




:مقدمه

شناختیفرایندهایازآگاهیمربیوظایفترینضروریاز

.استتربیتیهایگروهاعضای

یاجتماعو،عاطفیذهنیرشدفرایندازآگاهیبدونمربیلذا

.باشدموفقخویشتربیتیوظایفدرانجامتواندنمیفراگیران



یکی از شاخه های مهم علم روان شناسی ، روان شناسی 

و یافته که رسالت اصلی آن بکار بستن قواعد. تربیتی است 

وده و های مختلف روانشناختی در فرایند تعلیم و تربیت ب

شناخت ویژگی )از محور های اساسی آن مخاطب شناسی 

. می باشد( های تربیت شونده



هر کس بدون دانش وارد : می فرمایند ( ص)رسول خدا

...کاری شود بیشتر مایه فساد است تا اصالح

از این رو بر شناخت مخاطبان از ابعاد مختلف قبل از

.  تربیت و آموزش تاکید شده است



شناخت مخاطب

فواید
رضورت



ضرورت شناخت مخاطب: الف

دالیل 

ضرورت
1

2

3



4 3 2 1

فواید شناخت مخاطب(ب



قلمرو های 

مخاطب 
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ویژگیهای زیستی ، ذهنی ، عاطفی و روانی متربیان-1

درست متربیان در سنین متفاوت ، ویژگی های متفاوت دارند از این رو مواجهه

.با آنان بدون آگاهی از این ویژگی ها دشوار است 

ویژگی عاطفی 
پسدهستنشکنندهوظریف،عاطفینظرازولطیفروحیداراینوجوانان

خرهمسسخنانگفتن.باشددقیقوشدهحساب،آنانبابرخوردنوعباید
تنهانهآموزش ییاتربیتیفشردهبرنامهدشوارتکالیف،بدنیهایتنبیه،آمیز
مینانآکامیناحتیوامیدینابهبلکهکندنمیترغیب،مسجدبهراآنان

.انجامد



:ویژگی ذهنی 

ذهن نوجوان در مقایسه با جوانان و میان ساالن ظرفیت 

کمتری دارد از این رو نمی توان واژه های سنگین ، ادبیات

.دشوار و مطالب عقلی محض برای ایشان در نظر گرفت 



:ویژگی روانی 

نوجوانان انزوا طلب ، پریشان حال ، خیال باف و گاهی بد اخالق و 

.پرخاشگرند 

واطف ، جوانان دارای حالت تردید و نگرانی نسبت به آینده ، ثابت نبودن ع

صاحب استقالل طلبی ، فشار غریزه و پند ناپذیری هستند و در همان حال ،

ر خود وجدان اخالقی زنده و بیدار و نیازمند همراهی و صمیمیت و از سوی دیگ

.خواه و مغرورند 



 این دو گروه سنی متفاوت ، برخوردهای متفاوتی م: نتیجه 
ً
. ی طلبند مسلما

نان و یعنی اگر زبان پند و نصیحت برای نوجوانان کارساز باشد برای جوا

.فت دانش جویان چنین نیست و نمی توان با حالتی آمرانه با آنان سخن گ

یری زبان یا به عنوان مثال می توان نوجوانان را به کاری امر کرد ؛ اما به کار گ

.امری برای جوانان نتایج نا مطلوبی به دنبال دارد 







نکردنصحبتآمیزتحکموامری زبانبهجوانانبا.

ساختنامیدوارآیندهبهبزرگانهایموفقیتذکرباراآنان.

رانشااخالقیوجدانوفطرت،استنادقابلهایداستانازاستفادهبا

.نمودنبیدار



رفتار شما به گونه ای باشد که به دوستی و صمیمیت شما ایمان آورند.

اگر جوان به سوال مربی پاسخ نگفت او را در حضور جمع توبیخ نکنیم.

ر آنان را به تالش ، غنی سازی اوقات فراغت با برنامه های سازنده ، شرکت د

یید تا از نشست های گروهی و علمی و ورزش ی و رعایت اخالق و پرهیزکاری توصیه نما

.فشار غریزه کاسته شود 



ترراحت،بجافروتنیوتواضعبابلکهنگوییمسخنمغرورانهآنانغروربرابردر

.ساختآگاهاشتباهشانبهراآنانتوانمی

وگرپرخاشراآنانبیجاوموردبیقاطعیت)جوانانبرابردردادننشانانعطاف

.(کندمیگستاخ

وتندهسگمانبدوبینبدراض یخودازانسانهایبهجوانان)نکردنخودستایی

(بودنخواهدگذارتاثیرشماتربیتیهایتوصیهودرسصورتآندر



مسایل و مشکالت اجتماعی متربیان-2

،مختلفهایدورهدر،اجتماعینظرازمتربیان

یبرخوسازگاربعضی.دارندمتفاوتیهایویژگی

وعرفیهایارزشبهبندپایایعده،ناسازگار

وهاهنجاربهاعتنابی،دیگربرخیوگراهنجار

.هستنداجتماعیهایارزش

وخانهدر،نیزاجتماعیمشکالتازبسیاریریشه

.استجستجوقابلزندگیمحیط



وضعیت دینی و مذهبی-3

طالع از مربیان باید گرایش مذهبی متربیان را بدانند و  با ا

این موضوع به رشد ایشان بپردازند 













ربیان و دستیابی به برخی تفاوت های رفتاری با دقت در رفتار مت
مشاوره با آنان 

اد ها و برگزاری برنامه های آموزشی و مطالعاتی با توجه به بهره هوشی ، استعد
قابلیت های مخاطبین

طبانارائه مسایل تربیتی با عنایت به سطح متعارف مخا

تشویق و تنبیه بر اساس تفاوت های 
فردی





هدیه آسمان

www.hadyeaseman.ir: آدرس سایت
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