميان اهالي منطقه- 23

فراهم بودن فضای الزم جهت فعاليتهای فرهنگی- 24

ميزان تمرکز روستاها و طريقه ی ارتباط با روستاهاي همجوار، جهت انجام فعاليتهاي فرهنگي- 25

شناسايي خانواده ی شهدا، جانبازان و ايثارگران- 26

رويکرد خانواده ها نسبت به درس و مدرسه- 27

 و...1  - 28

 مراحل شناسایی 

شناسایی اولیه

پيش از سفر به منطقه با مراجعه به موارد ذيل می توان اطالعات اوليه ای در مورد منطقه کسب نمود:

بسيج     سازمان  کارآمدسازی  و  سازندگی  معاونت  و  سازندگی  بسيج  سازمان  به  مراجعه 

دانشجويی

برگزاری جلسه با گروههاي جهادي که سابقه ی فعاليت در منطقه را دارند   

مراجعه به دفتر مناطق محروم رياست جمهوري، کميته امداد امام خمينی)ره( و سازمان    

تبليغات اسالمی

1- ره نامه جهادی در عرصه فرهنگی، مرکز مطالعات راهبردی و هدايت حرکت های جهادی
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جست و جو در اينترنت1   
 سفر شناسایی

پيدا کردن آشنای ساکن در منطقه و کسب اطالعات از او راه خوبی برای شناسايی است2   

مراجعه به مراکز فرهنگي و اجرايی منطقه؛ مانند: استانداری، فرمانداری، بخشداری، ادارهی    

کل اوقاف و امور خيريه ی استان و شهرستان، سازمان تبليغات اسالمی استان و شهرستان، سپاه 

استان، سازمان بسيج سازندگی و دانشجويي استان و شهرستان، سازمان ملی جوانان استان، اداره ی 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان و... 3

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

بخش4 

جمع آوری اطالعات ميداني البته؛ شناخت دقيق تر با حضور در منطقه و جمع آوری اطالعات    

ميدانی آغاز ميگردد. ورود به شکل ساده و بي آاليش به روستا و برخورد مهربانانه با روستاييان بسيار 

مهم است. برای اين مهم افراد ذيل پيشنهاد ميشود.5 

-    اعضای شورا و بزرگان روستا

-    طالب و روحانيون بومی

-    معلمان

-    دانشجويان و فارغ التحصيالن بومي

-    ساير اهالی: تعدادی از اهالی جهت کسب اطالعات انتخاب شوند. افراد گزينش شده به گونه ای 

متمايز نشان داده نشوند که بين اهالی منطقه حساسيت ايجاد گردد.  
 شناسایی تکمیلی

بخش کلی شناسايی قبل از اردو توسط گروه شناسايی انجام ميشود، اما بايستی شناسايي از مناطق 

را در هنگام برگزاری اردو، آشنايی و ارتباط با اهالی تکميل کرد. از اين رو تعيين گروه شناسايی منطقه در 

1- ره نامه جهادی در عرصه فرهنگی، مرکز مطالعات راهبردی و هدايت حرکت های جهادی
2-غفار موسايي گله، گروه جهادی شهيد علم الهدي، دانشگاه شهرکرد

3-  ره نامه جهادی در عرصه فرهنگی، مرکز مطالعات راهبردی و هدايت حرکت های جهادی
4- ره نامه جهادی در عرصه فرهنگی، مرکز مطالعات راهبردی و هدايت حرکت های جهادی
5- ره نامه جهادی در عرصه فرهنگی، مرکز مطالعات راهبردی و هدايت حرکت های جهادی
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هنگام برگزاری سفر، جهت جمع آوری اطالعات تکميلی و شناسايی مشکالت فرهنگی منطقه ضروری به 

نظر ميرسد. داده های شناسايی را می توان از مشاور فرهنگی، مربيان آموزشی و رابط خواهران دريافت نمود.

يکی ديگر از مهمترين اقدامات اين گروه،  شناسايی نخبگان علمي، فرهنگی، قرآنی، هنری و ورزشی و 

نحوه ی حضور آن ها در منطقه ميباشد. در اين راستا اطالعات و تلفن تماس روحانی و طلبه های روستا، 

قاريان، مداحان، دانشجويان يا بعضی از دانش آموزان دبيرستانی برای ارتباط بعد از اردو حتماً اخذ شود1.  

نکاتی که بهتر است هنگام شناسايی مورد توجه قرار گيرند:

از آنجايی که عمده مخاطبان فعاليت های فرهنگی گروه های جهادی در مناطق را خانم های روستا 

تشکيل می دهند شناخت کامل و دقيق از شرايط خانم ها بسيار اهميت دارد. در نتيجه بهتر است خانم ها 

در سفرهای شناسايی حضور داشته باشند. يا تمام مواردی که برای شروع فعاليت الزم دارند توسط افرادی که 

به شناسايی می روند بصورت دقيق و جزئی بررسی شوند2.  

1- ره نامه جهادی در عرصه فرهنگی، مرکز مطالعات راهبردی و هدايت حرکت های جهادی
2-سعيد علي بخشي، گروه جهادی شهيد سليماني، بسيج دانشجويي بندر انزلي  -  علی فراهانی،گروه جهادی شهيد پازوکی، دانشگاه اراک
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 جذب، گزینش و آموزش کادر فرهنگی

جذب کادر فرهنگی

از جمله ابزارهايی که برای جذب کادر فرهنگی می توان استفاده کرد عبارتند از:

تبليغ چهره به چهره، گفتگوی مستقيم جهادگران با افراد جديد و بيان خاطرات و..1   

اطالع رسانی گسترده: تبليغات وسيعی در سطح دانشگاه و خوابگاه ها انجام گيرد.    

با موضوع حرکتهای جهادی تهيه و     بروشورهای جذاب، کوتاه و پرمحتوا  بروشور:  پخش 

توزيع شود.

پخش کليپ: به عنوان مثال از مستندهای شهيد آوينی در حوزه ی جهاد سازندگی بهره    

ی کافی برده شود.

سخنرانی های پرشور و انگيزه ساز: امام جماعت و اساتيد دانشگاه نقش بسزايی در آشنايی،    

تشويق و ترغيب دانشجويان جهت حضور در حرکتهای جهادی دارند. 

برپايی نمايشگاه حرکتهاي جهادي در دو سطح دانشگاه و شهر2 شامل )عکس، جزوات و    

اردوهای پيشين، پخش کليپ، نمايش کاردستي  گزارشات سفرهای سابق، معرفی دستاوردهای 

دانش آموزان روستا و دلنوشته هاي کودکان روستايي(.

برپايی همايش اردوهای جهادی با حضور پيشکسوتان عرصه جهاد3   

اردوهای يک روزه يا نيم روزه در مناطق روستايی با فراخوان عموم دانشجويان جهت آشنايی    
با فضای اردوهای جهادی و مناطق روستايی4

پيش بينی مکان ثبت نام: فضايي مناسب و ثابت در دانشگاه جهت ثبت نام عالقه مندان به    

اردوهاي جهادي ايجاد شود.

1-آسيب شناسی اردوهای جهادی از نمای پيام رسانی فرهنگی، سازمان بسيج دانشجويی
2-آسيب شناسی اردوهای جهادی از نمای پيام رسانی فرهنگی، سازمان بسيج دانشجويی
3-آسيب شناسی اردوهای جهادی از نمای پيام رسانی فرهنگی، سازمان بسيج دانشجويی
4-آسيب شناسی اردوهای جهادی از نمای پيام رسانی فرهنگی، سازمان بسيج دانشجويی
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برپايی جلساتی جهت تبيين و بررسی فلسفه و مبانی نظری و فکری»جهاد«.   

معرفی الگوهای جهادی: همايش ها و نشست هايی در راستای معرفی الگوهای جهادی در    

تاريخ اسالم، دفاع مقدس و جهاد سازندگی برگزار شود1.  

روش های فوق ابزار های برای جذب کسانی است که تاکنون در اردوجهادی شرکت نکرده اند اما يکی 

از منابع اصلی کادر فرهنگی،  افرادی اند که پيش از اين در اردو شرکت نموده و زمينه کار فرهنگی دارند. 

اين افراد در طول مسافرت های جهادی توسط مسئولين اردو و بخصوص کارد فرهنگی می بايست شناسايی 

و کادرسازی شوند2. 

گزینش کادر فرهنگی

گرچه در ديدگاه مادی بيشتر بر تخصص تأکيد ميشود و از موضوع تعهد، سخنی به ميان نمی آيد، ولی 

براساس ديدگاه توحيدی در انتخاب نيرو ها تعهد و تخصص در کنار هم و همراه هم ارزش محسوب می شوند 

و شرط موفقيت و سعادت، توجه و عمل به هر دو معيار شمرده ميشود.  

از اين رو معيارهای گزينش، حداقل از دو جهت قابل بررسی و مطالعه است:
 ویژگی های عمومی

با اهداف سفر همراه و هماهنگ باشد و خود رأی نباشد.- 1

سالمت جسمي و روحي مورد نياز براي شرکت در فعاليت ها را دارا باشد.- 2

مشتاقانه، آگاهانه، داوطلبانه، با انگيزه و  با هدف مقدس و براساس برنامهاي مشخص، کارها را - 3

پيش برد. 

آگاهی نسبت به شرايط خاص منطقه و آمادگی تحمل بعضی سختي هاي احتمالي را داشته باشد.- 4

توکل  و اخالص  را سرلوحه ی کار خويش قرار دهد.- 5

منش و رفتار اسالمي داشته باشد.- 6

دارای روحيه ی جهادی و روحيه ی کار تشکيالتی  باشد.- 7

واليت پذيري و انتقادپذيري  داشته باشد.- 8

1-ره نامه جهادی در عرصه فرهنگی، مرکز مطالعات راهبردی و هدايت حرکت های جهادی
2-صادق مفرد، گروه جهادی روح الل، دانشگاه اميرکبير
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مسئوليت پذير باشد و در اموری که به وی واگذار ميشود، کوتاهی نکند .- 9

صبور و داراي سعۀ صدر باال باشد. - 10

  نکته: بيش از ظرفيت فعاليتهای فرهنگی تعيين شده، ثبت نام و گزينش صورت نپذيرد. البته هميشه 

بايد برای ريزش حدود 20 تا 30 درصد ثبت نام شدگان برنامه ريزی کرد و افرادی را در ليست ذخيره نگه 

داشت، اما ثبت نام کنندگان قطعی نبايد بيش از ظرفيت باشند. همچنين در راستای درک اهميت حضور آن 

ها در اردو، از ثبت نام کنندگان جهت حضور قطعي تعهد گرفته شود1.  
 ویژگی های تخصصی

اجرای برنامه های فرهنگی نيازمند جهادگران متخصص است. از اين رو بايد در گزينش نيروها به گونه ای 

عمل شود که مهارتهای مورد نياز برای تشکيل يک مجموعه فرهنگی تامين شود. برخی از مهمترين مهارتهای 

مورد نياز برای فعاليتهای فرهنگی عبارتند از:

مهارت جذب و ارتباط: - 1

جذب حداکثری جهادگران، اهالی، جوانان و نوجوانان بستگی به توانمندِی در ارتباط با آنان دارد. جذب 

بايد در نقطه اي باشد که اشتراک طرفيني داشته باشد. برخی از کليدهاي جذب عبارتند از: سالم / دست 

دادن / حسن خلق / هديه و بخشش / آراستگی ظاهری / بی اعتنايی و کناره گيری/ سکوت / طرح سوال  2. 

تجربه ی کافی در فعاليتهای فرهنگی داشته باشد. - 2

مطالعات فرهنگی و اعتقادی داشته باشد.3- 3

آموزش کادر فرهنگی

بعد از شناسايی کادر فرهنگی می بايست مهارت ها و آموزش هايی به کادر از طرق مختلف )آموزش 

توسط افراد با تجربه گروه، اساتيد اين حوزه، معرفی کتب و جزوات مربوطه و..( داده شود به عنوان مثال:

مخاطب شناسی)کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال(.   

1-ره نامه جهادی در عرصه فرهنگی، مرکز مطالعات راهبردی و هدايت حرکت های جهادی
2-ره نامه جهادی در عرصه فرهنگی، مرکز مطالعات راهبردی و هدايت حرکت های جهادی

3-رضا غالمزاده، جهادگران ارزش آفرين
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مهارت های پيام رسانی)جذب، شناسايی، ارتباط(.   

اصول و فنون کالس داری   
 اصول و فنون کالس داری

تدريس بايد برای رضای خداوند و قرب الی الل باشد تا هم اثر بخش باشد و هم ماندگار. در همه - 1

امور محتاج عنايت ائمه )سالم الل عليه( می باشيم. پس اول هر تدريس بايد يک توسل )هرچند مختصر( 

داشت. مثل خواندن دسته جمعی دعای فرج1.  

چنانچه مخاطب را کودکان تشکيل می دهند می توان اين توسل را درقالب شعر کوتاه و هم خوانی 

شروع کرد و دعای فرج را در ادامه با بچه ها هم خوانی نمود.

بيشتر زمان جلسه اول صرف صحبت با بچه ها شود. همه بچه ها به صحبت کردن )سوال پرسيدن - 2

از دانش آموزان کمک ميکند( سوق داده شوند. زيرا در نتيجه صحبت کردن ها، زود تر احساس راحتی 

می کنند. 

 با بچه های زير 7سال با در نظر گرفتن احساسات کودکان و احتياط بيشتری صحبت شود2. - 3

شروع شاد و با روحيه کالس باعث انتقال انرژی مثبت و مضاعف به مخاطب می شود. - 4

وجود طيفی از بچه ها درکالس با انرژی زياد )به خصوص پسربچه ها( درکنار بچه هايی که خيلی - 5

1-  ميثم گيالنی  در  شبکه جهاديون
2- هما رستمی نيا در  شبکه جهاديون )مورد 2 و 3(
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آرام اند، مربی را نيازمند مهارت های کالس داری می کند تا بتواند کالس را در بهترين حالت مديريت کند. 

قسمتی از وقت کالس به شنيدن خاطرات بچه ها اختصاص داده شود. )فقط بچه ها حرف بزنند - 6

و مربی گوش دهد(  

مدت زمان کالس حداکثر50 دقيقه باشد تا بچه ها خسته نشوند. به کيفيت اهميت دادن مهمتر - 7

از کميت کار است. 

به بچه ها گفته شود که ما فقط مربی نيستيم و قرار هست در کنار چيزهايی که به شما آموزش - 8

داده می شود از شما نيز ياد بگيريم.  

 اين احساس منتقل شود که در عين حال که مربی آن ها هستند و از آن ها بزرگتر، دوست شان - 9

نيز هستند. در اين صورت زودتر با آنها ارتباط می گيرند و حتی ممکن است مشکالت شان را با آنها مطرح 

کنند، البته اين ارتباط در حدی نباشدکه دانش آموز به مربی وابسته شود1. 

استفاده از لوازم کمک آموزشی )بسته به نوع کالس و امکانات موجود( مثل : تخته، فيلم، اساليد، - 10

کامپيوتر، کتاب و.. بسيار موثر است. 

همچنين برای تفهيم مطالب از امثال، نکته ها، داستان ها و... استفاده شود.  

متربيان متوجه شوند که مربی آن ها را دوست دارد. )اگر معلم دارای صفات اخالقی و انسانی باشد - 11

محبوبيت پيدا می کند.(  

مربی نبايد از خود نقطه ضعف نشان بدهد ولی اگر جائی اشتباه کرد اقرار نمايد.- 12

مربی بايد قاطع، پيگير و جدی باشد.- 13

مربی بايد کامال بر درس مسلط باشد )مطالعه زياد داشته باشد( و همچنين علم و روش درس دادن - 14

با روش های روز را دارا باشد. 

مربی بايد با اخبار روز آشنا باشد. - 15

در هنگام درس تنوع باشد. مثال: شوخی، صلوات فرستادن، شعر های دسته جمعی، راه رفتن، - 16

نشستن، تغيير لحن صدا، پرسش های گوناگون از بين مطالب گفته شده و...

شروع درس با طرح چند سئوال )از موضوع درسی که می خواهد گفته شود( باشد و اهميت درس - 17

1- زينب خارکن  در شبکه جهاديون )مورد 4 تا 9(
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از جنبه های گوناگون، مثال از نظر کاربردی گفته شود.

در ابتدا از مطالب مهم و سخت و خشک گفته شود. )زيرا آمادگی جسمی و ذهنی مربی و متربی - 18

زياد است.( 

به افراد مخل کالس بها داده شود. مثال مسئوليت دادن، صدا زدن با القاب پر معنی )با اين روش - 19

هم خال و کمبودی که آن افراد دارند پر می گردد و هم کالس آرام می شود.( 

سخت گيری در مواقعی که حادثه غير مترقبه در بين تدريس اتفاق افتاده وضع را بدتر می کند. - 20

پس اول يا کمی مکث نموده  يا لبخندی زده يا به طريقی با آن وضعيت همراهی نموده و بعد کنترل 

کالس را بعهده گرفته شود. 

در آخر درس يا بين درس خالصه ای از مطالب گفته شده، تکرار گردد. و يا مربی خالصه درس - 21

را عمداً اشتباه بگويد تا متعلمان صحيح آن را بگويند و يا از بين درس گفته شده سئوال مطرح شود.اين 

شيوه مزايای ذيل را دارد :

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

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

ج- تنوع ايجاد می کند

د- حس رقابت در بين متعلمان را برمی انگيزد که گوش کنند و جواب دهند

ر- معلم روحيه بيشتری می گيرد. و... 

بهداشت روانی کالس: مکان جلسه بايد جائی ساکت و بی تردد باشد. ) چيزی نباشد که فراگير - 22

معطوف به آن شود( 

تشويق وانذارخوب است. ولی بجا و به موقع و به اندازه. )که اگراين موارد رعايت نگردد نتيجه - 23

معکوس می دهد( در ضمن تشويق ها و انذارها شکل های مختلفی دارند و فقط مادی نيست. )در بخش 

بعدی به طور مفصل به آن می پردازيم(

تماس با خانواده متربيان بسيار مؤثر است و معلم بايد از تمام دانش آموزان آدرس کامل و شماره - 24

تلفن داشته باشد. ) به منظورتفقد و يا تذکرو غيره و يا اگر بتواند در مواقع مختلف مثال تبريک گفتن اعياد 

با دانش آموزتماس تلفنی داشته باشد، برای معلم موفقيت زيادی در بر دارد(
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تدريس برای هر سنی احتياج به شيوه های خاص برای همان مقطع است. مخصوصاً سن بزرگساالن - 25

و خانم های متاهل و خانه دار.

کار عملی در کالس و گردش های کوتاه در طبيعت روستا و مشاهده عينی تاثير بسيار برای فهم - 26

مسائل می باشد.

مناظره و بحث واستدالل )به روش صحيح و عقالئی وبدور از جدل( انجام گيرد. - 27

معلم بايد عمل به علم داشته باشد تا درس او اثر بخشی داشته باشد. بويژه در کالس های اخالقی - 28

و فرهنگی.

داشتن سعه صدر و تواضع و فروتنی برای يک مربی يک امر واجب است.- 29

از جمله سجايای اخالقی عفو و بخشش و دعوت به نيکی است که مربی بايد دارای اين صفات - 30

باشد.

 نظم معلم خود يک الگو برای متربيان می باشد. ) نظم در حضور و غياب درس ها و... (- 31

تبادل نظر و گرفتن نظرات متربيان برای پيشبرد اهداف ومحبوب شدن معلم بسيار مؤثر است.- 32

معلم برای اينکه موارد تدريس را فراموش نکند در برگه کوچکی، نکته گفتنی درس را بنويسد و - 33

در کالس از آن استفاده کند.

مربی بايد پس از پايان درس کمی در کالس درنگ کند تا اگر کسی سئوالی داشت به او دسترسی - 34

داشته باشد. 

از شاگرد خوب نبايد در جمع زياد تعريف نمود و او را به رخ ديگران کشاند. چون حس حسادت - 35

ديگران را  عليه او تحريک می نمايد و او را ناخودآگاه به زحمت می اندازد. )البته به راههای مختلف بايد او 

را تشويق نمود مثال در تنهائی و يا بين والدين او و يا بين ديگر مربيان ( » لم يشکر مخلوق لم يشکر خالق«

برای هر کالس بايد يک نماينده انتخاب شود که رابط معلم و دانش آموز باشد و اين رابط بايد - 36

شرايطش را دارا باشد و از طرف معلم دارای اختيارات تامه نباشد. ) معلم بايد توسط افرادی نظارت غير 

مستقيم بر کالس داشته باشد(

دادن تکليف يکی از روش های تفهيم درس است که بايد با شيوه های مختلف اجرا گردد ) مثال - 37

تحقيق يا شاگردی، شاگرد ديگر را درس بدهد يا دانش آموز به جای معلم درس بدهد.( و کاًل يکی از 
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کارهای مربی به تفکر واداشتن است.

گفتن کلمه آزمون )و يا کلمات ديگر( به جای کلمه امتحان خيلی بهتر است چون کلمه امتحان - 38

استرس آور است.

آزمون گرفتن بايد از طرف مربی باشد وتصحيح و اعالم نتايج آن از طرف برگزار کننده گان کالس - 39

باشد. چون ارزش معلم و محبوبيت او و اثر بخشی حرف های او با تصحيح و اعالم نتايج کمرنگ می گردد. 

) در اين زمان»معموالً« معلم و استاد تا نمره دروس را اعالم نکرده در بين دانش آموزان ودانش جويان 

دارای احترام ظاهری است.(

مقايسه دو فراگير با يکديگر در کالس خيلی تاثير بدی دارد )منظور اعالم مقايسه است( چون اعالم - 40

مقايسه بين دونفر اصطکاک و دشمنی بوجود می آورد.

برای بعضی از دروس معرفی الگو و نمونه ضرورت دارد. 1- 41

 برگزاری جلسات هماهنگی

الف- جلسه ی آشنايی مبلغين با اعضای گروهها : 

در بسياری از موارد روحانی، نظرات و تجربيات راهگشايی دارد که انتقال اين تجربيات به اعضاي گروه و 

مسئولين، حرکتي يکپارچه و هماهنگ را در اردو درپي خواهد داشت. از اين رو جلسات پيش از اردو فرصت 

مناسبی است تا با توجه به ميزان توانمندی روحانی و مبلغه از حضور او در اردو استفاده شود. 

ب- جلسه ی توجيهی ويژهی اعضای گروه فرهنگی: 

جهت آشنايی با اهداف و مباني حرکتهاي جهادي، شرايط و تفاوت اردوهای جهادی با ساير اردوها، 

فرهنگ اهالي روستا، روند برنامه ها و فعاليتهای فرهنگی در منطقه و وظايف هر جهادگر، برگزار گردد2.  

1-  ميثم گيالنی  در  شيکه جهاديون )مورد 1 تا آخر(
2-ره نامه جهادی در عرصه فرهنگی، مرکز مطالعات راهبردی و هدايت حرکت های جهادی
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برنامه ریزی فرهنگی خارجی

 برنامه ریزی کالس هاي آموزشي

زمانبندي و تعيين تعداد جلسات کالس ها و برنامه ريزي براي رسيدن به نتيجه عيني از آن ها- 1

تهيه محتوا و تدوين آن در قالب جزوه يا انتخاب کتاب )هم براي شرکت کنندگان در سفر که بعنوان - 2

مربي فعاليت مي کنند و هم براي ارائه به دانش آموزان منطقه(

ارائه آموزش هاي الزم به مربيان براي برگزاري کالس ها- 3

کالس ها می بايست متنوع و جذاب باشد. تا در دل مخاطب رغبت ايجاد شود، و الزم است که قبل از 

طرح مربيان را معّين و وظايف هر مربّی را مشخص کرده باشيم و از او بخواهيم که با توجه به زمان طرح، 

مطالب را متنوع و پربار تنظيم کند1.  

ابزار و لوازم کار مورد استفاده در کالس ها

 استفاده کردن از وسايلی که در حالت عادی در زندگی روستايی موجود نيست مخصوصا در گروه سنی 

کودک کامال اشتباه است به جز حالتی که ضرورتش قطعی است. مثل مواد پزشکی و بهداشتی و...

معلم هنرمند، معلمی است که با امکانات موجود در روستا، اثر فرهنگی بيشتری را می گذارد2. 

1-ره نامه جهادی در عرصه فرهنگی، مرکز مطالعات راهبردی و هدايت حرکت های جهادی
2- زهرا نويسی  در  شبکه جهاديون
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 شرایط و نحوه تشویق

تنها برای رضای خدا باشد.  - 1

متناسب با کار و به موقع و عادالنه باشد1.- 2

به تناسب هدايا با آموزه هاي ديني و فرهنگ ايرانی و آداب و رسوم منطقه دقت شود.) پرهيز از - 3

استفاده عروسک های خارجی به عنوان هديه2( 

بيشتر مبتنی بر ارزش ها باشد تا بر اشخاص  - 4

عامل رشد باشد نه وسيله انحطاط)باعث غرور و غفلت و يا خاموش شدن فعاليت و نظم و ايجاد - 5

تنبلی شود( 

نبايد باعث تحقير و توهين ديگران شود - 6

و - 7 تجمل  زمينه  آوردن  فراهم  عدم  و  دانش آموزان  واقعي  احتياجات  و  سنجي  نياز  براساس 

مصرف گرايي توسط هداياي قيمتي و متجمالنه. زيرا اوالً محور شخصيت و افتخار را از مسائل معنوی به 

مادی می کشاند ثانياً معلوم نيست توان تشويق رتبه باالتر از آن وجود داشته باشد يا ديگران آيا توان 

چنين تشويق های پرخرجی را دارند يا خير؟

بايد بر اساس ضوابط باشد نه روابط  - 8

تشويق بايد هم در بين ديگران صورت گيرد و هم در فضای خصوصی3- 9

در بحث هديه و جايزه دادن حتماً بايد يک مالک و معيار يا امتياز مشخصی وجود داشته باشد - 10

و هر کس جايزه می گيرد، همه بدانند که اين جايزه ما به ازای چه بوده است؟ 4 

در راستای اجرای اين طرح برای مقطع کودک می توان از »درخت رشد من« استفاده کرد. - 11

به اين صورت که روز اول صفحه اول دفتر نقاشی شان )که همان دفتر کار کالس هست( يک تنه ی 

درخت رسم ميکنند و در طول کالس، با توجه به برنامه ريزی گروه، به ازای کارهايی که انجام ميدهند 

1- ميثم گيالنی در شبکه جهاديون )مورد 1 و 2(
2-جزوه برنامه فرهنگی درون و برون اردويی، دانشگاه امام صادق )ع( -  هادی فالحی در  شبکه جهاديون

3-  ميثم گيالنی  در  شبکه جهاديون )مورد 4 تا 9(
4- هادی فالحی در  شبکه جهاديون
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)بعنوان مثال سوره هايی که حفظ می کنند( مربی روی درخت شکوفه های رنگی می چسباند و در انتها 

امتياز هر کس با توجه به شکوفه هايی که دارد محاسبه خواهد شد1. و قرار نيست آخر کالس به هر کس 

صرف حضور در کالس چيزی هديه داده شود.

هديه حتما بايد کودک پسند باشد و مولفه ی سرگرمی)متناسب با سن( هم در آن لحاظ شده - 12

باشد2. شايد برای يک بچه 10 ساله روستايی که با زحمت سوره يس را حفظ کرده است، تمثال آقا آنچنان 

انگيزه بخش و راضی کننده نباشد. اگر تاکيد است کااليی فرهنگی هديه شود اين کاال اوال کاربردی باشد 

و ثانيا يک آموزه ای برای فرد به همراه داشته باشد. مثال در عکس صحبتی آموزنده از حضرت آقا نيز درج 

شده باشد. 

اگر از بازی ها و ابزارهای فکری و خالقيت محور به عنوان هديه استفاده شود خيلی برای قشر - 13

کودک و نوجوان خوشايند تر خواهدبود. مواردی مثل مکعب روبيک و.

خيلی بهتر است که بازی ها و ابزارهای فکری و کمک آموزشی ای هديه داده شود که به صورت - 14

گروهی قابل استفاده است. در اين صورت می توان به گروهی از بچه ها هديه داد و از اين طريق حس 

دوستی و کارگروهی ايشان را نيز تقويت کرد. و در عين حال از تعدد تقاضای هدايا کاست3 

درست کردن کاردستی هايی خالقانه توسط خود بچه ها و با استفاده از وسايل موجود در طبيعت - 15

روستا. حتی اگر از اين کاردستی ها به عنوان هديه استفاده نشود، می توان کاردستی ها را به عنوان کارهای 

با ارزش از بچه ها تحويل گرفت و به آنها گفته شود که هميشه به عنوان يادگاری پيش خودمان نگه 

خواهيم داشت . اين موجب شده آنها احساس قشنگ تری نسبت به کاردستی شان پيدا کنند. به بچه ها 

نيز هديه ای از طرف مربيان داده شود مثل کاردستی که خودشان ساخته اند. 

اگر کودکی هست که خيلی عالی کار می کند، تشويق شود ولی به طور خاص و بيش از حد به او - 16

توجه نشود، اين باعث خواهد شد بقيه احساس سرخوردگی کنند و برای اينکه به آن ها نيز به همان ميزان 

1- فريبا محمد کريمی در شبکه جهاديون
2- علی اکبر عباس زاده در  شبکه جهاديون

3- هادی فالحی در  شبکه جهاديون )مورد 12 تا 14(
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توجه شود اقدام به تقليد از آن کودک کنند1. 
شرایط و نحوه تنبیه

به منظور آگاهی و رشد باشد نه انتقام گيری.   

به موقع و متناسب با تخلف باشد.   

اصالح کننده باشد نه مخرب.   

به گونه ای باشد که شخص مجرم متوجه شود که مستحق تنبيه است نه به وی ظلم    

شده.

دارای مراتب باشد )تذکر، اخطار، احضار، تعليق، اخراج،... (   

وسيله ای برای طرد يا حذف ديگران نباشد.   

با توجه به جميع معيارهای اعتقادی، اخالقی، و لحاظ مقتضيات جامعه صورت پذيرد.   

همراه با قاطعيت باشد.   

اگر در حضور ديگران نباشد اثرش بيشتر است ولی بعضی مواقع بايد در حضور ديگران    

باشد.

تنبيه نه درباره خود شخص باشد بلکه در ارتباط با خطای شخص باشد2.     

 برنامه ریزی تفریحی  ورزشی

بی ترديد تالش در جهت ارتقاء سطح کمی و کيفی وضعيت ورزشی روستاهای کشورتاثيرات بسزايی 

در کاهش تبعات منفی ناشی از اعتياد،مهاجرت و محروميت خواهد داشت. ايجاد روحيه نشاط و شادابی 

با رويکرد تامين سالمت جسمانی و روانی و ارتقاء سطح توانمندی قشر مولد روستايی از طريق مشارکت 

در برنامه های ورزشی و نيز کاهش ناهنجاری های اجتماعی و تعديل هزينه های درمانی از برکات تقويت 

بخش  ورزشی روستاها خواهد بود 3. 

 نکاتی که در خصوص بازی و ورزش می بايست در نظر گرفت:  

1- هادی فالحی و علی اکبر عباس زاده در  شبکه جهاديون )مورد 15 و 16(
2- ميثم گيالنی در شبکه جهاديون

3-مصباح جهادی؛ الگوی جهادفرهنگی در مناطق روستايی، بنياد طاليه داران جهاد
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آشنايی با ورزش های بومی هر منطقه و برگزار مسابقات در همان رشته از اهميت باالتری    

برخوردار است. 

دقت در هدفمند بودن بازي ها و آموزش حين بازي    

انتخاب بازی های گروهی    

شرکت و همراهی مربی در بازی ها )استفاده بهينه از فضاي شاد ورزش براي تعليم و تربيت1(    

برنامه ریزی حوزه بانوان

درصورت عدم حضور خواهران، با حفظ حريم هاي شرعي و در قالب برنامه هاي کلي مي توان براي زنان 

برنامه هايي تعريف کرد ولي در صورت حضور و شرکت خواهران در کالس های فرهنگی گروه، برنامه هاي 

مفصلي قابليت اجرا دارد .

نکات الزم در برنامه ريزی  ها به صورت کلي عبارتند از: 

تعريف برنامه ها در راستاي رفع فقر فرهنگي و مادي بانوان منطقه.- 1

حفظ تناسب برنامه ها با نقش کليدي زن در تربيت فرزند و فضاي خانواده.- 2

رعايت موقعيت و جايگاه اجتماعي زنان درمنطقه. )جايگاه اجتماعي زنان در جوامع روستايي بسيار - 3

خاص است و براي اجراي برنامه هاي مربوط به زنان، حساسيت هاي اجتماعي و خصوصيات فرهنگي منطقه 

1- ره نامه جهادی در عرصه فرهنگی، مرکز مطالعات راهبردی و هدايت حرکت های جهادی
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مورد نظر را بايد کاماًل شناخت و بر طبق آن برنامه ريزي کرد1(

گروه های جهادی اگر بخواهند در يک منطقه موفق باشند، الزمه آن فعاليت  هم زمان در حوزه 

برادران و خوهران است. به عبارتی ديگر مسئله ی فرهنگ، مثل وزنه ی ترازو ست. اگر تعادل را رعايت 
نکنيم، يک سمت ترازو باالرفته و سمت ديگر پايين. 2

 در نظر گرفتن  نخبگان منطقه
ارائه برنامه و راهکار براي اجراي برنامه هاي فرهنگي در منطقه به وسيله اين افراد.   

انجام فعاليت هايي در راستاي حمايت و تقويت جايگاه نخبگان محلي و افزايش توان    

اجرايي آن ها. )بطورمثال معرفي آن ها به عنوان رابطين فرهنگي برگزارکنندگان سفردر منطقه،  

کمک به آن ها از طريق در اختيارگذاشتن اقالم فرهنگي و..3( 

 مشکالت احتمالی در برنامه های فرهنگي  

برنامه ريزی فرهنگی نا مناسب ممکن است مشکالت و مسائلی نظير موارد ذيل را به وجود آورد:

ايجاد وابستگي و عالقه افراطي ميان مربي و دانش آموز و واردشدن ضربه روحي به دانش آموزان - 1

پس از اتمام دوره و دوري از مربيان )در ميزان صميميت و ابزار محبت به دانش آموزان بايد حد اعتدال 

را رعايت نمود(

1- جزوه برنامه فرهنگی درون و برون اردويی، دانشگاه امام صادق )ع(
2- زينب فتحی در شبکه جهاديون

3- جزوه برنامه فرهنگی درون و برون اردويی، دانشگاه امام صادق )ع(



اندوخته های فرهنــــــــگی

26

عدم تعريف ساز و کار ارتباط با دانش آموزان پس از سفر که موجب  ناتمام ماندن حرکت فرهنگي - 2

آغاز شده در منطقه می شود.

 عدم تدوين محتوا براي کالس ها پيش از سفر، موجبات سردرگمي و ناتواني مربيان در بهره برداري - 3

از کالس ها را فراهم مي آورد.

 عدم هدف گذاري دقيق،  زمان بندي و تعيين تعداد و مراحل اجرايي و محتوايي کالس ها، توان - 4

ارزيابي نتايج کالس ها را از مسئولين سلب مي کند. 

به دين،  - 5 بدبيني نسبت  فراهم آوردن موجبات  و  مبلغ  به عنوان  ناشايست شرکت کنندگان  رفتار 

قشر مذهبي يا نظام جمهوري اسالمي. )ازآنجا که تک تک حرکات و رفتارهاي شرکت کنندگان حين 

تمام فعاليت ها اعم از عمراني،  فرهنگي و در ديد مردم بسيار موثر است،  لذا رفتار غيرديني و ناشايست 

شرکت کنندگان در نوع نگاه مردم نسبت به موارد مذکور بسيار مضر خواهد بود.(

تأثيرپذيري مردم منطقه از فرهنگ شهرنشيني و غيربومي و تمايل به تشبه به سطح زندگي و - 6

رفتار شهري براثر تعامل با شرکت کنندگان در سفر. )رعايت ساده زيستي،  دقت در تعامالت و خودداري از 

تجمل گرايي توسط شرکت کنندگان تا حدود زيادي اين معضل را برطرف خواهد کرد(

ايجاد تلقي وابستگي شرکت کنندگان در سفر به جناح، گروه،  حزب يا خطوط فکري خاص و وجود - 7

نيت غيرخدايي شرکت کنندگان در کارها و به تبع موضع گيري مردم منطقه در مقابل اين امر. )در ديدارها،  

صحبت ها،  جلسات عمومي و بايد نهايت دقت را در خودداري از رفتارهايي که شبهۀ وابستگي مجموعۀ 

برگزارکنندگان به جناح يا حزب يا مسئول خاصي را ايجاد مي کند، لحاظ کرد1.  

ترويج زهد بی حد و اندازه، و خارج از عرف و توان منطقه- 8

در نظر نگرفتن اهميت مشارکت اهالی در برنامه ها ، بخصوص جوانان و نوجوانان) در اين صورت - 9

بعد از رفتن گروه، مردم نه تجربه ای کسب می کنند و نه روشی برای ادامه مسير(2. 

در نظر نگرفتن حساسيت های دينی و اعتقادی در مناطقی که اهل تسنن و شيعيان با هم زندگی - 10

1- جزوه برنامه فرهنگی درون و برون اردويی، دانشگاه امام صادق )ع(
2- فريبا محمدکريمی در  شبکه جهادين
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می کنند . در اين جور مناطق تلفيقی می بايست بيشتر روی اشتراکات تاکيد شود1.  

روحانی جهادگر همراه گروه نباشد.- 11

يکی از نقاط عطف و مثبت حرکت های جهادی، وحدت حوزه و دانشگاه به صورت عملياتی است. 

همراهی طالب جهادی باعث برکات و خدمات کاملی می شود. 2 و نبود حداقل يک روحانی متعهد به 

عنوان کارشناس فرهنگی، ممکن است مشکالتی را در حوزه فرهنگی بوجود آورد.

اقدامات اجرایی پیش از اردو 

از جمله اقدامات اجرايی که می بايست پيش از اردو انجام گردد می توان به موارد ذيل اشاره نمود:

تعامل و هماهنگی با دستگاه های ذی ربط   

اطالع رساني برنامه ها و فعاليتهای فرهنگی به سازمان های مرتبط و هماهنگي های الزم    

جهت اخذ مجوز هاي مورد نياز

از     افزاري  امکانات سخت  اقالم فرهنگی و  جلب مساعدتها و حمايتهای مالی، دريافت 
سازمان های مرتبط مرتبط و موسسات فرهنگی3

اعالم نيازمندی ها و تجهيزات فرهنگی مورد نياز به مسئولين اردو    

اعالم ريز برنامه ها، برآورد مالی و جدول دقيق پيگيری ها  به مسئول اردو     

 سرفصل فعالیت های فرهنگی خارجی

در اينجا به نمونه ای از فعاليت های فرهنگی قابل اجرا توسط گروه های جهادی به تفکيک مخاطب 

اشاره شده است. اما اين موضوع بسيار روشن است که برخی از عناوين در رده های سنی مختلف مشترک 

بوده اما محتوای کالس با توجه به مخاطب دارای سطوح متفاوتی است. )بعنوان مثال: آموزش های الزم 

در کالس روخوانی قرآن برای کودک با نوجوان و جوان تفاوت می کند.(

برنامه هایی با مخاطب عمومی

1- عزيزالل باراني،گروه جهادی دانشگاه علوم پزشکي زاهدان
2- رسم هجرت؛درآمدی بر مبانی حرکت های جهادی، معاونت سازندگی و کارآمدسازی سازمان بسيج دانشجويی

3- ره نامه جهادی در عرصه فرهنگی، مرکز مطالعات راهبردی و هدايت حرکت های جهادی



اندوخته های فرهنــــــــگی

28

عمده برنامه های گروه فرهنگی که در راستاي ترويج فرهنگ اسالمي و افزايش سطح معرفت مردم  

برگزار می گردد )بعنوان مثال برگزاري جلسات سخنراني،  برپايي نماز جماعت،  برپايي جلسات دعا،  ديدار با 

اهالي و خانواده هاي شهدا و1(   دامنه تاثيرگذاری آن عموم اهالی روستاست. از جمله  برنامه هايی که گروه 

های جهادی به آن اشاره کردند عبارت اند از:

برنامه هايي با رويکرد ترويج روحيه نشاط، اميد،  همدلي و وحدت و کار دربين اهالی. 2- 1

حضور روحانی گروه در بين مردم و شرکت در فعاليت های روزمره آن ها و انتقال معارف دينی در قالب 

اين فعاليت ها. با موضوعاتی چون: اثرات بد ماهواره، فرهنگ استفاده درست از منابع طبيعی، بهداشت روستا3  

توجيه مردم منطقه در مورد استفاده از ظرفيت های موجود در روستا )از جمله دامپروری، کشاورزی - 2

و....4( 

حل اختالفات منطقه ای بوسيله افراد موجه موجود در منطقه که مورد وثوق همه اهالی باشد5. - 3

برگزاری نمازهای يوميه بصورت جماعت و با محوريت مسجد هر روستا6. - 4

برگزاری مراسمات مذهبی و هيئت در هر روستا7  - 5

برگزاری هيئت در شهرستان از طريق تجميع هيات های شهرستان و تشکيل دسته عزاداری و - 6

مجلس روضه در مرکز شهرستان8.  

1-جزوه برنامه فرهنگی درون و برون اردويی، دانشگاه امام صادق )ع(
2- جزوه برنامه فرهنگی درون و برون اردويی، دانشگاه امام صادق )ع(

3- آيدا احمدي، گروه جهادي منتظران مهدي، بسيج دانشجويي زرند - سعيد علي بخشي، گروه جهادی شهيد سليماني، بسيج دانشجويي بندر انزلي
4- محمد افسرده، گروه جهادی شهيد مومني، دانشگاه خواجه نصير
5- محمد افسرده، گروه جهادی شهيد مومني، دانشگاه خواجه نصير

6- تجربه همگانی
7- محمد افسرده، گروه جهادی شهيد مومني، دانشگاه خواجه نصير

8- هادی فالحی در شبکه جهاديون در اين مورد به ذکر يک مثال می پردازد:  می توان به گروه جهادی دانشگاه شاهد در شهرستان منوجان اشاره کرد که 
در تعامل با هيئات مذهبی و دستگاه های اجرايی و نظارتی شهرستان منوجان و ساير تشکلهای جهادی فعال در شهرستان مزبور، سنت زيبايی را در شهرستان 
بنا نهاده اند. اين مجموعه در اقدامی هماهنگ و برنامه ريزی شده، برنامه ای را جهت تجمع عزاداران فاطمی در مرکز شهرستان تدارک می بيند. در اين برنامه 
دسته های هيئات شهری و روستايی در قالب دسته ای مشترک فاصله بين دو مسجد بزرگ دو طرف مرکز شهرستان را دسته روی و اقامه عزا می نمايند. بعد از 

دسته روی نيز سخنرانی و مداحی توسط مدعوينی صاحب سبک و صاحب نفس انجام می شود
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برگزاری نمايشگاه و مراسمات در مناسبت های خاص1. - 7

برگزاری مراسم افتتاحيه و اختتاميه اردو در روستا2  - 8

برگزاری يک برنامه ی جمعی در روستا و اجرای مراسم های فرهنگی و مذهبی به مناسبت ايام - 9

مذهبی و ملی مثل: يادواره شهدا، جشن تشرف)تکليف(، جشن ميالد يکی از ائمه )ع( با توجه به زمان 

حضور3  

برگزاری مراسمات دعا، زيارت، مديحه سرايی و نوحه خوانی. برپايی دعای ندبه، برپايی دعای - 10

کميل4. 

تهيه، تدوين و انتشار نشريه يا يک پيک برای گروه های سنی مختلف شامل سرفصل هايی که - 11

می بايست در منطقه انجام شود5. 

جمع کردن وصيت نامه شهدای منطقه برای ترويج فرهنگ شهادت6  )باکمک جوانان روستا(- 12

 ديدار با خانواده های شهدا، ايثارگران، آزادگان، متنفذين منطقه، محرومين و..7- 13

1- محمد امين حيدري، گروه جهادی دانشگاه پيام نور بوشهر ، بسته پشتيبان مديريت و راهبردی- مديريّت اردو-بايد ها،نبايدها و راهکارهای کاربردی
2- جزوه تجربيات جهادی گروه علمدار مازندران

3- تجربه همگانی، جزوه تجربيات جهادی گروه علمدار مازندران
4- آيدا احمدي، گروه جهادي منتظران مهدي، بسيج دانشجويي زرند 

5- مصاحبه با آقای محسن نوری)دانشگاه شمسی پور، سلمان شريفي، گروه جهادی شهيد ابراهيم هادي
6- محمد افسرده، گروه جهادی شهيد مومني، دانشگاه خواجه نصير

7- بسته پشتيبان مديريت و راهبردی- مديريّت اردو-بايد ها،نبايدها و راهکارهای کاربردی ، تجربه همگانی
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سرزدن به خانواده ها با روحانی اردو و ليست کردن مشکالت و درد دل با مردم1 - 14

فرهنگ سازی کتاب خوانی و برگزاری نمايشگاه کتاب2. - 15

علمی، - 16 مذهبی،  مختلف  موضوعات  خانه)در  کتاب  مانند:  مذهبی  و  فرهنگی  های  مکان  تجهيز 
سياسی و...(، مساجد، دارالقرآن و...3

ايجاد کتابخانه و بانک سی دی در روستا4- 17

راديو اردو: مصاحبه با اهالی و جهادگران و پخش توسط بلندگو مسجد درصورت عدم مزاحمت - 18

برای اهالی 

تهيه و توزيع ارزاق نيازمندان: بدون ايجاد روحيه گداپروری و يا توقع و خدای ناکرده توهين و - 19

تحقير اهالی و همچنين حفظ آبروی نيازمندان. 

تغيير چهره منطقه با فضاسازی و ايجاد جو فرهنگی در منطقه مانند: برد مخصوص شهدا، احاديث - 20

و روايات، سخنان بزرگان و علما، تصاوير جهادی و شهدا، نصب پرچم و پالکارد های مذهبی، پخش نواها 

و آهنگ های مذهبی، اسالمی و انقالبی، تعويض عکسها و پرچم های قديمی و مستهلک منطقه، نصب 

تصاوير شهدای منطقه، تهيه جعبه های ديواری با مطالب فرهنگی و... 

تغيير چهره مدارس )ديوار نويسی و نقاشی با کمک دانش آموزان( - 21

هماهنگی با نيروی انتظامی برای برگزاری کالس پيش گيری از اعتياد به مواد مخدر در روستا 5  - 22

انجام برنامه پياده روی عمومی به همراه پيوست های فرهنگی6 - 23

اعزام روانشناس های مذهبی بعنوان مشاور )در انتخاب مشاوران دقت کنيم، که تجربه و شناخت - 24

کافی از فضاو آداب و رسوم روستا را داشته باشند7.( 

1-اميرعباس دخايي، گروه جهادی حاج احمد متوسليان، دانشگاه آزاد تهران جنوب
2- تجربه همگانی

3- بسته پشتيبان مديريت و راهبردی- مديريّت اردو-بايد ها،نبايدها و راهکارهای کاربردی
4-مصباح جهادی؛ الگوی جهادفرهنگی در مناطق روستايی، بنياد طاليه داران جهاد

5- سادات مهريزي، گروه جهادی دانشگاه پيام نور يزد
6- غفار موسايي گله، گروه جهادی شهيد علم الهدي، دانشگاه شهرکرد

7- حسين پور، گروه جهادی دانشگاه بيرجند
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برنامه های با مخاطب کودکان

از جمله برنامه هايی که گروه های جهادی برای کودکان روستا )گروه سنی زير 7 سال( در نظر می 

گيرند می توان به موارد ذيل اشاره نمود:

کالس های فرهنگی )با مشخص شدن سر فصل ها و موضوعات مشخص و مورد نياز منطقه و - 1

نيز مسائل روز جامعه(1  بعنوان مثال می توان به محور های ذيل اشاره نمود: 

   أ- هويت اسالمی) عقائد - اخالق - احکام - قرآن - همچنين بحث هايی مثل انس با مسجد، انس 

با مجلس مذهبی، انس با قران، دعا در اين قسمت هستند.(

  ب- هويت انقالبی

  ج- هويت ملی

  د- هويت روستايی

  ه- هويت جنسی

  و- بهداشت

  ز- پرورش کودک ) خالقيت. کنجکاوی. فلسفه برای کودک. خودباوری. اعتماد به نفس. کار جمعی 
و همکاری. ايجاد و افزايش اميد در کودک.( 2

البته اين موارد الزاما طرح های آموزش مستقيم نيستند، و مربی ها آموزش می بينند که چطور و در 

چه طرح هايی به تقويت هرکدام از موارد فوق بپردازند.3 

کالس های آموزش تالوت و روخوانی و مفاهيم قرآن کريم4- 2

کالس احکام )آموزش نماز، وضو و..  به صورت آموزش عملی و تصويری5( - 3

بعنوان مثال اگر در روستا رودخانه ای وجود دارد روزی را با مسئولين اردو هماهنگ کنيد تا بچه ها 

1- تجربه همگانی
2- فريبا محمدکريمی در شبکه جهاديون

3- زهرا نويسی در شبکه جهاديون
4- تجربه همگانی

5- جزوه تجربيات جهادی گروه علمدار مازندران
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کنار رودخانه وضو گرفتن را تمرين کنند.

آموزش نقاشی و کاردستی و  تلفيق اين آموزش ها با کالس های احکام و قرآن برای افزايش - 4

جذابيت.

توجه داشته باشيم که کاردستی ها يا بخشی از طرح درس هستند يا بايستی ضرورتی برای آموزش شان 

وجود داشته باشد. ساخت وسايل کاربردی)جامدادی، کيف( يا ابزاری برای هدف های ديگر مثل تقويت 

خالقيت و... دانش آموزان باشند. در کل می توان طرح درس ها را بگونه ای چيد که بچه های کالس هر روز 

يک کاردستی داشته باشند1. 

نکاتی در خصوص آموزش نقاشی و کاردستی به گروه سنی زير 7 سال :

 از بچه های زير 7 سال نبايد انتظار نقاشی با جزئيات داشت )در اين سن بچه ها انتزاعی تر    

نقاشی می کنند(، ممکن هست کودک فقط خط هايی رها در صفحه بکشد.

 شايد بدليل جنس سختی که مداد رنگی دارد هم چنين سختی پرکردن سطوح و نقاشی    

کردن با مداد رنگی، استفاده مداد رنگی و ابزار های رنگی مشابه آن برا کودکان زير 7 سال زود 

باشد، ابزار های پيشنهادی نقاشی: آبرنگ، پاستل )گچی و روغنی(، ماژيک رنگی، رنگ انگشتی  )به 

دليل اينکه روی کاغذ راحت ترحرکت می کند و با پوشش دهی سريع تری سطوح را پر می کند(2. 

1- زهرا نويسی در شبکه جهاديون
2- هما رستمی نيا در شبکه جهاديون
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البته همانطور که در قسمت »ابزار و لوازم کار مورد استفاده در کالس ها« اشاره شد بايد توجه داشت، 

استفاده کردن از وسايلی که در حالت عادی در زندگی روستايی موجود نيست مخصوصا در گروه سنی 

کودک کامال اشتباه است به جز حالتی که ضرورت استفاده از آن ها قطعی است. زيرا وقتی کسی از شهر 

به روستا می رود و چيزهايی را با خودش می برد که مردم روستا ندارند و نمی توانند تهيه کنند )از نظر 

امکانات در دسترس و از نظر مالی( واضح ترين اتفاقی که شاهد آن هستيم نارضايتی و دلسردی افراد روستا 

خواهد بود. و اين به معنی مستعد شدن شان برای ترک روستا است1. 

پيشنهاد کاردستی: 

اريگامی های ساده  -

حجم سازی با ِگل   -

حجم سازی با خمير بازی  -

حجم سازی با مواد بازيافتی2    -

درست کردن کاردستی با وسايل در دسترس بچه های خود روستا3   -

اکران فيلم های آموزشی و مستند های ارزشی4  - 5

پخش کليپ و فيلم های کوتاه وآموزنده. بخصوص به اين صورت که بچه ها فيلم را نگاه کنند و بعد 

با مربی گفتگو کنند، تا اثرگذاری بيشتری داشته باشد5. 

فعاليت های ورزشی )فوتبال و واليبال و..( و بيان موارد مورد نياز فرهنگی در خالل آن6. - 6

1- زهرا نويسی در شبکه جهاديون
2- هما رستمی نيا در شبکه جهاديون

3- هادی فالحی در شبکه جهاديون می نويسد : در يک اردو تجربه نســبتا خوبی داشتيم. با تهيه چند چسب و قيچی کوچک و نخ و... بچه ها را جمع و 
تعدادی برگ نخل از تو باغ جمع کرديم. گفتيم با اين موادی که در دست داريد هرچه می توانيد درست کنيد. بعد از نيم ساعت بعضی ها مصنوعات دستی 
زيبايی درست کردند. بادبزن، جارو، فرفره، چيلک، تولک و... بعد خواستيم بچه هايی که کارشان بهتر بود کاردستی خود رابه ديگران نيز آموزش بدهند.  
آخر کالس هر کدام از بچه ها چندين کاردستی متنوع ياد گرفته و درست کرده بودند. که هم به عنوان هديه و يادبود اين اردو به خانه بردند و هم به عنوان 
يک هنر دستی که بعدها می توانستند حتی از آن کسب درآمدکنند. ضمن اينکه در اين تجربه چندين مفهوم فرهنگی و آموزشی نيز به صورت مستقيم و 

ياغيرمستقيم به بچه ها منتقل شد.
4- محمد افسرده، گروه جهادی شهيد مومني، دانشگاه خواجه نصير- سلمان شريفي، گروه جهادی شهيد ابراهيم هادي

5- زينب خارکن در شبکه جهاديون
6- غفار موسايي گله، گروه جهادی شهيد علم الهدي، دانشگاه شهرکرد
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بازی های هدفمند درون کالسی و يا بيرون کالسی)زنگ های تفريح(- 7

بازی ها کارکرد ها و اهداف مختلفی دارند:

فعاليت جسمی و افزايش توانمندی های جسمی فرد   

تقويت کارگروهی   

برخی بازی ها جزو طرح درس اند. مثال بازی اداره هواشناسی برای ياد گيری جهت ها يا    

»من کناِر کی؟!« برای مرور طرح درس محرم و نامحرم و...

بازی درمانی  به عنوان مثال بازی کليد جادويی برای پی بردن به ذهنيات و روحيات کودک     

و يا بازی هايی برای تقويت حافظه، تمرکز و...1  

تشکيل بانک جوايز و کارت امتياز ويژه 2. - 8

اهدا و پخش بسته های فرهنگی3 - 9

اهدا يادگاری و تقدير از بچه هايی که در کالس های فرهنگی شرکت کرده اند4. - 10

ارتباط با کودک پس از سفر از طريق ارسال پيک کودک و اعزام مربی های بومی5 - 11

برنامه هایی با مخاطب  نوجوانان

توجه ويژه به دانش آموزان در امر فرهنگی از اهميت ويژه ای برخوردار است. از جمله برنامه هايی که 

گروه های جهادی برای نوجوانان )گروه سنی 7 الی 15 سال( در نظر می گيرند می توان به موارد ذيل اشاره 

نمود:

تعريف کارهای پژوهش محور برای ترغيب و تشويق دانش آموزان به مطالعه. برای کارهای پژوهشی - 1

می توان از قالب های نوآورانه روزنامه ديواری، نشريه و.. استفاده نمود تا دانش آموزان عالوه بر  مطالعه و 
پژوهش، نتيجه کار خود را مشاهده کنند.6

1- زهرا نويسی در شبکه جهاديون
2- جزوه تجربيات جهادی گروه علمدار مازندران

3- ناصر ترابی، گروه جهادی مهاجر، دانشگاه انقالب اسالمی
4- سينا باقری، گروه جهادی بی بال پريدن، دانشگاه علم و صنعت

5- زهرا نويسی در شبکه جهاديون
6-مصباح جهادی؛ الگوی جهادفرهنگی در مناطق روستايی، بنياد طاليه داران جهاد
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کالس های فرهنگی )با مشخص شدن سر فصل ها و موضوعات مشخص و مورد نياز منطقه و - 2

نيز مسائل روز جامعه( 

حلقه های معرفت با حضور متخصصين فرهنگی گروه و اهالی)به تفکيک قشر، سن و جنسيت1( - 3

خواندن کتاب های جذاب و کوتاه در کالس ها- 4

کالس های تالوت و روخوانی قرآن کريم- 5

مسابقات کتاب خوانی )در انتخاب کتب کامال دقت شود تا کتاب های مفيد با رعايت رده سنی - 6

مخاطب و هم خوان با فرهنگ جهادی و بسيجی و... ترويج شود( 

 برگزاری نمايشگاه کتاب)فروش کتاب ها با قيمت کم تر + معرفی کتاب ها توسط مربيان( - 7

برگزاری نمايشگاه عفاف و حجاب- 8

برگزاری برنامه ها و مسابقات دهه فجر در مدارس مختلف منطقه . )بستگی به زمان حضور گروه - 9

در منطقه دارد2.( 

اکران فيلم و مستند های ارزشی3 - 10

فعاليت های ورزشی همراه با پيوست های فرهنگی4- 11

سخنرانی و کالس اخالق5 - 12

معرفی و ترويج لوازم التحرير ايرانی- اسالمی6 - 13

تهيه، تدوين و انتشار نشريه7- 14

اهدا و پخش بسته های فرهنگی8- 15

برگزاری کالس های نقاشی  وکاردستی- 16

1- ناصر ترابی، گروه جهادی مهاجر، دانشگاه انقالب اسالمی
2- محمد امين حيدري، گروه جهادی دانشگاه پيام نور بوشهر )مورد 5 تا 9(

3-  محمد افسرده، گروه جهادی شهيد مومني، دانشگاه خواجه نصير - سلمان شريفي، گروه جهادی شهيد ابراهيم هادي
4- محمود محمدزاده، گروه جهادی روح الل دانشگاه اميرکبير

5- حسين پور، گروه جهادی دانشگاه بيرجند
6- سادات مهريزي، گروه جهادی دانشگاه پيام نور يزد

7- جزوه تجربيات جهادی گروه علمدار مازندران - محسن نوري، قرارگاه جهادی ولی امر، دانشگاه شمسي پور
8-ناصر ترابی، گروه جهادی مهاجر، دانشگاه انقالب اسالمی
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در خصوص برگزاری کالس های نقاشی برای نوجوان نکاتی را می بايست در نظر گرفت. البته اين نکات 

برای گروه سنی کودک نيز کاربردی است:

اصال از الگو های آماده استفاده نشود و به بچه ها الگويی القا نگردد. به عنوان مثال ابتدای    

کالس به آنها گفته نشود که گل راچه طور بکشيد؟ چگونه درخت رسم می شود؟ و... اجازه داده 

شود از خالقيت خودشان بهره ببرند و با الگو های تصويری محدود نشوند، و به خالقيت شان لطمه 

وارد نشود.  اجازه داده شود بچه ها با ضمير ناخودآگاهشان و خالقيت های فرديشان نقاشی کنند. 

برای همه سنين کاغذ هايی با قطع های )کوچيک و بزرگ ( بريده شود.کاغذ های سايز ) آ2    

( به ديوار چسبانيده شود طوری که کودکان درحالت ايستاده روی پاهايشان نقاشی کنند. )نقاشی 

در حالت ايستاده برافزايش اعتماد به نفس کودک موثر است(.

اگر کودکی به تکرار در نقاشی ها از کادر خارج می شد و عناصر را خيلی بزرگ می کشيد،    

کاغذ بزرگتری در اختيارش قرار داده شود. البته تغيير سايز کادر نقاشی را برای همه می توان بکار 

برد تا ذهنشان محدود به سايز دفتر نقاشی نشود.

از انها خواسته شود که در مورد نقاشی شان حرف بزنند ولی سوال مستقيم پرسيده نشود    

)مثال : اين چيه؟ چی کشيدی؟ چرا رنگش مثال سبزه؟ و....(

ممکن است از طبيعت پيروی نکنند. برای مثال: کودکی خورشيد را سبز رنگ کند. اين    

مورد برای کودکان زير 7 سال اشکالی ندارد اما اگر باال 7 سال بود، گفته نشود خورشيد زرد است، 
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چرا سبز رنگ کردی؟!  در اين حالت بايد نشانه های رنگی را بررسی کرد و بدون اينکه متوجه 

شود برايش به اجرا درآورد.

ممکن است کودکی  اصال نقاشی نکشد. در اين حالت بايد بيشتر به او نزديک شد )عاطفی    

( ممکن است اين کار او ناشی از ترس و يا خجالت باشد.

 در يکی از جلسات  خواسته شود که بدون فکر کردن صفحه ای را با مداد تک رنگ خط    

خطی کنند)منحنی و عمودی و افقی و مورب( و بعد از آنها خواسته شود که در ان صفحه ی 

خط خطی شده شکل هايی که می بينند و تجسم ميکنند را با رنگ ديگری واضح سازی کنند1.  

 برنامه هایی با مخاطب جوانان

از جمله برنامه هايی که گروه های جهادی می توانند برای جوانان روستا در نظر بگيرند، می توان به 

موارد ذيل اشاره نمود:

کالس های تالوت، روخوانی، تفسير و تدبر در قرآن کريم- 1

کالس های فرهنگی )با مشخص شدن سر فصل ها و موضوعات مشخص و مورد نياز منطقه و - 2

نيز مسائل روز جامعه(

مسابقات کتاب خوانی باموضوعات هدفمند  - 3

حلقه های معرفت با حضور متخصصين فرهنگی گروه و جوانان روستا 2- 4

آموزش احکام- 5

اکران فيلم و مستند های ارزشی3 - 6

تبيين سيره حضرت امام خمينی )ره(4 - 7

دشمن شناسی بر پايه تبيين انديشه های حضرت امام خمينی )ره( و مقام معظم رهبری )مد - 8

1-  هما رستمی نيا در شبکه جهاديون
2- تجربه همگانی )موارد 1 تا 4(

3-  محمد افسرده، گروه جهادی شهيد مومني، دانشگاه خواجه نصير - سلمان شريفي، گروه جهادی شهيد ابراهيم هادي
4-اميرعباس دخايي، گروه جهادی حاج احمد متوسليان، دانشگاه آزاد تهران جنوب
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ظله العالی(1  

برگزاری کالس هايی پيرامون مسائل خانواده، ازدواج و..2  - 9

تهيه، تدوين و انتشار نشريه3  - 10

اهدا و پخش بسته های فرهنگی4 - 11

برگزاری نمايشگاه کتاب- 12

برگزاری برنامه های ديدار با خانواده شهدا روستا همراه با جوانان روستا- 13

يادواره شهدا 5- 14

برگزاری نمايشگاه عفاف و حجاب6 - 15

 می توان در مورد مسائل روستا و همچنين موضوعاتی پيرامون دفاع مقدس و ماهواره صحبت کرد7. - 16

 برنامه هایی با مخاطب بزرگساالن

از جمله برنامه هايی که گروه های جهادی می توانند برای بزرگساالن روستا در نظر بگيرند، می توان به 

موارد ذيل اشاره نمود:

برگزاری کالس های خانه داری، همسرداری و بهداشت خانواده )با تاکيد بر فرهنگ بومی: مثال اگر - 1

در روستايی مرد ساالری فرهنگ مردم هست ما حق نداريم به زعم خودمان با تاکيد بر آموزه های اسالم 

زنان روستا را از زير يوغ اسارت مردان آزاد کنيم! اثرات منفی اين آموزه ها به مراتب بيشتر است8.( 

1-  محسن نوري، قرارگاه جهادی ولی امر، دانشگاه شمسي پور - اميرعباس دخايي، گروه جهادی حاج احمد متوسليان، دانشگاه آزاد تهران جنوب
2-اميرعباس دخايي، گروه جهادی حاج احمد متوسليان، دانشگاه آزاد تهران جنوب - هادي کرمي، گروه جهادی دانشگاه زنجان

جزوه برنامه فرهنگی درون و برون اردويی، دانشگاه امام صادق )ع(
3-  جزوه تجربيات جهادی گروه علمدار مازندران -  محسن نوري، قرارگاه جهادی ولی امر، دانشگاه شمسي پور

4- بسته پشتيبان راهبردی و مديريت- مديريّت اردو-بايد ها،نبايدها و راهکارهای کاربردی
5-  تجربه همگانی )موارد 1 تا 5 و 12 تا 14(

6-  محمد امين حيدري، گروه جهادی دانشگاه پيام نور بوشهر
7- آيدا احمدي، گروه جهادي منتظران مهدي، بسيج دانشجويي زرند -سعيد علي بخشي، گروه جهادی شهيد سليماني، بسيج دانشجويي بندر انزلي

8-  محمد موسي زاده، گروه جهادي شهيد احمدي روشن، دانشگاه مالير - فريبا محمدکريمی در شبکه جهاديون - هادي کرمي، گروه جهادی دانشگاه
 زنجان  
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کالس های اعتقادی و بيان احکام زنان و خانواده و..1. - 2

کالس های خياطی، سفره آرايی و ديگر مهارت های مرتبط با خانه داری2  - 3

پخش فيلم ، مستند و.. با مخاطب بزرگساالن و بر اساس مشکالت روستا و يا مسائل روز3 - 4

انتشار نشريه يا ويژه نامه  قبل، حين و يا بعد از برگزاری اردو4 - 5

آموزش احکام کسب  وکار ، تبيين اهميت کار کردن در اسالم و تشويق اهالی به تالش بيشتر - 6

برای جذب رزق و روزی حالل 5 

 استمرار فعالیت و تداوم ارتباط 

پيوندی که ميان جهادگران و اهالی روستا به واسطه ی حضور جهادگران در منطقه شکل می گيرد 

می تواند گامی مؤثر جهت نشر روحيه ی جهادی و حفظ انگيزه و موجب تالش و تکاپو در بين اهالی باشد. 

اما اين پيوند نيازمند مستحکم شدن در طول زمان اردو و استمرار آن پس از اردو است.

فعاليت فرهنگی يک فعاليت مستمر و طوالنی مدت است. و هنگامی می توانيم انتظار به ثمر رسيدن 

فعاليت ها را داشته باشيم که همه ی مراحل الزم را به درستی اجرا کنيم. اقدامات و برنامه های اجرا شده 

در زمان برگزاری اردو را می توان به کاشت بذر تشبيه کرد. لذا بعد از اردو ما تنها مراحل اوليه را پشت سر 

گذاشته ايم و همانطور که بعد از کاشت بذر گياه نياز به آبياری و مراقبت دارد، فعاليت های فرهنگی ما نيز 

بايستی استمرار داشته باشند تا به ثمره مورد نظر برسيم. 

لذا برای رسيدن به نتيجه الزم است فعاليت هايی را بعد از اردو و درطول سال تعريف کنيم. از جمله  

اين اقدامات می توان به اتصال مراکز فرهنگی به روستا، زمينه سازی برای حضور دانشگاه های بومی منطقه 

و... نام برد که در ادامه بطور کامل شرح داده شده اند.

شناسایی افراد عالقه مند به عنوان رابطین فرهنگی

1-  تجربه همگانی
2- غفار موسايي گله، گروه جهادی شهيد علم الهدي، دانشگاه شهرکرد

3- جزوه تجربيات جهادی گروه علمدار مازندران -  صادق مفرد، گروه جهادی روح الل، دانشگاه اميرکبير
4- جزوه تجربيات جهادی گروه علمدار مازندران

5- صادق مفرد، گروه جهادی روح الل، دانشگاه اميرکبير
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می توان افرادی را به شرايط ذل به عنوان رابط فرهنگی در روستا شناسايی نمود و پس از اردو جهادی 

از طريق رابط فرهنگی فعاليت ها را ادامه داد:

اعتقاد به اسالم ناب و جريان فکری حضرت امام )رحمه الل عليه( و مقام معظم رهبری )مد ظله - 1

العالی(

آشنايی اوليه با حوزه معارف اسالمی- 2

دارای چهره ای مثبت و شاخص در روستا- 3

دارای فضايل اخالقی و توانايی جذب مخاطب- 4

متعهد به حداکثر همکاری در طول سال- 5

و..1- 6

 اتصال مراکز فرهنگی به روستاها

برای ادامه ی ارتباط فرهنگی با روستاييان بايد افرادی که از نظر فرهنگی شاخصتر بوده و صالحيت 

مديريت فرهنگی را دارند شناسايی شوند و آن ها را با مراکز فرهنگی منطقه مانند: سازمان تبليغات اسالمی، 

سازمان ملی جوانان، اداره ی فرهنگ و ارشاد اسالمی و... آشنا کنيم. در ابتدا مسئول و مشاور فرهنگی، 

جلسه ای با حضور اهالی روستا و مسئول مرکز فرهنگی مربوطه برگزار کنند تا اهالی و مسئولين فرهنگی 

منطقه با هم آشنا شوند.  

 برنامه ریزی فعالیتهای سالیانه پایگاه فرهنگی و پیگیری آن ها

ايجاد برنامه های مستمر و بلند مدت، مانند جلسه های قرآن و هيئت مذهبی هفتگی از جمله برنامه های 

پايگاه فرهنگی می باشد که ميتوان به اهالی روستا ارائه نمود تا فعاليت فرهنگی در منطقه استمرار داشته 

باشد. شايسته است، مسئول فرهنگی به وسيله ی ارتباط با رابطين و نخبگان فرهنگی منطقه، از چگونگی 

برگزاری برنامه ها اطالع پيدا کرده و در صورت توانايی، هر چند وقت يکبار در اين برنامه ها شرکت نمايد2.  

 زمینه سازی برای حضور دانشگاه های منطقه

1-مصباح جهادی؛ الگوی جهادفرهنگی در مناطق روستايی، بنياد طاليه داران جهاد
2- ره نامه جهادی در عرصه فرهنگی، مرکز مطالعات راهبردی و هدايت حرکت های جهادی
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پيوند ميان دانشجويان دانشگاه های همجوار اين مناطق با شرکت کنندگان اردوی جهادی و مستحکم 

شدن اين ارتباط در طول زمان اردو و استمرار آن پس از اردو، می تواند گامی مؤثر در جهت نشر روحيه 

ی جهادی و تالش و تکاپو در بين اين عزيزان باشد. از اين رو رايزنی های الزم با دانشگاههای منطقه 

صورت پذيرد تا يکی از آن ها، معيِن روستايی گردد و پيوسته تحوالت منطقه را رصد نمايد. شايسته است، 

دانشگاه مزبور در طول سال با برگزاری اردوهای جهادی يک روزه، زمينه ی تداوم فعاليتهای فرهنگی را 

به وجود آورد.  

سفر به منطقه جهت پیگیری اهداف فرهنگی

 تجديد ديدار جهادگران با اهالی باعث تقويت انگيزهی آن ها برای پيگيری فعاليت ها ميشود. برای 

مثال جهادگران ميتوانند بعد از حضور در منطقه ،  جهت تقويت برنامه های فرهنگی روستا از جمله پايگاه 

فرهنگی، هيئت و... با سفری کوتاه به منطقه، ويژه برنامه هايی بگذارند تا روح تازهای در کالبد اين برنامه 

ها دميده شود. استمرار سفر بايد منظم و برنامه ريزي شده باشد تا از بيهوده کاري جلوگيري گردد.  

ارسال پیامکهای هفتگی و مناسبتی

 يکی از راههای ارتباط مستمر در اين زمان که اکثر افراد با گروههای سنی مختلف تلفن همراه دارند، 

پيامک دادن به مناسبتهای مختلف است. شايسته است، با جمع آوری شماره های تلفن همراه اهالی بر 

اساس گروه سنی و جنسيت، و ثبت در سامانه ی پيامک پيوسته با آنان در ارتباط بود.  

 نامه نگاری و تماس تلفنی

 از طريق نامه نگاری و يا تماس تلفنی نيز ميتوان ارتباط با منطقه و اهالی را حفظ نمود. اين ابزار 

عليرغم سادگی، در برآوردن اهداف تعيين شده برای ارتباط با منطقه، مؤثر هستند.  

 ارسال بسته های فرهنگی

بدين منظور اسامي و نشاني خانواده هاي عالقه مند، جمع آوری شود تا به وسيله بسته هاي فرهنگِي 

پستي، پيوستگِی ارتباط با آنان حفظ گردد.1 

1- ره نامه جهادی در عرصه فرهنگی، مرکز مطالعات راهبردی و هدايت حرکت های جهادی )موارد فوق(
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سایر فعالیت های تداومی

تشکيل گروه هايی در قالب هيئت روستايی و توجيه آنان.1- 1

مراحل تشکيل هيئت روستايی به شرح ذيل است:

شناخت مولفه های فرهنگی روستا   

برگزاری جلسات هم انديشی با فعالين فرهنگی روستا )جوانان با انگيزه(   

جلسه با افراد صاحب نفوذ و بزرگان روستا   

تقسيم وظايف و مسئوليت ها   

برنامه ريزی و زمانبندی کوتاه مدت   

برنامه ريزی ويژه ايام خاص )محرم و صفر، فاطميه، ماه رمضان(   

برگزاری اردوهای تربيتی-آموزشی.2- 2

 برگزاری سفر مشهد مقدس، راهيان نور برای فعالين و نخبگان روستايی..3- 3

هر دانشگاه )گروه( معين منطقه ای شود و به صورت پيوسته تحوالت منطقه را رصد نمايد.4- 4

اعزام طالب در بازه های تبليغی )محرم، صفر،  ايام فاطميه، ماه مبارک رمضان(- 5

اطالع رسانی کمبودهای فرهنگی منطقه به مراکز و پيگيری آن ها- 6

1-مصباح جهادی؛ الگوی جهادفرهنگی در مناطق روستايی، بنياد طاليه داران جهاد
2-مصباح جهادی؛ الگوی جهادفرهنگی در مناطق روستايی، بنياد طاليه داران جهاد

3- علی ايمانی، گروه جهادی روح الل، دانشگاه اميرکبير
4- آسيب شناسی اردوهای جهادی از نمای پيام رسانی فرهنگی، سازمان بسيج دانشجويی
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ايجاد گروه های فرهنگی موبايلی و عضو کردن جوانان روستا در آن گروه ها. البته  محتوای - 7

گروه ها بايد مديريت شود 1 )در حال حاضر جوانان زيادی در روستاها دسترسی به شبکه های اينترنتی 

موبايلی دارند(

فرهنگی داخلی 

انسان دارای چهار عرصه ی ارتباطی است، ارتباط با خدا، خود، ديگران و جامعه. و برای رشد و تعالی 

در هر عرصه نيازمند انجام فعاليت هايی است. اردوهای جهادی يکی از بهترين فرصت ها برای ارتباط برقرار 

کردن با ديگران و بدنه ی جامعه است اما چنانچه در مدت اردو تنها به مسائل فرهنگی مردم و منطقه 

پرداخته شود و از توجه به خود شرکت کنندگان غافلت شود، در بلند مدت ضربه بزرگی به پيکره گروه 

وارد می شود. به عبارت ديگر برنامه ای خوب لکن ناقص  ارائه شده است. در برنامه های فرهنگی داخلی 

کوشش می شود ضمن تامين شادابی و نشاط که الزمه ی يک جمع جوان انقالبی است زمينه ی ارتباط 

جهادگران با خود و خدا در قالب عبادت های گروهی فراهم شود و همچنين به شناخت مبانی ارتباط با 

ديگران پرداخته شود به زبان ديگر در برنامه های فرهنگی خارجی به »چگونگی« کار فرهنگی پرداخته می 

شود در حاليکه در فرهنگی داخلی تا »چرايی« اين فعاليت ها برای جهادگران تبيين می شود. 

بديهی است که برای اجرای هرچه بهتر اين برنامه ها نيازمنداست تا فرد يا افرادی اين مسئوليت را 

به طور مجزا برعهده بگيرند، که از همان زمان اعالم آمادگی و ثبت نام اردو، اين گروه برنامه ريزی های 

الزم را آغاز نمايد.

 برنامه ریزی فرهنگی داخلی

نکاتی که در برنامه ريزی فرهنگی داخلی اردو می بايست در نظر داشت:

1-صادق مفرد، گروه جهادی روح الل، دانشگاه اميرکبير
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تعريف برنامه ها به تناسب فضا و اهداف سفر باشد.- 1

حفظ تعادل در تعريف حجم برنامه ها با توجه به خستگي بدني، تغيير برنامه روزانه، تغيير محيط و - 2

تاثير آب و هوای متفاوت بر شرکت کنندگان. 

برنامه ريزی بگونه ای با زمان جهادگران تنظيم شود که با بی رغبتی و اجبار در برنامه ها شرکت - 3

نکنند. )بطور مثال بعد از زمان بيدار باش برنامه های ورزشی مناسب تر از جمع های هم انديشی است.(

برنامه ريزي در راستاي تقويت فعاليت هاي گروهي و جمعي و تمرين عملي براي روش صحيح - 4

بهره برداري معنوي از حضور در جمع. )هر چه فعاليت هاي فرهنگي بيشتر به صورت گروهي و نه انفرادي 

تعريف شود در تحقق اين هدف کمک مي نمايد.(

وجود نشاط و تنوع در برنامه ها. )برنامه هاي تفريحي در سفر بسيار ضروري است(- 5

جهت دهي برنامه ها در راستاي چشيدن طعم فقر و محروميت )بازديد از خانواده هاي محروم و...(- 6

ايجاد فضايي براي پرداختن هر چه بيشتر به خودسازي )بطورمثال تعريف زماني براي تفکر يا - 7

نوشتن و..1( 

به شرکت - 8 ارزشمندی چون جهاد  مفاهيم  آموزش  و  بايد در عين پوشش سليقه های مختلف 

در جمع  العالی(  )مدظله  رهبری  معظم  مقام  تامين شود.  نيز  را  اردو  نشاط  و  اردو، شادابی  کنندگان 

جهادگران جهاد سازندگی می فرمايند: »هر مجموعه ای که بتواند در درون خويش، اين ايمان شاداب و 

پرنشاط و فعال و پر برکت را بيشتر حفظ کند، بيش تر به درد اين ملت، به درد اين مملکت و به درد اين 

نظام می خورد و شما جهادگران از اين قبيل هستيد. ارزش اصلی جهاد به اين است، عشق و ارادت بنده 
به امثال شما به اين است.« 2

سر فصل فعالیت های فرهنگی داخلی

نمونه فعاليت های فرهنگی که گروه های جهادی با کخاطب جهادگران )داخل اردو( انجان داده اند به 

شرح ذيل است:

1- جزوه برنامه فرهنگی درون و برون اردويی، دانشگاه امام صادق )ع( - ناصر ترابی، گروه جهادی مهاجر، دانشگاه انقالب اسالمی
2-  بيانات مقام معظم رهبری در ديدار جمعی از مسئوالن جهاد سازندگی 1377/07/15



مجموعه تجربيـــــــــــات جهادگـــــران عرصه فرهنـــــــگ

45

 قبل اردو

از جمله برنامه ها و فعاليت های فرهنگی پيش از رسيدن به منطقه و آغاز رسمی اردو می توان به 

موارد ذيل اشاره کرد:

بررسی شرايط شرکت کننده های اردو )برنامه ريزی برای يک جمعی که تا کنون چندين بار - 1

در اردوهای جهادی شرکت کرده اند با جمعی که اغلب اولين اردوی جهادی خود را تجربه می کنند 

متفاوت است1. (

برگزاری جلسات توجيهی و فرهنگی در قالب برنامه های زيارتی و.. قبل از بازه جهادی )اين - 2

جلسات می تواند با حضور روحانيونی که در سفر همراه گروه هستند برگزار شود2.( 

تهيه ليست غذا های متناسب با سبک زندگی اسالمی3 و تحويل آن به مسئولين پشتيبانی اردو - 3

فضاسازی وسايل نقليه با بيانات و تصاوير رهبری ، شهدا و بزرگان و ستارگان جهاد 4- 4

برنامه های فرهنگی در مسير حرکت به سمت منطقه: قرائت دعای سفر، آيت الکرسی، دعای - 5

سالمتی امام زمان )عج( بصورت جمعی5 

 برگزاری مراسم بدرقه جهادگران: - 6

شروع حرکت از اماکن معنوی همچون امامزادگان، گلزار شهدا، مساجد، ديدار با علما و...   

تالوت آياتی از قرآن کريم در رابطه با جهاد، تبليغ و..   

پخش صوت و نواهای حماسی و دفاع مقدس6    

سخنرانی )ممکن است يک سخنران صاحب نفس را نتوان در اردو جهادی همراه نمود اما    
اين فرد بتواند در مراسم بدرقه برای جهادگران صحبت کند(7

1- فريبا محمدکريمی -  شبکه جهاديون
2- سليمان جاي، گروه جهادی فرداي سبز، دانشگاه صنعتي شريف
3- محمد افسرده، گروه جهادی شهيد مومني، دانشگاه خواجه نصير

4-صادق مفرد، گروه جهادی روح الل، دانشگاه اميرکبير
5- صادق مفرد، گروه جهادی روح الل، دانشگاه اميرکبير

6-  رهنامه فرهنگی
7- صادق مفرد، گروه جهادی روح الل، دانشگاه اميرکبير
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حین اردو

از جمله برنامه ها و فعاليت های فرهنگی که حين برگزاری اردو می توان برای جهادگران انجام داد، می 

توان به موارد ذيل اشاره کرد:

بدرقه جهادگران ابتدای هر صبح و استقبال از آنها هنگام برگشت از محل فعاليت: - 1

تشکيل گروه استقبال از بچه ها به هنگام برگشت به اسکان، )با شربت خنک و خوراکی و... ( يکی از 

عوامل باالبردن روحيه جهادگران است1.  همچنين می توان برنامه اردو را بگونه ای تنظيم کرد که کادر 

فرهنگی داخلی بعد از بچه ها به منطقه اعزام و قبل از رسيدن ساير اعضا داخل اسکان باشند2. 

فضاسازی محل اسکان - 2

تغيير چهره محل اسکان و ايجاد فضای فرهنگی با امکاناتی مانند:

برد مخصوص شهدا، احاديث و روايات، سخنان بزرگان و علما، تصاوير جهادی و شهدا   

پخش نواها و آهنگ های مذهبی، اسالمی و انقالبی )هنگام بدرقه جهادگران و وقت های    

آزاد(

تهيه جعبه های ديواری با مطالب فرهنگی   

ايجاد فضای معنوی برای نماز شب و... )اتاقی را برای مناجات آماده کنيم که خارج از ساعات    

خاموشی و... بتوان از اين محيط استفاده کرد.3( 

چيدن سفره هفت سين)در اردوهای عيد( با محتوای فرهنگی   

برگزاری نماز جماعت، مراسمات زيارتی، مديحه سرايی و نوحه خوانی و ذکر توسل، و مناجاتهای - 3
شبانه.4

برگزاری جلسات اخالقی کوتاه بعد از نماز ها- 4

جلسات کوتاه تفسير و تالوت قرآن )بصورت موضوع محور و با موضوعاتی مثل دشمن شناسی، - 5

1- شيوا برازش در  شبکه جهاديون
2- فريبا محمدکريمی در  شبکه جهاديون

3- آيدا احمدي، گروه جهادي منتظران مهدي، بسيج دانشجويي زرند
4- آسيب شناسی اردوهای جهادی از نمای پيام رسانی فرهنگی، سازمان بسيج دانشجويی
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جهاد در قرآن و...1 ( 

هر روز به يکی از ائمه ی معصومين متوسل شده و فعاليت های آن روز به آن امام هديه شود.- 6

 برای هر روز شعار های معنوی انتخاب شود2.  - 7

بيدار ماندن در  بين الطلوعين3  - 8

استفاده ار نواهای معنوی مثل مناجات های دلنشين و هم خوانی سرود، شعارهای تاثير گذار4  - 9

در محل کار و به ميزانی که افراط نشود.

برنامه های ورزشی :- 10

نرمش صبحگاهی5    

مسابقات ورزشی درون گروهی6    

برگزاری حلقه های گفتگو:- 11

 نشست هايی در اوقات استراحت با محوريت شرکت کننده ها و موضوعات چون جهاد    

اقتصادی )اقتصاد مقاومتی: تعاريف،ملزومات و....(، جهاد علمی، سبک زندگی، انتقال تجربيات 

جهادگران با سابقه،  پرداختن به بحث های تشکيالتی و...7  

کارگاه هاي آموزشي و مهارتی با حضور اساتيد و نخبگان جمع. )مانند کارگاه نويسندگي،     

خاطره نويسي،  کارگاه هاي علمي با موضوعاتي مثل فقر و راه هاي مبارزه با آن، سفرهاي جهادي و 

اهداف آن،  محروميت در آيات و روايات و..8(  

برگزاری حلقه های معرفت با حضور روحانيون حاضر در اردو )بحث هايی پيرامون دشمن    

1- محسن نوري، قرارگاه جهادی ولی امر، دانشگاه شمسي پور
2-ره نامه جهادی در عرصه فرهنگی، مرکز مطالعات راهبردی و هدايت حرکت های جهادی

3- محمد افسرده، گروه جهادی شهيد مومني، دانشگاه خواجه نصير
4- محمد افسرده، گروه جهادی شهيد مومني، دانشگاه خواجه نصير- آيدا احمدي، گروه جهادي منتظران مهدي، بسيج دانشجويي زرند

5- محمد افسرده، گروه جهادی شهيد مومني، دانشگاه خواجه نصير
6- آيدا احمدي، گروه جهادي منتظران مهدي، بسيج دانشجويي زرند 

7- محسن نوري، قرارگاه جهادی ولی امر، دانشگاه شمسي پور -   سلمان شريفي، گروه جهادی شهيد ابراهيم هادي - 
 سعيد علي بخشي، گروه جهادی شهيد سليماني، بسيج دانشجويي بندر انزلي

8- جزوه برنامه فرهنگی درون و برون اردويی، دانشگاه امام صادق )ع(
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شناسی، احکام، شبهات اعتقادی ازدواج، و شناخت اديان و فرق مختلف1( 

تهيه رزق فرهنگی روزانه )ره توشه سفر( برای کليه زمان ها و امور اردو)با هدف غفلت زدايی(- 12

 رزق های فرهنگی می توانند شامل : حديث، قسمت هايی از نهج البالغه يا صحيفه سجاديه، جمالتی 

از امام خمينی و امام خامنه ای، قسمتی از وصيت نامه شهيد، فلش کارت های موضوعی سيره ی شهدا، و... 

باشد2.( 

ويژه نامه جهادی  - 13

نشريه ای با محورهای پيشنهادی: سيری در مبانی و اهداف جهادی، احاديث و بيانات بزرگان در رابطه 

با جهاد اکبر، خاطرات تلخ و شيرين جهادگران، متن های جهادی در قالب شعر و طنز، عکس های جالب 
جهادی و..3

بروشور های تک برگی - 14

يکی از راه های جذب و عالقمند کردن مخاطب استفاده از تک برگ ها و فلش کارت هاست. بويژه برای 

تزريق اطالعات به مخاطبينی که به داليل مختلف فرصت شرکت در برنامه های عمومی را ندارند.

جزوه معنويت و جهاد - 15

موضوعات پيشنهادی: چيستی جهاد، آثار عملی و معنوی آن در زندگی، آشنايی با الگوهای جهاد در 

اسالم و انقالب، جهاد فرهنگی معصومين و..

کارنامه اعمال و صفات - 16

بازديد از روستاهاي دوردست و  ديدار با خانواده های محروم و هم نشيني با آن ها )بويژه خانواده - 17

های شهدا( 

هر جهادگر يک همسفر شهيد داشته باشد4- 18

1-اميرعباس دخايي، گروه جهادی حاج احمد متوسليان، دانشگاه آزاد تهران جنوب - محسن نوري، قرارگاه جهادی ولی امر، دانشگاه شمسي پور - 
محمد اسماعيلي، گروه جهادی شهيد حجت الل رحيمي، دانشگاه لرستان -  محمد موسي زاده، گروه جهادي شهيد احمدي روشن، دانشگاه مالير

2-  آيدا احمدي، گروه جهادي منتظران مهدي، بسيج دانشجويي زرند  -  سادات مهريزي، گروه جهادی دانشگاه پيام نور يزد
3-  محمد افسرده، گروه جهادی شهيد مومني، دانشگاه خواجه نصير 

4- ره نامه جهادی در عرصه فرهنگی، مرکز مطالعات راهبردی و هدايت حرکت های جهادی )مورد 14 تا 18(
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برگزاری برنامه کوتاه زيارتی، تفريحی و سياحتی بين اردو1 - 19

زيارت مزار شهدا در ابتدای سفر و تجديد بيعت با شهدا2 - 20

 اکران فيلم، مستند و نقد آن ها  )فيلم های ضد ايرانی گزينه های مناسبی برای نقد و بررسی - 21

هستند3(

پخش بلوتوثی و..  سخنرانی های کوتاه مرتبط برای استفاده از در اوقات فراقت مثل زمان رفت - 22
و برگشت.4

آماده کردن بسته های فرهنگی برای اعضا و صحبت کردن پيرامون محتوای آن ها در مدت - 23

زمان اردو5 

ترويج کتابخوانی ) برپايی کتابخانه سيار، ميز مطالعه کتاب، برگزاری مسابقه کتاب خوانی و...6- 24

برگزاری برنامه وداع يا اختتاميه اردو )شنيدن حرف دل حضار و مستندسازی از آن7(- 25

 بعد از اردو

مهم ترين هدف اين قسمت از برنامه ها حفظ ارتباط بين اعضا و حفظ فضای اردو پس از اردوست که 

می تواند بصورت حقيقی و مجازی انجام شود.

ارسال پيامک ها و ايميل های دوره ای با موضوعاتی مثل جهاد و حفظ روحيه جهادی و...   

برگزاری برنامه های تفريحی ساده مثل رفتن به سينما، پارک و... با هدف تجديد خاطرات    

و حفظ ارتباط جمع جهادی8 

ايجاد گروه های موبايلی و يا عضويت اعضای اردو در شبکه های اجتماعی نظير جهاديون    

1- آيدا احمدي، گروه جهادي منتظران مهدي، بسيج دانشجويي زرند 
2-  سادات مهريزي، گروه جهادی دانشگاه پيام نور يزد
3- سلمان شريفي، گروه جهادی شهيد ابراهيم هادي

4- تجربه همگانی
5- هادي کرمي، گروه جهادی دانشگاه زنجان

6- سينا باقری، گروه جهادی بی بال پريدن، دانشگاه علم و صنعت -  فريبا محمدکريمی در شبکه جهاديون
7- محمد افسرده، گروه جهادی شهيد مومني، دانشگاه خواجه نصير

8- فريبا محمدکريمی در شبکه جهاديون



50

برای حفظ وحدت بين جهادگران و حفظ فضای جهادی و نيز در جريان قرارگرفتن اتفاقات جهادی 

کشور1 

البته تاکيد می شود ضمن انجام فعاليت مستمر، مداوم، متنوع و جذاب بايد توجه داشت که برنامه ها  

موجب دلزدگی و خستگی جهادگران نشود. هدفمند بودن برنامه ها به معنی سنگين و خسته کننده بودن يا 

اينکه برنامه ها بايد بگونه ای باشد

 ارزیابی فعالیت ها
هنگامی طرح های جهادی به سوی اهداف عالی پيش خواهند رفت که به خوبی مورد سنجش و  ارزيابی 

قرارگيرند. ارزيابی، از سويی تعيين کننده ميزان دستيابی به اهداف است و از سويی ديگر، ساز و کار کشف و 

تصحيح انحرافات از اهداف را مشخص می کند، تا از اين رهگذر بتوان فعاليت ها را در مسير صحيحی قرار داد.

همان طور که فعاليت ها در عرصه های مختلفی صورت می گيرد، ارزيابی و بازخورد گيری از فعاليت ها 

نيز بايستی در عرصه های مختلف و با روش های متفاوتی صورت پذيرد. بدين منظور برنامه های گروه را می 

توان به چند دسته ذيل تقسيم می کرده و مورد ارزيابی قرارداد:  

ارزیابی مسئولین فرهنگی اردو از نگاه شرکت کنندگان

 در اردو يک مسئول ارزيابی برای گروه انتخاب می شود که با طراحی برگه ارزيابی، اردو و مسئولين - 1

فرهنگی را توسط شرکت کنندگان ارزيابی می کند2. 

می توان در جلسات و جمع های شبانه از نظرات، انتقادات و پيشنهادات اعضا مطلع شد3. - 2

از نحوه برخورد بچه ها با مسئول فرهنگی گروه و صحبت های بچه ها می توان ميزان رضايت يا - 3

عدم رضايت آنها را از فعاليت های فرهنگی گروه را ارزيابی کرد4.  

می توان هرشب جلساتی را به صورت پرسش و پاسخ با حضور »بچه های با سابقه و قديمی« برگزار - 4

کرده و بچه ها مشکالت و مسائل موجود در زمينه فرهنگی )داخلی و خارجی( را بازگو نمايند. اردو و مسائل 

1-ياسر حسين بيک، گروه جهادی فارغ التحصيالن دبيرستان خواجه نصير
2- سعيد علي بخشي، گروه جهادی شهيد سليماني، بسيج دانشجويي بندر انزلي

3- سليمان جاي، گروه جهادی فرداي سبز، دانشگاه صنعتي شريف
4- محمد اسماعيلي، گروه جهادی شهيد حجت الل رحيمي، دانشگاه لرستان
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پيرامونی را نقد کرده و همچنين راهبردهای آينده اردو را استخراج نمايند1. 

روزانه از مسئولين هر رده يا مربی ها بصورت حضوری بازخورد گرفته شود2.  - 5

می توان با دادن برگه های نظر سنجی به صورت روزانه، از اعضای گروه نظر خواهی کرد3. - 6

را بصورت تخصصی در زمينه - 7 اردو  با تشکيل کارگروه فرهنگی،  اردو  از  بعد  همچنين می شود 

فرهنگی آسيب شناسی نماييد4. 

بررسی میزان رشد و تعالی شرکت کنندگان

بررسی و مقايسه رفتارو عملکرد بچه ها قبل و بعد از اردو. در اردوهايی که حتی فکر می شده اردو - 1

بازده خيلی خوبی نداشته، بعد از اردو تاثير سبک زنگی جهادی هم در  اخالقش و هم در درس و برنامه 

های علمی پژوهشی جهادگران مشهود بوده است5. 

طراحی برگه ی ارزيابی شرکت کننده های اردو، توسط مسئول ارزيابی، که توسط مسئولين اردو - 2

پر می شود6. 

ارزیابی فعالیت های فرهنگی خارجی

در اين بخش از نگاه روستاييان فعاليت های فرهنگی گروه را مورد ارزيابی قرارمی گيرد، از جمله معيار 

های ارزيابی عمکلرد می توان به موارد ذيل اشاره نمود:

ميزان مشارکت واستقبال اهالی از برنامه ها7  - 1

تماس های روستائيان و تقاضای آن ها برای حضور مجدد گروه در منطقه8. - 2

1- محمد افسرده، گروه جهادی شهيد مومني، دانشگاه خواجه نصير
2- اميرعباس دخايي، گروه جهادی حاج احمد متوسليان، دانشگاه آزاد تهران جنوب - محمد افسرده، گروه جهادی شهيد مومني، دانشگاه خواجه نصير

3-اميرعباس دخايي، گروه جهادی حاج احمد متوسليان، دانشگاه آزاد تهران جنوب -  سعيد علی بخشی، گروه جهادی شهيد سليماني، بندر انزلی
4- محسن نوري، قرارگاه جهادی ولی امر، دانشگاه شمسي پور

5- سهيل خيرخواه، گروه جهادی دانشگاه شهيد رجايي
6- سعيد علي بخشي، گروه جهادی شهيد سليماني، بسيج دانشجويي بندر انزلي

7- محسن نوري، قرارگاه جهادی ولی امر، دانشگاه شمسي پور -  سادات مهريزي، گروه جهادی دانشگاه پيام نور يزد
8- سينا باقری، گروه جهادی بی بال پريدن، دانشگاه علم و صنعت



اندوخته های فرهنــــــــگی

52

 استمرار گفتمان ارائه شده توسط گروه در منطقه1 )مثال چند نفر بعد از حضور گروه طلبه می - 3

شوند(

ميزان و نحوه حمايت مسئولين برای حضور گروه در سال های بعدی2. - 4

نحوه بازخوردگيری نيز می توان به روش های متختلفی صورت گيرد:

يک نفر به عنوان مسئول ارزيابی تعيين شود و با حضور در عرصه های مختلف،  ضمن ارزيابی کار - 1

بچه ها به صحبت کردن با مردم منطقه از فعاليت های گروه  بازخورد گيرد3. 

جمعی متشکل از افراد با تجربه، در بازه اردو هر شب به خانه بعضی از اهالی رفته و بازخوردگيری - 2

کنند4. 

صحبت کردن به صورت صحبت چهره به چهره با اهالی و بررسی مصاحبه هايی که از مردم منطقه - 3

گرفته می شود5. 

از طريق دوره های تداوم)پيگيری مستمر(بعنوان مثال  هر 20 روز يک دفعه  به روستا سرکشی - 4

کرده و اثر گذاری فعاليت های گروه بررسی شود6. 

سوال کردن از معتمدين روستا در مورد فعاليت گروه7.  - 5

نظر سنجی و پرکردن فرم های نظر سنجی توسط اهالی در حين برگزاری مراسم اختتاميه اردو8. - 6

نظر سنجی درباره گروه از اهالی توسط سپاه استان9. - 7

البته اين نکته فراموش نشود که هنگامی که برای ارزيابی فعاليت ها در روستا اکتفا به صحبت ها کلی 

شود، ارزيابی اثر چندانی نخواهد داشت10.  

1- سينا باقری، گروه جهادی بی بال پريدن، دانشگاه علم و صنعت
2- سادات مهريزي، گروه جهادی دانشگاه پيام نور يزد - حسين پور، گروه جهادی دانشگاه بيرجند

3- سعيد علي بخشي، گروه جهادی شهيد سليماني، بسيج دانشجويي بندر انزلي
4- سلمان شريفي، گروه جهادی شهيد ابراهيم هادي

5- محمد اسماعيلي، گروه جهادی شهيد حجت الل رحيمي، دانشگاه لرستان -  هادي کرمي، گروه جهادی دانشگاه زنجان
6- سلمان شريفي، گروه جهادی شهيد ابراهيم هادي

7- محمد موسي زاده، گروه جهادي شهيد احمدي روشن، دانشگاه مالير
8- سادات مهريزي، گروه جهادی دانشگاه پيام نور يزد - اميرعباس دخايي، گروه جهادی حاج احمد متوسليان، دانشگاه آزاد تهران جنوب

9-اميرعباس دخايي، گروه جهادی حاج احمد متوسليان، دانشگاه آزاد تهران جنوب
10- غفار موسايي گله، گروه جهادی شهيد علم الهدي، دانشگاه شهرکرد
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قدردانی

)مصاحبه،  مختلف  طرق  از  که  است  جهادگرانی  تجربيات  حاصل  شد،  مالحظه  جزوه  اين  در  آنچه 
يادداشت، شبکه جهاديون و..( تجربيات خود را به اشتراک گذاشتند.:1

ابولفضل زارع، گروه جهادی ولی نعمتان، دانشگاه امام صادق )ع(   

اميرعباس دخايي، گروه جهادی حاج احمد متوسليان، دانشگاه آزاد تهران جنوب   

ايمان عادلی، از مولفان کتاب مصباح جهادی   

آيدا احمدي، گروه جهادي منتظران مهدي، بسيج دانشجويي زرند    

حسين پور، گروه جهادی دانشگاه بيرجند   

رضا غالمزاده، کانون جهاگران ارزش آفرين   

زهرا گورزی، از مولفان کتاب مصباح جهادی   

زهرا نويسی، گروه جهادی بی بال پريدن، دانشگاه علم و صنعت   

زينب خارکن، گروه جهادی علويون، دانشگاه مازندران   

زينب رسولی، کانون خدمت رسانی دانشگاه تهران   

زينب فتحی، کانون خدمت رسانی دانشگاه تهران   

زينب وظيفه، گروه جهادی والفجر313فتح   

سادات مهريزي، گروه جهادی دانشگاه پيام نور يزد   

سعيد علي بخشي، گروه جهادی شهيد سليماني، بسيج دانشجويي بندر انزلي   

سلمان شريفي، گروه جهادی شهيد ابراهيم هادي   

سليمان جاي، گروه جهادی فرداي سبز، دانشگاه صنعتي شريف   

سهيل خيرخواه، گروه جهادی دانشگاه شهيد رجايي   

سينا باقری، گروه جهادی بی بال پريدن، دانشگاه علم و صنعت   

1- اسامی به ترتيب حروف الفبا می باشد.
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شيوا برازش، قرارگاه جهاادی علمدار، استان مازندران   

صادق مفرد، گروه جهادی روح الل، دانشگاه اميرکبير   

عزيزالل باراني،گروه جهادی دانشگاه علوم پزشکي زاهدان   

علی ايمانی، گروه جهادی روح الل، دانشگاه اميرکبير   

علی فراهانی،گروه جهادی شهيد پازوکی، دانشگاه اراک   

علي اکبر عباس زاده، گروه آيه های ايثار، دانشگاه ولی عصر)ع( کرمان   

غفار موسايي گله، گروه جهادی شهيد علم الهدي، دانشگاه شهرکرد   

فاطمه صالحی، کانون خدمت رسانی دانشگاه تهران   

فريبا محمدکريمی، گروه جهادی بی بال پريدن، دانشگاه علم و صنعت   

مجتبی رحمانی، گروه جهادی روح الل، دانشگاه اميرکبير   

محسن اکبری، گروه جهادی فارغ التحصيالن دبيرستان مفيد   

محسن نوري، قرارگاه جهادی ولی امر، دانشگاه شمسي پور   

محمد اسماعيلي، گروه جهادی شهيد حجت الل رحيمي، دانشگاه لرستان   

محمد افسرده، گروه جهادی شهيد مومني، دانشگاه خواجه نصير   

محمد امين حيدري، گروه جهادی دانشگاه پيام نور بوشهر   

محمد بخشی، از مولفان کتاب مصباح جهادی   

محمد موسي زاده، گروه جهادي شهيد احمدي روشن، دانشگاه مالير   

محمدرضا کريمی، گروه جهادی روح الل، دانشگاه اميرکبير   

محمود محمدزاده، گروه جهادی روح الل، دانشگاه اميرکبير   

مروت محمدی، از مولفان کتاب مصباح جهادی   

مصطفی خواجه نادری، از مولفان کتاب مصباح جهادی   

ميثم گيالنی، قرارگاه جهاادی علمدار، استان مازندران   

ميثم نعمتی، از مولفان کتاب مصباح جهادی   
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ناصر ترابی، گروه جهادی مهاجر، دانشگاه انقالب اسالمی   

نويد خاکبازان، مولف رهنامه جهادی در عرصه فرهنگی   

هادی فالحی، کانون جهاگران ارزش آفرين   

هادي کرمي، گروه جهادی دانشگاه زنجان   

هما رستمی نيا، استان همدان   

ياسر حسين بيک، گروه جهادی فارغ التحصيالن دبيرستان خواجه نصير   

فهرست منابع

بسيج     فرهنگی، سازمان  رسانی  پيام  نمای  از  اردوهای جهادی  آسيب شناسی 

دانشجويی

مصباح جهادی؛ الگوی جهادفرهنگی در مناطق روستايی، بنياد طاليه داران جهاد   

و     سازندگی  معاونت  جهادی،  های  حرکت  مبانی  بر  هجرت؛درآمدی  رسم 

کارآمدسازی سازمان بسيج دانشجويی

نامه جهادی در عرصه فرهنگی، مرکز مطالعات راهبردی و هدايت حرکت     ره 

های جهادی

فرم شناسايی و ارزيابی مناطق محروم، هسته توانمندسازی حرکت های جهادی   

جزوه برنامه فرهنگی درون و برون اردويی، دانشگاه امام صادق )ع(   

جزوه تجربيات جهادی گروه علمدار مازندران   

شبکه اجتماعی جهاديون   
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